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USTVARJALNI OGENJ 
 je v vsakem človeku



Zahvala

Zahvaljujem se možu Milanu za spodbude in razumevanje ob nastajanju knji-
ge Ustvarjalni ogenj je v vsakem človeku. Hvala vsem mojim enajstim vnukom 
ter njihovim staršem, ki so navdih in smisel mojega pisanja.
Veliko hvaležnost čutim do vseh ustvarjalcev, mislecev, čudovitih osebnosti, 
ki so vsak na svoj edinstveni način knjigi prispevali svoj košček ustvarjalne-
ga razmišljanja, delovanja, izkušenj, spoznanj, občutij in dosežkov. Prispevki 
govorijo o osebnih zgodbah, ustvarjanju na različnih področjih človekovega 
izražanja – umetnika v pesmi, sliki, glasbi in plesu, pa tudi o ustvarjalnem iz-
razu izumitelja, podjetnika, tehnika, kuharja, zdravstvenega delavca, učitelja, 
intelektualca … 
Posebno dragocene so zgodbe ljudi, ki so z veliko volje in poguma odkrili svo-
je ustvarjalne potenciale ter se tako izvili iz bolečega primeža neznosnih stisk 
in izgube samega sebe ter stopili na pot polnosti življenja.  Njihovi prispevki 
so iskreni, nesebični, kot biseri so, ki se leskečejo v svetlobi vzhajajočega son-
ca, kot bi predstavljali čudovite zaklade človekovih globin. Vsak posebej in vsi 
bodo ostali zapisani ne samo v knjigi, ampak za vedno v mojem srcu. 
Hvala Mohorjevi založbi Celovec, da je knjigo izdala, hvala ustvarjalni ure-
dnici Maji Jug Hartman, ki s svojim neverjetno človeškim in učinkovitim pri-
stopom odpira poti do človekovih globin in neodkritih darov. 

Silva Matos
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Pika ve

Priznam, Silva me je že davno prosila, naj napišem kaj o ustvarjalnosti. Dolgo sem 
odlašala kar tako, potem me je malo grabil strah, da ustvarjalnost sega v vesolje 
neskončnih možnosti, za katere bi bilo prevzetno misliti, da jih lahko ujamemo 
v nekaj bornih besed. Nato pa sem naletela na Picássovo misel: „Vsak otrok je 
umetnik. Problem je, kako ostati umetnik, ko odrastemo.“ Ne gre drugače, kot da 
se malo namuznem in umetniku globoko prikimam. Življenje nam je podarjeno. 
Sami pa vedno znova izbiramo, ali bomo životarili ali živeli. In slednje je ume-
tnost, ustvarjalnost, izziv.
Prav to pa je tudi poskus orisa slutnje poti k trem vprašanjem: Kaj mi pomeni 
ustvarjalnost? Kako jo spodbujati tako pri najmanjših pobalinih kot pri sivolasih 
glavah in vseh tistih nekje vmes? Kako ustvarjalni nemir barva svet?
Če začnem pri svetu in barvah, se kaj hitro znajdem pri ustvarjalnosti sami. Vča-
sih je življenje beda, vse stoji na glavi, ujeti smo v sivo kopreno brezobličnosti, še 
noge pozabijo, da bi morala zjutraj najprej na plano pogledati desna. Skratka, 
bedno je. In umetnost je, da človek v teh povsem prozaičnih okoliščinah prepozna 
tisto čarobno moč, izhajajočo iz naše bogupodobnosti, ki vsakdanjiku da krila. 
Ustvarjalnost jo imenujemo. Včasih ji nehote pripišemo le količino talenta, ki zmo-
re z nekaj potezami barve ali niti preplesti v sliko; tedaj govorimo o nadarjeno-
sti in umetniški žilici. Sama pa sem skoraj prepričana, da je ustvarjalnost mnogo 
več. Ustvarjalnost je, da v zguljenih preozkih kavbojkah brez gumba zagledamo 
krasen material za čisto posebno malho; da prazna rolica papirja sproži idejo o 
preobrazbi v navihano gosenico; da tista veja s popoldanskega sprehoda postane 
prav imeniten obešalnik. Toda … Še večja ustvarjalnost je, da godrnjavo sosedo, ki 
se ji je zameril cel svet, povabimo na dišečo kavo za lepši dan; da neskončno zamu-
do vlaka izkoristimo za kakšnega izmed tistih klicev ali sporočil, ki so preprosto 
narejeni za nasmeh ali dva; in da v še tako debelih kapljah prepoznamo domačo 
melodijo, ki že nosi pridih jasnega neba. Sliši se preprosto. Včasih je. Pogosto pa ni. 
Pogosto je treba veliko napora. In volje. In boja. In prepričanja, da omenjeni pridih 
ni le pridih, ampak dejstvo. Da jasno nebo je. Da, ustvarjalnost so vsi tisti koraki, 
ki iz monotone sivine oblakov pričarajo pisan svet jasnega neba.
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Nebo pa je tudi tista omejitev, ki jo vidim pri spodbujanju ustvarjalnosti najsibo 
razigranih mulcev ali resnih odraslih glav. Verjetno je pri otroku najlažje, ker si še 
upa biti, kar človek je v svojem bistvu – umetnik. Naj ne bo katastrofa, če na prvi 
pogled v kvadratnem junaku ne prepoznamo takoj škrata velikana; če se ena po-
sebna rumena packa znajde na beli steni, ker je bilo v sobi premalo sonca; če je čof 
sredi luže prikaz spektakularnega skoka k žabjemu kralju. Delimo z otroki navdu-
šenje nad barvami, packanjem, peskom, blatom, preprostim vsakdanjikom. Koli-
kokrat sila imenitne igrače iz zadnjih katalogov ležijo v kotu, ure in ure pa se mali 
pobalin ukvarja s prazno kartonasto škatlo, ki jo v nekaj potezah iz gusarske ladje 
spremeni v najnovejši raketni model. To je ustvarjalnost! Verjetno tudi malo za 
zgled odraslim glavam v teh čudnih časih, ko kar naprej zremo v krizne novice in 
rdeče številke. V takih trenutkih je ustvarjalni nemir tisti, ki nam ne pusti cepetati 
na mestu, temveč nas žene naprej, ker upa v jasno nebo in verjame, da zmoremo. 
Od najbolj razposajenega pobalina do najbolj okornega starčka je prav ta nemir 
tisto, kar življenje dela živo. Živost pa je blizu barvam – torej lahko sklenemo: od 
sivine k barvitosti, od životarjenja k življenju. Pot. Kaj drugega bi si lahko želeli 
kot to, da bi po njej hodili kot Pika iz vile Čira čara, ki dobro ve, da je „ves svet 
poln stvari in čisto nujno je, da jih nekdo išče ter najde“. Prav to in nič drugega ne 
delajo raziskovalci. In ustvarjalci. 

