»Šel sem čez pol sveta, da sem
Jakob J. Kenda, prevajalec in popotnik

prišel domov!«

Maslenušek, bunkelj, McHudurra … Če ne bi bilo Jakoba J. Kende, slovenski bralci verjetno ne bi nikoli dobili tovrstnih prevodov, Harryja Potterja pa bi lahko poznali povsem drugače, kot ga. Od takrat, ko nas je čarovniški svet povsem obnorel, je minilo
že precej let, Harry je v tem času odrasel, njegov slovenski prevajalec pa je napisal svojo prvo knjigo z naslovom Apalaška pot.
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n to ne kakršno koli knjigo
– za to, da je bralcem ponudil nepozabno dogodivščino
med knjižnimi platnicami, je
prehodil 3500 kilometrov dolgo
ameriško Apalaško pot, pred
kratkim pa se je skupaj s svojima
otrokoma začel potepati po dva
tisoč kilometrov dolgi Slovenski
planinski poti. Se sprašujete, od
kod človeku ideja za tak podvig?
»Uf, razlogov za to je bilo, kolikor jih hočeš. Otroka sta recimo
ravno v tistih najstniških letih,
ko jima tak krepak sprehod še
kako dobro dene. In pot gre ves
čas čisto blizu doma – če bi kaj
šlo preveč narobe, zmeraj lahko
pokličemo mamico. Mogoče še
pomembnejši razlog pa je sama
pot – Slovenska planinska transverzala. Vse manj zanimanja je
zanjo, gotovo tudi zato, ker nikoli ni bila izdelana, kot je bila
zamišljena. Torej kot krožna
pot, ki bi zaobjela ves slovenski planinski svet. A skoraj dve
tretjini tega kroga manjkata in
res je skrajni čas, da ga nekdo
končno prehodi v celoti.«

Z otrokoma po
slovenskih hribih
Prvi mesec mu bosta po poti
družbo delala otroka, za katera
je ob večstokilometrskem pohodu tudi svojevrsten izziv biti
odklopljen od interneta in računalnika. »Za njiju je gotovo zelo
dobro, zame je vsekakor: signala
pač ni ravno povsod. Tako začneš na telefon gledati povsem
drugače. Ne kot na igračo ali kot
na aparaturo, prek katere si ves
čas vsem dosegljiv, kar utegne
biti seveda prav zoprno. Začneš
ga ceniti: izjemen planinski pripomoček je, pa nikakor samo
zaradi pohodniške navigacije,
temveč tudi zaradi drugih bistvenih funkcij. Tvoj popotni
tovariš postane kot nekakšen
zvesti kuža, ki obvlada kopico
trikov, od katerih je odvisno
tvoje življenje.«
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Jakob J. Kenda obožuje
razgled, ki mu ga ponujajo
slovenske gore. Ta
fotografija je nastala na
Grintovcu, natančno tam,
kjer se mu pogled odpre
proti Planji.

In kaj vse je potrebno, da se lahko posameznik loti tako velikega pohodnega izziva? »Tale naš
podvig ni prav nič posebnega in
tudi Apalaška pot ni bila: to so
stvari, ki jih zmore prav vsak,
celo invalidi so prehodili takšne
poti. Je pa res, da moraš biti za
tako pot pripravljen: psihično,
fizično, pa seveda tudi v čisto
tehničnem smislu. Natanko
moraš vedeti, kakšno opremo
potrebuješ. Kako poskrbeti, da
ne pride do konflikta z zvermi,
in kaj storiti, če se po nesrečnem
naključju znajdeš kakšni preveč
blizu. Kako se torej zvečer pospravi hrano na varno in tako
dalje.«
Jakoba, ki se s svojima otrokoma te dni med premagovanjem
kilometrov po Slovenski planinski poti spoprijema tako z vročino, vetrom kot tudi dežjem,
povprašamo, v čem se slovenski gozdovi najbolj razlikujejo
od ameriških: »V ZDA sem se
po kakšnem tednu na tamkajšnji
Apalaški poti začel na ves glas
krohotati. Bilo je namreč, kot
bi prejel nauk ene od tistih daljnovzhodnih filozofij: šel sem čez
pol sveta, da sem prišel domov.
Tako zelo so namreč tisti hriboviti gozdovi podobni našim.
Ali drugače povedano: to našo
malo zaplato sveta, Slovenijo, bi
lahko našli tudi sredi ameriških
Apalačev, samo kakšnih deset
ali petnajst najvišjih vrhov okoli
Triglava in Grintavca bi morali
malo prirezati in seveda izseliti
precej ljudi: od dveh milijonov
bi jih smelo ostati samo dva tisoč.«

