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Preden se izgubijo v virtualnem svetu ali odidejo v širni svet, morajo študenti pozorno 

in kritično preučiti, kaj se skriva pred njihovimi domačimi vrati. ( DeLind and Link 1 ) 

To je zbirka gradiv za pomoč učiteljem pri različnih področjih vključevanja trajnosti v njihovo 

učno prakso. Materiali o trajnosti so po navadi pusti ker so abstraktni, neosebni ter polni 

žargona in nepovezanih dejstev. So razočaranje, predvsem zato, ker smo v času, ko želimo 

naslednje generacije ponovno navdušiti in jih odvrniti od nezdrave prehrane, moderne 

tehnologije ter nakupovanja in jim pomagati, da se povežejo z življenjem v naravnem svetu 

okoli njih. Zato imajo ti materiali drugačen pristop, imajo pristop resnične zgodbe, ki je 

oseben, konkreten in razmišljajoč, saj avtor raziskuje ponovno povezanost z naravnim 

svetom kot bistven korak k trajnostnemu razvoju. 

Poudarek je predvsem na vremenu, saj je le ta pogosto pozabljen vidik naravnega sveta v 

okoljskem izobraževanju, ki daje poudarek predvsem na abstraktno podnebje ali bolj 

konkretnemu kot so živali, rastline in gozd. Vreme je nekaj posebnega saj ga lahko občutimo 

direktno na naših telesih v lokalnem okolju, ampak je hkrati tudi del velikega globalnega 

 

Predgovor 
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sveta, ki se spreminja zaradi človekovih dejavnosti. Skozi zavedanje vremena lahko študentje 

pridobijo nov vidik razmerja med človekom, lokalnim okoljem, svetom ter kako se bo moral 

ta odnos spremeniti, če bomo želeli vzpostaviti bolj trajnostno družbo. 

Zgodba je zapisana predvsem za učitelja, ampak je primerna tudi za učence višjih letnikov 

srednje šole ali študente. Zgodba je razdeljena na odlomke, ki so več ali manj samostojni deli 

tako, da jih je možno brati v različnem vrstnem redu. Učitelji lahko vzamejo izvlečke iz 

pisnega dela in jih uporabijo kot bralni material za študente. Le ti lahko služijo kot spodbuda 

za razpravo ali kot model za raziskovanje sveta. Nekateri izseki se lahko uporabijo pri 

jezikovnih predmetih, nekateri pri geografiji ali naravoslovnih predmetih, nekateri pri 

filozofiji ter nekateri pri državljanski vzgoji. Splošno razumevanje ter spretnosti, ki jih ti 

materiali želijo razviti, so pomembni za učence na vseh področji, in vključujejo: 

a) Razmišljanje o odnosu med človekom, vremenom, prostorom in svetom. 

b) Analizo dnevnih besedil, ki razkrivajo, kako ta besedila vplivajo na naše razmišljanje o 

vremenu. 

c) Kritično analizo oglaševanja, ki razkriva, kako je v oglaševanju vreme uporabljeno kot 

spodbuda za nakup oglaševanega izdelka. 

d) Odkrivanje novih vidikov vremenskega sveta skozi literaturo, vse od Angleškega 

pisanja o naravi do Japonskih haikujev. 

e) Razumevanje povezave med časom, preživetim v lokalnem naravnem okolju, ter 

zdravjem in dobrim počutje. 

f) Varovanje lokalnih zelenih površin za sedanje in naslednje generacije.  

g) Razumevanje problematike socialne pravičnosti pri dostopu do zelenih površin. 

Te spretnosti delujejo zelo ozko in so zelo specifične ter vsekakor predstavljajo le majhen 

skupek vseh spretnosti, potrebnih za prispevanje, k trajnostni družbi (Stibbe 2009). Kljub 

temu te spretnosti prispevajo k širšim spretnostim bistvenim za trajnostni razvoj: razkrivajo 

zgodbe po katerih se v življenju ravnamo in iščejo nove takšne zgodbe.  

Zgodba se začne z JAZ torej osebnim raziskovanjem vremenskega sveta in kritično analizo 

besedil, ki oblikujejo naš odnos do vremenskega sveta. Zgodba se potem premakne k MI 

torej stik z družino in skupnostmi v vremenskem svetu, ki skupaj pridelujejo hrano in 

varujejo lokalne zelene površine za prihodnje generacije. Zaključek povzame širši pogled na 

svet, ljudje, ki so med sabo povezani drug z drugim ter z rastlinami, živalmi, gozdovi in 

rekami znotraj vremenskega sveta in imajo veliki vpliv na meteorološke in ekološke sisteme, 

od katerih je odvisno življenje. 
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To je zgodba o vremenu in svetu ter kako to nista dve ločeni stvari. Skupaj sestavljata 

vremenski svet, nenehni vrtinec neviht in rož, vetra in dreves, sonca in trave, dežja in lisic, 

megle in človeka. Že od nekdaj so ljudje živeli v vremenskem svetu, občutljivem na 

spreminjajoče vzorce vročine, mraza, svetlobe, vetra, dežja in oblakov na nebu ter temu 

vzporednih življenjskih dogajanj pod nebom, na svetu, ko spomladi zacvetijo rože, pšenica 

začne zoreti in listje spremeni bravo, preden odpade. Vreme je od nekdaj nekaj pomenilo. 