Simona Jeretina 
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Beseda avtorice

Ko sem pisala zgodbe svojega življenja, ki so zbrane v knjigi Utrinki življenja, 
so se pred menoj vrstili prijetni in neprijetni dogodki, veliko lepih in tudi 
težkih doživetij, veseli, pa tudi žalostni utrinki. Najmočnejše izkušnje sem 
pridobila iz napak oz. slabih odločitev mene same ali mojih bližnjih. Seveda 
so z menoj v srcu tudi lepe, prijetne zgodbe. A močan naboj imajo ravno ne-
uspehi, ki so povečali mojo osredotočenost na smisel življenja. Tako je tudi z 
ustvarjalnostjo. Prav napake, dvomi ter premagovanje ovir in težav so me naj-
bolj spodbudili, da sem preverila svoja prepričanja in svoja stališča dopolnila, 
kar je omogočilo večjo osebno rast. 

Ustvarjalen človek nikoli ne odneha. Odkriva novo, oblikuje svoja prepriča-
nja, prenaša kritiko, vztraja kljub nasprotovanju okolja, ocenjuje resničnost 
podatkov, vsega, kar prinaša množica informacij, tudi zelo zvito oblikovanih, 
da bi jih ljudje sprejeli kot čisto resnico in po njih naravnavali svoje obnaša-
nje, svoj svet, vrednote ...
Pred leti sem vodila skupino, odgovorno za poslovno oglaševanje, oblikova-
nje pozitivne podobe institucije. Svojo sposobnost oblikovanja besed za do-
ločen namen sem lahko izražala v oceni oglasov, prepričljivih besedil, ki so 
privabljale ljudi, da so se odzivali na zaželen način. Tudi sama sem napisala 
kakšen prispevek v tej smeri. To je trajalo nekaj let. Vedno bolj sem čutila, da 
to ni moje poslanstvo. Del moje vodilne vloge je bilo takrat tudi to, da sem 
se ukvarjala tudi z izobraževanjem tistih, ki so bili v prvih vrstah, v osebnem 
stiku s strankami, ter so jih navajali, včasih se mi je zdelo, da tudi zavajali, da 
so „kupili“ njihovo ponudbo. Seveda je bilo veliko tudi dobrega. Prodajalci so 
se zbrusili v omikanem, prijaznem odnosu do sočloveka, srečali so se s svoji-
mi škodljivimi vzorci obnašanja, zavorami, s svojimi strahovi pred različnimi 
odzivi strank. Številni so se z veseljem razvijali tudi osebno. Odkrivala sem 
ustvarjalne ljudi, ki so kljub oviram uživali pri svojem delu. Ob postavljanju 
svojih lastnih ciljev so vnašali nov način z osebno noto. 
Sčasoma pa se je v meni pojavil dvom. Pri vsem svojem delovanju sem čutila, 
da ostajam nekako na površju, da se nabira usedlina, ki preprečuje stik z glo-
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bino človeškega odnosa, da manjka poudarek na človekovi enkratnosti, spo-
štovanju njegove odločitve, predvsem pa celovitosti človekove naravnanosti. 
Tudi moje. 
Morala sem preveriti, morala sem odstraniti usedline. Vključila sem se v po-
novni, podiplomski študij, nato še v enega. O človeku. Potem sem se vrnila 
k ljudem, ki sem jih v svoji prejšnji vlogi gledala s promocijskega vidika. Na 
seminarjih in delavnicah sem z novimi pogledi skupaj z njimi doživljala nji-
hove kreativne potenciale, padce in preizkušnje, ki so jih potem uporabili za  
novo – za novo orientacijo, novo kvaliteto, polnost življenja. Prihajali so prav 
do svojih izvirov, z ustvarjalnostjo so se zazrli v svojo pot, jo usmerili nav-
zgor, soncu naproti, osmislili in oplemenitili življenje na najvišji ravni svojih 
možnosti. 
Učiti se na napakah in ob težavah ter modrosti ljubečih. V mojem življe-
nju je bilo obdobje, ko sem želela biti dobra. Ne, najboljša sem hotela biti. 
Moja družina, moji starši so imeli name velik vpliv. Velika sreča je, da sem 
se razvijala v okolju, polnem spodbud za branje, prebrala sem vse, kar sem 
dosegla. Rada sem risala, imela sem smisel za estetiko. Oče mi je po nižji gim-
naziji predlagal, naj grem v oblikovalno šolo. Spodbujali so me, da sem pela v 
pevskih zborih. Niso pa mi omogočili učenja violine, ki sem si ga zelo želela.  
(Za 50. rojstni dan so mi violino podarili mož in otroci. Res sem uredila, da 
me je začela učiti mlada violinistka, ki pa se je tega lotila zelo borbeno, pred-
vsem z ambicijo, da bom obvladala brezhibno tehniko igranja. Moja želja je 
tako do danes ostala neizpolnjena.) 
Po zgledu staršev, ki so se ukvarjali z amaterskim gledališčem, sem kljub mo- 
čni tremi, ki sem jo čutila pred nastopi, večkrat sprejela različne vloge v igrah. 
Glede na očetovo spretnost pri raznih praktičnih domačih popravilih se mi 
je odpiral svet povezanosti z naravo in spoštljive uporabe naravnih virov. 
