RECENZIJA JAKOB J. KENDA: APALAŠKA POT

Krepek sprehod po
ameriških hribih
Preden se je na stezicah popotovalo, se je na njih zgolj hodilo.
Po njih se je bežalo, sprehajalo in raziskovalo. Ali preprosto
tavalo in brezciljno pohajkovalo. Kdo pri zdravi pameti pa bi si
na en mah želel prehoditi 3500 kilometrov ameriške Apalaške
poti, imenovane tudi »mati vseh poti«? Že med prebiranjem
izvrstnega popotniškega romana Jakoba J. Kende si boste
tudi vi močno želeli postati eden izmed teh avanturistov.

a Marko Roblek

N

realnost, prežeto z drogami in umirajočim
delavskim razredom, pozabljenim od države
in od boga.

ajstarejša ameriška pot šteje že častitljivih 80 let in preči kar 14 ameriških
zveznih držav. Začenši z južnjaško
Georgio in goro Springer, kjer večina pohodnikov spomladi starta na polletno odisejado
proti severu, vodi do gore Katahdin v državi
Maine. Nekateri izberejo tudi obratno smer,
vseh skupaj pa je krepko več kot 5000 na leto.
A le petina jih ugleda tudi cilj. Če prištejete še
vse pohodnike, ki vsako leto prehodijo vsaj
del poti, dobite celotno populacijo Slovenije.
Vsled tega je uspešno prehojena pot potohodcu v posebno čast in slavo, Kenda pa je
prvi Slovenec, ki mu je to uspelo.

Potterja, vas bo z živopisnim jezikom in tekočo pripovedjo navduševal od prve strani naprej. Samo dve strani na dan bi morali prebrati,
da bi knjigo zaključili v času, ki ga je avtor
porabil za pot, a vam zagotavljam, da vas bo
potegnila tako, kot vas kako soboto zjutraj
potegne pohodno raziskovanje gozdne
potke. Ne boste mogli odnehati in nekje
med požiranjem besedila se boste zalotili, da
tuhtate, kam ste že pospravili svoje gojzarje in
koliko litrski je vaš že nekoliko zastarel, a čisto
premalo rabljen nahrbtnik.

Štiri mesece na poti

»Iti, hoditi/… ker .../razen te hoje drugega ni«,
Roman je prava zakladnica raznovrstnih
po Kajetanu Koviču povzema dr. Jakob J. Keninformacij, ki pred vami razprejo Apalaško
da in dodaja, da »pot nastane v hoji po njej«.
pot, nje zgodovino, posebnosti, floro in
Se strinjam, pot bo obstala, ker pohodnikov
favno, nevarnosti in neverjetne zanimivosti.
ne bo zmanjkalo. Ne pretiravam, če zapišem,
Zakaj hrano čez noč obesiti čim višje, kako
da je Bill Bryson s svojo Walk in the Woods
pobegniti pred nevihto in kdaj je blato lahko
(1997), kultno knjigo o Apalaški poti, dobil
smrt za stopala. Neverjetne so tudi prigode,
v katerih se vedno znova znajde avtor. Vse so dostojnega naslednika. Prav zato vam, potohodcem in gibalcem vseh vrst ta – po mojem
akcijsko začinjene in hudomušne, da bi si jih
mnenju – »pohodno-popotniški roman leta«
celo izmislil težko na boljši način. V pripoved
toplo priporočam.
ves čas smiselno
vpleta tudi opise
ameriških mest in
Ne samo hodec, dr. Kenda je tudi spreten in
mestec ob poti
hudirjevo prepričljiv pisec. Nekje med požiranjem
ter priobči dejstva
krutega propadanja
besedila se boste zalotili, da tuhtate, kam ste že
življenjskega okolja
in ljudi. Lepo naslika pospravili svoje gojzarje in koliko litrski je vaš že
trenutno ameriško
nekoliko zastarel, a čisto premalo rabljen nahrbtnik.

Predstavljajte si tako: vsak dan za en Triglav
s Pokljuke in nazaj kilometrov in vzponov
(skupnih višinskih metrov na poti nanese
kar 142 kilometrov) in tako naslednjega pol
leta. Bi morda zmogli vštric z avtorjem, ki je
pot premeril samo v štirih mesecih in za hec
vmes v enem dnevu odhodil 81 kilometrov,
medtem pa vsak dan za šalo pokuril 6000
kalorij? Kar naenkrat se vam lastna pohodniška kondicija zazdi hudo klavrna. Pa sploh še
nisem omenil 15-kilogramskega nahrbtnika,
spanja v medvedovi deželi in neskončne
divjine, ki ji civilizacija ponekod tudi več dni
ne pride blizu.
Ne samo hodec, dr. Kenda je tudi spreten
in hudirjevo prepričljiv pisec. Predavatelj in
literat, ki je med drugim prevajal tudi Harryja

Silovita in slikovita pripoved

Prave ameriške rovtarje portretira silovito in
slikovito. Srečanja z njimi so posebna doživetja, bralcu ljuba in zabavna. Najbolj pa se
avtor prepusti ob razgaljanju svoje »popotniške družine«, pravih prijateljstev, ki se sklepajo
na poti, celo romanc in vseh vrst ljubezni.
Iskreno, na trenutke ganljivo popiše čustvene
viharje srečanj in sloves. Brez zadržkov razkrije
tudi svojo dušo, emotivni in filozofski naboj,
ki ga daje hoja po »zelenem tunelu« in smisel,
ki ni treba, da obstaja.
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