Pomenilo je razliko med tem, da si jedel ali bil lačen, da si pil ali bil žejen, da si živel ali 

zmrznil. Pomenilo je, da si cenil lepoto narave v njenih menjavajočih ciklih svetlobe in teme, 

dežja in sonca, zime in poletja. 

Šele sedaj, v industrijskih državah, se umikamo iz vremenskega sveta v virtualni svet 

interneta in video igric, umikamo se v pokrite nakupovalne centre, v zaprti prostor pred 

televizijske zaslone in klimatizirana stanovanja ter hiše. Nevarnost je, da postanemo 

odrezani od življenje in živega sveta okoli nas, ki ga predstavljajo zračni tokovi, ptice, 

žuželke, rože, sončna svetloba in dež, ki vsi skupaj ohranjajo življenje. 

 

Uvod 
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Življenje v vremenskem svetu pomeni preživljanje časa na prostem in cenjenje sveta in 

stalno spreminjajočega vremena namesto preživljanja časa v zaprtem prostoru in čakanje na 

svetli, sončni in vroči dan. To pomeni ohranjanje zdravja in dobrega počutja, učenje iz 

narave in delanje povezav med lokalnim vremenom, podnebjem in prihodnostjo naše vrste. 

Skozi ponovno povezavo z vremenskim svetom se lahko naučimo življenjskega sistema na 

način, ki se ga ne moremo naučiti iz knjig, blogov ali televizijskih programov. Preživljanje 

časa na prostem, v naravnem okolju, je izraz človeške narave, saj smo se razvili na prostem v 

zelenem okolju in naša telesa so oblikovana za gibanje, gledanje in zaznavanje v okolju. To je 

delovanje v sožitju s tem kdo smo in psihiatri ter zdravstveni strokovnjaki potrjujejo, da to 

vodi do zdravja in dobrega počutja. 

Ampak to še ni vse. Naturalistična pisateljica Kathleen Jamie je nekoč dejala: »Ko stopimo 

ven in pogledamo gor nismo več majhni nepomembneži v stroju kapitalizma. To je 

najpreprostejše dejanje odpora in prenove 2«. Ko gremo iz hiše na prosto, gledati 

premikanje rož v nežnem vetriču, uživamo brez, da bi zapravljali denar, brez prispevanja h 

gospodarski rasti, brez tekmovanja, brez porabljanja izdelkov in brez uničevanja narave. To 

nas lahko celo vzpodbudi k varovanju okolja, ne le tistega okoli naše hiše, ampak globalnega 

okolja, saj se v nas poraja želja, da pomagamo zagotoviti nadaljevanje življenja ekosistemov 

na našem planetu. 

Lahko bi tekali vzdolž podeželske poti ali v bližnjem parku v gosti megli, ob poslušanju petja 

skritih ptic ter opazovali oblike dreves, ko se jim približujemo. Vendar gospodarske rastni 

željni družbi, v kateri živimo, je ljubše tekanje v klimatsko hlajenih telovadnicah na tekaški 

stezi, da z naslonjača gledamo televizijske programe polne oglasnih sporočil ali pa, da gremo 

na nakupovalni izlet v pokrito nakupovalno središče, saj vse to prispeva h gospodarski rasti. 

Ne obstaja niti eden reklami oglas, ki bi oglaševal užitek preživljanja časa na prostem v 

družbi prijateljev in družine v lokalnem okolju. Vse reklame so usmerjenje v oglaševanje 

izdelkov, ki jih je možno kupiti. Uživanje na prostem, izven naše hiše in popravljanje 

uničenega čajnika, šivanje oblačil, vzgoja sadja in zelenjave ali prostovoljna pomoč drugim so 

vsa dejanja upora sistemu, obsedenim s tekmovanjem in izmenjavo denarja.  

Val Plumwood nas opomni, da ponovna očaranost nad krajem, kjer živimo, ni dovolj3. Našo 

pozornost preusmeri na t.i. dežele senc, kraje po svetu, kjer ljudje za proizvodnjo izdelkov, ki 

jih mi kupujemo,  delajo dolge delovnike za minimalno plačilo v okolju uničenim s strupi in 

kemikalijami. Območje, kjer mi živimo, je čudovito ravno zaradi teh dežel senc. Trajnost je 

široka mreža, ki mora ponovno očarati z lokalnim okoljem za boljše počutje, učenjem o 

naravnih sistemih in alternativah za prehrano. Prav tako ta mreža potrebuje globalno 

zavedanje, kako lahko naša dejanja vplivajo na druge dele sveta. Če imamo dostop do 

zelenih površin, jih moramo ceniti, preživljati čas na njih, jih varovati, ampak si hkrati 

prizadevati za pravično družbo, da bodo lahko vsi imeli dostop do življenjskih povezav z 

njihovim lokalnim okoljem. 



7 
 

In vreme je tisto, ki nas lahko razveseli in očara s sončnim žarkom, oblakom polnih oblik, 

vzorcem v dežju, prečudovito megleno stezo, ampak vreme lahko tudi ubija. Niso podnebne 

spremembe tiste, ki ubijajo, ampak vreme saj so poplave, suše, hurikani in neurja bolj 

pogosta in intenzivna zaradi segrevanja ozračja. Če pozorno opazujemo, lahko vidimo 

spremembe okoli nas saj se ptice prej vračajo, rože začnejo cveteti ob nenavadnem času, 

imamo neprimerljive vročinske vale ali poplave, leta brez snega in teden arktičnega mraza. 