Tudi zemlja, ki sem jo doživljala, ko smo pomagali dedu pri kmečkih opravi-
lih sredi čudovitega dihanja narave, je v meni prebudila sanje in radovednost 
do sveta. Prav tako vzponi na gore, kamor so nas vodili starši, kar je na neki 
način zasejalo seme vztrajnosti, včasih prave trme in zagrizenosti, da prema-
gam ovire, ko hočem do cilja. Čeprav je bilo v mojem otroštvu veliko otrok 
ustrahovanih, telesno tudi hudo kaznovanih, tega moji starši niso vključevali 
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v vzgojo. Ne spominjam se, da bi me kdo od njiju udaril. Dejstvo, da so starši 
zahtevali ubogljivost, me je okrepila v spoštovanju avtoritet. Ko sem odrašča-
la, sem se zavedala, da je avtoritete treba preveriti, se zanje odločiti, če so v 
skladu s tvojimi vrednotami. Nisem se strinjala z vsem, starši so v meni zapu-
stili nekaj usedlin nekaterih svojih potez, načinov reševanja njunega odnosa, 
tudi pomanjkanja besed, ko se je kaj zapletlo. Globoko so v meni zapisane 
nekatere travmatične okoliščine, nosim jih na neki način vključene v svoje 
delovanje. Ne morem jih izbrisati. Tu so, ob veliki hvaležnosti, da so tudi te 
del čudovitih sporočil, ki sta jih mama in oče z upoštevanjem mojih poseb-
nosti z odgovornostjo, kot ustvarjalni osebnosti, čustveno bogati, samostojno 
misleči, z ljubeznijo delila z menoj. 
Dosegala sem dobre rezultate na področjih, ki se jih do takrat še nisem lotila. 
V družini so bile možnosti, a ne več dovolj. Rada sem pisala, mama me je pri 
tem spodbujala. Poleg petja v zboru, odbojke, hribov, o čemer so odločali 
starši, sem hotela novo, stopila sem ven. Šla sem na tekmovanje v atletiki. 
Dosegla sem prvi rezultat. Napisali so kratko novico za dnevni časopis, da 
sem bila prva, a so napisali napačno ime. Samo priimek je bil pravi, ime pa 
drugo. Bila sem razočarana. Potem sem na preizkusu streljanja zadela prav vse 
tarče. Poslali so me na tekmovanje. Tam pa nisem zadela skoraj nič. Pa sem 
opustila to zvrst tekmovanja. Hodila sem na plavanje, tako rekreativno, ker za 
tekmovanje takrat ni bilo možnosti. V resnici sem se bala, da bi imela glavo 
pod vodo. A sem hotela dolgo plavati. Preverjala sem, koliko zdržim. Nekoč 
me je pri tem opazoval neki novinar. Želel je, da sprejmem pogovor o mojem 
plavanju v bazenu. Po resnici sem mu povedala, da s tem preizkušam svojo 
zdržljivost, da utrjujem svojo vztrajnost in ostajam redna obiskovalka bazena. 
Bila sem mu všeč. Posnel me je za radio in me vprašal, katero skladbo naj mi 
predvajajo. Moja želja je bila Monday, Monday ... Ravno takrat so je začeli peti 
Beatlesi. Bil je presenečen, kako sem na tekočem, čeprav je bil to čisti slučaj, 
saj sem jo pred kratkim prvič slišala in mi je bila zelo všeč. Veliko mi je bilo do 
tega, da me je novinar občudoval. Kadar me je srečal v mestu, se mi je vedno 
nasmehnil in rekel, da sem pridna. Poleti sem se kar brez posebne priprave 
vključila v vodenje skupine otrok ob letovanju na morju. Imela sem čudovi-
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to izkušnjo. Tam sem vodila pevski zbor in pripravljala otroke na nastope, z 
nekaterimi sem dolga leta ohranjala stike, ker so mi zaupali vse svoje stiske. 
Med ruskim napadom na Češkoslovaško sem kot študentka na Dunaju čakala 
pobegle družine in jih spremljala na naslove, ki sem jih dobila v organizaciji 
Karitas. 
Na delavski univerzi so me prepoznali kot nadarjeno predavateljico, povabili 
so me na usposabljanje in kmalu sem res začela predavati. Vsako predavanje 
sem zelo skrbno pripravila. Nikoli nisem vedela, kdo bo prišel, komu bom go-
vorila. Nekoč je med udeleženci sedel profesor fizike, ki me je učil v gimnaziji. 
Bala sem se ga, zdaj pa sem mu predavala. Dobro, da sem se skrbno pripravila. 
V resnici sem bila zagrizena, če sem se česa lotila. Nisem si mogla privoščiti 
napake, neuspeha, saj bi me to še bolj potisnilo v dvomljivo samozavest. Do-
bila sem mesto demonstratorke pri profesorju, ki je vzbujal strah med študen-
ti. Bila sem še kar dobra študentka, a on me je sprejel, kot da sem najboljša. 
V resnici je v meni odkrival veliko trdnega, čeprav me je premetavalo med 
negotovostjo in željo po novem. Pri njem sem se učila postavljati vprašanja, 
tudi nenavadna vprašanja. Včasih me je zmedel z odgovori. Nisem vedela to- 
