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Uvodnik
Ponovno pozdravljena, poslovna popotnica!
Zdravo, poslovni popotnik!

Reportažna knjiga, ki je pred vami, se pridružuje lanski Od Samsa do
Bakuja in tudi ta je namenjena malce »hitrejšim« popotnikom, neke
vrste »poslovnim turistom«, med kakršne se − sodeč po večini svojih
poti v tujino − štejem tudi sama.
Če sem v prvi knjigi opisala mesta in kraje med Samsom, zelenim
biserom severa, in Bakujem, ki velja za pravcato naftno zibelko, se v
pričujoči knjigi posvečam krajem od Londona, prestolnice kraljevine, ki
domuje na zgodovinsko verjetno najpomembnejšem otoku na svetu, do
ukrajinskega Černobila, ki je bil v osemdesetih še živahno, hitro razvijajoče se mesto, danes pa s sosednjim Pripjatom veljata za mesto duhov.
Tako kot v prvi skušam tudi v tej reportažni knjigi prikazati znatne
razlike med državami, ki pa pravzaprav niti ne ležijo tako daleč narazen. Razlike v svetu žal obstajajo, vedno je bilo tako in tudi verjetno še
nekaj časa bo, vendar pa skušam obenem pokazati tudi, da lahko z
malimi premiki in odločitvami prispevamo k uravnavanju tega svetovnega neskladja – v korist šibkejšim. Dobiček od prodaje te knjige bo
namreč spet namenjen društvu Humanitas, ki se zavzema za manj
privilegirane skupine prebivalstva v Sloveniji in po svetu, izvaja pa tudi
projekt Odgovorni turizem, ki je sploh spodbudil moja razmišljanja o
tem, kako postati čim bolj odgovorna (poslovna) turistka.
Zavedam se, da prav s potovanji – sploh, če vključujejo letalske pre-
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voze – povzročamo nepopravljivo okoljsko in podnebno škodo, ki bo
verjetno najbolj prizadela prav tiste, ki že tako ne uživajo nobenih privilegijev razvitega sveta. Zato pa je toliko večja želja po tem, da s potmi,
če te že nastanejo, naredim tudi kaj koristnega za te iste skupine svetovnega prebivalstva. Moja poteza žal ne odtehta škode, a dejstvo je, da
bi poslovna potovanja v vsakem primeru ostala. Strinjam se, da jih
lahko omejimo in da moramo vse bolj posegati po alternativnih načinih
potovanja, če se zanje odločamo; sploh takrat, ko gre za zasebna potovanja in skoke čez planke.
V knjigi so objavljene reportaže mest in krajev, ki so na meni pustili
še prav poseben pečat. Nekateri so me ganili (Černobil s svojo žalostjo),
drugi prevzeli (Barcelona z živahnostjo), spet tretji osupnili (Ženeva s
svojo draginjo) na nek svoj način.
Obilo užitkov ob branju in še močnejše vsrkavanje novih spoznanj, ki
jih nudijo novi kraji, četudi jih obiščemo “le” poslovno!
Alenka Klopčič
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London: sprehod po največji
evropski prestolnici

Kakšen je sprehod po tem 8-milijonskem mestu, kjer
še vedno kraljuje svetovno verjetno najbolj znana
kraljeva družina, ki kljub temu, da je najmočnejši
šef države premier, ohranja svojo moč? Neverjetno
pester, izjemno zanimiv pa tudi malce utrujajoč.
Zakaj? No, odgovor na to bo malce daljši!

Foto: AbleStock

Če začnemo pri državi, katere glavno mesto
sem obiskala v mesecih, ko se je zima že uradno poslavljala, velja omeniti, da je Anglija ena
od držav –največja in najgosteje naseljena, ki
sestavljajo Združeno kraljestvo Velike Britanije
in Severne Irske. Tega poleg Anglije in Severne
Irske sestavljata še Škotska in Wales. Veliko
Britanijo pa tako tvorijo le Anglija, Škotska in
Wales. Z vsem tem sem se sama seznanila šele,
ko sem obiskala Otok. Ali natančneje: največji
otok v Evropi!

London Eye je 135 metrov visoko razgledno kolo ob reki
Temza, ki ga letno obišče bojda več kot tri milijone turistov.

Eden priljubljenih prevozov po
britanski prestolnici so londonski (črni) taksiji, čeprav je
veliko bolj učinkovit in poceni
prevoz podzemna železnica.
Pri taksijih pa velja pravilo
“kdor prvi pride, prvi melje”,
kar pomeni, da se je ob večjih
postajah, potrebno postavit v
vrsto zanj.
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Pred Buckinghamsko palačo stoji spomenik kraljici Viktoriji, ki spominja na to, da je palača postala uradna kraljičina rezidenca prav v času njene oblasti. Palača je bila sicer zgrajena v 18.
stoletju za kneza Buckinghama, kasneje pa jo je kupil kralj George III. za kraljico Charlotte.
Med vladnimi stavbami (ena
na fotografiji) je sicer najbolj
znana Westminstrska palača,
ki sedaj služi kot parlament,
ima pa 98 metrov visok zvonik
Clock Tower in zvonik Big Ben.

Sprehod po Londonu sem začela, ko se je komaj rodilo jutro, okoli
šestih. Četudi je za začetek marca neverjetno lepo vreme poskrbelo, da
se je mesto zasvetilo v sončnih žarkih, pa so bili prvi koraki od postaje
Viktorija (Victoria Station) še zelo, zelo zmrznjeni. Nekoliko je sicer pomagala pregrešno draga kava v domala pollitrski embalaži, vseeno pa
je bilo potrebno stopiti malce hitreje, da sem se ogrela. Da so mimo mene tekli londonski tekači v kratkih rokavih, očitno navdušeni nad (kot
se je zdelo) prvimi sončnimi žarki na Otoku v tem letu, mi ni kaj dosti
pomagalo. Kljub vsemu pa nekoliko pogreje že pogled na čudovito
Buckinghamsko palačo, v kateri je kar 775 sob, od tega jih 19 služi tudi
za uradne sprejeme, te prostore pa si je mogoče ogledati med uradnim
odprtjem palače v poletnih mesecih. Sama torej v marcu tega privilegija
žal nisem imela.
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Kraljičina rezidenca je obdana s parkom St. James, parkom Hyde in s Kensiktonskimi vrtovi, ki
ločujejo bogat zahodni predel od mestnega središča s Kansingtonsko palačo. Levo lahko občudujemo pogled na park St. Jamesa, ki ga “krasijo” spomini na princeso Diano (fotografija desno).
Londonska podzemna železnica je najstarejša podzemna železnica na svetu. Prva trasa je
bila odprta že leta 1863, v letu
1890 pa je prva uvedla električni vlak. Vključuje 270 postaj in se razteza na 402 kilometrih, s tem pa predstavlja
drugi največji podzemni sistem
na svetu, takoj za šanghajskim.

Ko človek nadaljuje s sprehodom po tem velemestu, kaj hitro opazi
raznolikost okoli sebe. Ob hitrem utripu, ki vlada ulicam, je zaznati
različne rase, veroizpovedi, tudi jezike in subkulture. Ni čudno, saj je
London etično najbolj raznoliko mesto v Evropi, tu pa je menda slišati
tudi do tri tisoč različnih jezikov. Občasno sem se – nevede seveda! –
tudi malce namuznila, ko so mimo mene zdrveli najstniki z divjimi pričeskami in še bolj divjimi oblačili. Raje sploh ne pomislim, kako običajna ali celo pod mejo običajnosti bi se jim lahko jaz zdela!
In čeravno je London ena svetovnih prestolnic mode, pa je dokaj malo
pestrosti v hrani, ki sem jo uspela okusiti tam. Sicer je ta slonela pretežno na okusih iz restavracij s hitro hrano in na hladni hrani iz trgovin, a kljub temu je bila glavna “začimba” sladkor. Vse je bilo sladko!
Munchmallowi (pecivo s penico in oblito s čokolado), ki izhaja prav z
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Čudovita katedrala Sv. Pavla je prva katedrala angleške protestantske cerkve in stoji na mestu, kjer
sta nekoč stali katedrali iz leta 604. Bili sta uničeni v velikem londonskem požaru leta 1666, zato
v njeni bližini stoji tudi spomenik umrlim v tem požaru. 111 metrov visoka katedrala, v kateri sta
se poročila tudi princ Charles in Diana, stoji na najvišji točki Londona.
V velikem Londonu ne presenečajo številne v nebo segajoče stavbe in kulturne znamenitosti –
domala na vsakem koraku! (slika desno).

zahoda, so bili za moj okus precej slabši kot pa znani Podravkini kolački
iz modre škatle. Zato pa sem toliko bolj uživala v pristnem britanskem
čaju (v kavarnah ob naročilu čaja sploh nisem dobila drugega kot
močan črni čaj z mlekom) in pa tudi dokaj dragem kavarniškem pecivu.
Sprehod po Londonu, ki mimogrede obsega skoraj 1.600 kvadratnih
metrov (Ljubljana jih ima 275), obiskovalcu popestrijo tudi znani dvonadstropni rdeči avtobusi in filmske rdeče telefonske govorilnice, vabljive
trgovine, kot je Harrods, če si seveda nakupovanje lahko privošči. Za
bolj plitve žepe pa je lahko zanimiv obisk Regent Streeta in tudi sicer
lahko človek nevede naleti na kakšno manjšo ulično tržnico tudi v
kakšnem bolj odročnem delu mesta, kar se je zgodilo meni. Poleg
muzeja madame Tussaud si je vredno ogledati tudi številne druge
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Svetovno znana sta tudi najmanj dva londonska mostova. Tower
Bridge je dvižni most čez reko Temzo, stoji pa zraven Tower of
London, po kateri je dobil tudi ime. Če gre verjeti Wikipediji, je
ta most zgrajen iz okoli 70.000 ton betonskih temeljev in okoli
11.000 ton jeklene konstrukcije. Millenium Bridge pa je most,
ki povezuje Tate Modern s katedralo Sv. Pavla.

Nacionalna galerija ob
Trafalgarskem trgu (Trafalgar
Square) v samem središču
Londona. Prav zaradi lege se
prav na trgu največkrat odvijajo demonstracije.

Londonski Leicester Square pogosto vidimo v filmih, videli pa
smo ga lahko tudi ob predvajanju svetovne premiere sklepnega
dela filmske sage o Harryju Potterju.

Najpogostejša “simbola”, ki ju
lahko opazimo v britanski prestolnici – spominki s podobami simbolov in članov kraljeve
družine ter hitra hrana.

muzeje; Britanski muzej (British Museum), denimo, je eden največjih na
svetu in hrani neizmerno zakladnico eksponatov kulture celotnega
človeštva, od egipčanskih mumij do islamske umetnosti in rimskih predmetov. In ko nas sprehod že tako utrudi, da ne zmoremo niti koraka več,
se še kako prileže počitek v katerem izmed številnih čudovito urejenih
londonskih parkov, kjer je sicer tudi mestni utrip malo bolj umirjen ali
pa le bolj sproščen … Nato pa padec v posteljo. Žal je to v mojem
primeru pomenilo, da si nisem ogledala nočnega utripa mesta in obiska
kakšnega od številnih pubov. To mesto namreč ne spi niti ponoči, sem
slišala.
Nekaj je gotovo: London si ni mogoče dodobra ogledati zgolj ob enem
obisku. Tako tudi mene čaka še najmanj en let v to “utrgano” (mišljeno
13

Pariz – dom maslenega rogljička in
najbolj znanega stolpa na svetu

Največja država v zahodni Evropi, država vina in
sira, ki meri 547 tisoč kvadratnih kilometrov in šteje
okoli 60 milijonov prebivalcev, vse svoje tančice
odvrže v svoji prestolnici. Več kot 2-milijonski Pariz
kaže zgodovino skorajda na vsakem koraku na zelo
eleganten način. Veličastne zgodovinske spomenike
še polepša svežina urejenih zelenic. Vse to lahko
občudujemo ob svežem francoskem rogljičku ...

Največja država v zahodni Evropi, država vina in sira, ki meri 547
tisoč kvadratnih kilometrov in šteje okoli 60 milijonov prebivalcev, vse
svoje tančice odvrže v svoji prestolnici. Več kot 2-milijonski Pariz kaže
zgodovino skorajda na vsakem koraku na zelo eleganten način. Veličastne zgodovinske spomenike še polepša svežina urejenih zelenic. Vse
to lahko občudujemo ob svežem francoskem rogljičku ...
Pariz se mi je vtisnil kot presenetljivo čisto mesto, čeprav je ena največjih evropskih prestolnic, ki je vedno polna turistov. Prvič sem ga
obiskala skupaj z možem in psičko in pozdravilo nas je v zgodnjem
jutru, ko so na ponosne pariške stavbe posvetili prvi sončni žarki, turisti
in meščani pa so še spali. Seveda smo cestni popotniki, ki smo ravno

Gradnja pariške Notre-Dame se je začela leta 1163, katedrala pa naj bi bila eden najboljših
primerov francoske gotske arhitekture. Osebno me je sicer bolj prevzela istoimenska katedrala v
Strasbourgu.
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Levi breg Sene je boemski in manj komercialen. Desno, pogled na Seno in na mesto v prebujanju.

Pogled pritegne vsak muzej,
tudi vojaški in Orsay.

premagali približno 1.300-kilometrsko pot iz Ljubljane, planili na francoski rogljiček! Resda so današnji rogljički – tudi tisti iz pariških uličnih
pekarnic – spečeni na hitro in so bili poprej industrijsko pripravljeni in
zamrznjeni, ima ta sladica zares korenine v 19. stoletju in v tem mestu;
njenega prednika pa so menda poznali že v srednjem veku.

Večni Pariz ...
Že prvih nekaj korakov (z rogljičkom v roki!) je utrdilo ugotovitev, da
je Pariz, ki se zdi neizmerno velik, res lahko zgled mnogim mestom:
zgodovinske stavbe se sproti obnavljajo, četudi se jim hitro pridružujejo
nove. Še vedno pa seveda ostajajo legendarni pariški simboli: Eiffelov
stolp, Slavolok zmage na koncu Elizejskih poljan, Notredamska katedrala (pod katero smo nevede tudi parkirali), Louvre, Orsay in številni
drugi muzeji ...
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Očarajo tudi urejena, v pravokotnik obrezana drevesa.

V Parizu sta umetnost in
zelenje skoraj na vsakem
koraku. Prvega je sicer
malenkost več kot drugega ...

Slavolok zmage nas pozdravi
na koncu skoraj 2-kilometrskih Elizejskih poljan, ki so
verjetno ena najznamenitejših
avenij na svetu.

Levi in desni breg Sene se precej razlikujeta. Prvi je z Eifflom in
Orsayem bolj boemski. Na njem so mesto našle številne kavarne in
klubi. Drugi, z Elizejskimi poljanami, Slavolokom zmage, muzejem
Louvre, pa je modernejši. Na njem najdemo bahave trgovine in vabljive
slaščičarne in restavracije. Na obeh je tudi kup stojnic s spominki, ki
pa jih prodajajo tudi posamezniki, na primer pod Eifflovim stolpom.
Eden izmed prodajalcev mi je mimogrede navrgel, da prihaja iz Indije,
hkrati pa hipoma znižal prvotno ceno obeskov Eiffla za polovico.
Res prijazni so tudi policisti, ki jim kljub hordam zmedenih turistov
ni težko pokazati pravo smer za ogled znamenitosti. Malo manj prijazni pa so se zdeli varnostniki z opozorilom, da s psičko ogled vrtov
v Louvru ni mogoč. Pa drugič, brez pasje družbe! Nasploh pa se zdi,
kot bi hoteli Parižani s svojo skrbjo za urejen videz mesta Pariz ohraniti večno ...
17

V Louvru je 30.000 razstavnih predmetov razvrščenih v treh nadstropjih in treh krilih.

Mesto je zasuto z muzeji, gledališči, opero in številnimi spomeniki ...

Presenetljivo zeleno mesto
Poglede v Parizu pritegnejo v pravokotnik obrezana drevesa v številnih drevoredih in številni višji spomeniki. Notredamska katedrala s
stolpi meri 69 metrov v višino, Eifflov stolp pa sega 320 metrov visoko.
Omeniti velja še, da so ta verjetno najbolj znan stolp na svetu zgradili
v dveh letih za svetovno razstavo leta 1889, leta 1910 pa je padla odločitev, da stolp ostane. Izjemno privlačen navzven je tudi muzej Orsay,
ki ga uvrščajo celo med najboljše evropske muzeje. Z Da Vincijevo šifro
se je med najbolj znane muzeje zopet povzpel Louvre, kjer je zbirka
okoli 30 tisoč predmetov razvrščena v treh nadstropjih in treh krilih,
pod elegantnim kvadratnim dvoriščem pa ležijo stanovanjski del in grajske ječe prvotne srednjeveške trdnjave.
Parade in drugi simbolični obredi se odvijajo na sicer modni prometni
žili, na Elizejskih poljanah, ki merijo v dolžino skoraj dva kilometra,
18

Reka Sena, ki teče skozi Pariz, je dolga 776 kilometrov. Na fotografiji pogled proti Eifflu.