Življenje v vremenskem svetu nam omogoča, da cenimo obdobje holocena s svojim 

prijetnim podnebjem, ki omogoča življenje ljudem in ostalim živim bitjem že zadnjih 11. 000 

let. Ti drobni namigi nas opominjajo, da se to obdobje počasi zaključuje. 

 

Jaz sem ekolingvist, kar pomeni, da že več let analiziram besedila, vse od Japonskih haikujev, 

Britanskih pisanj o naravi, revij o življenjskem stilu ter učbenikov za ekonomijo. V vseh 

primerih preučim ali nas besedilo (in širši diskurz o katerem govorijo) spodbudi k 

spoštovanju in skrbi za okolje ali k uničenju okolja. Na primer, Japonski haikuji spodbudijo 

natančno opazovanje in globoko spoštovanje preproste narave okoli nas, medtem ko nas 

učbeniki za ekonomijo ter reklamni oglasi spodbujajo h kopičenju nepotrebnih in okoljsko 

škodljivih izdelkov. 

Pred kratkim sem napisal knjigo Ekolingvistika: jezik, ekologija in zgodbe, ki jih živimo, kjer 

sem analiziral široko zbirko različnih vrst besedil. Presenetljivo so bila najbolj zanimiva 

besedila tista o vremenu, o zelo običajni in vsakodnevni stvari, sem si mislil. Opazil sem kako 

v britanskih vremenskih napovedih samo ob najmanjši možnosti za vlago v obliki oblaka, 

megle ali pršenja obravnavajo le to negativno (»vdor oblakov«, »nevarnost megle«) ter kako 

to oglaševalci izkoristijo za prodajanje »sončnih počitnic« za pobeg od dolgočasnega 

britanskega vremena.  

Spoznal sem, da je zgodba o sončnem vremenu dobra ter, da so vse druge vrste vremena 

slabe, globoko vtisnjena v britansko kulturo in ustvarja konstantno nezadovoljstvo o 

naravnem svetu v katerem živimo z izjemo nekaj sončnih dni. Tujci se pozdravljajo z »Grozen 

dan je, ne?«, ko oblak pokrije sonce in pade nekaj kapljic življenjsko pomembne vode na 

izsušena tla. Zaradi te zgodbe ostajamo v zaprtih prostorih, pred televizijo ali odletimo na 

sončne počitnice namesto, da bi uživali v vremenskem svetu, ki nas obdaja skozi 

spreminjajoče letne čase. Začutil sem, da je nekaj zelo pomembnega o vremenskem svetu, ki 

združuje vprašanje o trajnosti in o tem kaj pomeni biti človek. Čeprav knjiga zajema vrsto 

vprašanj sem za naslovnico izbral sliko navadnih dreves v meglici, da namigujejo o lepoti 

preprostega vremena. 

To je osebna zgodba o mojih poskusih ponovne povezave z vremenskim svetom z 

neposredno interakcijo s svojim lokalnim okoljem ter tudi skozi analizo vremenskih 

napovedi, vsakodnevnih pogovorov, pesmi ter knjig o vremenu. Na naslednjih straneh bom 

tekel po poljih, ki bodo uničena zaradi gradnje velikih novih stanovanjskih nepremičnin, 
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poskušal bom spodbuditi lokalno skupnost, da skrbi in varuje zelene površine in poskušal 

razumeti kako kulture oblikujejo naše zaznavanje vremena. Cilj je, da prikažem primer 

nekoga preprostega (sebe), ki se ukvarja z nekimi zelo preprostimi dejavnostmi, kot je tek po 

zelenih površinah na območjih okoli hiše v vseh vremenskih razmerah, branje in razmišljanje 

o pisanju o naravi in začenja pridobivati nekaj dragocenega od narave. Naučil se bom nekaj o 

sebi, svetu, ki me obdaja ter kako besedila, ki nas obdajajo v vsakodnevnem življenju, 

vplivajo na naše dojemanje. 

Imam jasno in vnaprej  zastavljen namen za poskus prispevanja k trajnosti. Pojem trajnost je 

pogosto zlorabljen saj se ga uporablja za širok spekter, celo za povečevanje gospodarske 

rasti v že bogatih državah, tako, da je ta pojem potrebno uporabljati skrbno (in z malo 

sramežljivosti). Jaz s pojmom trajnost mislim na boljše počutje ljudi ter blaginjo različnih 

vrst, hkratno z varovanjem ekoloških sistemov, od katerih je odvisno življenje. V nekaterih 

revnih državah to pomeni spodbujanje gospodarske rasti na kolikor se da čisti način. V 

državah, ki že imajo preveliko potrošnjo to pomeni veliko zmanjšanje te potrošnje in bolj 

pravična delitev virov tako, da imajo vsi dovolj za preživetje. Bolj pozitivno gledano trajnost 

pomeni ponovni razmislek o družbi, ki temelji na konkurenci in potrošništvu ter iskanje 

novih poti do dobrega počutja brez pretirane potrošnje in rabe virov. Za doseganje tega je 

potrebno ponovno povezovanje z okoljem v katerem živimo, spoštovanje živega sveta, ki nas 

obdaja, spoštovanje fizičnega sveta ter spoštovanje raznolikega in spreminjajočega sveta. To 

bo zahtevalo tudi bolje razumevanje povezav med lokalnim in globalnim okoljem saj je treba 

uporabiti isto razumevanje in skrb za okolje okoli nas tudi za svet na katerem živimo. Ne 

velja več »misli globalno in delaj lokalno« ampak »misli lokalno in poveži lokalno z globalnim 

ter ukrepaj«. 