čno, o čem govori. A sem vendarle prav hlastala za njegovim znanjem. Učil 
me je hipnoze, govoril mi je o moči misli, pomagal mi je, da sem si pridobila 
izkušnje z ljudmi, saj me je vzel na testiranja ljudi, ki so želeli preveriti svojo 
genialnost. Zaupal mi je, da sem merila njihove rezultate. Dal mi je možnost 
zaslužka, a to je bilo malo v primerjavi z veseljem, ki sem ga doživljala zaradi 
možnosti razvoja, spodbujanja samozavesti, izkušenj. Študij sam je bil skoraj 
manj pomemben kot vse, kar se je dogajalo ob tem. A sem ga redno končala. 
Po študiju sem šla v tujino, v ZDA, odkrivat druge kulture ljudi, njihove po-
glede, odnose, predvsem pa sem želela odpreti svoj svet drugim svetovom, da 
me moja ljubljena dolina ne bi ovirala ...
Vedno sem bila občutljiva za kritiko. Ker je bila v meni močna občutljivost, 
sem jo prepoznavala kot grožnjo. Bala sem se, da se ne bi spet, kot v otroštvu, 
počutila nemočno, majhno, skrčeno ... Potrebno je bilo globoko doživetje 
svojega bistva, ob temeljni opremljenosti za pot, ki sem jo sama izbrala, da 
sem počasi krč v sebi spremenila v odprtost. Odprlo se mi je mnogo svetov, 
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mnogo več možnosti. Delala sem več napak, ampak ne veliko, ker sem se na 
napakah učila, se utrjevala za pravo odzivanje, pravi pristop. Napake same 
me niso več tako močno spravljale s tira. Nisem želela predvsem prizadeti 
drugih s svojimi napakami. Toda ob iskanju resnice, ob iskanju tiste globine 
duše, kjer človek obstrmi, ko se dokoplje do nje, nisem bila več žalostna ali 
prestrašena, ko sem imela težave. Tudi ko sem se včasih počutila osamljeno 
in drugačno, kot so bili ljudje okrog mene, in sem za hip podvomila o sebi. 
Samo malo negotovosti, a šla sem dalje. Z voljo, ki je bila kot neki navdih, ki 
me je spremljal. Želela sem naprej. Ali so bile to sanje, da bi dosegla sonce 
oziroma da bi se prebila do resnice, da bi odkrila tisto, za kar sem tu, da bi 
me obsijalo spoznanje, kaj je smisel mojega življenja? Vedela sem, da nikoli 
ne smem popustiti. Ostati moram zvesta sama sebi. Nikoli ne smem zapustiti 
svoje poti. Morda me je bilo nekoliko strah, da me ne bi kdo ustavil, zato sem 
se ovila v varen ovoj besede, lepe besede, besede, ki odpira pot do ljudi, ki 
zmanjšuje njihov strah, napadalnost, ko so nezadovoljni s teboj. Želela sem z 
vztrajnostjo odkrivati pot navzgor in v globino, a sem želela biti ne zase, vse 
sem želela deliti z ljudmi. Moje življenje je prepleteno z bližnjimi, s sočlove-
kom, s človečnostjo. V tem sem videla tudi svojo ustvarjalnost – v umetnosti 
odnosov, ki so kot navdih, ki so kot pot k večnosti.
Vztrajno sem se spoprijemala s težavami. Ker imam smisel za humor, mi je šlo 
lažje. Če humor ni zadoščal, je pomagalo, da sem se zbrala, včasih pa položila 
svoje težave v Božje roke. V nemoči sem počasi začela videti stvari drugače, 
čisto drug zorni kot se mi je odprl. Odpirale so se, druga za drugo, možnosti, 
kaj vse lahko naredim. Začutila sem ne samo voljo, ampak tudi moč, da to ure-
sničim. Učila sem se biti potrpežljiva s samo seboj. Vedno bolj sem si zaupala, 
vedno hitreje je prišla na misel ideja, kaj je najboljše v tem trenutku, v tem 
položaju, in ne le to, kaj lahko naredim.
Nikoli ni prepozno za ustvarjalnost. Nič zato, če do danes nisi izkoristil vsega, kar 
bi lahko! Hodi naprej in živi svojo ustvarjalnost. Kadarkoli. Mlad ali star. Pač 
takrat, ko to spoznaš. 
Ko sprejmeš samega sebe v celoti, je vse lažje. Ne gre za neko nezdravo sa-
mohvalo, gre za soočenje s svojimi zmožnostmi, svojim srcem, svojo dušo, 
s svojo telesno sposobnostjo, gre za zavedanje sebe v svetu, v katerem si se 
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znašel, tudi ob zavedanju mikrolokacije. In takoj se zaveš svoje radovednosti: 
Kaj se lahko ob tem novega naučim, do katerih novih spoznanj lahko pridem? 
Učimo se tudi na napakah drugih, saj nas prav ti ljudje opozorijo, kje so lahko 
pasti, česa se je bolje izogniti, da ne pridemo do razdiralnega načina reševanja 
problemov in težav, do nepotrebnih padcev, stisk. Čutiš povezanost z Bogom, 
s skrivnostjo Duha. In se v bistvu veseliš svojega delovanja, ki ima smisel zate 
in tvoje poslanstvo. Vedno bolj te osrečuje, če lahko deluješ za Bistvo. Tudi za 
sočloveka. Za ljubezen.