Z vsake poti bogatejši
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Od ameriške Apalaške poti je
Slovenska planinska pot krajša za 1500 kilometrov. Pa to
seveda ni edina razlika med
obema podvigoma. »Ha, saj
to je tisto: vse je tako podobno, v resnici pa je povsem drugače. Tokrat vendar

Točka, kjer se ljubljanska pristopna pot stakne s Transverzalo, sedlo
med Malim in Velikim Toščem v Polhograjskem hribovju.
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Širni Trnovski gozd tik pred Modrasovcem
– na fotografiji se skrivata tudi Jakobova
otroka. Ju najdete?

hodim s svojima otrokoma, ki se
morata še marsičesa naučiti, ne
hodim s prekaljenimi, a neznanimi pohodniki iz tujine. In v skoraj
vsaki dolini gremo pri nas mimo
vsaj manjšega zaselka, če že ne
mesta, tam pa ni bilo nikogar devet gora in dolin daleč. Drugačna
so tudi drevesa in celo veverice,
v bistvu je vse čisto drugače. Čeprav je hkrati povsem enako. Kot
dve plati istega kovanca.«
Nekomu težavo predstavlja že
desetkilometrski tek, kaj šele da
bi mu padlo na pamet večmesečno pešačenje po neznanih krajih,
daleč stran od civilizacije. Zakaj
bi se česa takega lotili tudi sami?
»Ko sem prvič naletel na dolg seznam, ki ga je neki slavni zdravnik napisal o tem, kako vsem nam
koristi dolgotrajna, tedne dni dolga hoja po hribih, sem si mislil, da
tip pač malo naklada: dobrobiti
je navajal toliko, da preprosto
nisem mogel verjeti, da so vse resnične, pa čeprav sem rad hodil v
hribe že od najstniških let. Tako
je bilo to zame na Apalaški poti
še eno presenečenje: kar sem tam
videl na lastne oči ali izkusil na
svoji koži, vse je govorilo o tem,
da ta seznam dobrobiti in še mnogi podobni pač niso privlečeni za
lase.«
Priznava, da ga pot spreminja – z
Apalaške se ni vrnil enak, spreminjajo ga tudi kilometri med
slovenskimi vrhovi. »Tega res ni
malo: na transverzalah, tudi če
greš po njih z otroki, imaš pač
dosti časa, da kaj premisliš. In
potem premisliš še enkrat. (smeh)
Marsikakšno spoznanje pa je podobno, kot je bilo pri tistem seznamu dobrobiti planinarjenja:
vnaprej sem vedel zanje, a šele
na poti sem zares spoznal, kaj
pomenijo. Kot recimo zdaj glede
otrok: saj sem že prej vedel, da
sta super, a zdaj šele zares vidim,
kakšna sijajna človeka bi lahko
postala.«
Če se vrnemo na začetek: Harry
Potter je bil čarovnik velikih dejanj, takih pa je sposoben tudi njegov slovenski prevajalec. Lahko
temu primerno pričakujemo tudi
knjigo o Slovenski planinski transverzali? »Močno upam, celo z založniki angleško govorečega sveta
sem že v stikih. A že odkar sem
pred meseci izvedel, da sem dobil
za knjigo z Apalaške poti vseslovensko nagrado za najboljši potopisni roman leta, imam obupno
blokado. Kar napišem, je samo
za v koš. Mogoče bi pomagalo, če
bi bralci revije Zvezde na spletni
strani mojega apalaškega potopisa (www.apalaska.si) pokupili vso
preostalo zalogo knjig. Ja, potem
bi imel občutek, da je ameriška
pustolovščina res zaključena in bi
lahko pisal o slovenski.« (smeh)