Upam, da bodo bralci to kar sem tukaj napisal jemali kritično, uporabili kaj je koristno in to 

uporabili kot odskočno desko za svoje potovanje v povezovanje z vremenskim svetom, 

prilagajanje svojemu lokalnemu okolju, zavračanje idej s katerimi se ne strinjajo in jih 

nadomestili s svojimi. 
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Je začetek junija in pravkar sem se vrnil s »počitnic«. Te počitnice so bile hoja in tekanje 

torej počitnice v naravi na privlačni destinaciji zelenih polj v bližini moje hiše in so trajale 

skoraj eno uro. Kratke, a izpolnjujoče. Zajci so se skrili v živo mejo, ko sem tekal mimo, galebi 

in vrane so letali nad mojo glavo, morje zlatic se je raztezalo proti oddaljenim drevesom in 

divje rože kalijo tukaj ali tam, kjerkoli želijo: naprstec, gozdne krebuljice, navadni svinjak, 

modri glavinec, spominčice ter črna detelja. Statusni oblaki so zastrli nebo z vzorci bele in 

sive barve, odsevali difuzno svetlobo, ki je bila nežna za oči in kmalu vse pod sabo 

osvetljevali brez sence. Rad bi rekel, da so ta območja, polja okoli moje vasi, atraktivna in 

popularna destinacija ampak srečal sem samo eno drugo osebo in to je bil starejši moški, ki 

je sprehajal svojega psa. Kje so bili vsi? 

Z malo brskanjem po internetu sem ugotovil, da so skoraj vsi v moji vasi in Angliji odšli na 

sončne počitnice. Te počitnice vključujejo dolgo vožnjo do letališča, parkiranje, prerivanje v 

vrsti, tlačenje najprej v letalo in potem na avtobus in na koncu prihod na prenatrpano plažo, 

kjer se sedi pod žarečim soncem, ki povzroči sončne opekline kot dokaz, ki se ga lahko 

prinese domov, o tem kako čudovite počitnice so bile.  Seveda pretiravam. Kar sem res našel 

med brskanjem po internetu je zelo jasen vzorec jezika v časopisu ter turističnih letakih, ki 

ljudje spodbuja k nezadovoljstvu z vremenom ter jih spodbuja, da odletijo v tople kraje iskati 

sonce. 

 

Sončne 

počitnice 
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Besedi sonce in sončno sta razpršeni po angleških spletnih straneh, pojavljata se celo 

neposredno v imenih nekaterih spletnih strani: sunshine.co.uk, sunshineholidaysltd.co.uk, 

lowcostsunshine.co.uk, justsunshine.com in sunshineholidayscornwall.co.uk. Na spletni strani 

Thomasove sončne počitnice se beseda pojavi 23 krat v besedilu s 504 besedami. To je 

očiten primer prekomerne uporabe določenega besedišča, kot bi temu rekli jezikoslovci. Do 

pretirane rabe besedišča pride, ko se beseda uporabi nenormalno pogosto in s tem daje vtis 

pretiranega prepričevanja, ki nakazuje, da je nekaj problematično ali sporno4.  

Besedi sonce in sončno se pojavljata (ležita v bližini) pozitivnih pridevnikov, kot so eksotični, 

odličen, najljubši, fantastičen, popolni, idealen, popularen in svetovno znani. V nasprotju s 

tem je vreme bližje domu ter v okolici Anglije predstavljeno negativno kot:  

Ste naveličani mokrih poletij in ledeno mrzlih zim? Privoščite si odmor od tradicionalnega 

Angleškega vremena in pobegnite na eno izmed naših destinacij, kjer so celo leto sončne 

počitnice. (Thomason počitnice) 

Spraševanje bralca ali je naveličan mokrih poletij in ledeno mrzlih zim predpostavlja, da so 

poletja v Angliji mokra (kar je sporno, saj je po navadi veliko suhih dni) ter, da so zime 

ledeno mrzle (kar je zopet sporno, saj je le nekaj dni dejansko mrzlih ali sneženih). To prav 

tako namiguje, da so mokri in hladni dnevi nekaj, česar so bralci naveličani in s tem to idejo 

zasidrajo v bralčeve misli.  