Silva Matos
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Vsak človek  je ustvarjalen
V človeku je globoka želja, da bi ustvarjal. Kadarkoli ustvari kaj novega, pred-
videva, kreira ali izvede kako novost, prispeva k ustvarjalnosti, jo spodbuja. 
Težnja po odkrivanju, spodbujanju in uporabljanju človekove kreativnosti 
je povezana s človekovim bistvom in tudi v praksi omogoča, da človek ure-
sničuje svoje poslanstvo na najbolj celovit, skladen način. Ker so področja, 
na katerih lahko človek izkaže svojo ustvarjalnost, doživi uspeh in izpolnitev 
svojih ciljev, tako raznolika in brezmejna, so v knjigi nanizana doživljanja in 
razmišljanja nekaterih izjemno uspešnih ustvarjalnih ljudi v slovenskem pro-
storu, pa tudi tistih, ki so svoje izkušnje, vzpone in padce delili z mano in so 
njihova imena izmišljena. Vsi ti veliki ljudje so s svojo besedo pomagali zgra-
diti mozaik ustvarjalnega ognja, ki žari v tej knjigi.

Besede pod tlakom tišine

Pogosto se vprašam, kaj me je pravzaprav že zelo zgodaj, v rosnih letih, spodbu-
dilo k temu, da sem začel pisati pesmi. Pred leti pa sem pri Jorgeju Luisu Borgesu 
naletel na odgovor, ki se mi zdi najprimernejši, saj zavrača čvekaštvo in zelo dobro 
označuje vsako pravo govorico, tudi pesniško. Takole pravi: „Ne govori, razen če 
lahko izboljšaš tišino.“ Razumljivo je, da kot pesniški začetnik še nisem poznal te 
modrosti. 
Verze sem začel izdelovati v nižji gimnaziji v Cerknici. Le kaj je počel v Cerknici, 
saj je bil vendar rojen v Ljubljani, bo kdo vprašal. Tako piše v vseh biografskih 
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zapisih o njem. Res je, a povečini ni omenjeno, da je moja mati Frančiška umrla 
teden dni po mojem rojstvu, tik preden je tudi nas zajela druga svetovna vojna. Za 
sabo je pustila sedem otrok. Hudo pa je bilo tudi to, da je poldrugo leto kasneje 
odšel za njo še oče, ki se ga tudi ne spominjam v živo. 
Po vojni sem se potikal po različnih domovih in internatih, pa pri treh že odraslih 
sestrah, ki so bile že zaposlene. V tistih časih seveda nismo živeli v izobilju, ampak 
v revščini, ki so jo najbolj občutili mestni ljudje. Zato je bilo res kot nalašč, da me 
je k sebi vzela na podeželje sestra Sonja, ki je ravnokar končala pedagoško aka-
demijo, se poročila in se skupaj z možem preselila v Cerknico. Bila je predmetna 
učiteljica za slovenščino in nemščino, svak pa ravnatelj šole, ki je takrat stala na 
klancu ob cesti proti vrhu hriba, kjer je bil nekoč protiturški tabor z obzidjem. Od 
njega je ostala le prenovljena cerkev, trg okrog nje pa je na gosto pozidan s hišami 
in gospodarskimi poslopji. Od tega časa je zdaj že debelih petinpetdeset let. 
Stanovali smo v šolskem stanovanju, ki je mejilo na dokaj založeno knjižnico zra-
ven ravnateljevega kabineta. V njej sem preždel dneve in dneve. Tam sem naletel 
tudi na debele knjige v zbirki Zbrana dela slovenskih pisateljev, ki je zavzemala 
eno od polic. V roke sem vzel prvo od njih. Izšla je leta 1946, pripravil pa jo je 
urednik zbirke ZD dr. Anton Ocvirk. V njej sem naletel na pesmi Srečka Kosovela. 
To je bila prva knjiga njegovih zbranih del, ki sta ji šele čez leta sledili še dve. Ta-