Znameniti Eifflov stolp meri v
višino 320 metrov. Na fotografiji mogočni stolp in v ospredju
obeski, ki jih prodajajo ulični
prodajalci.

navadno pa tam sredi dneva skoraj vsak centimeter zapolnjujejo meščani in turisti. Premožne goste že leta in leta vabijo na to ulico imenitne
restavracije in kavarne, ki jim omogočajo, ne le da vidijo, ampak da so
tudi videni. V Parizu sem tudi sama prvič videla, da stoli v kavarni niso
obrnjeni drug proti drugemu, da bi lahko gostje, ki sedijo za isto mizo,
nemoteno kramljali, ampak proti ulici. Tako se zdi, da so se ljudje usedli
na kavo zato, da bi opazovali mimoidoče.
Čeprav veljajo za posnetek francoske pokrajine Luksemburški vrtovi,
pa je pravo olajšanje priti z avtomobilom tudi ven iz velikega mesta –
okoli tega vodijo 4-pasovnice, cestna infrastruktura pa ima številne
rondoje – in si pred začetkom 1.300 kilometrov dolge poti nazaj domov
privoščiti še zadnji francoski rogljiček v objemu prijetnega pariškega
predmestja. To je – roko na srce – tudi precej cenejše kot sama prestolnica.
19

Barcelona – mesto, kjer čudovito
morje privablja vse preveč ljudi
Ko sem vprašala moža, kaj je prva stvar, ki mu pade
na pamet, ko se spomni najinega obiska Barcelone,
mi je brez pomisleka odgovoril: »Čudovito morje s
preveč ljudmi!« A treba je dodati, da sva sama to
čudovito mesto neposredno ob Sredozemskem morju
z divjimi valovi, v katerih prav vse leto, tudi pozimi,
uživajo deskarji, obiskala tik pred božičnimi prazniki.
Kaj bi porekel šele, če bi jo obiskala sredi poletja,
ko se menda tre turistov, ljudje pa na obali ležijo kot
sardinice? Da je v mestu, ki ga letno obišče domala 14
milijonov turistov, res tako, potrdita tudi Slovenki Janja
in Barbara, ki sta se pred dvema oziroma tremi leti
tako zaljubili v to mesto, da sta se tja kar preselili ...

Ko sama pomislim na Barcelono, se mi v spomin vrine slika pojočih
fontan ob narodnem muzeju, malo naprej od Plaze Espanye. In arena na
omenjenem trgu, ki so jo še pred pomladjo 2011, ko je v njej zrasel gigantski trgovski center, uporabljali za bikoborbe. Pa dolge peščene plaže
in vztrajni deskarji, ki so v čudovitem morju – si predstavljam – skoraj
podhlajeni vztrajno čakali na naslednji velik val tudi sredi decembra.
No, seveda tudi famozna Rambla in pomaranče “pravega okusa” in
prostoživeče papige. A gremo lepo po vrsti ...

Nekdanja arena za bikoborbe in današnji trgovski center.
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Levo Plaza Espanya, desno pekovski izdelki, ki so v barcelonskih pekarnah večinoma preliti s
sladkornim sirupom.

Raje pomarančni sok kot kava!

Barcelono krasijo številne palme in čudovite stavbe.

Katalonska prestolnica
Barcelona je drugo največje mesto v Španiji in obenem prestolnica
Katalonije. Ko sva z možem govorila o Španiji, se je slovenska kolegica
Barbara, ki živi in dela v Barceloni že tri leta, odločila pa se je tudi, da
postane španska davkoplačevalka, hitro odkrhala: »Raje ne govorita
naokoli, da sta v Španiji. Sta v Kataloniji.« In res so menda Katalonci
zelo občutljivi, ko pade beseda o njihovem položaju v španski državi.
Neizmerno si namreč želijo postati samostojna država Katalonija. Tako
zavlada nadvse obsedno stanje tudi, ko se v nogometu pomerita kluba
iz Barcelone in Madrida, španske prestolnice. V ozadju je politika in
takrat ulice preplavi skrajno domoljubje, ki je omenjeno tudi v večini
turističnih vodičev.
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Nacionalni muzej, do katerega vodijo celo tekoče stopnice.

Jutranji pogled proti Plazi Espanya.

Sicer pa ima Barcelona uradno nekaj več kot 1,6 milijona prebivalcev,
s predmestjem celo okoli 4,5 milijonov. Koliko jih je zares, se ne ve. Dejstvo je, da se zdi mesto zelo prijazno do vseh ljudi, ne glede na njihov
videz, versko pripadnost, spolno usmerjenost itd. To potrdi tudi Barbara, ki jo je v Barcelono med drugim potegnilo tudi to. »Tu je lahko
vsak to, kar je,« pravi, ko omeni prijatelja s Poljske, ki s partnerjem
prav tako domuje v katalonski prestolnici, v njegovi rodni državi, ki jo
obišče ob kakšnem prazniku, pa še vedno nihče ne ve za njegovega
fanta. Z možem sva sicer zaznala na sebi kar nekaj pogledov, ko sva se
sprehajala po trgovskem centru. Najina slovenska sogovornica je to pojasnila s tem, da pa je v mestu vseeno še vedno bolj redko videti zelo
svetle ljudi s svetlimi lasmi in očmi.

Pršut in pomaranče
Ni dvoma, da je Barcelona mesto, ki se zbudi, ko pade noč. Jutra so
spokojna tja do desete ure, ko se počasi začnejo odpirati trgovine, ki
ostanejo odprte vse do desete ure zvečer. »Obvezno je potrebno doživeti
nočni utrip Barcelone,« zagotavlja Barbara, ki hodi na salso ob petkih,
sobotah in nedeljah zvečer. V ponedeljek pa v službo! Drugačen za naše
razmere je tudi delovnik, saj se lahko zelo razvleče. »Nič neobičajnega
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Pred turistično oblegano Ramblo je srečati še
številne kipe in fontane.

Kip Krištofa Kolumba, ki kaže proti Ameriki.

ni, če se polurno kosilo sprevrže v dvourni predah,« pojasnjuje Barbara,
ki se zaveda svoje prednosti, ki jo ima kot uslužbenka na mednarodnem področju. Tekoče govori špansko, obvlada pa tudi angleščino, kar
je v Barceloni in v Španiji nasploh skorajda redkost.
»Domačini imajo navado tudi, da si šele zvečer, nekje po deseti uri,
pripravijo obilen obed,« preide nazaj na družabne navade in razvade
Slovenka, ki je tako navdušena nad mestom, da si je pred kratkim tam
kupila tudi lastno stanovanje, v domovino pa se vrača le še med večjimi
prazniki. Kot sva opazila tudi med odkrivanjem mesta, so Španci –
oprostite, Katalonci! – nori na meso. Sploh na pršut. Ta visi povsod, v
trgovinah z živili, lokalih in v uglednejših restavracijah. Po drugi strani
je zanimivost, ki sva jo zaznala, da je kavarniškim pa tudi kakšnim trgovinskim delavcem vseeno, ali bo potencialen gost oziroma kupec kaj
kupil oziroma naročil ali ne. Tako sva stala v kavarni pred točilnim pultom, za katerim sta zavzeto razpravljala mlajša natakarica in natakar,
najina prisotnost ni imela nobenega učinka nanju. Tako nama ni preostalo drugega, kot da pobereva šila in kopita in se nehava smešiti z
upanjem na kavo in svež pomarančni sok.
24

Na Rambli ..

Rambla in papige
Res, v Barceloni si je potrebno naročiti svež pomarančni sok, saj so
pomaranče – Španija je njihova velika pridelovalka in izvoznica –
takšnega okusa, kot smo ga lahko pri nas okušali pred leti, ko še ni bilo
tako množične pridelave. Sveže stisnjen pomarančni sok je tudi bistveno
cenejši od kave, ki pa, žal, v Barceloni ni kaj prida. To priznavata tudi
Slovenki Janja in Barbara, ki na kavo prav zato bolj poredko zaideta.
Prej omenjeno slabo izkušnjo v kavarni in ignoranco strežnega in drugega osebja, je Barbara opravičila s tem, da so Španci nasploh ljudje, ki
so na »easy«. Sploh ko slišijo angleško govorico, se raje umaknejo. »Četudi gre za turiste, ki jim prinašajo denar?« vprašava. »Vseeno; turistov
je toliko, da jih imajo včasih celo čez glavo,« se zasmeji.
Pri obisku Barcelone je dragoceno poznati koga, ki pozna tudi manj
turistične predele mesta. Tako naju je Janja odpeljala v četrt, ki je bila
le nekaj ulic stran od turistično slavne Ramble. To je ogromna ulica,
nabita z restavracijami, trgovinicami, stojnicami in uličnimi umetniki,
ki se je zaradi vrveža domačini raje izognejo. V tisti četrti, kjer je bil
prav tako art market, a očitno bolj za domačine, je bil utrip bistveno
mirnejši; spili smo kavo in pomarančni sok, seveda, ter postali v vrsti za
kebab med ostalimi domačini. Mimogrede pa smo naleteli tudi na prijateljice noči in odkrili gosto zrasle palme, v katerih so domovale glasne
papige. Tako je, v Barceloni se med drevesi podijo prostoživeče papige
in to je bila zame najlepša stvar v tem mestu. Ko sem to omenila Janji,
ni delila navdušenja, saj jo prav papige s svojim vreščanjem zbujajo,
meni pa bi bilo za to vseeno – enkratno je videti te čudovite ptice, ki jih
pri nas zapiramo v kletke in učimo govoriti, uživati v svoji svobodi!
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Pogled na peščene plaže in WTC v ozadju. Na plaži umetniki
ustvarjajo umetnine iz peska celo pozimi.
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Bolšji trg pred mestno plažo. Bogate jadrnice niso redkost barcelonskega pristanišča (spodaj).

Barcelonska tržnica ob Rambli
in naravni sokovi, ki so
naprodaj na tržnici.

»Kakšna kriza neki?«
Še eno stvar lahko evropski turist opazi v Barceloni. Zdi se, da tam
krize sploh ni bilo. Španci imajo menda 45 % nezaposlenih mladih, pa
vendar je tam prva skrb vsakega mladeniča in mladenke siesta! To potrdita obe slovenski sogovornici, ki sicer bolj uživata v plesu kot pa v
alkoholu, čeprav ta v diskotekah in nočnih klubih menda teče v potokih. Prav siesta tako privablja številne mlade turiste, ki pa poleti uživajo predvsem v zabavah na plaži. A čeprav se zdi, kot da za krizo v
Barceloni niso niti slišali, je realnost drugačna; marsikomu so banke zasegle nepremičnino in te se sedaj prodajajo po nižjih cenah, čeprav je
cena denimo dvosobnega stanovanja v centru krepko nad 250 tisočaki.
Tako je do svojega stanovanja prišla tudi ena od sogovornic, ki pa še
danes – dve leti po tem, ko je banka zasegla nepremičnino prejšnjemu
lastniku – prejema pošto z izterjavami na njegovo ime. Pa vendar je po
drugi strani prav Barcelona gospodarsko zelo razvito mesto. Tu je sedež
avtomobilske, železniške, tekstilne, letalske industrija, ima pa tudi naj28

Ni ga lepšega kot tek ob peščeni plaži in morju!

večje pristanišče v Španiji. Menda se nahaja na 13. mestu med inovativnimi mesti, po BDP-ju pa je tudi četrto najbogatejše mesto v EU.
Barcelona je znana tudi kot prestolnica mode, je pa tudi 16. najbolj
obiskano mesto na svetu in četrto v Evropi – za Parizom, Londonom in
Rimom. To dejstvo je zanimivo predvsem zato, ker ne gre za glavno
mesto. Menda so jo na tovrstne lestvice uvrstile Olimpijske igre leta
1992, ko je del mesta ob obali dobil novo podobo. Pesek, ki danes dela
nebeško plažo tako nebeško, so tedaj pripeljali iz Egipta. Do neverjetno
čudovitega narodnega muzeja, ki počiva na enem redkih gričev v mestu,
pa so napeljali tekoče stopnice. In te vodijo tudi do pojočih fontan, ki
prav množično krasijo del od Plaze Espanye do muzeja. Vsak večer se
namreč za dve uri te vklopijo, v največji pa se prelivajo čudovite barve,
kar spremlja tudi enkratna domača glasba.
Brez dvoma je Barcelona mesto presežkov … To pa je misel, ki najbolje opiše moje doživetje tega mesta.
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Benetke – pisano mesto kanalov
in mostov

Benetke, glavno mesto italijanske Benečije z okoli
300 tisoč prebivalci (torej več, kot jih ima
Ljubljana), so kot mesto kanalov in mostov opisane
prav v vseh vodičih in spletni Wikipediji, kjer piše
tudi, da to svetovno znano vodno mesto leži v laguni
na zahodni obali severnega dela Jadranskega morja.
Kljub svoji legi pa do Benetk vodi ogromno poti, od
zelo dobre cestne povezave do železnice (vlak iz
Ljubljane vozi tja in nazaj celo ob zelo primernih
urah, ki omogočajo celodnevni ogled mesta) in
letala − ob mestu na vodi sta kar dve letališči ...

Foto: Roman Peklaj

Zagotovo so Benetke kraj, ki ga je potrebno prej ko slej obiskati. Pa
ne le zaradi beneškega karnevala, o katerem zapisi segajo v leto 1094,
ampak zato, ker mesto na vodi resnično ni kar tako! Benetke sem prvič
obiskala z vlakom in že takoj ob prihodu s končne železniške postaje me
je pozdravil prvi beneški most, pod katerim so se drenjali manjši in večji
čolniči. Nekateri od njih so bili taksiji, drugi vodni avtobusi (vaporetto),
spet tretji so služili kot osebna vozila.
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Pogled z Akademskega mostu. To je eden od
štirih mostov, ki prečkajo Veliki kanal (Canale
Grande), ki je dolg 3.800 metrov, širok med 30
in 80 metrov ter globok približno pet metrov.
Most bosonogih − prvi most, ki ga zagleda prišlek, ko pride z železniške postaje.

Na beneški vodi ...
Že ta prvi mostič vodi obiskovalca po glavnih beneških uličicah,
prepredenih s pekarnami, trgovinicami s spominki in muranskim steklom pa seveda s stavbami bizantinske in gotske arhitekture, ki naravnost
jemljejo dih. Si morete misliti, da so bili nekdaj beneški mostovi v
domeni predvsem bogatih meščanov? Za prehod je bilo potrebno
plačati mostnino, tako da so se revnejši prebivalci po mestu začeli prevažati s čolni. Danes nam (predvsem ameriških) filmi prikazujejo, kako
romantičen naj bi bil prevoz v dolgem čolniču za dva, medtem ko čolnar v črtasti majici mirno poganja in si prepeva O Sole Mio, vendar pa
po moji izkušnji temu ni čisto tako. Čolnarjem, ki spretno manevrirajo
v ozkih beneških kanalih, res lahko le čestitamo, vendar pa sam prevoz
po tej beneški vodi ne more biti kaj sila romantičen. Za to je več razlogov. V ozkih ulicah se voda res zdi bolj kot mlakuža, čolniči pa se neverjetno gugajo. Čeprav po svojem skromnem mnenju nisem pretežka,
sem imela občutek, da se bo tudi pod mojim korakom čoln zdaj zdaj
obrnil naokoli! Sicer se ni, a še tako le namišljena romantika je v hipu
povsem izginila!
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Na Trgu Sv. Marka, najbolj obiskanem trgu na
svetu, se prepletajo povsem različni arhitekturni slogi. Za marsikoga je najbolj zanimiva
bazilika Sv. Marka (slika zgoraj).

... in na najbolj obiskanem trgu na svetu
Pa vendar imajo Benetke hočeš nočeš nek romantični pridih. Če ne
prej, ga obiskovalec začuti vsaj na Trgu Sv. Marka, ki naj bi bil celo
najbolj obiskan trg na svetu in srce Benetk. Tu sem si privoščila tudi
belo kavo in zanjo odštela nesramnih deset evrov! Pri obisku Benetk ne
gre izpustiti ogleda Doževe palače in seveda pohoda na drugo stran, na
otok Giudecca. Po resnici povedano je bil zame Trg Sv. Marka najbolj
občudovanja vreden zgodaj zjutraj, ko so bili njegovi edini obiskovalci
beneški golobi, manj zanimiv pa se mi je zdel popoldne, ko se je na njem
res trlo turistov; presenetljivo veliko je bilo Američanov in Azijcev. V
tem času mi je bolj teknilo italijansko pecivo v mirnem parku. Njegovega imena še danes ne vem, se je pa mimo njega trlo študentov. Beneška
univerza s tradicijo iz konca 19. stoletja ima namreč danes štiri fakultete z okoli 10 tisoč študenti.
Neizmerno sem v Benetkah uživala tudi v »izgubljanju«, kjer sem videla tudi povsem običajne bloke, v blokovskih parkih pa so se igrali
mali Benečani, medtem ko so njihovi malo starejši kolegi švigali po vodnih cestah s svojimi čolni, kot se pri nas mladeniči vozijo s skuterji in s
starimi avtomobili z odprtimi okni in glasno glasbo. Beneški mladeniči
so na svojih vodnih vozilih navijali moderno glasbo. Tudi zato je vredno
pokukati v Benetke!
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Zvonik na Trgu Sv. Marka je s svojimi 98,6
metri najvišja stavba v mestu in tako velja tudi
za njegov simbol. Prvi zvonik je bil zgrajen že
v 11. stoletju, a se je v začetku 20. stoletja
zrušil, zato so postavili novega.