Druge turistične agencije in časopisi prav tako predstavljajo angleško vreme negativno na 

različne lingvistične načine: 

Naveličani zimske Anglije? Tukaj je deset destinacij kjer boste najverjetneje našli 

prijetnejše temperature. (Telegraph) 

Ko se mrzle, dolge noči vlečejo se poletje zdi še bolj oddaljeno … ampak v Orlandu se 

zabava na soncu nikoli ne konča. (The Sun) 

Jesen je fantastičen čas, da odletite nekam na sončno. Ni potrebno iti daleč, da 

najdete boljše vreme od Angleških oblakov. (Homeaway) 

Zima v Angliji je lahko depresivna izkušnja; nizke temperature, sivo nebo in žled vas 

lahko zadržujejo  v zaprtih prostorih več dni.  (Goeuro)  

Prvi namiguje, da so temperature v Angliji neprijetne. Drugi ustvari močan kontrast med 

negativnim terminom »vleči« in pozitivnim terminom »zabava«. Tretji namiguje, da je nekaj 

narobe s oblačnim vremenom. Zadnji povezuje negativna čustva, depresijo z mrazom, sivino 

ter žledom. Vsi ti uporabljajo problemski okvir, da ustvarijo »težavo« (grdo vreme) in 

ponudijo »rešitev« (počitnice).  

Nekatere spletne strani in časopisi predstavljajo sončne počitnice kot obliko pobega, saj 

angleško vreme prikazujejo negativno kot neke vrste zapor: 
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• Ali želite pobegniti od žalostnega angleškega vremena na neverjetne poletne 

počitnice? (Opodo)  

• Čas je, da začnete načrtovati svoj pobeg iz Anglije to zimo. (Skyscanner) 

• … pobegnite od nezanesljivega angleškega vremena. Obstajajo druge države in kraji 

kjer je sonce bolj predvidljivo. (lastminute) 

• Pobegnite od sonca in pustite dež za sabo. (Mirror) 

Saga potovanja govorijo o soncu kot o zdravilu za hladno angleško zimsko vreme, kar 

povzroči, da je angleško vreme predstavljeno negativno kot oblika bolezni. V nasprotju s tem 

so sončne počitnice predstavljene kot oblika zdravila. 

Seveda bi lahko še in še razlagal, ampak je vzorec že zdaj jasen. Časopisi in turistični letaki z 

uporabo številnih jezikoslovnih sredstev, kot je pretirana raba določenih besed, kolekcija, 

uporaba nasprotij ter predpostavljanje ustvarjajo močno zgodbo. Zgodbo o tem, da je 

sončno vreme fantastično dobro medtem, ko je mrzlo, deževno in oblačno vreme slabo. 

Slabo vreme (po krivici) je povezano z Anglijo medtem, ko je sončno vreme povezano z 

oddaljenimi počitniškimi kraji. Namen le tega je, da se bralec počuti nezadovoljno s krajem, 

kjer živi ter nenehno spreminjajočim vremenom v svojem kraju ter, da zato kupi počitnice na 

soncu. Ja res je lahko mrzlo pozimi, ampak potovanje v Španijo za en teden je ekstremna, 

draga in samo začasna rešitev v primerjavi z nakupom toplega plašča v trgovini s oblačili iz 

ponovne uporabe. 

Te počitnice so ekološko gledano destruktivne zaradi uporabe goriva pri prevozu, 

ekološkega odtis hotelov in velike potrošnje. Še ena stvar, ki bi nas ob tem morala skrbeti je, 

da takšne počitnice trajajo zgolj teden ali dva medtem, ko lahko v zelenih površinah okoli 

doma uživamo skozi celo leto in pri tem nam spreminjajoče in raznoliko vreme nudi številne 

možnosti in dejavnosti.  

Ta težava nas pripelje do ključne težave kapitalistične družbe, v kateri živimo. Nihče nima 

dobička, če se ljudje zastonj dobro počutijo v svojem lokalnem okolju. Zaradi tega ni 

gospodarske rasti, čeprav so ljudje bolj zdravi in srečnejši. Posledično ni reklamnih oglasov, 

ki bi opisovali čudovite kraje in izkušnje, ki jih nekdo lahko doživi v svojem lokalnem okolju. 

Reklamni oglasi so usmerjeni zgolj v počitnice na soncu. Turistične agencije so spremenile 

nekaj, kar je po navadi zastoj, torej vreme, v sončne počitnice, ki jih lahko prodajo strankam. 

Časopisi, ki služijo od oglaševanja so začeli širiti ta vzorec. 

Vendar ta vzorec je mogoče razbiti s kritičnim zavedanjem o tem, kako oglaševanje in 

časopisi uporabljajo jezikovna sredstva za posredovanje zgodb o nezadovoljstvu in nas s tem 

spodbudijo, da škodujemo okolju. S kritičnim zavedanjem pride tudi možnost, da se upremo 

tem zgodbam tako, da jih poudarimo in pokažemo, kaj je njihova težava. Še bolj praktičen 

način upora proti tem zgodbam je, da gremo na počitnice na katerikoli bližnjo zeleno 

površino. 
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Pozabili smo že na vreme. Tim Ingold zapiše: »Pri poudarjanju oblik pokrajine so zanemarili 

tok medija, v katerem se nahajajo. Krajše povedano- pozabili so na vreme« 5. Govori o 

filozofih in psihoterapevtih, ampak to se prav tako nanaša na nekatere okoljevarstvenike in 

do neke mere se nanaša na vse nas. Preveč preprosto je misliti na okolje kot zgolj na vse 

trdne materiale na Zemlji, drevesa, rastline in živali ob tem pa pozabiti na bolj prehodni in 

spremenljiv zrak, svetlobo, temperaturo in vlago. Na vreme ne smemo gledati ločeno od 

sveta kot zgolj medij obstoja ampak kot temelj za obstoj. To je lahko tudi eden izmed 

razlogov zakaj je vreme pogosto videno kot neprijetnost ali motnja: mraz, megla, veter, dež 

in oblaki vplivajo na našo mentalno sliko o trdnem svetu predmetov in živih bitij. Raje kot, 

da prilagodimo našo mentalno sliko počakamo, da to mine in ostanemo v hiši dokler se veter 

ne umiri in preneha deževati. Raje čakamo, da lahko zopet vstopimo v svet v katerem živimo  

kot, da bi šli ven v vremenski svet v katerem dejansko živimo. 

