
Okruški na rešetu spomina 

Potepuški okruški so drobni klateški memoari, javno- 
zasebni potepuški dnevnik, bežne impresije, drobtine, ki so 
padle z velike mize. Na tej mizi leži izletniški vodnik Prav-
ljične poti brez meja, ki sem ga pripravila za založbo Sidarta. 

Ker sem z ljudskimi pripovedmi raziskala Slovenijo po dolgem 
in počez v treh knjigah, me je zamikalo, da bi pogledala še čez 
mejo. Da bi raziskala slovenski kulturni prostor, ki se dotika 
sosedskih svetov. Ideja se mi je zdela mamljiva, uresničitev  
pa je obljubljala veliko novih pustolovščin. V prostoru, ki mu  
nerodno rečemo zamejski, nisem poznala nikogar, osebno  
me nanj ni vezalo nič. Da sem zapolnila ta veliki, prazni in  
zevajoči prostor nevednosti, sem porabila sedem let. 

Za Pravljične poti brez meja sem izbrala 50 izletov, ki vodijo 
onkraj vseh štirih robov. Poti je bilo v resnici še več: mnogo 
ogledov se na koncu ni pretopilo v izlet, veliko krajev pa sem 
obiskala večkrat, v Reziji sem bila recimo sedemkrat. Ker je 
bilo nastajanje vodnika tako dolgotrajno, je imelo precej  
živahno pot: na njej je bilo veliko svetlih vrhov, pa tudi nekaj 
dolgih in temnih predorov. Življenje je bilo večkrat radodar-
no s svojimi zoprnijami in je rado zasekalo v delo: prišli so 
begunci, rezilna žica na meji, pa tudi bolezen in operacija ... 
Velikokrat se mi je zdelo, da hodim ne samo po obrobju slo-
venskega kulturnega prostora, pač pa tudi po mejah svojih 
zmožnosti.

Ko je 13. marca 2020 prišla še korona in z njo karantena,  
popolno zaprtje javnega življenja, sem pisala zadnjih deset 
izletov za knjigo. Vsi so bili na italijanski strani. Zdelo se mi 
je, da sem končno v ciljni ravnini. Nato so se naenkrat zaprle 
vse meje. Gibanje je bilo omejeno na občine. Z betonskimi 
bloki so zaprli mejo med Novo in staro Gorico. Skratka, ko 
sem v svoji kletni pisarni pisala zadnjih deset izletov, razmi-
šljala, se spominjala, pregledovala fotografije in poslušala 
posnetke iz svojega arhiva, so se živo prebujala občutja. Po-
kala sem od drobnih spominov, ki so hoteli na plano. Bili so 
preveč osebni, da bi našli mesto v izletniškem vodniku, a 
vendar so zahtevali svoj prostor. Počutila sem se kot bra-
njevka s polnim naročjem solate, a na zaprti tržnici. Zato 
sem začela pisati Potepuške okruške, drobne zgodbe, in jih 
objavljati na svojem Facebook profilu. Mislila sem si, da jih 
ne bo nihče bral, saj so bili za družabna omrežja to kar dolgi 
zapisi. A ljudje so jih brali, se odzivali, nekateri najbolj za-
greti pa so vzklikali: »Potepuški okruški si zaslužijo samo-
stojno izdajo!« Bral jih je tudi Samo Vadnov in me povabil  
k objavi v knjigi, ki jo zdaj držite v rokah. 

Večino zgodb sem napisala v drugem, jesenskem valu koro-
navirusa. Takrat smo bili priča še veliko hujši zdravstveni in 
politični situaciji; svet, kakršnega smo poznali doslej, je vi-
dno razpadal pred našimi očmi. Včasih se mi je sredi tega 
sesuvajočega se sveta zazdelo nesmiselno pisati o srečnih 
spominih, navdihujočih krajih in tamkajšnjih ljudeh, ki so 
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postali nedosegljivi. A Miha, s katerim si delim vse dobro in 
slabo, mi je dejal: »Piši, Irena, piši, pokaži, da je nekoč obsta-
jal drugačen svet. In da bo spet obstajal. Nikoli ne smemo 
nehati hrepeneti po njem.« 

Potepuški okruški niso samo moja potovanja v osupljivo 
lepe nove pokrajine, pač pa tudi k ljudem. Srečevanja z do-
mačini so mi odstirala vedno nove plasti in tkala mrežo člo-
veških vezi. Seznam različnih čudežnih pomočnikov je dolg. 
Veliko ljudi si je na tem dolgem raziskovalnem vrtiljaku vze-
lo čas zame, me vodilo, usmerjalo, mi svetovalo ali samo pri-
sluhnilo, kadar je bilo treba. In če seštejem vse prijatelje, 
sorodnike in soustvarjalce knjige, ki so se mi pridružili na 
terenu, nas je še za manjšo četo. Čeprav so v Pravljičnih po-
teh brez meja vsi ti sopotniki omenjeni zgolj med vrsticami, 
se jim z zgodbami te knjige želim pokloniti. 

Navsezadnje pa so Potepuški okruški tudi moje potovanje 
vase. Saj veste, v Muirovi maniri, ko je stopil malo ven, da se 
sprehodi, pa ostal do sončnega zahoda, »kajti iti ven je v  
resnici pomenilo – priti noter«. So osebno iskanje lepote, 
stika z ljudmi, sožitja z naravo, svojega mesta v neprestano 
spreminjajočem se svetu. So tudi iskanje brezmejnosti, no-
tranje in zunanje. Vedno si bom želela, da bi bila svobodna. 
Da bi potovala brez meja kot reka, oblaki, ptice in pravljice. 

Okrog zimskega solsticija, december 2020 
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