Beneški kanali služijo v mestu na vodi kot mestne uličice in tudi nasploh celoten promet v
mestu poteka po vodi.
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Kanal Giudecca je kanal, ki loči istoimenski
otok od glavnine mesta, na otoku pa so prestižne vile in stanovanja ter luksuzni hoteli, kjer nočitev stane celo tri tisočake (evrov, kajpada!).

Čudoviti pozdravi iz Benetk!

Bazilika Santa Maria della Salute se nahaja na ozkem polotoku,
ki deli bazen Sv. Marka na dva manjša kanala − Canale Grande
ter Canale Giudecca. Velja za eno najbolj fotografiranih cerkva
v Italiji.

Na mestu današnje Doževe palače (na fotografiji desno), zgrajene v 15. stoletju, je nekdaj stal obzidan srednjeveški grad. Če
pobrskamo po spletu, lahko ugotovimo, da je pod Francozi in
Avstrijci Doževa palača služila različnim namenom – bila je
državni urad, knjižnica in arheološki muzej. Šele 1924 jo je beneška občinska oblast odkupila od države in odprla javnosti kot
muzej.

V Benetkah seveda ne gre brez
beneških mask, golobov in pisanih testenin!
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CERN – središče jedrske fizike,
kjer je vse mogoče

Domala tri ure vožnje z vlakom od finančnega
središča Švice – Züricha, na obrobju diplomatskega
središča te države – Ženeve, je v radiju, ki ga
objema 27 kilometrov dolg trkalnik, mednarodno
raziskovalno območje, kjer se znanstveniki vseh
generacij z vsega sveta vračajo k osnovnemu
vprašanju, kako je prišlo do velikega poka. V ta
namen po CERN-ovem trkalniku LHC večino leta s
skorajda svetlobno hitrostjo krožijo elektromagnetni
delci, ki trčijo tudi do 40 milijonkrat na sekundo …

Po CERN-ovem trkalniku delci potujejo s skorajda svetlobno hitrostjo, po številu trkov pa so v CERN-u tudi že prehiteli svojega tekmeca
– bostonski mednarodni inštitut (International Institute of Boston),
medtem ko se nekateri njihovi raziskovalci še vedno odkrivajo napake
pri rezultatih italijanskega poskusa v Gran Sassu, v katerem so italijanski znanstveniki izmerili hitrost nevtrinov, ki presega svetlobno. Kajti
če je to res in obstaja hitrost nad svetlobno, potem je treba zavreči malo
morje raziskav in definicij od Einsteinove teorije relativnosti dalje, lahko
izve obiskovalec CERN-a že v vstopnem središču za obiskovalce –
ATLAS-u (ATLAS je akronim za A Toroidal LHC ApparatuS), pod katerim se začne tudi neverjetno potovanje osnovnih delcev.
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Slovenski prispevek: BCM in BLM
»Slovenski raziskovalci pod vodstvom prof. dr. Marko Mikuža
sodelujemo pri razvoju detektorjev za trkalnik LHC. Soodgovorni smo
za za detektorja BCM in BLM v sklopu eksperimenta ATLAS. Sodelovali pa bomo tudi pri razvoju detektorja DBM,« pove slovenski raziskovalec v CERN-u Aleš Svetek z Instituta Jožef Stefan. Čeprav je govoril
slovensko, je bilo njegove znanstvene besede težko razumeti. A gremo
lepo po vrsti ...
BCM (beam condition monitor) predstavlja detektor, katerega funkcija je spremljanje kakovosti curka protonov. »Prvotno je bil načrtovan
kot varnostna naprava. S pomočjo spremljanja izgub protonskega žarka
v diamantnih senzorjih lahko sklepa na morebitno nevarnost in v izjemnem primeru zaprosi za prekinitev žarka ter tako varuje notranje
dele eksperimenta ATLAS. Poleg varnostne funkcije je njegova namensko narejena elektronska obdelava podatkov omogočila razširitev sistema tako, da prispeva tudi meritev luminoznosti. Luminoznost nam
pove, kako pogosti so trki posameznih delcev na mestu, kjer trkata dva
žarka. BCM je bil leta 2011 izbran kot najboljši merilec luminoznosti
znotraj eksperimenta ATLAS. Poleg detektorja BCM smo v eksperiment
ATLAS vgradili še detekor BLM (beam loss monitor), ki deluje kot dodatna varnostna naprava. V sklopu nadgradnje eksperimenta ATLAS
pa je v pripravi tudi nov detektor, ki bo vgrajen v prihodnjem letu –
Diamond Beam Monitor (DBM),« nam je pojasnil Svetek, ko smo vstopili v ATLAS center za obiskovalce – vanj letno vstopi kar okoli 50.000
obiskovalcev –, pod katerim se sto metrov pod zemeljsko površino izvaja “eksperiment ATLAS”.
V eksperimentih ATLAS, CMS pa tudi LHCb preučujejo predvsem
trke med protoni. Eksperiment ALICE je namenjen predvsem preučevanju trkov med ioni, v središču LHC pa se išče simetrijo med materijo
in antimaterijo, naniza Stanislav Nemecek, ki kar bruha podatke, kot je
recimo, da je bil tunel uporabljen, preden so vanj vstavili ogromni
trkalnik LHC, in da sedaj v slednjem prihaja tudi do 40 milijonov trkov
na sekundo ali pa da je energija posameznega protona ekvivalentna
energiji enega komarja, medtem ko je energija sto milijard protonov že
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Foto: http://cdsweb.cern.ch

Foto: Alenka Žumbar

Protoni potujejo s svetlobno hitrostjo, za obhod 27-kilometrske cevi pa potrebujejo le 90 milijonink
sekunde.

Foto: Alenka Žumbar

Foto: http://cdsweb.cern.ch

ekvivalentna vlaku, ki vozi 160 kilometrov na uro. Ali pa da žarek prepotuje celotno 27-kilometrsko pot predora več kot 11.000-krat na sekundo in tako naprej ...
Nemecek pa tudi drugi njegovi kolegi iz CERN-a ne skrivajo zadovoljstva, da je v CERN-u ali natančneje, v trkalniku LHC, možno
pospeševati do 2.808 gruč protonov v enem žarku (pri čemer eno gručo
protonov sestavlja do 1,15 × 1011 protonov), s širokim nasmehom na
ustih pa tudi navrže, da je eden izmed štirih eksperimentov (to so tako
imenovani mikroskopi za delce, op. p.) trkalnika LHC, ATLAS eksperiment, širok 25 metrov in dolg 46 metrov, njegova teža pa je 7.000
ton, kar je enako Eifelovemu stolpu.

Veliki hadronski trkalnik (angleško Large Hadron Collider – LHC) je kompleks pospeševalnika
električno nabitih osnovnih delcev in je namenjen za trkanje nasprotnih tokov (žarkov) protonov
z zelo veliko kinetično energijo. Glavni cilj je raziskovanje veljavnosti in omejitev standardnega
modela, trenutno veljavne teoretične slike v fiziki osnovnih delcev. VIR: Wikipedia
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Vse se je začelo leta 1959 ...
Če odmislimo veliki pok, ki naj bi se zgodil pred 13 milijardami let,
je pod mogočnim in strukturno trdnim obličjem švicarskih Alp, tik ob
francoski meji, leta 1959 zraslo prvo raziskovalno središče PS, nato v
sedemdesetih letih Booster in ob koncu osemdesetih Isolde, v vseh pa so
se ukvarjali z iskanjem odgovorov na osnovna vprašanja človeštva,
kako smo nastali. Tako ne čudi, da med ekskurzijo po CERN-u obiskovalec naleti na slike Platona pa Kopernika in seveda Einsteina. Leta
2008 pa je bil zgrajen današnji veliki hadronski trkalnik (LHC), ki ga
torej sestavljajo eksperimenti ATLAS, CMS, LHCb in ALICE. Od omenjenih štirih so danes trije eksperimenti na francoski strani in le eden –
največji, ATLAS – na švicarski.
»Ste vedeli, da človek, ko pogleda v nebo, vidi komaj štiri odstotke
vesoljske materije?« preskoči veseli znanstvenik Nemecek na razlago
energije v vesolju. »Nekaj čez dvajset odstotkov je galaksija, drugo pa
je le energija,« se zasmeji. Toda “klasična energija” je v CERN-u postranskega pomena, četudi nekateri njegovi znanstveniki že sodelujejo pri
projektu ITER v sosednji Franciji. Kot pravi Mirko Pojer, so tudi magnetno resonanco v CERN-u odkrili nenadejano, danes pa je z njeno pomočjo rešenih verjetno stotine življenj. »V svetu je prav zaradi medicinskih namenov več kot 15.000 pospeševalnikov,« doda. In to vse zaradi nekega znanstvenega objekta iz leta 1959 ...

Trkalnik je trenutno največji
pospeševalnik. Prav tako je
zmožen doseči največje
energije. Leži v krožnem
tunelu z obsegom 27 km, 50
do 175 m pod zemljo. 3,8 m
širok betonski tunel, ki so ga
zgradili med letoma 1983 in
1988, so prej uporabljali za
veliki elektronski-pozitronski
trkalnik (LEP).
VIR: Wikipedia
Foto: http://cdsweb.cern.ch
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Foto: Alenka Žumbar

Zdaj je v CERN včlanjenih dvajset evropskih držav, v njem je tudi približno 2.600 zaposlenih,
poleg njih pa pri raziskovanju sodeluje še okrog 7.900 znanstvenikov in inženirjev z vsega sveta.
Na fotografiji glavna nadzorna soba.

Magnetno sevanje, cevi in črne luknje
Močna, elektromagnetna in šibka energija – to je Biblija za fizike,
lahko med drugim izvemo v CERN-u. A ker je v trkalniku hkrati z visokim elektromagnetnim sevanjem neverjetno nizka temperatura, ki
sega daleč pod ničlo, morajo biti tudi cevi, ki sestavljajo izjemni sistem
sto metrov pod Zemljo, iz prav posebnih materialov. V ATLAS-u, denimo, je vgrajen sistem popolnoma brez železa. Na svetu je le nekaj proizvajalcev, ki so sposobni proizvesti za CERN primerno opremo. »Vse jih
povabimo k oddaji ponudb na razpise, a navadno se jih prijavi le peščica, tisti, ki ostanejo, pa izdelajoo opremo po naših zelo natančnih zahtevah in standardih,« nam pove Louis Walckiers. V CERN-u je zaposlen
že 35 let in – potem ko nam je navdušeno predstavil objekt, kjer testi41

Foto: http://cdsweb.cern.ch

Tunel trkalnika je sestavljen iz dveh med seboj
vzporednih žarkovnih cevi, ki se sekata na štirih mestih. Vsaka vsebuje protonski žarek, ki
potuje v nasprotnih smereh okrog obroča. 1232
dipolnih magnetov skrbi, da je krožna pot žarkov pravilna, 392 dodatnih kvadrupolnih magnetov pa za fokusiranje žarkov, da so možnosti
interakcije med delci na štirih mestih, kjer se
žarka sekata, nadvse velike. Vsega skupaj je
nameščenih 1600 superprevodnih magnetov z
maso 27 ton. Za ohranjanje operativne temperature magnetov 1,9 Kelvina potrebujejo približno 96 ton kapljevinskega helija. Zaradi tega je
trkalnik največja kriogenska naprava pri temperaturi kapljevinskega helija na svetu.
VIR: Wikipedia

rajo vso opremo in cevi – ne moremo mimo vprašanja, ali si je pred toliko
leti predstavljal, kaj bo CERN danes. »Ne, nikdar!« se široko zasmeji.
In kaj dela skoraj 8.000 znanstvenikov z vsega sveta in 2.600 redno
zaposlenih na največjem evropskem raziskovalnem območju 24 ur na
dan, 7 dni na teden? No, toliko delajo le tisti z doktorati ali najmanj
inženirsko diplomo. »Spremljajo stanje žarka. Če pride do kakršnekoli
anomalije oziroma deviacije, je treba trkalnik ustaviti. Včasih je treba
sistem ohladiti in ga potem spet ogreti, kar lahko traja tudi leto dni,«
odgovarja Mirko Pojer.
Je tudi kakšna nevarnost? »V CERN-u imamo vse pod nadzorom in če
mislite na črne luknje, so to mikro črne luknje, ki niso nevarne,« brž
odgovori Stanislav Nemecek, njegov kolega Pojer pa dodaja, da v
CERN-u nevarnosti ni. Knjig, kot je Digitalna trdnjava Dana Browna,
pa raje ne komentira, smeje pove. »Torej nimate vodikovega letala, ki
bi letelo med Ženevo in Zürichom?« ga vprašamo. »Uradno ne,« se spet
zasmeji.

Čoln v steklenici in paralelni svet
CERN-ovi znanstveniki so neizmerno ponosni na nadgradnjo trkalnika, ki so jo končali leta 2005, ko so v raziskovalno nedrje švicarskih
globin položili zadnji stotonski del opreme, s katerim se je število cevi
pod zemljo zaokrožilo na dva tisoč. »Kot bi polagali čoln v steklenico,«
ponazori vlaganje zadnjega kosa opreme prijetni glas s 3D filma o
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Foto: Alenka Žumbar

Vse te podatke shranjujejo in obdelujejo v CERN-ovem LHC informacijskem centru.

trkalniku. »To bo sedaj spet za 35 let, Evropa pa je zopet dokazala, da je
vodilna v raziskavah na področju fizike,« navrže Nemecek.
A če je poglavitno vprašanje, ki se ga lotevajo v CERN-u, kako je
nastal veliki pok, in je recimo tudi energija, od katere je danes odvisen
razviti svet – mimogrede, tudi CERN, ki po izpadu elektrike potrebuje
najmanj pol dneva za vzpostavitev poprejšnjega stanja –, postranskega
pomena, kaj je praktični del njihovega dela? Morda stvaritev paralelnega sveta? »Zakaj pa ne?« se spet zasmeji Mirko Pojer. »Mar ne bi bilo razburljivo vedeti, kako smo nastali?« še navrže in pokaže na številne
monitorje v glavni sobi CERN-ovega nadzornega centra. »Mi lahko pokažete vsaj dva monitorja, ki kažeta enake podatke?« se odzove na
vprašanje, zakaj toliko monitorjev, ljudi pa znatno manj. Ne, seveda ne
...
Vse te podatke pa vestno shranjujejo in obdelujejo v CERN-ovem
LHC informacijskem centru. Letno tako shranijo kar 15 milijonov gigabajtov, kar je enako kar dvajset kilometrov visokemu “stolpiču”
naloženih CD-jev. In medtem ko so še v devetdesetih letih lahko shranili
“le” 5.000 gigabajtov, jih danes shranijo 15 milijonov, kar je kar 3.000kratno povečanje v dveh desetletjih, navdušeno pove Guiseppe Lo Presti.
Danes je tudi posamezni računalnik v informacijskem centru približno
2.000-krat močnejši, kot je bil ob začetku LHC informacijskega centra. Tolikšno procesno moč pa je treba tudi ustrezno hladiti in tudi zato
raba energije v CERN-u narašča, čeravno jo skušajo omejevati z
nakupom zmogljivejših in energetsko učinkovitejših računalnikov vsaki
dve leti, še pravi Lo Presti ob naši sklenitvi obiska v CERN-u.
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Foto: arhiv CERN-a
Foto: Alenka Žumbar

Domala tri ure vožnje z vlakom od finančnega središča Švice, Züricha, na obrobju diplomatskega
središča te države, Ženeve, se v radiju, ki ga objema 27 kilometrov dolg pospeševalnik, nahaja
mednarodno raziskovalno območje, kjer se znanstveniki vseh generacij s celega sveta vračajo k
osnovnemu vprašanju, kako je prišlo do velikega poka. CERN, ki velja za svetovno središče jedrske fizike, kjer je vse mogoče, letno obišče 50.000 obiskovalcev s celega sveta. Slika zgoraj,
navdušeni obiskovalci. Slika spoda, inštalacija naprave pred CERN-om, v kateri delci, ki kasneje
dosežejo skoraj svetlobne hitrosti, dobijo prve pospeške.
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Švica – lepa in pregrešno draga

Ko pomislim na Švico, me popadeta dve zelo močni
občutji. Potovanje po njej me je obogatilo, saj je
Švica prava posebnost na stari celini. Kot drugo
pa ne morem spregledati dejstva, da sem se iz
nje vrnila dobesedno brez evra v žepu, čeprav
nisem imela česa pokazati − razen dveh magnetkov
za na hladilnik in treh 100-gramskih čokolad.
Lindt, kajpak!