krat sem imel štirinajst let. V knjigi so bile zbrane Kosovelove pesmi, vendar brez 
Integralov in še nekaterih v rokopisu kasneje najdenih posameznih pesmi, ki so 
izšle v drugi knjigi. 
Pri Kosovelu so me takrat najbolj prevzele njegove kraške impresije, ki so me tako 
motivno kot tudi po občutju, kakršno je bilo vtisnjeno vanje, spodbudile k temu, 
da sem začel bolj resno, bolj avtentično ocenjevati svoje začetniške verzifikatorske 
poskuse, ki sem jih seveda vrgel v koš. 
Zdi se mi, da se je prav v srečanju s Kosovelom zgodil v meni tisti identifikacijski 
premik, po katerem štejem, da sem se poslej bolj zavzeto začel posvečati poeziji. 
Šele takrat sem postal pravi pesniški začetnik. Zato je bilo zame bolj ali manj sa-
moumevno, da sem nekaj pesmi poslal v oceno in presojo mentorski reviji Mlada 
pota, kjer je bil urednik za poezijo kritik Mitja Mejak. 
Hecno se mi je zdelo, ko je čez dva meseca v listnici uredništva izšla kratka Meja-
kova ocena moje pesniške pošiljke, v kateri je celo citiral eno kitico iz nje. Še bolj 
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hecno pa to, da me je nanjo opozoril moj profesor za likovno vzgojo, ki je očitno 
tudi iz kakšnih svojih skrivnih razlogov spremljal to revijo za literarne in likovne 
nadobudneže. Seveda sem se spraševal, kako je prof. Knez izvedel, da gre zame, 
saj je Mejak zmeraj navajal le začetnici imena in priimka, ne pa celega imena, jaz, 
sramežljivi začetnik, pa nikomur nisem niti črhnil o tem, da sem karkoli kam po-
slal iz svojega skrivnega svežnja. Šele potem se mi je posvetilo, kako me je izsledil. 
Zraven začetnic je bil namreč naveden tudi kraj, od koder je pošiljka prišla. Ko 
sem mu priznal – kaj pa sem mogel drugega –, da sem ta cerkniški pesniški grešnik 
res jaz, mi je zelo resno in prav nič pokroviteljsko čestital in mi zaželel vse dobro 
za naprej.
Naprej je pa bilo tako, da sem še enkrat poslal nov ciklus Mitji Mejaku, ki mi je ob-
javil v Mladih potih dve pesmi z naslovom Žalostni nokturno in Pred nami je bela 
obala, za kateri sem dobil tudi četrto nagrado po razpisu. Ti dve stvari štejem za 
svoj pesniški začetek, pa ne zaradi nagrade, ampak zato, ker sta še danes zame ve-
ljavni, čeprav ju nisem vključil v svojo prvo pesniško zbirko Večer pred praznikom 
(1962). Kot nisem tudi drugih, za katere sem dvakrat dobil prvo nagrado. Vem le 
to, da se je že takrat oglašala v meni pesniška atituda, ki je navzoča tudi v mojih 
t. i. hermetičnih pesmih, nič manj pa to ni v osnovi navzoče tudi v mojih pesmih 
za otroke in mladino, kjer pa na različne, dovolj razvidne načine poskušam prebiti 
oklep, rekel bi svoje eksistencialne samote, ne da bi jo spregledal hkrati.
Tu sem ves, kar me je. Še posebej kot pesnik in premišljevalec o svoji usodi. Po indi-
vidualni duhovni in emocionalni plati je to najbolj avtentičen odziv na svet in moj 
položaj v njem. Če povedanemu prilagodim Borgesovo misel, lahko rečem le to: Ne 
govori, tudi kot pesnik ne, razen, če lahko izboljšaš tišino. Vselej se sprašujem: Ka-
tero tišino? In odgovarjam: Mojo, v kateri sem doma. Nikdar pa ne tiste družbene 
tišine, ki ljudi zasužnjuje v diktatorskem molku zoper same sebe. 

