
»Zbirka dvanajstih poetičnih besedil, vodnik po 

materialnem in duhovnem svetu, za sodobne 

romarje, ki neprestano odkrivajo svoj Camino.« 

 

Poljanski camino 
Poljanski camino je poetična knjiga o zunanjih in notranjih doživetjih, ki 
jih popotniku razkrivajo romarske poti po Celovškem polju. Knjiga 
dvanajstih »razodetij« govori o dvanajstih poteh, toda prav tako je tudi 
zbirka dvanajstih poetičnih in poduhovljenih esejev, ki bralca vodijo 
skozi Poljansko pokrajino, mu pokažejo izjemne poglede na človeške 
dosežke in na lepote narave, ob tem pa ves čas pletejo misli, ki segajo 
globlje in više. Ker romanje ni le pot nog, je pot duše, ko se nam z 
vsakim korakom odpirajo lepote širnega sveta in skrivnosti, ki se 
razkrivajo tistemu, ki hoče videti, ki jih hoče slišati. V tem se Poljanski 
camino naveže na Camino, na znamenito Jakobovo pot, ki vodi v 
Kompostelje. Bojan-Ilija Schnabl bralca povabi na pešpot, na hojo po 
starih božjih poteh, do cerkva, mimo kapel in božjih znamenj. Med 
hojo zlagoma razkriva lepote dežele in bralcu velikodušno razpre svojo 
dušo. Spregovori o ledinskih imenih in legendah, pokaže pomnike, kot 
je starodavni troglavi krstilni kamen, povezan s Triglavom; vodi nas čez 
travnike, mimo gozdov po poteh do Gospe Svete, koder so hodili 
predniki za vse večje praznike, ob tem pa se spominja rajnkih, ki so še 
med nami; pripoveduje o ljudeh, ki so se stoletja trudili, da slovenščina 
ni izginila iz teh krajev, a hkrati pove, da je naša prihodnost skupna, 
povezovalna. Avtor, evropski enciklopedist, iz sedanjosti sega v daljno 
in bližnjo preteklost, ob tem pa izrisuje pokrajino in njene ljudi. V 
besedilu so razsuti številni biseri, bralcu pa je prepuščeno, da jih naniza 
na svojo ogrlico. Knjigo je mogoče brati kot vodnik po tem lepem 
koščku Celovškega polja, kot poučno predstavitev krajev, kot povabilo 
na osebni camino ali pa kot umetniško besedilo. Zato se z njo na 
Poljanski camino lahko odpravijo tudi tisti, ki lahko potujejo le v duhu, 
ker jim drugače ne omogoča zdravje. Predstavitev: Maja Črepinšek 
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