Švica, ki jo objemajo Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Lihtenštajn, je uradno Švicarska konfederacija (latinsko Confoederatio Helvetica, zato denimo kratica CH na avtomobilih), kar je prevedeno v kar
štiri švicarske uradne jezike – nemščino, ki jo govori največ prebivalcev,
pa francoščino, italijanščino in romanščino. Država pa ni posebna le
zaradi toliko uradnih jezikov; posebna je tudi zato, ker kljub svoji geografski zasidranosti globoko v nedrju stare celine ostaja politično in
vojaško nevtralna in ker je kljub temu, da je Zürich njeno največje
mesto in hkrati močno finančno središče, glavno mesto Bern. Po drugi
strani se ogromno kolesje mednarodne diplomacije, v katerem je denimo tudi Organizacija združenih narodov, nahaja v od Züricha slabih
tristo kilometrov oddaljeni Ženevi. V Ženevi, ki se brezsramno spogleduje s sosednjo Francijo in je prav tako večja od Berna, ne domuje le
diplomacija, ampak tudi svetovno znano središče jedrske fizike, ki je
navdušilo tudi enega najbolj branih pisateljev, Dana Browna – CERN.
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Mesto Ženeva, ki je tudi prestolnica istoimenskega kantona (Švica ima sicer 26 kantonov), leži
ob Ženevskem jezeru, kjer Rona izteka iz jezera. Ima več kot 180 tisoč prebivalcev, s predmestji,
ki segajo tudi preko švicarskih meja v Francijo, pa šteje okoli 650 tisoč prebivalcev.

Čokolada, ure, sir in cene
Švica ima po mojem mnenju enega najboljših PR-ov (PR v angleščini
pomeni public relations – odnosi z javnostmi, op. p.), kajti ni bilo
človeka, ki me ob vrnitvi iz te države ne bi vprašal, če sem si morda
kupila novo uro, kakšne vrste sirov in koliko čokolad sem prinesla
domov. No, zaradi – če uporabim izjemno popularen pojem – globalizacije si nisem kupila nove ure, saj imamo tudi pri nas podobno izbiro
ur, kot je švicarska, na svoj sir smo tako ali tako ponosni tako kot Švicarji, res pa se nisem mogla upreti čokoladam. Teh je – globalizacija gor
ali dol! – še vedno v Švici na izbiro daleč več kot pri nas. Seveda po nesramno visokih cenah ...
In tako smo pri prvi stvari, ki obiskovalca preseneti, ko skoči z vlaka
sredi čudovitega Züricha (iz Ljubljane v Zürich redno vozi nočni vlak,
op. p.) in si že skoraj privošči jutranjo kavo. Ta brez vsakršnih dodatkov
stane dobre tri evre. Rogljiček skoraj štiri evre, jabolko evro. In čokolada (100 g)? V navadni trgovinici od tri do šest evrov. Da je življenje v
Švici res drago, potrdijo tudi tamkajšnji prebivalci. Ob navdušenem
klepetu med sprehodom po Zürichu je našo slovenščino slišala tudi
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Švicarji se ne ponašajo le s sirom in čokolado, ampak tudi s kruhom polnega okusa in raznolikimi
lesenimi izdelki (na fotografijah).

gospa, ki se je v Švico iz Slovenije preselila pred tremi desetletji. Po tem,
ko nas je navdušeno pozdravila v rodnem jeziku, nam je skorajda v isti
sapi zaupala tudi, da je življenje v zadnjem času zelo težko in da sama,
ko ima plačo vodje trgovine s čevlji, nekako shaja, za njene podrejene
pa je že drugače. Tudi gospa v trgovini s spominki sredi Ženeve, ki se je
v Švico preselila s Hrvaške v času razpada Jugoslavije, nam je hitro
povedala, da življenje ni več tako prijazno. Izvemo še, da so Švicarji vse
manj prijazni tudi do tujcev in da srednjega razreda ni več.

Živahna Ženeva in bogat Zürich
Ženeva ima bogato kulturno in zelo pestro nočno življenje – če se
sploh ne ustavljamo pri tem, da je to eno najpomembnejših diplomatskih središč na svetu, znano pa je tudi kot eno najpopularnejših mest
v Švici, takoj za Zürichom. Verjetno je splet vsega tega razlog za to, da
je to eno najdražjih mest na svetu. Na drugi strani Zürich blesti po svoji
finančni moči. Tako kot Ženeva je tudi Zürich prestolnica istoimenskega
kantona, že v srednjem veku pa naj bi njegovi prebivalci bogateli na
račun trgovanja s svilo, volno in usnjem. Z okoli 380 tisoč prebivalci je
Zürich največje mesto v Švici, po raziskavi svetovalne agencije Mercer
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Švica ima enega najboljših PR-ov, saj si že skoraj vsak lahko pod besedo Švica predstavlja jezera,
gozdove in gore. In kako ga le ne bi imela, ko pa turizem poleg zavarovalništva in bančništva predstavlja enega najpomembnejših gospodarskih sektorjev v državi. Fotografija prikazuje eno najbolj
prometnih ulic v Ženevi. Ženeva je bilo sicer ime enega od keltskih naselij, ime pa se prvič pojavi v spisih Julija Cezarja.

Katedrala Sv. Pierra v starem delu Ženeve se je v 16. stoletju,
ko je Ženeva veljala za neke vrste protestantski Rim, imenovala
cerkev Jeana Calvina. Danes jo oblegajo turisti, v času našega
obiska v začetku decembra pa se je mimo nje odvil tudi tekaški
maraton.
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Tavel hiša (Maison Tavel)
je najstarejši zgodovinski
spomenik v Ženevi, saj so
prve omembe te hiše že iz
leta 1303. V njej je tudi
zgodovinski muzej, ki hrani
številne umetnine, starodavne
slike, pohištvo in kovance.

V neposredni bližini železniške postaje v Zürichu
nas je pozdravila slovenska zastava. Švicarji so
sicer v zadnjih letih vse manj naklonjeni tujcem, kar je na nek način potrdil tudi rezultat referenduma konec leta 2009, na katerem so se
Švicarji izrekli proti gradnji minaretov v tej alpski državi.

Novoletno obarvani Zürich skriva mnogo uličnih
čarov: od stojnic z ročno izdelanimi izdelki, do
dišečih vonjav, ki se vijejo iz številnih restavracij. Slika spodaj: Zürich leži na točki, kjer se
reka Limmat izteka v jezero Zürichsee. Že v rimski dobi je bil Zürich (keltsko Turicum) prostor
za zbiranje davkov na meji med Gallio Belgico
in Rætijo za blago, prepeljano po reki Limmat.

pa naj bi bilo tudi drugo mesto na svetu (za avstrijskim Dunajem) z najvišjo kakovostjo življenja na svetu, kar seveda vključuje tudi varnost.
In res je pohajkovanje po Zürichu prav prijetno doživetje, ljudje pa
denimo ne odobravajo niti skakanja čez cesto, ko začne zelena luč komaj utripati. Nadvse prijeten zaključek mojega obiska v Zürichu in nasploh v Švici, preden nas je po železniških tirih spet poneslo domov, pa
je bil nakup lesenega obeska v obliki srčka na stojnici z lesenimi izdelki.
Z zadnjim kovancem za pet švicarskih frankov sem namreč želela kupiti
obesek, ki pa je sicer stal 6,5 frankov. Prodajalec pa je opazil mojo zadrego in je dejal, da če me bo osrečil s tem, da mi da obesek za pet frankov, bo to še bolj osrečilo njega. Torej le ni vse v velikih zaslužkih!
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Foto: Schaub-Walzer / PID,www.wien.gv.at

Zimska Dunaj in Bratislava

Obisk predbožičnega Dunaja so sanje
marsikaterega mladega Evropejca. Tudi moje so
bile. Navadno je tako, da lahko prevelikim
pričakovanjem sledi grenko razočaranje. Toda to
gotovo ne velja v primeru Dunaja! Ko pa je človek
že tam, se mu splača skočiti še v sosednjo
prestolnico, v romantično Bratislavo.

Dunaj je ena od nadvse ponosnih evropskih prestolnic in nič ne čudi,
da je tako: čudovita pročelja mestnih stavb, impresiven parlament in
dih jemajoča mestna hiša res ne pustijo človeka hladnega. Moj prvi
glasni vzdih očaranosti, ko sem vstopila v kakšno tuje mesto, je spontano nastopil prav na Dunaju – pred veličastno rathaus. Pred božičem
so prav pred mestno hišo tudi številni labirinti lesenih stojnic z dišečim
kuhanim vinom, sladkarijami, volnenimi rokavicami ter raznovrstnimi
spominki ter igračami, ki privlačijo obiskovalčevo oko.
Nekaj zgodovine iz Wikipedije: Dunaj je bil kot keltsko mesto ustanovljen okoli leta 500 pr. n. št. Leta 15 pr. n. št. je postal mejno mesto
Vindobona, ki je pomagalo varovati rimski imperij pred vdori germanskih plemen s severa. V srednjem veku je postalo najprej sedež babenberške, zatem pa še habsburške dinastije in s slednjo sedež Svetega
rimskega cesarstva ter habsburške monarhije. V 16. in 17. stoletju so bili
vdori otomanskih Turkov dvakrat ustavljeni prav pred Dunajem. Leta
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Palača Hofburg - dom nekdanjih Habsburžanov in današnja predsedniška rezidenca.

1815 je mesto gostilo dunajski kongres, ki je začrtal nacionalne meje v
Evropi po porazu Napoleona pri Waterlooju.
Tako niti ne čudi, da je to mesto že pred desetletji privabljalo številne
umetnike in ustvarjalce, med slovenskimi denimo Ivana Cankarja,
Jožeta Plečnika, Jerneja Kopitarja, Jožefa Stefana, Maksa Fabianija in
mnoge druge. Pri tem velja omeniti podatke iz Wikipedije, da je dunajska univerza iz leta 1365 celo najstarejša univerza v nemško govorečem
svetu, med letoma 1848 in 1918 pa je na njej študiralo tudi 1897 študentov s tedanje dežele Kranjske.

Kulturna odličnost in mednarodna vpetost
Čeprav sem katedralo svetega Štefana občudovala le od zunaj in si
tudi notranjosti Mozartove hiše žal nisem uspela pogledati – v 18. stoletju
je Dunaj kot glasbena prestolnica Evrope nudil dom tudi slavnemu skladatelju –, sem odšla iz mesta očarana. Po eni strani je čutiti kulturno odličnost, ki odseva na vsakem koraku – resnično očara tudi parlament! −,
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Znani Hotel Sacher.

Foto: Schaub-Walzer / PID,www.wien.gv.at

Nekdanji vojaški kompleks Arsenal.

Dunajski utrinek.

po drugi strani pa tu vlada tudi močna globalna vpetost, saj se nekaj
dolgih korakov iz čudovitega mestnega središča nahajajo sedeži mednarodnih inštitucij, kot je Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC),
Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) pa Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO).
A kot mi je povedala novinarska kolegica Liza, je Dunaj danes tudi
dokaj drago mesto – tudi za rojene Dunajčane. Liza kot televizijska novinarka zasluži komaj nekaj več kot povprečen slovenski časopisni novinar,
strošek najemnine pa si skuša zmanjšati tako, da živi s sostanovalko. A
prav to jo drži “na poti”; ker s stanovanjem ni vezana na Dunaj, lahko
nemoteno potuje in se tudi občasno preseli iz avstrijskega glavnega mesta.
Seveda se vselej rada vrne. »Dunaj pač tak je,« pravi. Zanimivo je, kako
mesto doživljajo domačini. Ko sem prvič obiskala Dunaj in prav pred
katedralo svetega Štefana vprašala mimoidočega, kje je mestna hiša, mi je
ta poleg napotka, kam moram, dejal še, da je na Dunaju vse blizu, saj je to
tako zelo majhno mesto. (»Zagotovo še ni bil v Ljubljani!« sem si mislila.)
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Avstrijski parlament.

Moderni izgled poslovnega Dunaja.

Dunajski utrinek.

Nedaleč od Dunaja leži romantična Bratislava,
ki obiskovalca na vhodu v stari del pozdravi z
enkratno cerkvijo.

Bratislava je eno redkih evropskih mest, kjer pripravljajo odlično kavo!

Foto: Schaub-Walzer / PID,www.wien.gv.at

Bratislava – le streljaj od Dunaja!
Če se človek že znajde na Dunaju in po možnosti še z avtomobilom,
bi bilo pravzaprav nespametno, če ne obiskal še Bratislave. Od 1,7-milijonske avstrijske prestolnice do komaj polmilijonske Bratislave je vsega
le petdeset kilometrov. Cestno pot vseskozi spremljajo vetrnice.
Slovaška prestolnica ima neverjetno dolgo zgodovino, saj naj bi prva
naselbina na tem območju nastala že v neolitiku. Preden so v 6. stoletju
prišli Slovani, so območju vladali Rimljani, vmes pa so ga zasedli tudi
Turki. In ne le to; Bratislava je bila tudi kraj, kjer so v času madžarske
vladavine kronali madžarske kralje! Res lahko ta drobna prestolnica v
evropskem merilu, pa vendar velika v primerjavi z Ljubljano, pokaže
svoj zgodovinski duh tudi v starih mestnih uličicah in na čudovitem gradu,
ki bdi nad mestom. Z njega se pravzaprav odpira čudovit razgled nad
Bratislavo, ki pa ga zaradi neverjetno obilnega sneženja nisem mogla
dokumentirati. Pri tem sva se z možem čudila tudi vremenski razliki
med sosednjim Dunajem in Bratislavo. Ko je na Dunaju bril zimski veter,
je v Bratislavi medlo kot za stavo. Še sreča, da imajo v mestecu izvrstne
kavarne Bagel&Coffee, kjer sva sušila svoja oblačila in obenem uživala
ob odličnih zdravih napitkih iz svežega sadja ter dobri kavi in pecivu!
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Bruselj – politično srce Evrope

Ko sem že pred nekaj leti, ko je Slovenija postala
članica Evropske unije, stopila na bruseljska tla, sem
takoj dobila občutek, da je to res Evropa v malem,
kot se je slikovito izrazila sodelavka Darja. In tudi
danes je stanje enako: ko pride človek v belgijsko
prestolnico, mimo njega švigajo ljudje, ki se ukvarjajo
z mednarodnimi posli, diplomacijo ali z lobiranjem
kako drugače. Pa vendar to ni vse, kar ponuja Bruselj.
Ko se tam delovni dan zaključi, si neverjetno veliko
ljudi vzame čas za sproščeno druženje ob belgijskem
pivu. Morda tudi zato, ker so v Bruslju predvsem
službeno in jih domov ne vleče družinsko življenje.

Bruselj na kratko
Na vprašanje, kako bi s petimi besedami ali besednimi zvezami opisala
politično prestolnico Evrope, mi je kolegica Darja, ki v Bruslju živi in
dela že več kot pet let, takoj navrgla: »Mednarodno okolje, Evropa v
malem, nabiranje izkušenj, lobiranje, pragmatičnost.« Sogovornica je
pojasnila, kar sem tudi sama doživela: v mestu je mogoče srečati ljudi
iz vseh članic Evropske unije in tudi iz številnih drugih držav, spoznaš
lahko njihove navade in običaje. Bruselj je Evropa v malem tudi zato,
ker ima dobre železniške povezave s Parizom in Londonom, tako da jo
lahko od tod kar za konec tedna mahnemo v drugo prestolnico.
»Bogato je tudi bruseljsko kulturno življenje,« pravi Darja. Prednost
mesta z milijon prebivalci vidi tudi v tem, da se je mogoče hitro umakniti
Deček, ki lula. Kipec iz leta 1619 ima za seboj več legend o svojem pomenu, najbolj zanimivi
pa sta dve. Prva pravi, da je to kipec dečka plemiške krvi, ki so ga med bojevanjem odložili v
košaro. Košaro so obesili na drevo, malček pa se je polulal na vojščake, ki so izgubili bitko.
Druga pa govori o dečku, ki naj bi se med bojevanjem polulal na speči ogenj, ki bi lahko sicer
pogubil celo mesto.
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Bruselj, politično in birokratsko srce Evrope, se ponaša tudi z neverjetno arhitekturo.

v naravo.
Poseben del mesta je evropska četrt, kjer so glavne evropske institucije. Ta del mesta sem ob svojih obiskih v Bruslju najbolje spoznala. To
je poslovna četrt, ki jo čez teden zapolnjujejo politiki, uradniki in
poslovneži, za konec tedna pa je precej prazna. Za mlade, ki si najdejo
začasno ali redno službo v evropskih institucijah, so to pomembne
izkušnje, zlasti na področju organizacije dela in – kot je bilo že
povedano – zaradi sodelovanja z ljudmi iz različnih držav. Čeprav režim
dela temelji na francoskem sistemu, moja sogovornica poudarja, da so
prek ljudi vidni tudi vplivi organiziranosti administracije, pragmatičnosti in birokracije drugih članicah Unije. Na splošno naj bi bilo
sicer znano, da je potrebno največ delati na Evropski komisiji, kjer so
tudi plače najvišje, nekoliko manj na Svetu EU, najmanj naporno pa
naj bi bilo delo v Evropskem parlamentu.
Seveda se v pogovoru s Slovenko, ki že dlje časa živi v Bruslju, nisem
mogla izogniti vprašanju, kaj lahko Slovenec v tem mestu najbolj pogreša. Darja odgovarja, da so to stiki s prijatelji in seveda domača hra58

Bruselj je zrasel iz naselja, ki je obdajalo trdnjavo, ki jo je v 10. stoletju dal zgraditi potomec Karla
Velikega. Od konca 2. svetovne vojne je to mesto pomembno središče mednarodne politike.

na.