Niko Grafenauer,
pesnik in akademik
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Najpomembnejša je tvoja naravnanost, odnos, drža, s katero pri vsakem delu, 
kjerkoli si, karkoli delaš, iščeš in proučuješ različne vidike istega pojava. Osta-
jaš odprt. Potrebuješ razum oz. dobro intelektualno podlago. Znanje je po-
membno, a ga vedno poskušaš tudi uporabiti v življenju. Veseliš se izkušenj, 
vedno znova radovedno, vztrajno preverjaš v praksi, se učiš tudi na napakah. 
Izkušnje so izvor modrosti.
Potrebna je neka spodbuda, ki lahko izvira iz močne želje človeka samega ali 
pa je spodbujena v družini, potem v timskem duhu, mojstrskem odnosu vod-
je, ki hoče graditi skupnost, povezanost v skupini. Ugodno ozračje vpliva na 
samo ustvarjanje. Živeti v sozvočju snovanja, radosti ustvarjanja in inovativ-
nosti je spodbuda za ustvarjalca. Vse to je dobrodošlo, a ni dovolj. Potrebna je 
odprta pot − „ven iz kroga“. Ta možnost ni mišljena v razdiralnem smislu. Gre 
za to, da se človek vedno lahko vpraša, kaj bi lahko tu še bilo drugega, novega, 
dodatnega. Velika zavora ustvarjalnosti je, če prevlada miselnost, da tako pač 
je, tako pač mora biti, tako je vedno bilo, taka so pravila, ipd. Včasih stopi 
stran od ustaljenih pravil, ozri se v daljave, preko vidnega, kot pove naslednja 
zgodba.

Zgodba o občutljivosti – o veliki želvi

Janez in Petra sta spremljala domačine na indonezijskem otoku. Pravi otroci nara-
ve. Vse, kar jim je dajalo morje, so uporabili. So pa tudi prodajali. Z neko pobožno 
gotovostjo, da je tako pač prav. Neko jutro sta ob domačinih opazila velikansko 
želvo. Janeza je stisnilo pri srcu. Saj to je zelo dragocena, posebna želva. Kaj ven-
dar mislijo z njo! Stekel je k domačinu in ga vprašal, ali je želva na prodaj. Seveda, 
je potrdil možak. Janez je vprašal, koliko stane. Vsota ni bila zelo velika. Pa sta 
s Petro zbrala denar, da sta kupila želvo. Potem jo je Janez s težavo dvignil in jo 
pred začudenimi očmi domačinov odnesel v morje. Želva je zaplavala, plavala je  



20

in plavala. Zdelo se je, da se je s hvaležnostjo ozirala k rešitelju. Janez je nekaj 
časa sedel na obali in opazoval svetlobo, ki se je odbijala od valov, ki so spremljali 
želvino plavanje. Ko se je Janez prepričal, da je želva dovolj daleč od obale, se je 
vrnil k skupini. Opazil je prijazen nasmeh v njihovih očeh ... Bilo je nekaj čistega, 
bilo je neko spoštovanje do bivanja. 