Uradno je Tim Ingold antropolog, ampak njegove spekter dela je širši. Raziskuje odnos med 

živimi bitji in okoljem v povezavi z antropologijo, arheologijo, umetnostjo in arhitekturo. Je 

filozof, saj raziskuje globoko vprašanje o tem, kaj pomeni biti človek, ampak ne zavzame 

 

Vremenski svet 
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svojega vidika zgolj po tem kaj prebere in razmišlja ampak tudi po interakcijah z domorodci v 

arktičnem krogu. Prav Ingold je ustvaril izraz vremenski svet. 

Zame Ingold ni zgolj antropolog in filozof, ampak je čarovnik. Njegove besede me zaustavijo 

in povzročijo, da povsem na novo začnem razmišljati o nekaterih vidikih sveta, ki sem jih 

imel za samoumevne. Kot na primer poti. Vsako jutro tečem po polju v bližini moje hiše po 

poti, ki so jo naredili ljudje s hojo po tej isti poti pred menoj. Mi smo torej » poteptali zemljo 

in ustvarili oziroma spremenili vzorec rasti rastlin« (stran 128).  Jaz sem najprej misli, da so 

poti na površini ampak Ingold vztraja, da so poti »označene v površino in niso na površini« 

(stran 127) in pravi:  

Poti so bolj zračni pojav kot zemeljski. Oblikujejo jih živa bitja, ljudje ali živali, ki morajo 

dihati zrak, ko hodijo po zemlji. Torej pot ni le vtisnjena v zemljo, ampak je vtisnjena 

tudi v tokove vetra in vremena (str. 130).  

In ko razmišljam o tem, je pot, ki je bila zgolj na tleh neuporabna za nas, pot more biti 

istočasno na tleh in v zraku. Ljudje in živali, ki hodijo po poteh imajo prav tako dvojni obstoj: 

»živo telo, ki diha je istočasno telo na zemlji in telo v zraku« (str. 122). Tudi rastline naredijo 

most med tlemi in zrakom, saj rastejo v tla in ne na tleh, ker njihove korenine prodrejo 

globoko v zemljo, medtem ko njihovo steblo in listi plapolajo v zraku in šelestijo v zračnih 

tokovih.   

Na začetku polj, ki sem jih to pomlad od blizu opazoval je zaplata divjih rastlin. Ko se je 

vreme ogrelo sem opazoval kako so rastle kimaste neprave hijacinte  in tem so se kasneje še 

pridružili vijolični cvetovi koprive. Ko so hijacinte odcvetele, so se odprli osatu podobni 

svetovi glavinca, nato pa še regrat, spominčice, zlatice, črna detelja in naprstec. Začel sem 

razmišljati ali so rože del vremena. Rože cvetijo, ko je temperatura, vlaga in sončna svetloba 

ravno prava in se zaprejo, ko pade noč, uspevajo ali uvenijo, odvisno od dežja in vročine. 

Lahko bi rekli, da se odzivajo na vreme, ki je za njih zunanje. Ampak tudi rastline vplivajo na 

vreme. Rastline črpajo vodo iz zemlje, kjer gre v njihova stebla in na koncu ta voda gre v 

ozračje (proces transpiracije). V deževnih gozdih se to dogaja do te mere, da deževni gozdi 

ustvarjajo svoj dež in s tem spreminjajo vreme in si zagotovijo lastno preživetje.  Na 

Japonskem vremenske napovedi vključujejo fronto cvetenja češenj, ki sledi valu cvetenja 

češenj in se pomika proti severu v aprilu mimo južnih otokov Kyushu do Tokia in na koncu 

doseže severen otok Hokkaido. Zdi se torej, da so rože del vremena oziroma, da vreme in 

svet nista dva ločena sistema, ampak en vremenski svet. 

 Po isti logiki so tudi ljudje del vremenskega sveta saj se dežniki odprejo, ko dežuje, plašče si 

oblečejo, ko padejo temperature, drža se spremeni in tudi jezik se spremeni, ko se za 

mračen in deževen dan pojavi beseda grozen. Ljudje prav tako spreminjamo vreme z 

vplivom naših dejavnosti na podnebje čeprav na žalost vplivamo tako, da zmanjšujemo 

možnosti našega preživetja namesto, da bi jih povečevali. Ljudje, rože, rastline, drevesa, 
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kamenje, poti, megla in dež so vsi del enakega vremenskega sveta, čeprav se tega vedno ne 

zavedamo in ne cenimo tega dejstva. Ingold je napisal, da:  

 Tudi prebivalci hiper-sodobnega mesta se morajo povezati z vremenom kljub 

njihovemu trudu, da ga izženejo ven v klimatiziranih, umetno osvetljenih, 

steklenih stavbah, kjer se lahko temperatura regulira (str.131). 