Čipke, čokolada in vaflji
Prve močnejše vtise iz Bruslja sem sama posrkala prav ob svojem
prvem obisku, vsi nadaljnji spomini na to mesto pa so te le še utrdili.
Čokolada in vaflji! Kako čudovito dišijo sicer nabito polne mestne ulice,
ko se po njih razdiši vonj sveže pečenih belgijskih vafljev! Menda izvirajo že iz srednjega veka, njihova moderna zgodovina pa sega v leto
1958, ko so prvič uradno predstavili takrat še bruseljski vafelj na Expo
1958 v Bruslju. Z jagodami in smetano jih je predstavil bruseljski izumitelj Maurice Vermersch, zato so bili sprva bruseljski vaflji, dokler jih
Američani niso preimenovali v belgijske. Te štirikotne sladice je mogoče
na bruseljskih ulicah dobiti z najrazličnejšimi nadevi, s smetano, marmelado, čokolado, z različnimi sirupi ali pa le s sladkorjem, a sama vselej
najraje posežem po vaflju brez dodatkov, saj le tako lahko okus, ki ga
obeta topli ulični vonj, zares okusim.
Druga pomembna stvar je seveda belgijska čokolada! Za njo marsikdo pravi, da je najboljša na svetu in po obisku uličnih čokoladnic bi
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V Bruslju imata sedež dve od treh glavnih inštitucij EU: Evropska komisija in Svet Evropske
unije. Tretja inštitucija, Evropski parlament,
ima sicer sedež v Strasbourgu, kjer potekajo
tudi plenarna zasedanja, a zasedanja odborov
prav tako potekajo v Bruslju. Tu je tudi politični
sedež zveze NATO in Zahodnoevropske unije.
Na fotografiji evropski parlament.

Katedrala sv. Mihaela in sv. Gudule, ki jo je v
15. stoletju prav tako naredil arhitekt Jan van
Ruysbroeck, isti arhitekt, ki je delal na bruseljski mestni hiši.
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Iz neosebnega, politično obarvanega predela
mesta, ki ga predstavlja evropska četrt, obiskovalec kaj hitro zaide v bolj pristen stari del mesta na Glavnem trgu (Grand Markt), ki pa ga v
veliki meri zapolnjujejo turisti.

Mestna hiša, ki je bila na Glavnem trgu v Bruslju
zgrajena že v prvi polovici 15. stoletja, je s svojimi arhitekturnimi detajli nadvse navdihujoča
na pogled. Pa ne le to, zaradi domnevne nesimetrije (ne vem sicer, če jo s prostim očesom
lahko opazimo) naj bi njen arhitekt po opravljenem delu storil samomor.

Bruselj krasijo številne zanimive stavbe ...

... in seveda tudi poslovne zgradbe s povsem
modernimi fasadami.

Belgijske znamenitosti drugače: čipke, vaflji in čokolada!
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Bruseljski tivoli ali Warandepark, ki leži ob belgijskem parlamentu, ameriški ambasadi in kraljevi
palači.

rekla, da je takšnega mnenja res veliko ljudi. Sicer čokoladnice niso prav
poceni, a jih je vsaj za pokušino vredno obiskati. No, po nekaj obiskih
Bruslja sem se tudi naučila, da je v kakšni od trgovin mogoče za isto
ceno kupiti še enkrat več belgijskih čokolad kot v kateri od specializiranih prodajaln. Med svojimi prvimi potovanji sem za čokolade namreč zapravila pravo malo bogastvo, saj je bilo potrebno razveseliti vse
domače. Še vedno pa si z užitkom napasem oči ob ogledovanju sladkih
pregreh v izložbah prijetnih čokoladnic ...
Ena od stvari, ki jih ne moremo spregledati, če se že samo sprehodimo
po bruseljskih ulicah, pa je seveda belgijska čipka. Je res lepa, a tudi zelo
draga, saj je delana ročno. Tudi tovrstne prodajalnice so prava paša oči!

Bruselj v Belgiji
Bruselj je politična prestolnica Evropske unije, kjer se snujejo politike, ki krojijo življenje Evropejcem, je glavno mesto Belgije (ki je, mimogrede, v decembru 2011 dobila vlado po kar 541 dneh brezvladja in
tako podrla vse rekorde) in tudi glavno mesto bruseljske regije.
Zgodovinsko je to nizozemsko govoreče območje (flamščina), od 19.
stoletja pa je v njem vedno več francoskih govorcev in tako danes prevladuje francoščina, čeprav sta oba jezika uradna. Ta proces je vodil
v globok konflikt med govorci obeh jezikov – Flandrijci na severu in Va62

Mestne ulice so ves čas polne.

Velik mestni predel pripada tudi restavracijam,
ki jih je v Bruslju resnično neverjetno veliko,
nahajajo pa se druga ob drugi. Toda prebivalci
Bruslja tja le redko zaidejo, prej jih skozi kak
podhod in še kakšno skrito uličico ponese v
lokalne pube in bare, kamor turisti le redko
zaidejo.

lonijci na jugu –, ki tudi nasploh odraža odnose v državi.
Belgija je manjša evropska država, pa vendar precej bogata. Zaradi
svoje lege (leži med Nemčijo in ima tudi nemško govorečo manjšino,
Francijo, Nizozemsko in Luksemburgom, s katerima tvori skupnost
Beneluks) se je država že od srednjega veka razvijala v trgovsko in industrijsko deželo. Tako je bila tudi ena prvih industrializiranih držav v
Evropi, vsa njena večja mesta so bila z železnico povezana že v 40. letih
prejšnjega stoletja, pa tudi danes ima Belgija enega najrazvitejših železniških sistemov v Evropi. Če je začelo gospodarstvo zoreti z odkopavanjem premoga in železarstvom, pa sta danes za belgijsko ekonomijo
velikega pomena pristanišči v Zeebruggeju in Antwerpnu, ki sicer slovi
kot eden največjih svetovnih centrov na svetu za trgovanje z diamanti.
Preko njega menda poteka več kot polovica trgovine s tem kamnom.
Ker pa so vsa tovrstna bogastva – tako jih je vsaj označil človek –
povezana s kratenjem človekovih pravic, velja na tem mestu omeniti
tudi belgijsko kolonialno dejavnost, ki je bila v začetku 19. stoletja usmerjena v afriški Kongo. Zaradi nehumanega ravnanja z domačini so
kolonijo iz rok kralja Leopolda II. predali državi in jo preimenovali v
Belgijski Kongo, dokler ga ni leta 1960 Belgija končno izgubila. Kmalu
zatem je izgubila tudi Ruando in Burundi, ki sta bila sicer pod njeno
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Berlin – evropski cvet vseh okusov

»Kako bi z največ petimi besedami opisala Berlin?«
se vprašam na letališču, ko sem bila še polna vtisov
iz nemške prestolnice, a hkrati utrujena od vseh
prehojenih korakov po njenem jedru in premaganih
železniških kilometrov po njenem obrobju. Odprt,
raznolik, hiter, mogočen in sproščen.

Zakaj? Pojdimo po vrsti. Berlin je zelo odprto mesto predvsem v svojem vzhodnem delu, ki slovi ne le po nizkih cenah (hrane, oblačil, stanovanj), ampak tudi po obilo zabave in sproščenosti. To potrjujejo tudi
številni lokali in restavracije, v katerih je vedno živahno. V petek zvečer
smo šele v šesti restavraciji dobili prosto mizo in še to po kratkem
čakanju za točilnim pultom. Berlinčan Berthold mi pove, da gredo
Nemci med vikendi najprej kaj dobrega pojest, potem pa druženje nadaljujejo v kakšnem lokalu.
Tudi raznolikost se najbolj kaže prav v vzhodnem delu mesta, medtem
ko v strogem centru prestolnice, ki ga domala pooseblja Alexanderplatz
(Aleksandrov trg) ali Alex, kot mu pravijo predvsem mladi Berlinčani,
niti ne bi mogli govoriti o raznolikosti meščanov, pač pa o raznolikosti
turistov. Turistov je bilo v času mojega obiska (sredi septembra) neverjetno veliko – od skupin mladih Američanov, ki so na podzemni postaji
Berlin - odprt, raznolik, hiter, mogočen in sproščen. Na fotografiji nemški parlament.
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Na Alexanderplatzu ali Alexu, kot mu pravijo Berlinčani, se srečuje staro in mlado, domače in
tuje, bogato in manj bogato. Trg se imenuje po ruskem carju Aleksandru I., ki je na tem mestu pregledoval vojaške enote.

sredi belega dne glasno popivali, do počasnih skupin starejših Nemcev
z drugih koncev 80-milijonske dežele. Turistov, ki govorijo domači jezik,
torej ne manjka. Če odmislimo počasnejše korake turistov, pa je mestni
utrip Berlina izjemno hiter in živahen. Utrujen od hitrega ritma človek
postane šele takrat, ko se umakne z mestnih ulic in zajame sapo od dirjanja in drenjanja med množico mimoidočih na ulici. Prav zato še toliko
bolj preseneti pogled na Reichstag – nemški parlament, pred katerim
po mehki travi poležavajo mladi in sedijo malo manj mladi. Tudi sicer
ponuja Berlin toliko lepih pogledov (ne le na mogočni Reichstag), da
ljudje – povečini mladina in utrujeni turisti – posedajo po lepo urejenih
parkih, na Alexanderplatzu in drugih podobnih stičiščih.
Mogočnost Berlina kažejo Reichstag in steklena stavba ob njem, v kateri se – si lahko predstavljamo – izvaja vsa državna operativa, znani
Brandeburger Tor (Brandenburška vrata s konjskim slavolokom) in tudi
številni gradovi (Bellevue, Charlottenburg, Sanssouci, Nova palača), ki
lepo ohranjeni in posodobljeni privabljajo turiste. Ti, kot omenjeno,
sproščenost kažejo na vsakem koraku, mesto pa si je mogoče ogledati
tudi s kolesi, turističnimi avtobusi, z barvitimi trabanti brez strehe, v
kočijah in celo na rikšah. Zabavno je videti, ko se v rikšo, ki jo poganja
bled domačin, usede preobilen par in se pusti prevažati s hitrostjo, ki je
nižja kot ob pešačenju …
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Nedaleč od Alexanderplatza se v nebo dviguje
televizijski stolp, ki po višini presega pariški
Eiffel.

Mestni hiši zaradi barve njene opeke rečejo
tudi Rdeča hiša.

Evropska prestolnica za vsak žep
Tudi nasploh se Berlin zdi precej sproščen. Človek, četudi ima povsem
»odštekano« pričesko ali pa nosi malodane fluorescenčne barve oblačil,
ne bo deležen začudenih pogledov. Zares prava sproščenost pa se rodi,
ko pade mrak in se odprejo steklenice. Ko sem na vlaku že zapuščala
mesto, je moj zadnji pogled ujel vzdušje ob polnih gostilniških in
kavarniških mizah na polni ladjici – tudi z ladje si je mogoče napasti
turistično oko – in smeh mladih popotnikov na železniških postajah.
Seveda pa ni Berlin nikakršna izjema med mesti, ki kažejo blišč in skrivajo bedo. Tudi slednja se prikrade za vogali kakšnih manj znanih in
obleganih ulic, na mestnem obrobju in tudi na jutranjih ali večernih
vlakih, ko na vsake toliko potnike na ves glas nagovori kak obupanec
in jih bodisi prosi za drobiž bodisi jim želi kaj prodati. Kot mi je povedal
Berthold, ki se je v Berlin preselil pred 23 leti z Bavarske, je mesto za
povprečni žep cenejše v primerjavi z drugimi evropskimi prestolnicami.
Po cenah najemnin ga, kot pravi, Hamburg in München prehitevata za
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Berlinska katedrala privablja poglede že od
daleč. Na poti do nje je srečati številne druge
umetniške ali sicer zanimive stavbe.

Prva dokumentirana omemba Berlina datira v
13. stoletje, v svoji zgodovini pa je bilo mesto
prestolnica pruskega kraljestva, Svetega rimskega cesarstva, Weimarske republike in tretjega rajha. Na fotografiji je arheološko najdišče
v bližini berlinske katedrale.

kakšnih 20 odstotkov, je pa v Münchnu na primer tudi nezaposlenost
nižja (medtem ko v Münchnu ta znaša 4 odstotke, je v Berlinu nezaposlenost kar 17-odstotna). Razlike (zopet ne v prid Berlinu) so tudi v
plačah, po drugi strani pa so razlike tudi v cenah – še vedno tudi med
vzhodnim in zahodnim delom mesta, mi pove Berthold. Kot je doživel
sam, so se tudi v vzhodnem delu cene nepremičnin in najemnin nekoliko povzpele, ko so najemodajalci posodobili svoja stanovanja in ko so
investitorji začeli z zasajanjem prvih lopat za nova stanovanjska naselja.
Da je Berlin verjetno eno najcenejših evropskih mest, mi je povedala
tudi dolgoletna popotnica Simona, ki je v mestu živela zadnjih šest mesecev. Mesto jo je navdušilo prav s svojo sproščenostjo in lahkotnostjo, ki
sem jo sama najbolj občutila na bolšjem in umetniškem trgu, ki svoja
»vrata« odpreta vsako soboto in nedeljo, ob sobotah pa – zdi se, kot bi
se to zgodilo povsem spontano – zrasejo mini lokalne tržnice z domačimi izdelki in živili tudi na kakšnih uličicah, kamor tujec kvečjemu
zatava, saj turistični zemljevidi teh točk niti ne prikazujejo.

68

Brandenburška vrata so nastala v letih od 1788 do 1791, Viktorija s konjsko četverovprego pa je
bila vratom dodana leta 1795. Vrata, ki so sinonim za politični Berlin, imajo bogato zgodovino,
med drugim jih je Napoleon prepeljal v Pariz.

Bolečina, ki se je prelevila v atrakcijo
Vsekakor obisk Berlina ne sme miniti, ne da bi namenili kanček pozornosti tudi berlinskemu zidu, katerega ostanki stojijo ob severni
postaji (Nordbahnhof). Zid, ki je prebivalce vzhodnega in zahodnega
Berlina ločeval med letoma 1961 in 1989, je zahteval tudi smrtne žrtve
in kot navajajo številne informacijske table na prizorišču zadnjih betonskih kosov takratne vzhodno-nemške vlade, je ob zidu ali zaradi
njega umrlo nekaj več kot 130 ljudi, vendar tudi tu statistike niso poenotene (ponekod se navaja tudi 180 žrtev). Ob gradnji zidu so tedaj
premestili tudi več kot tisoč grobov, za katere – kot navajajo spominske
table na mestu državnega spomenika – ni gotovo, da so v celoti premeščeni in da niso ostali pod zemljiščem, ki je dajalo prostor dvema široko
postavljenima pregradama. Dve sta bili postavljeni zato, da so otežili
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V nemškem parlamentu ali Reichstagu sedi 622 poslancev, nemška ustava pa je zapisana celo na
stekleni ograji ob vladni aveniji za parlamentom.

pot ubežnikom, ki jim je uspelo preplezati zid in jih je tako ustavila še
ena pregrada. V vmesnem prostoru so stražarji nastavili tudi bodečo
žico in druge ovire, med drugim so na morebitne prebežnike prežali tudi
psi. Še bolj pa je verjetno bolelo, da je potencialne kandidate za prebeg
že prej spremljalo več skrivnih informatorjev – kar sosedov ali celo
sorodnikov, ki so informacije predajali oblasti. Tako jo je verjetno marsikdo skupil tudi po nedolžnem.
Z zidom je tedanja oblast vzhodne Nemčije oziroma uradno Nemške
demokratične republike, NDR preprečila preseljevanje vzhodnih Nemcev na zahod, saj je v času po drugi svetovni vojni in letom 1961 republiko zapustilo več kot dva milijona prebivalcev, kar je precej ošibilo
njeno moč. Zid pa je imel tudi nekaj mejnih prehodov, ki pa so bili omogočeni le nekaterim posameznikom, denimo zdravnikom, profesorjem
ali drugim visoko izobraženim ljudem, ki so služili kruh čez mejo. A
socialne razmere v vzhodni Nemčiji so se s postavljenim zidom le še
slabšale; možnosti za zaslužek in ohranjanje kakovosti življenja so bile
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Berlin leži ob rekah Spree in Havel v zvezni deželi Brandenburg na severovzhodu Nemčije. Na
fotografiji sta turistični ladji ob hiši umetnosti za nemškim parlamentom.

vse slabše, poleg tega pa so bili ljudje z zidom tudi nasilno ločeni od
ljubljenih na drugi strani meje. Ko je zid leta 1989 padel – vzvod za
vstajo ljudstva in podrtje zidu je bila ustrelitev mladega stražarja, ki je
čez zid prebegnil s svojo sestro in prijateljem – je v celotnem Berlinu
zavladalo neopisljivo vzdušje, mi pove Berthold. Ko govori o tej noči,
se mu čez usta zariše nasmeh, ki še danes izkazuje neverjetnost dogodka,
in oči se mu zasvetijo, ko pravi, da je, ko je ujel prvo novico, da je zid
padel, pomislil, da je fant, ki mu je to novico predal, pokadil malce preveč prepovedane droge. Nejevera je ostala tudi, ko je potem zaslišal
evforično napoved na radiu, tako da je pohitel na kraj dogajanja. »To je
bilo neverjetno, sploh nismo dojemali, kaj se dogaja!« je še danes vzhičen znanec, ki je po tem dogodku ostal v mestu in tako postal “pravi
Berlinčan”. Razlog za to je, da se je v tistih dneh, ko je sicer ravno zaključeval študij, v mestu veliko dogajalo in povsod je bila prisotna neka
pozitivna energija, da človek ni mogel kar oditi, pripoveduje Berthold,
ki danes živi v vzhodnem delu mesta.
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Berlin kaže svojo živahnost tudi na sobotnih
tržnicah, ki so na turistično manj obleganih
delih mesta. Na znanem Tiergartnu (Živalski vrt,
a brez živali) pa je ob sobotah in nedeljah mogoče obiskati tudi bolšji in umetniški trg.