Vsak človek lahko stvari vzame tudi malo drugače kot običajno ljudje na splo-
šno. V življenju se tak ustvarjalni človek ne počuti dobro, če se podredi pre-
vladujočemu znanju, obnašanju, počuti se kot del črede, če drvi tja, kamor 
gredo vsi ... Veseli ga predvsem učenje, veseli ga novo. Vse je najprej zanimivo. 
Ob vsakem učenju se ustvarjalen človek odpira, ob vsakem srečanju, vsaki 
razpravi lahko vidi nove možnosti. V stiku s seboj, odprt do drugih, kjer doži-
vlja tudi zrcaljenje, zaznava, na kaj ga opozarja notranji občutek, kam ga vodi, 
kako ga spodbuja – odpira se novo. 
Kako zelo pomembno je, da se naučimo postavljati vprašanja – logična, tudi 
kritična vprašanja –, da izrazimo dvom. Potrebna je spodbuda, da se ne uma-
knemo v negotovost, strah, da nas ljudje ne bodo razumeli, ne bodo sprejeli 
naših pomislekov, odpiranja novega. Prav z vprašanji, s svojo odprtostjo lah-
ko pomembno prispevamo k ustvarjalnosti. Dopuščamo tudi nestrinjanje. 

MOJA NARAVNANOST

Povzročam konflikte, sebično, neprijazno, razdiralno?

Rešujem probleme, vljudno, prijazno sprejemam različnost človeka.

Postavljam jasne meje ob spoštovanju meja drugega.

Vztrajno se trudim za razvoj sebe, pa tudi tistih, ki so povezani z menoj.

Kolikor bolj si upamo prisluhniti sebi ter smo v dobrem stiku s seboj, toliko 
bolj smo lahko povezani z zunanjim svetom, ljudi sprejemamo kot vir bo-
gastva življenja, več bistvenega zaznamo in tako se učimo prepoznavati po-
membne trenutke, globino in širino fenomena, lahko se utrne navdih.
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Je lahko spodbuda za ustvarjalnost tudi neugodno posameznikovo ali širše 
okolje? Velika literarna dela so nastala kot znak protesta, upora pod nasil-
nimi režimi, kot izraz velikega trpljenja človeka, ki se je s svojim ustvarja-
njem izvil iz obupa. Vsekakor je blagostanje, ki vodi v razvajenost, nemoti-
viranost, lahko prava blokada za ustvarjalnost. Prizadevanje, upor zoper 
nevzdržno stanje seže v resnične globine človeške duše in privabi barve, krik, 
ton in besedo. Nista pa materialna beda in čustvena razklanost nujna pogo-
ja za umetniško ustvarjanje. Sam zagovarjam misel, da je ustvarjanje nor-
malno stanje človeka. 
Dr. Edi Kovač 

ŽIVLJENJSKA STALIŠČA V ODNOSIH

Jaz sem v redu, vi ste v redu.

Jaz sem v redu, vi niste v redu.

Jaz nisem v redu, vi ste v redu.

Jaz nisem v redu, vi niste v redu.

Nikoli ne pozabimo misliti z lastno glavo. Kljub padcem, neuspehom, na-
pakam. Kljub stališčem, ki so se zasidrala v našo zavest in nam „ukazujejo“. 
Učimo se dalje. Raziskujemo, pridobivamo nove izkušnje in vztrajno hodi-
mo dalje. Največja v življenju je ljubezen, a resnica prav tako zasluži, da bi jo 
pisali z veliko začetnico. Hodimo po svoji poti skozi življenje in si vztrajno, 
dobronamerno prizadevamo odkrivati resnico v vsem, kar je. Ne odnehamo, 
vztrajamo.
Ni pomembno, koliko in kakšne ideje daje posamezni član skupine, tima ali 
vodja – zelo pomembne so vse, saj lahko ena sama zamisel spodbudi druge 
zamisli.
Kolikor večja je svoboda, toliko večja je možnost izbire, in kolikor več lahko 
izbiramo, večja je verjetnost izjemne, nenavadne, izvirne, redke izbire.
Med visoko inteligentnimi je več ustvarjalnosti kot med nižje inteligentnimi 
ljudmi, a ustvarjalnost je tudi med zelo nizko inteligentnimi. 