Enkrat sem srečal Tima Ingolda in sem ga vprašal ali misli, da smo šli predaleč v naših 

poskusih, da preženemo vreme z našega sveta ter ali se moremo ponovno povezati z 

vremenskim svetom. Brez obotavljanja je iskreno povedal, da bi se morali ponovno povezati 

z vremenskim svetom. 
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Niso si turistične agencije izmislile zgodb, da je sončno vreme dobro ter, da so vse ostale 

vremenske razmere slabe, čeprav so pa spodbujale in širile to zgodbo. Ampak zgodba ima 

globje korenine kot samo to, gre namreč v osrčje angleške kulture. Ko se tujci srečajo se 

pozdravijo z »Lepo vreme, ne?« (pozdrav zgolj, ko je vroče in sončno) ali z »Grozno vreme, 

ne?« (pozdrav, že ob slutnji megle, dežja ali oblakov). Morda imajo tujci različna politična ali 

verska prepričanja, ampak ena stvar, ki je vsem skupna je prepričanje, da je sonce dobro in 

dež slab. To je prepričanje, ki je v mislih mnogih ljudi v Angliji. 

Spomnim se, kako sem dolgi dan preživel v zadušljivi sejni sobi ob razpravi o nečem 

abstraktnem v strategiji učenja. Ko bil končno čas odhoda domov se je že mračilo in je rahlo 

pršelo, kar je bilo vidno zgolj pod ulično svetilko. »O kako grozno«, je rekel moj sodelavec 

Phil ko sva zakorakala na večerni zrak. Želel sem mu razložiti kako osveženo, okrepljeno in 

živo se počutim, kako je večurno sedenje v zaprtih prostorih v nasprotju z razvojem naših 

teles in kako je človek ustvarjen, da se svobodno giblje na svežem zraku in občuti nežen 

vetrič ter dežne kapljice na svoji koži. Mislim, da sem rekel: »Phil, a ni nekaj čudovitega v 

tem  po dolgem sedenju v tisti sobi? «. Za trenutek je Phil pogledal okoli sebe skozi drugačne 

oči in rekel: »ja, je,« ter nadaljeval: »ampak je še vedno grozno« in je odšel s spuščeno glavo 

proti svojemu avtu.  Zgodba, da je samo sončno vreme dobro, je bila pregloboko 

zakoreninjena v njegovih mislih, da bi lahko videl dež drugače kot slabo. 

 

Vremenska 

napoved 
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Zgodba, da je samo sončno vreme, dobro je tako razširjena, da jo lahko smatramo kot 

zgodbo, ki jo živimo v Angliji. Zgodbe, ki jih živimo so načini gledanja na svet, ki obstaja v 

mislih številnih ljudi v določeni kulturi in se pogosto pojavi v vsakodnevnih besedilih, ki nas 

obdajajo, vse od pogovora s prijateljem do vremenske napovedi. Včasih so koristne, včasih 

škodljive in nevarne. Zgodba, da je samo sončno vreme dobro je lahko škodljiva, če ljudje 

zaradi tega prenehajo uživati v kraju kjer živijo, jih odmika od narave večji del leta in jih 

spodbuja, da potujejo z avti, gredo nakupovati v nakupovalna središča, pobegnejo v virtualni 

svet ali odletijo na sonce. 

Zraven vsakdanjih pogovorov je zgodba, da je zgolj sončno vreme dobro najbolj 

promovirana v navidezno nedolžnih in jezikovno preprostih vremenskih napovedih. 

Vremenske napovedi nikoli ne govorijo o dežju kot o nečem osvežujočem, poživljajočem ali 

življenjsko potrebnem. O dežju govorijo zgolj, kot o razočaranju ter neprijetnosti.  

Moje zanimanje o vremenskih napovedih se je pričelo nekaj let nazaj v času dolgega 

vročinskega vala. To so bili trije tedni žgočih temperatur v juliju, ko sem se počutil 

utrujenega vsaki dan in me je težila pripeka sonca, ki je žarelo na mojo glavo in ramena 

vsakič, ko sem stopil iz sence hiše. Hrepenel sem po dežju, ki ne bi poživel le mene, ampak 

tudi uvenjene rastline in ptice, ki so hrepenele po tem, da si namočijo krila v luže. 

Presenetilo me je, kako je vremenska napoved to vročino in sonce opisovala kot nekaj 

pozitivnega. Tukaj je tipičen primer takšne napovedi iz najbolj vročega dne v tistem 

vročinskem valu:  

Vreme bo fantastično in za jutri je… karkoli imate v načrtu na prostem bo 

potekalo po načrtih, saj bo čudovito sončno vreme z visokimi temperaturami… 

zelo majhne možnosti dežja tako, da lahko rečemo, da bo sijajen vikend (lokalna 

vremenska napoved, BBC Points West). 

Vzorec je jasen: vroče, sončno vreme je pozitivno (fantastično, čudovito) in vse ostalo je 

negativno. Lahko se opazi nakazovanje v tem, da bo vse lahko potekalo po načrtih, da bi 

lahko kakršnokoli drugo vreme uničilo načrte ter posledično je dež tveganje namesto 

dobrodošla in privlačna možnost.  