Nemška multikulturnost se kaže tudi v različnih cerkvah. Na fotografiji je židovska sinagoga, ki
je pred kratkim praznovala 100-letnico.

Kava na Alexanderplatzu in sladoled ob Brandenburških vratih
Poleg ostankov zidu, ki je sedaj državni spomenik in kot tak prava
atrakcija za turiste, pa si zagotovo velja pobliže ogledati tudi že omenjen
Alexanderplatz in Brandenburška vrata. Na prvem sem si tudi sama
privoščila ledeno kavo in se prepustila živahnemu utripu tega družabnega stičišča. Mladi in manj mladi na rolkah in na rolerjih, parčki, turisti, šolarji, študenti in tudi kak poslovnež se po napornem dnevu tu
zoperstavijo nenehnemu hitenju. Tako je ob vodnjaku sredi trga videti
vse te in še mnoge druge skupine ljudi, ki se predajajo trenutku ujetega
časa. Smeh, veliko besed in raznolikost – s tem bi opisala svoje doživljanje časa, ki sem ga sama lahko preživela tam.
V neposredni bližini se 362 metrov v nebo dviga televizijski stolp, ki
po višini prekaša celo Eifflov stolp in pravzaprav učinkovito služi kot
pomoč pri orientaciji v tem 3,5-milijonskem mestu. Nedaleč stran pa
stoji tudi mestna hiša, ki s svojo rdečo opeko opozarja tudi na svojo
posebnost. Nasploh je v mestu videti ogromno kulturnih oziroma z
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Berlinski zid je v preteklem stoletju zarezal globoko v srca
Nemcev in ko je padel, je mesto doživelo popoln preporod. Na
fotografiji desno so betonski bloki, ki so leta 1989 prvi padli
pod ljudsko vstajo, na fotografiji zgoraj pa spomenik žrtvam, ki
so padle ob ali zaradi zidu, in ostanek nekdaj 155-kilometrskega
zidu v ozadju.

umetnostjo povezanih stavb, ki izžarevajo prestiž, od fakultete do
berlinske katedrale, gledališča in seveda Brandenburških vrat, ki so bila
zasnovana kot slavolok miru, kljub temu pa ob njih praznovali tudi
številne vojaške dosežke. Še danes je ta mestna točka ozadje številnih dogodkov; Pariser Platz, glavni trg pred vrati pa so si »razdelila« veleposlaništva držav, ki so si v preteklosti razdelile Berlin, saj prav tam na
pročeljih ogromnih objektov, kjer se nahajajo ambasade, plapolajo
ruska, britanska, ameriška in francoska zastava. A merjenja moči ne
odvračajo turistov, saj teh na Pariser Platzu kar mrgoli (svoje prispeva
tudi božanski sladoled Häagen-Dazs!), posledično pa je tam skoraj nemogoče najti mesto za umiritev zadihanega koraka. A že nekaj korakov
naprej ponuja možnost za počitek in nov razgled negovana travica ob
nemškem parlamentu, ki si ga je mogoče tudi ogledati vsak delovni dan
in ob sobotah.
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Mnogo kopenhagenskih stavb je zaščitenih kot kulturna dediščina,
kar pa ni ustavilo mestnih arhitektov, da ne bi šli v učinkovite
energetske sanacije vseh stavb, začenši pri občinskih. Mesto si je
namreč zadalo, da bo do leta 2025 CO2 nevtralno.
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Kopenhagen – “lokalna Amerika”
ali pravljično mesto?
S temi besedami je Kopenhagen jedrnato opisal
največji danski pisatelj Johannes Vilhelm Jensen.
Menda je okoli leta 1915 prispel na glavno železniško
postajo in pri tem najprej uzrl velik oglasni pano,
takoj nato pa je naletel na prvo osebo v danski
prestolnici – na zvodnika. Ko se sama spomnim na
Kopenhagen, pomislim najprej na urejeno mesto, kjer
sem se počutila zelo varno, na številne kolesarje, ki
se z dvokolesniki pametno ognejo »bencinskemu«
prometu, na izjemno dober železniški sistem, kar tudi
sicer velja za celo Dansko, in seveda na novoletni
Tivoli. Pa na organsko hrano in na najboljše
pravljice iz otroštva! A gremo lepo po vrsti ...

Kopenhagen je kraj, kjer je leta 1875 umrl eden najbolj znanih pravljičarjev na svetu; legenda, čigar rojstni datum (2. april) je simbolno tudi
mednarodni dan mladinske knjige. Hans Christian Andersen, seveda.
175-kilogramski kip v podobi njegove male morske deklice sedi na granitnem kamnu ob pomolu Langelinie in gleda proti obali Kopenhagna.
Čeprav so se nad deklico nemalokrat znesli vandali, pa je nasploh mesto
zelo prijazno, kar spet lahko trdimo za celotno državo. Ljudje odlično
govorijo angleško in so vselej pripravljeni pomagati tujcu, celo poklepetati z njim, kar sem sama doživela tako na recepciji manjšega hotela
sredi noči kot na poti, ko sem potrebovala prevoz in mi je prijazni
Danec ponudil, da me pelje točno tja, kamor sem bila namenjena. Morda
je bila ta poteza naivna, toda v tem primeru sesti v njegov avto ni bila
napaka! Ob tem sem izvedela tudi, kako sta z ženo med prvimi danskimi pari uspela posvojiti indijskega dečka ...
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Pogled na kopenhagensko mestno hišo, ki je bila zgrajena šele leta 1905.

Pravljični ekopark
Dansko prestolnico si bom zagotovo najbolj zapomnila po Tivoliju.
Danski park Tivoli, ustanovljen leta 1843, je tretji največji zabaviščni
park v Evropi, kar pa – če nanj ne gledamo le s pravljičnega vidika – že samo po sebi predstavlja tudi veliko porabo energije. Tako naj o pravljičnosti parka govorijo fotografije, ki spremljajo to reportažo, z besedami
pa se bom dotaknila še ekološke ozaveščenosti upravljavcev. Njihovo
vodilo je namreč tudi znižanje stroškov za energijo. »Seveda si želimo
dobrega poslovanja, na drugi strani pa stalno delamo tudi na ekologiji.
Sodelujemo s podjetjem Dong Energy (dansko energetsko podjetje, ki je
obenem tudi vodilno podjetje na področju izkoriščanja vetrne energije),
ki je postavilo dve vetrni elektrarni na morju v bližini Kopenhagna. Ena
se imenuje kar Tivolijeva vetrnica, saj je naša letna poraba enaka proizvodnji te vetrnice, to pa je 8,5 milijonov kilovatnih ur,« je bila izčrpna
Ellen Dahl, ki v Tivoliju dela že več kot petnajst let in me je nadvse prijazno vodila po parku. Ker je vedela, da bom o obisku pripravila reportažo, mi celo ni bilo potrebno plačati vstopnice.
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Danski park Tivoli je bil ustanovljen leta 1843. Je tretji največji zabaviščni park v Evropi, velja
pa za pravi ekopark.

V Tivoliju poleti sveti okoli 120.000 žarnic, v decembru, ko je park
resnično pravljično okrašen, pa se ta številka povzpne kar na 1,5 milijona. Ellen Dahl pojasnjuje, da so že leta 2009 začeli žarnice menjavati
z LED-svetilkami. Koliko energije bodo s tem prihranili, še ni povsem
jasno, a kot mi je zaupala sogovornica, bodo denimo z 2.800 zamenjanimi svetilkami na eni od naprav (Japanese Pagoda, na sliki levo) prihranili 60.000 vatov energije letno. Za energetsko učinkovitost pa v parku
štejejo tudi rabo toplote iz daljinskega sistema, kjer pridobivajo toploto
iz kurjenja odpadkov. Stroški za energijo parku sicer predstavljajo 2,75
odstotka celotnih stroškov, kar niti ni toliko … Zanimivo je tudi, da niso le
porabniki energije, ampak tudi njeni proizvajalci. V parku imajo igralno napravo – letalo za otroke, ki se vrti okoli osi, na katero je pritrjeno,
in ob zaviranju proizvaja energijo, ki jo park oddaja v omrežje. Na svojih stavbah imajo tudi solarne panele, poleg dvajsetih električnih avtomobilov pa imajo tudi nekaj avtomobilov ter avtobus, ki poleti vozi po
parku, na biodizel iz oljne ogrščice. Poleti se z energetskimi in okoljskimi rešitvami skozi poskuse in delavnice v Tivoliju spoznavajo tudi
otroci,« mi je še z nasmeškom, ki ni zapustil njenega obraza, zaupala
Ellen.
Park, ki se razprostira na 8,3 hektarjih, ima sicer letno približno štiri
milijone obiskovalcev, od tega je milijon obiskovalcev samo v času bo77

Pogled na kopenhagensko termoelektrarno toplarno (v daljavi).

žičnih praznikov.

»Vegiji, dobrodošli!«
V Kopenhagnu sem se počutila odlično še zaradi ene stvari: ponudba
zelo okusne zelenjave je bila zares bogata. Najbolj elitne danske restavracije obvezno kupujejo krompir, ki je podoben našemu mlademu
krompirju in ga pridelajo na domačem otoku Samso. Na Samsu pridelujejo tudi ekološke jagode, ki slovijo po vsej državi, domačini pa se radi
pohvalijo, da so najboljše na svetu. Na Danskem sem tudi prvič prenočila v pravem »zelenem hotelu«. Veriga hotelov, v katerih kot gradbeni
material prevladuje les, je razširjena po vsej državi, ponaša pa se ne le z
organsko hrano, ki je bila neverjetno polnega okusa, ampak tudi z
lastno ekološko kozmetiko in čistilnimi preparati, s katerimi čistijo posteljnino in pohištvo, vse to pa lahko gostje seveda tudi kupijo. Če sem
se recimo še v mednarodno odprtem Bruslju morala braniti v restavracijah, da kot vegetarijanka res ne bi jedla rib, v Kopenhagnu takšnih težav
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Kopenhagen štejemo za zeleno mesto tudi zaradi številnih parkov, od botaničnega vrta pa do kraljevega parka, v nekaterih pa se poleti odvijajo tudi številni glasbeni dogodki in športne prireditve.

ni bilo.
Danci so se mi, podobno kot Švedi in Nizozemci, vtisnili kot izjemno
odprti ljudje širokih obzorij. Morda ima s tem opraviti tudi dejstvo, da
je njihovo gospodarstvo eno najrazvitejših na svetu, njihova širina pa na
nek način odseva tudi v prizadevanjih, da bi čim več energije proizvedli
iz obnovljivih virov, predvsem iz energije vetra, katere potencial je tamkaj neizmeren. Tako je vetrna energija na nek način močno prisotna
tudi v vsakdanu vsakega Danca, saj prebivalci koristijo tako proizvedeno elektriko, marsikdo pa je tudi lastniško vpleten v proizvodnjo električne energije v vetrnicah, ki stojijo na kopenski ravnini ali na morju.
Vse to se je začelo že v sedemdesetih, ko je nastopila prva naftna kriza
in so danski energetiki začeli razmišljati o energetskih alternativah.
Sprva prebivalcem Kopenhagna prve vetrne elektrarne niso bile všeč,
češ da jim kvarijo razgled, potem pa so sprejeli skupno odločitev, kako
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Pravljično mesto s pravljičnimi hiškami.

Poslovno središče na vodi. Kopenhagen letno sicer pridobi kar okoli 400.000 kvadratnih metrov
novih stavbnih površin.

narediti vetrnice lepše. Tako so jih odeli v pisane barve.

Kolesa, vlaki in električna vozila
Danci so bržkone najbolj kolesarski narod. Mamico z dvema malčkoma v kolesarski prikolici sem videla kolesariti prav sredi decembra v
temnih jutranjih urah, kar le še utrjuje dansko zaprisego kolesarstvu.
In zakaj takšna kolesarska vnema? Ker je kolesarjenje zdravo za telo,
ker je brezplačno – v Kopenhagnu je parkiranje zelo drago, poleg tega
pa ima Danska enega najvišjih davkov na osebna vozila – in ker je učinkovito, saj kljub dragim parkirninam v mestu ni veliko parkirnih mest.
Čeravno so si na tem mestu zelo blizu z Nizozemci, pa se je Danska zagotovo prva profilirala kot testna država za električna vozila. Prvo »floto«
električnih vozil (Citroenov C1) je danska podružnica nemške družbe
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Kopenhagen imajo mnogi menda za severni
Pariz. Morda tudi zaradi zanimivosti, kot je kolo
v središču mesta.

Danska ima zelo ugodne pogoje za kmetijstvo,
tako da je ne le najpomembnejša ribiška država
v EU, ampak spada tudi med najpomembnejše
izvoznice kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov v Evropi. Zaradi širnih ravnin pa so njena območja zelo primerna tudi za vetrne elektrarne.

Sixt poslala na ceste že leta 2009, prav zaradi številnih kolesarjev pa se
je kot slabost izkazalo pretiho brnenje električnega vozila, saj je tako neslišno vozilo bolj nevarno za hiteče kolesarje. Vsi torej gledajo na kolesarje, tudi železnice, saj s kolesom lahko mirne volje vskočijo tudi na
vlake, ki so zelo urejeni in čisti, vozni redi pa so brez pretiravanja odlični! Zgodilo se mi je namreč, da bi morala za popotovanje po deželi
najeti avto, a sem doma pozabila vozniško dovoljenje. Ko so že vsi organizatorji moje poti mislili, da mi dogovorjenih obveznosti ne bo uspelo opraviti brez avtomobila, se je tu izkazal danski železniški sistem.
Brez kančka zamude sem obdelala ne le Kopenhagen, ampak tudi
Aarhus, Jutland in Samso! (O Samsu si lahko več preberete v moji prvi
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Očarljiva Švedska in pester
Stockholm

Pravljične hiške, prijetni ljudje, prijazna
pokrajina, bogati gozdovi, počasni losi in mirno
Baltsko morje. Vse to riše očarljivo Švedsko,
skandinavsko državo, ki je obkrožena s samimi
elitnimi sosedami – z lepo Dansko, z nafto bogato
Norveško in fino Finsko. Četudi je sama država
neverjetno spokojna in mirna, pa je utrip
Stockholma, njene prestolnice, vse prej kot to …

Švedska, ki ima s približno 450 tisoč kvadratnimi kilometri površine
komaj nekaj več kot devet milijonov prebivalcev, se zdi mirna ne le
zaradi redke naseljenosti, ampak verjetno tudi zaradi uglajenosti njenih
prebivalcev. Verjeli ali ne, ampak tu se demokratičnost ali enakopravnost, če hočete, čuti prav na vsakem koraku. Hiške so skoraj kot iz
pravljice o Janku in Metki, manjša naselja izven večjih mest pa poganja
umirjen lokalni utrip, ki ga med drugim oddaja sproščen klepet bodisi
med prodajalko in nakupovalko v živilski trgovini bodisi med ostarelim
natakarjem in zvedavim prišlekom, kakršna sem bila sama.
Morda se takšna miselnost odraža tudi v simboliki – celo švedski parlament, denimo, je postavljen tako, da po njegovem dvorišču stopajo
mimoidoči. Tod namreč vodi ena od najbolj frekventnih mestnih uličic,
Pogled na ulico, ki seka dvorišče švedskega parlamenta in obenem povezuje stari in novi del
mesta.
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Hiške na Švedskem so pogosto pobarvane rdeče. Švedska je
namreč bogata z zelo kakovostno železovo rudo in tako so včasih ljudje kar sami pripravili rdečo zmes. Ta barva je nato postala kar tradicionalna za švedske fasade.

Švedska, predvsem glavno
mesto Stockholm, stavi na
bolj zelen promet – bodisi s
pomočjo biogoriv bodisi z
elektrifikacijo.

Danes nadvse miroljubna in celo vojaško nevtralna država
sloni na težkih orožarskih temeljih. Na sliki orožje na dvorišču
kraljeve palače.

ki obenem povezuje s trgovinami poln novi in očarljivi stari del Stockholma. Zdi se, da ima tudi udejstvovanje nekaterih politikov, kot je bil
denimo nekdanji švedski ministrski predsednik Olof Palme (na oblasti
je bil od leta 1969 do leta 1976 in od leta 1982 do leta 1986), nekaj
opraviti s tako miselnostjo. Olof Palme je bil na primer aktiven v boju
proti apartheidu v Južni Afriki, zanimala ga je Nikaragva, nasprotoval
pa je tudi politiki velesil ZDA in nekdanje Sovjetske zveze v Vietnamu
in Afganistanu.
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Vojaško plat z orožjem v rokah potrjuje in s pristno prijaznostjo hkrati odganja celo stražar pred
kraljevo palačo.

Miroljubna dežela z divjimi koreninami
Pa vendar kraljevina Švedska, ki je od 19. stoletja tudi vojaško nevtralna, ni bila vedno tako speča deželica. Tudi njena vzhodna soseda Finska
je več stoletij bivala pod švedsko kraljevo oblastjo, ta pa se je, kot potrjuje Wikipedija, od 16. stoletja naprej občasno razširila do Estonije,
Karelije in zgodovinske pokrajine Livonije. Že prej, med 9. in 11. stoletjem, so švedski pomorski Normani, znani kot Varjagi, ki so se ukvarjali
deloma s trgovino in deloma z ropanjem, vdrli čez Baltsko morje proti
jugovzhodu v povirje Volge in Dnepra. Čez Črno morje so dosegli Bizanc
in po Donavi navzgor Madžarsko. Preko Kaspijskega morja so potovali
celo do Bagdada. Kot še navaja Wikipedija, pa se je prav v tistih časih v
njihovi rodni deželi začelo širiti krščanstvo.
Divje švedske zgodovine ne zaznamujejo le omenjene čezmejne aktivnosti, “bogati” jo tudi zapuščina Alfreda Nobela, ustanovitelja nagrade
za mir (to sicer vsako leto podeljujejo v norveškem Oslu, druge Nobelove nagrade na področju fizike, kemije, psihologije ali medicine, liter85

V Stockholmu se skriva nešteto skromnih uličic in nesramežljivo bohoti nekaj največjih trgovskih
ulic.

Poleg bogatega narodnega muzeja je v Stockholmu vredno obiskati tudi muzej z znano vojaško
ladjo Vasa iz 17. stoletja in kraljevi muzej, ki ga je že leta 1628 ustanovil kralj Gustav II.
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Glögg.

Švedske škrate je srečati na vsakem koraku. Pred božičnimi
prazniki jih radi oblečejo v vpadljiva rdeča oblačila.

Stockholmske ulice v starem predelu mesta krasijo barvite hiške, decembra pa tudi bogato
obložene stojnice, s katerih se širi vonj glögga in smejejo švedski palčki.
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Pogled na švedski parlament. Dvorišče seka ena glavnih mestnih uličic, ki obenem povezuje stari
in novi del mesta.

ature in gospodarskih ved pa podeljujejo v Stockholmu) in švedskega
izumitelja ter trgovca, ki je med drugim iznašel dinamit, nasploh pa
velja za očeta še danes cvetoče švedske oboroževalne industrije. Švedsko
bi torej lahko označili tudi kot deželo nasprotij, kar potrdi že prvi korak
s stockholmskega letališča na ekspresni vlak do prestolnice. Tu se na
LCD-ekranih stalno predvajajo reklame proti nasilju nad posamezniki.
Na taistem vlaku pa se lahko seznanimo tudi z drugo pomembno temo,
po kateri slovi današnja Švedska, to je zavzemanje za zeleno.

Avtobusi na bioplin in policijska vozila na etanol
Ekspresni vlak, ki vozi vsakih 15 minut z letališča v Arlandi do središča
Stockholma, 30-kilometrsko pot pa premaguje s hitrostjo, ki presega
200 kilometrov na uro, poganja 100-odstotno obnovljiva energija. V
mestu pa lahko vidimo moderne avtobuse na bioplin in starejše na
bioetanol, na katerega vozijo tudi policijska in smetarska vozila. Tako
sploh ne preseneča, da je Stockholm, katerega lokalna oblast je lani
sprejela odločitev, da bo do leta 2014 njena flota vozila za javne storitve
popolnoma »čista«, tudi prva prestolnica, ki je leta 2010 dobila nagrado za evropsko zeleno prestolnico, ki jo je istega leta začela podeljevati Evropska komisija. Naslednji koraki vodijo v elektrifikacijo
prometa, predvsem osebnih vozil, kar v mestu spodbujajo tudi z ukrepi,
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Švedska kraljeva palača iz 17. stoletja ima 1430 sob in je ena največjih kraljevih palač na svetu,
ki še vedno služi svojemu prvotnemu namenu.

kot je brezplačno parkiranje za tovrstna vozila, subvencioniranje
nakupa in podobno. Tako tudi ne čudi, da marsikateri taksi krasi
nalepka cvetlice.
Švedska prestolnica pa ni posebna le zaradi takšne ureditve prometa,
ampak tudi zaradi svojega utripa. Čeprav se v zimskem času večer začne
že malo po tretji uri popoldne, dan pa nastopi krepko po osmi zjutraj,
to ne vpliva na prijaznost prebivalcev. Z njimi sem imela res veliko
stikov, a pri vsem tem nisem naletela niti na enega, ki mi ne bi namenil nasmeška, ko so mi na primer pojasnjevali, kam dalje, če sem jih
spraševala za pot. Celo stražar ob kraljevi palači je začel kriliti z rokami
in glasno razlagati pot do znamenite vojaške ladje iz leta 1628, ki simbolizira nekdanjo vojaško moč Švedske.
Naj bo dovolj o vojaški moči. V Stockholmu sem se v resnici načudila
tudi njihovi kupni moči. Ne duha ne sluha o gospodarski krizi, ko
človek stopi v enega največjih trgovskih središč! Ah kaj, v katerokoli
trgovino v mestu! Skoraj preštevilne kavarne nikakor ne samevajo, sredi
zime (Stockholm sem obiskala sredi decembra) pa si obiskovalci radi
privoščijo celo sladoled in ne le znameniti švedski glögg – kuhano vino
brez alkohola, v katerem plava kakšen lešnik ali orešček. Meni ga je
prijazno ponudila gospa Lisbeth, pri kateri sem najela sobico. »Za
dobrodošlico,« je rekla. Ta je bila še kako sladka … Prav tako, kot je
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Poljska – dežela, kjer se stikata
boleča zgodovina in bleščeča
prihodnost
Poljska je dežela, ki leži v geometričnem središču
Evrope, na severu objemajo hladni valovi Baltskega
morja, na jugu pa močno Karpatsko gorovje. Država
pa ni bogata le z naravnimi viri – skoznjo se prebija
Visla, ena največjih rek v Evropi, obenem pa je
prepredena z rudniki energetsko bogatega premoga –,
ampak tudi s kulturo, ki jo je zarisala bogata
zgodovina. Poljska prestolnica pa je ena najmlajših
evropskih prestolnic, saj ji je kraljevi prestol (kralj se
je preselil iz Krakova) pripadel šele proti koncu 16.
stoletja. Močan ponos pa je v mestu z več kot
poldrugim milijonom prebivalcev čutiti že navsezgodaj
zjutraj. naj ima to opraviti z zgodovino ali ne ...

Kot mnoga velika mesta se tudi Varšava deli na stari in novi del.
Lahkoten korak, ki smo ga ubrale s prijateljicami skozi staro mesto, je
še bolj upočasnilo dogajanje ob predsedniški palači. Straža, ki je do
tedaj nepremično stala pred njo, je nenadoma ubrala udarni vojaški
korak in mladci so kar se da urno odšli po glavni ulici med ljudmi do
naslednjega vogala. Sploh nismo dojele kdaj in od kod, a v času, ko smo
gledale za poljskimi stražarji, se je pred palačo postrojila že nova straža.
Naše korake po starem mestu, polnem predvsem študentov, so tistega
jutra upočasnile tudi slike, razstavljene po ulici. Na njih so bili naslikani
znani Poljaki, ki so v tem svetu pustili svoj pečat – bodisi na področju
umetnosti, politike bodisi na področju religije in celo hollywoodskega
filma. Tako je, Poljska se ne ponaša le z enim najvidnejših – papežev,
Janezom Pavlom II., ampak tudi s hollywoodsko zvezdo prejšnjega stoDuh Varšave močno označujejo številne cerkve, ki so se ohranile tudi v najtežjih zgodovinskih
trenutkih. Tiste, ki pa so pod napadi okupatorjev klonile, so do danes večinoma obnovili.

Predsedniška palača je bila od leta 1643, ko je
bila zgrajena, že večkrat obnovljena, njeno
kljuko pa si je v tem času podajalo tudi precej
avtokratskih družin. Palača še vedno ostaja ena
najlepših stavb v starem delu mesta.

Stalinovo darilo Poljakom je z 230 metri najvišja stavba v prestolnici in državi, s svojo višino
pa naj bi Poljake obenem svarila pred veličino
sovjetskega sveta. Danes je to palača kulture in
znanosti, obkroža pa jo hitro rastoč poslovnotrgovski svet.

letja Polo Negri ali Apolonio Chalupiec, kot ji je bilo v resnici ime. Poljaki ne skrivajo ponosa, da je tudi eden največjih skladateljev in pianistov Frederic Chopin »njihov«. Chopin, ki se je sicer preselil v Pariz, kjer
je tudi umrl, je s srcem še vedno v rodni Poljski, in to dobesedno, saj naj
bi tam pokopali njegovo srce. Omeniti pa vsekakor velja tudi izjemno
Marie Curie – znanstvenico, ki je kot prva ženska prejela Nobelovo nagrado za fiziko in kasneje še za kemijo.

Bogata, a boleča zgodovina
Da je Poljska prestala veliko, pokaže že hiter pogovor z vodičko, ki
nas najprej popelje v središče starega mesta, kjer žari rdeča kraljeva
palača iz 14. stoletja. Na opazko, kako lepa je, pa vodička hitro odgovori, da so jo leta 1944 Nemci, ki naj bi se tedaj že umaknili iz mesta,
prišli požgat. S tem so želeli Poljakom pokazati, da so močnejši. Gracioznemu objektu so nato povrnili nekdanji blišč s prenovo, ki je trajala
kar sedemnajst let, danes pa je v njem bogat muzej pohištva in slik.
Nemci pa niso bili edini, ki so pustili mestu globoke rane, za katere
se iz besed nekaterih Poljakov, s katerimi sem uspela govoriti, zdi, da še
danes niso povsem izginile. Že ob vstopu v mestno jedro nam je vodička
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Poljaki ne skrivajo ponosa nad vplivnimi predniki, med katerimi so papež Janez Pavel II., skladatelj Frederic Chopin, pianist Arthur Rubinstein, igralec Roman Polanski, diva Pola Negri,
znanstvenica Marie Curie, poet Czeslaw Milosz, pisatelj Isaac Bashevis Singer in mnogi drugi, s
katerimi se lahko sem in tja turisti, ki obiščejo Varšavo, seznanijo kar na ulici.

namreč pokazala veličastno in arhitekturno zares posebno stavbo z
dolgim stolpičem, ki je segal visoko v temne oblake. S ciničnim tonom
je dejala, da je to darilo Stalina poljskemu ljudstvu, in takoj pridala, da
ta sicer najvišja stavba v državi večino Poljakov bolj opominja na nekdanjo sovjetsko prevlado kot pa na sosedsko prijateljstvo. Danes je
Stalinova stavba, ki se dviga nad ogromno železniško postajo in trgovskimi ulicami, palača kulture in znanosti. Kot kaže, pa jo bodo kmalu
zasenčili številni stekleni nebotičniki, kjer domuje poslovni svet države.

Prebujanje v boljši jutri
Morda prav zaradi nenehnega zastraševanja poljskega ljudstva skozi
zgodovino ne čudi, da je v državi še vedno močno prisotna Cerkev, cerkvice pa domala srečamo na vsakem koraku skozi mesto. Zdi se, kot da bi
prav vera Poljakom dajala upanje na boljši jutri. Še bolj kot religioznost
na vsakem koraku pa tujca preseneti očarljivo staro mestno jedro, ki je
obarvano s pisanimi hiškami iz 17. in 18. stoletja. Prav ta del prestolnice je imel v času našega obiska najmočnejšo dušo, saj so na njem razstavljali in prodajali svoje umetniške izdelke lokalni umetniki, na klopcah pa so klepetale ostarele dame in se objemali mladi parčki.
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Varšavo bogatijo tudi številni kipi, ki so religiozni, umetniški ali v povezavi z vojaško zgodovino.
Eden od kipov na sliki prikazuje mlade Poljake, ki so z molotovkami iz mesta pregnali naciste.

V novo jutro se Poljaki prebujajo s hitro razvijajočim se poslovnim svetom in rastočimi trgovskimi
centri.
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Kraljeva palača je za turistično oko najbolj privlačen del starega mesta. Zgrajena je bila v 14. stoletju, za svoj dom pa jo je izbral kralj proti koncu 16. stoletja, ko se je preselil iz Krakova v
središče danes 38-milijonske države. Kraljevi dvorec so kasneje nekoliko uredili tudi italijanski
arhitekti, baročni stil pa je dobil v 18. stoletju. Ob koncu 2. svetovne vojne, ko so se nemški zavojevalci že domala umaknili iz mesta, so se vrnili le toliko, da so dvorec požgali in s tem Poljakom zadali še zadnjo čustveno rano.

Da vendarle zamera do zavojevalcev počasi kopni, je mogoče sklepati
po gostoljubnosti in prijaznosti Poljakov do vseh turistov in tujih obiskovalcev. Kot smo lahko s prijateljicami, s katerimi sem obiskala
Varšavo, ugotovile, so Poljaki zelo čutni ljudje z velikim posluhom za
želje in potrebe obiskovalcev. Četudi jih še precej, predvsem starejših, ne
govori angleško, pa se je z njimi vredno sporazumevati kar z rokami.
Čeprav Varšavo in Ljubljano loči dobrih tisoč cestnih kilometrov, je mogoče v govorici najti podobnosti med jezikoma. Še več, s slovenščino
smo se za silo sporazumevale tudi v poljskem Lublinu, rudarskem mestu
nedaleč od ukrajinske meje.

Solidarnost tisoč metrov pod zemljo
V rudarskih oblekah, primerno opasani, opremljeni s čeladami in
svetilkami, smo nekje v Lublinu vstopili v dvigalo, ki je peljalo 960
metrov v nedrje zemlje. Kot da nam zoprn prepih ne bi sledil cel čas
spusta, si je Pavel brezskrbno požvižgaval popularno poljsko pesem. Ko
se je dvigalo ustavilo, je odpahnil železna vrata in nas s hitrim korakom
popeljal do rudniškega vlaka. Natančno je vedel, kaj se skriva v temi
ostalih hodnikov, ki tvorijo ta podzemni labirint. Tako smo se odpeljali
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Čudovita palača na fotografiji je iz 17. stoletja, danes pa služi kot sedež Poljske akademije
znanosti.

do najglobljega odkopa poljskega rudnika črnega premoga Bogdanka
v Lublinu, blizu ukrajinske meje.
V lublinskem rudniku črnega premoga Bogdanka, kjer so premog
začeli pridobivati leta 1982, so kapacitete današnje proizvodnje dosegli
že v 90. letih. Z modernizacijo, ki bo potekala med letom 2012 in 2015,
bodo v tem najmodernejšem rudniku na Poljskem, med najmodernejšimi in tudi najglobljimi pa je tudi v Evropi, proizvodnjo kar podvojili.
»Na 960 metrih globine sedaj proizvedejo približno pet milijonov ton
premoga letno, zalog na trenutni lokaciji pa je še vsaj za 50 let,« zdrdra
Pavel, ki dela v rudniku že celo življenje – najprej kot rudar, kasneje pa
se je preselil v pisarno. Prej je tu delal njegov oče, njegov sin pa v Varšavi
študira strojništvo in verjetno bo tudi njegovo življenje povezano z Bogdanko.
Četudi velja električna energija iz premoga za umazano, ker nastane
ob njeni proizvodnji več emisij toplogrednih plinov in za »EU spornega
ogljikovega dioksida« (Evropska unija si je zadala, da bo do leta 2020
zmanjšala delež emisij CO2 za 20 % glede na leto 1990) kot ob proizvodnji iz drugih virov, pa dejansko od poljskega premoga živi »veliko
poljskih ust«, lahko še izvemo ob obisku Poljske. Dežela ne skriva svojih prizadevanj za boljši jutri – tudi z nadaljevanjem pridnega dela stotine metrov pod zemljo, pa naj gre za premog, železo, cink, baker ali
kameno sol.
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Spoznavanje Kijeva, prestolnice
največje evropske države
Morda bo koga presenetilo, vendar je res:
največja evropska država je Ukrajina. No, nekateri
jo uvrščajo na drugo mesto, takoj za Rusijo, a ker ta
obsega tudi velik del Evrazije, je največja povsem
evropska država le Ukrajina. Meji kar nekaj držav;
objemajo jo Rusija, Belorusija, Poljska, Slovaška,
Madžarska, Romunija in Moldavija, Črno morje in
veliko manjše Azovsko morje. Čeprav ima nekaj več
kot 603 tisoč kvadratnih kilometrov, kar predstavlja
območje, veliko za kar 30 Slovenij, pa je država
precej redko poseljena. Od 46 milijonov prebivalcev
v celi državi jih sicer 3,7 milijonov živi v
metropolitanskem območju Kijeva …

Če bi me kdo vprašal, kako sem se počutila v Kijevu, bi mu brez pomisleka odgovorila: »Enkratno!« Prestolnica s svojo veličastnostjo prekaša marsikatero evropsko mesto. Tako kot se prestiž baha v kakšnem
visoko razvitem zahodnem mestu in beda skriva v kakšnem bolj pozabljenem kraju, tako se tudi v Kijevu srečuje več uličnih svetov. Mesto je
tudi precej polno turistov, neverjetno veliko pa je – vsaj meni se je zdelo
tako – mladih, energičnih ljudi.

Močan politični utrip
Prav v času mojega jesenskega obiska Kijeva je nacionalna politična
stranka Svoboda praznovala svoj dan, ki pa je – menda naključno ali pa
tudi ne – sovpadel s praznikom ukrajinske ortodoksne cerkve. Praznovanje Svobode, ki ji pripadajo večinoma zelo mladi ljudje, se je odvijalo
pred samostanom in katedralo svetega Mihaela, ki sicer pripada
Spomenik nadangelu Mihaelu, ki je zavetnik Kijeva, na Trgu neodvisnosti v središču mesta.

99

Kijevska mestna hiša, ki jo je v času mojega obiska »krasil« tudi zaslon z odštevalnikom časa
do začetka evropskega prvenstva v nogometu.

Oktobra 2011 je bila nekdanja ukrajinska premierka Julija Timošenko obsojena na sedem let
zapora zaradi sklenitve domnevno sporne plinske pogodbe z Rusijo, zato so se na ulicah zbrali
njeni podporniki, ki so nestrinjanje z obsodbo kazali z letaki in drugim propagandnim materialom.

Kijevske ceste, tudi petpasovnice, so dandanes
nabite z avtomobili, med katerimi že kar vidno
prednjačijo dražji štirikolesniki.

Kot vsaka moderna prestolnica je tudi ukrajinska polna dobro obiskanih restavracij s hitro
prehrano.

pravoslavni cerkvi in v kateri se je isti čas darovala maša. Medtem ko
sem obiskala katedralo oziroma njen vrh, ki ponuja čudovit razgled nad
Kijevom, se je pred velikim glasbenim odrom, ki je bil odet v politične
barve Svobode, zbralo stotine mladih, ki so prišli z enotnim korakom
iz iste smeri in vzklikali v en glas: »Ukrajina, Ukrajina!«in »To je naš
dan, naš praznik!« Okoli trga, ki ga sicer krasi ne le čudovita katedrala,
ampak tudi prestižna stavba zunanjega ministrstva, so se hipoma zbrali
uniformirani policisti, čvrst notranji obroč neposredno okoli odra pa so
tvorili kar policisti v specialni opremi. Ti so nas, ki smo želeli zapustiti
dogajanje, komajda izpustili skozi.
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Univerza Tarasa Ševčenka, na kateri lahko študenti študirajo tudi slovenščino, in spomenik
Ševčenku na istoimenskem parku nasproti univerze.

Tudi nasploh je ob mojem obisku v mestu mrgolelo policistov; morda
tudi zaradi nedavne obsodbe nekdanje premierke Julije Timošenko na
sedem let zapora zaradi sklenitve domnevno sporne pogodbe za dobavo
ruskega plina. V bližini vladne ulice in kijevskega parlamenta (kot ena
od dveh samostojnih občin v Ukrajini, ki ima sicer še 24 provinc in eno
avtonomno republiko, naj bi bil Kijev precej neodvisen od državne
oblasti) so se namreč s stojnicami in propagandnimi letaki v podporo
nekdanji premierki in nasprotovanje obsodbi zbrali njeni privrženci.
Julija Timošenko, ki je kot prva predsednica ukrajinske vlade to vodila
od konca leta 2007 pa do marca 2010, je bila tudi sovoditeljica oranžne
revolucije – niza večdnevnih protestov zoper domnevno skorumpirane
predsedniške volitve jeseni 2004. V tej luči se je na Trgu neodvisnosti
zbralo na dan tudi več sto tisoč ljudi, revolucija pa se je končala z razveljavitvijo volitev in z njihovo ponovitvijo, ki je tudi obrnila rezultat.
Čeprav je eden od močnejših vtisov ukrajinskega glavnega mesta politične narave – v mojem primeru tudi zato, ker so na uličnih drogovih
plapolale slovenske zastave, saj je Ukrajino v oktobru 2011 z delegacijo
obiskal tudi slovenski predsednik –, pa velja omeniti, da bo sicer ukrajinsko mesto Hrakov prihodnje leto nosilo naslov evropske prestolnice
kulture, pobratilo pa se bo tudi z našim Mariborom.
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Nizka poseljenost in prihodki, a …
Ukrajina ima 490 občin, 446 mest, 907 vaških centrov in 10196 vasi.
Če jo primerjamo z ostalo Evropo, je po številu prebivalcev na petem
mestu – za Nemčijo, Italijo, Veliko Britanijo in Francijo, v svetovnem
merilu pa se nahaja na 21. mestu (VIR: www.alpe-adria.com).
Večina ljudi (kar 68 %) živi v mestih, mi potrdi tudi domačin Oleg.
Po številu prebivalcev na podeželju pa tudi po poseljenosti nasploh
država torej precej zaostaja za evropskimi sosedami. »Življenje v mestu
je udobnejše in obeta boljši zaslužek,« mi pove in doda, da povprečna
plača v Ukrajini znaša le nekaj več kot 200 evrov, minimalna plača pa
naj bi se vrtela celo pod 100 evri. Novinarji, kot je tudi sam, zaslužijo
med 150 in 300 evri mesečno. »V prestolnici in v kakšni večji medijski
hiši morda tudi kaj več,« hitro prida.
V prestolnici je sicer dražje tudi bivanje. Medtem ko je mogoče enosobno stanovanje na, jugu države najeti za 100 evrov mesečno, pa je
najemnina v prestolnici lahko celo nekajkrat višja. Zanimivo ob tem je
tudi to, da je enaka tudi cena nočitve v hotelu s štirimi zvezdicami, ki
pa človeka vrne nazaj v čas socializma. Pohištvo, preproge, obešalniki,
kadi – prav vse se zdi iz takratnega obdobja. Celo cigaretni vonj, ki je
zažrt v oblazinjene stole in rumene stene! A naj pomirim: v istem hotelu
je mogoče dobiti tudi povsem prenovljeno sobo, le zaprositi je potrebno
zanjo, česar pa nisem vedela do odhoda. Podobno kot Rusi tudi Ukrajinci radi posežejo po vodki, ki ji tu rečejo horilka, medtem ko se je iz
življenja v nekdanji Sovjetski zvezi še vedno močno ohranil boršč kot
glavna jed. Boršč je gosta juha iz zelja, pese, gob in/ali mesa.

… bogati naravni viri
Čeprav naj bi se uradno Ukrajina že lani izvlekla iz recesije, pa je še
danes domala nemogoče dobiti kredit za nakup stanovanja ali celo
avtomobila, mi pove Oleg. Zgodilo se je namreč, da je v preteklih letih
ogromno državljanov najelo kredite v dolarski valuti, kar pa se je v času
krize izkazalo za zelo slabo potezo, saj je tečaj tako zrasel, da marsikdo
ni več zmogel odplačevanja. Tako je država celo z zakonom prepovedala
izdajo kreditov v tujih valutah.
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Muzej Golden Gate (Zlata vrata), v katerem je
mogoče videti podobo antičnega Kijeva. V okolju muzeja se radi fotografirajo tudi sveže poročeni pari.

V le nekaj minutah se je pred odrom stranke
Svoboda pred katedralo nabralo na stotine udeležencev shoda in policistov v specialni opremi.

Po drugi strani velja omeniti, da je v Ukrajini še vedno velik del prebivalstva zaposlen v industrijskem sektorju, saj je država celo šesta
največja proizvajalka železa in jekla na svetu. Pomembni sektorji so tudi
premogovništvo, s katerim se menda danes v državi ukvarja kar okoli
tisoč podjetij, kemična in strojna industrija, ladjedelništvo in strojna
industrija. Ukrajina ima tudi izjemne zaloge naravnih bogastev, poleg
premoga tudi plina in nafte v Karpatih in v Črnem morju. Danes, 25 let
po jedrski nesreči v Černobilu, je Ukrajina zelo pomembna proizvajalka
električne energije – tudi iz jedrske energije. Omeniti velja, da je leta
1990 sprejela moratorij na gradnjo nukleark, a so ga zaradi grozečega
pomanjkanja električne energije že tri leta kasneje odpravil.
Prav posebej velja omeniti prijaznost ljudi v Kijevu, ki so pripravljeni
pomagati tujcu (beri: izgubljenemu človeku). Ko se je znanec izgubil na
podzemni železnici, je prihitelo kar pet ljudi, ki so sicer le za silo govorili angleško in so se na koncu sporazumeli po rusko. V vzhodnem delu
države več ljudi govori rusko, medtem ko na zahodnem delu med tujimi
jeziki prednjači angleščina. Tako tudi ne čudi, da se del države ozira
nazaj k ruskim vezem, del pa stremi k Evropski uniji. Pa smo spet pri
politiki …
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Černobil – kraj, kjer je šlo
vse narobe
Piše se leto 1970. Le tri kilometre stran od
černobilske nuklearke, natančneje takratnih blokov
1 in 2, ki sta bila zgrajena istega leta, skoraj z
danes na jutri zrase naselje Pripyat, namenjeno
zaposlenim v jedrski elektrarni in njihovim
družinam. Vseskozi razvijajoči se kraj, v katerem je
v nadstandardnih stanovanjih bivalo približno 50
tisoč ljudi, se je po šestnajstih letih udobnega
življenja veselil tudi novega zabaviščnega parka, ki
je našel mesto v neposredni bližini glavnega trga.
Toda dva dneva, preden so park odprli, se je Pripyat
v le treh urah spremenil v mesto duhov, sosednji
Černobil pa v kraj, »kjer je šlo vse narobe« …

Ob vhodu v černobilski kompleks – ta zaseda več kot 2.000 kvadratnih kilometrov ali desetino Slovenije – je treba skozi precejšnjo proceduro. Ne le, da je treba svoj prihod najaviti vnaprej, tudi na vstopni
točki se je treba pripraviti na čakanje in primerjavo osebka s fotografijo
na potnem listu. Fotografiranje ni dovoljeno. Ob vstopu v Černobil, ki
sicer leži le dvajset kilometrov stran od beloruske meje, je drugače;
fotografiranje je mogoče, se pa zato fotografskemu očesu ponujajo prizori, ki jih je mogoče najti le še v kakšni filmski puščavi, namenjeni jedrskim poskusom. Tako je tudi mešanica fotoreporterske navdušenosti
in žalostne podobe černobilskega okolja 25 let po jedrski nesreči
povsem neopisljiva.

Blok 4 v simbolnem objemu kamnite roke.
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Jedrska tragedija
Ob obisku spečega jedrskega kompleksa (spečega, ker v njem še vedno
dela stotine ljudi) se ni težko vrniti v čas, ko se je Černobilu in sosednjemu Pripjatu pisala svetla prihodnost. Leta 1986, ko so štirje jedrski
bloki – dva iz začetka sedemdesetih in dva iz leta 1983 – zagotavljali desetino električne energije v Ukrajini in s tem tvorili največje energetske
kapacitete v takratni Sovjetski zvezi, sta poleg štirih »bratov« pospešeno
rasla še dva 1000-megavatna reaktorja. Severovzhodno od elektrarne
poleg reke Pripjat je tudi že nastajalo umetno jezero, namenjeno hlajenju reaktorjev. Če tistega poznoaprilskega dne leta 1986, ko so z rutinsko zaustavitvijo četrtega reaktorja ugotavljali, kako dolgo po ustavitvi
bi se turbine še vrtele in zagotavljale energijo za glavno črpalko, ne bi
moč upadla z nepredvideno hitrostjo in reaktor pod izjemnim pritiskom
ne bi zašel v povsem nestabilno stanje, bi ta – kot se je zdelo – graciozna
elektrarna verjetno delovala še danes (blok 3 je bil ugasnjen decembra
2000). Tako pa je pritisk z vrha reaktorja odnesel 1000-tonsko ploščo,
pretrgal gorivne kanale in zmedel vse nadzorne sisteme. Obenem se je
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Černobil je imel pred nesrečo 12.500 prebivalcev, v celotnem černobilskem kompleksu, ki se
razteza v radiju 30 km od elektrarne, pa je živelo med 115 in 135 tisoč ljudi. Danes tam živi le
peščica povratnikov, na delovno mesto v elektrarno in na nadzorne točke okoli nje pa se vozi več
sto ljudi.

para razširila po jedru reaktorja, to pa je privedlo do eksplozije, ki je
sprostila fizijsko materijo v ozračje. Dve do tri sekunde pozneje naj bi
druga eksplozija butnila delce iz gorivnih kanalov; »naj bi« zato, ker si
strokovnjaki še danes niso enotni glede izvora te eksplozije.
Na mestu sta umrla dva delavca, zaradi izpostavljenosti radioaktivnosti, ki so jo intenzivno razširili v okolje ognjeni zublji po eksploziji, pa še 25 gasilcev iz černobilske in pripyjatske gasilske postaje, ki so
prihiteli na kraj nesreče. Ti so s svojim ukrepanjem – v reaktor so s črpalkami vtiskali kar 200 do 300 ton vode na uro – rešili stotine življenj,
še danes poudarjajo vodiči po černobilskem kompleksu, katerega ogled
tako v prvi fazi vključuje prav poklonitev spomeniku gasilskih junakov
(slika levo). Od drugega do desetega dne po nesreči so z namenom, da
bi zadušili plamen in omejili sevanje, na gorečo sredico s helikopterjev
stresli še približno 5.000 ton bora, dolomita, proda, ilovice in svinca, v
saniranju pa je sodelovalo več sto tisoč – nekateri navajajo 200, spet
drugi pa kar 800 tisoč – ljudi iz celotne Sovjetske zveze.
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Ogromna blokovska naselja in divja travno-drevesna poraščenost,
kjer drevesa celo objemajo ulične svetilke in mah golta asfalt. Levo
zabaviščni park, ki ni dočakal dneva otvoritve.
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Vodič prikazuje, kako se sevanje povečuje s približevanjem detektorja tankovim gosenicam.

Norost ali podjetnost?
Ni neznanka le število reševalcev, neznano ostaja tudi število umrlih
zaradi posledic sevanja, potrdi tudi vodič po Černobilu. »To je bila
Sovjetska zveza,« ponazori, doda pa tudi, da so tudi danes zaposleni, ki
delajo v elektrarni, še tri leta po preteku trajanja pogodbe o zaposlitvi
zavezani k molčečnosti o svojem delu. So pa, nadaljuje mladi Ukrajinec,
ki osebno vidi v delu černobilskega vodiča zanimivo in privlačno delo
ter možnost boljšega zaslužka (njegova plača precej presega povprečno
plačo v Ukrajini), zato zaposleni deležni rednih in zelo pogostih
zdravniških pregledov in merjenj radiacije. »Poleg tega delamo le 15
dni v mesecu, medtem ko drugi zaposleni v kompleksu prihajajo na delo
trikrat tedensko, preostale štiri dni pa so doma,« se zasmeji, ko prizna,
da mu doma pravijo, da je nor, da opravlja tako delo.
Dobro voljo ohranja tudi ob vožnji po glavni – Leninovi ulici v Pripjat,
ki jo spremljajo ne le propadajoče hiše kot v Černobilu, ampak ogromna
blokovska naselja in divja travno-drevesna poraščenost, kjer drevesa
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Po območju vozijo lokalni avtobusi, vse več pa je tudi turističnih avtobusov, menda celo več
dnevno.

celo objemajo ulične svetilke in mah golta asfalt. »Tam pod tistimi
stanovanji je bila trgovina s pohištvom,« pokaže na očitno nekdaj rdečesivi blok ob glavnem trgu v Pripjatu. »Tam pa hotel in tam restavracija!« Zakaj velja prepoved vstopa v objekte, pa nazorno pojasni
pogled na kulturni dom, kjer je sicer še vedno videti neverjetno ohranjene slike in portrete, ki pa očitno bolje kljubujejo brezčasju in razmeram,
ki vladajo v tem mestu duhov. Ta ne nosi zaman tega nadimka, saj tudi
sprehod do bližnjega zabaviščnega parka, ki ni dočakal niti dneva otvoritve, nehote povzroči mravljince (slike na strani 102 in 103).
Kljub vsemu pa država nima nobene strategije za dano območje. Na
vprašanje o tem vodič odgovori, da ni kaj spremeniti, ker imajo v elektrarni ljudje še vedno delovna mesta, saj da je treba skrbeti za ohranjanje
omejene ravni sevanja. Tako bodo očitno to, od vseh pozabljeno območje še naprej objemala zgolj drevesa in bujna travja, ptičje petje pa
bo še naprej preglašalo zvok detektorja radioaktivnosti.
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