 

V času vročinskega vala sem spremljal vremenske napovedi in zapisal vse izraze, ki so jih 

uporabili pri govorjenju o različnih vrstah vremena. Ugotovil sem, da je suho in sončno 

vreme predstavljeno pozitivno z uporabo besed, kot so dobro, prijetno, lepo, čudovito, 

najboljše, fantastično, prečudovito, spodobno, perfektno, in odlično. Vse ostale vrste 

vremena (megleno, oblačno, deževno, nevihtno, mračno, vlažno, vetrovno, mokro, 

dolgočasno in sivo vreme) so bile opisane negativno. 

 

Besede, ki opisujejo nekaj kar je v bistvo povsem normalno angleško vremensko stanje so 

bile skoraj komično negativne. Ena napoved je uporabila medmet ojej v »Ojej, veliko 

oblakov…« in s tem nakazala popoln obup. Prihaja dežni naliv in prihaja kuga oblakov kot, da 
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je to nekakšna bolezen. Oblaki se bližajo, vztrajajo in so nadloga, kot, da so najstniki, ki ne 

naklepajo ničesar dobrega. Čustva se vpletajo, v primerih kot » na žalost bo Škotska malo 

deževna« (medtem ko Anglija uživa v čudovitem vremenu z temperaturami blizu 30°C) in je 

nekaj deževnih kapljic opisanih kot razočaranje. Nizka obalna megla in dež so opisani kot 

grožnja. Ko je končno nastopil vročinski val in so potem obilno deževje je vremenska 

napoved to opisala kot grdo vreme. 

 

Ko pogledamo bližje lahko opazimo, da je vse kar je opisano negativno v vremenski 

napovedi povezano z vodo (oblaki, dež, megla in vlažnost) ali temačnostjo (dolgočasno, 

temačno, sivo vreme). To kaže na globoki kulturni strah vode in teme. V zvezi s trajnostjo je 

to zaskrbljujoče, saj je 60% človeškega telesa sestavljeno iz vode in smo, kot vsa druga živa 

bitja na svetu, odvisni od vode za preživetje. In glede teme- vsekakor je več časa temno, 

dolgočasno in sivo kot je svetlo in sončno, predvsem v Angliji. Ta kulturni strah vode in teme 

nam lahko večji del leta onemogoči uživanje v svetu, v katerem živimo in vremenska 

napoved bi lahko bila kriva za podžiganje tega straha. 
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»Še en čudoviti dan brez možnosti dežja« 

 Ko sem sedel in se potil pri vročini 33°C sem spoznal, da je vremenska napoved napačna. 

Tudi jaz nisem vremena napovedal pravilno, ampak ta napoved me ni uspela obvarovati 

oziroma ni obvarovala gledalca. Vremenska napoved je predvidevala, da sem jaz oseba, ki 

misli, da je sonce dobro ter, da sovražim meglo, dež in oblake. Skrbi me ker vremenska 

napoved nenehno predpostavlja, da je sonce dobro ter, da je kakršno koli drugo vreme 

slabo in posledično tudi gledalci takšnih napovedi začnejo misliti tako.  

Zato sem se odločil, da naredim nekaj nenavadnih raziskav. Preveril bom pravilnost 

vremenskih napovedi tako, da bom pozorno poslušal napoved in potem šel tekati po poljih v 

okolici moje hiše v vseh vremenskih pogojih. Vreme bom izkusil neposredno na svojem 

telesu in pozorno zaznaval, kakšen je občutek določenega vremena in ga primerjal s slikami 

v vremenski napovedi. Če bo v napovedi napovedan »temačen in žalosten začetek dneva« 

bom preveril ali je temu res tako brez opazovanja vremena, ampak, da vreme občutim in 

preverim če se ob tem počutim razočaran. O svojih izkušnjah bom pisal blog, kjer bom 

primerjal točnost vremenskih napovedi in jih primerjal z drugimi viri, kot je na primer pisanje 

o naravi kjer pisatelji pišejo o megli, ki se kotali s hribov v spoštljivih barvah in za njih megla 

 

Tekanje v 

vremenskem 

svetu 
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ni neprijetnost. To je (na nek način) resna raziskava, ampak načrtovani izid je osebno 

odkritje samega sebe, kraja kjer živim in narave človeka ter sveta v katerem živimo. Nekaj 

izidov bo bolj praktičnih, na primer boljše zdravje in dobro počutje brez potrošnje, nekaj kar 

je nujno potrebno za trajnost. Morda bo to kar se bom naučil o sebi spodbudilo druge, da 

raziščejo svoj odnos z vremenskim svetom in zato sem se odločil, da to zapišem.  

Sedaj gledam ta blog v svojem dnevniku o vremenskem svetu in iščem začetek raziskave. 

Iščem in iščem in končno najdem začetek raziskave, 9. september 2014. Torej je od tega že 

skoraj dve leti, čeprav so vmes vrzeli, ko nisem pisal (ampak sem pa tekal).  

Vidim, da mi je bilo na začetku težko se vstati iz postelje ob 6:30 v jutranji svetlobi in mrazu 

ter prisiliti svoje telo, da teče. Ampak prvi dan, 9. september sem že začel svoje potovanje. 

Napisal sem: 

  Mirna svetloba jutranjega teka, hlad v zraku. Bilo je videti kot sonce, ampak je 

bila polna luna, ki je bila zelo nizko, skrita za tankim oblakom. Bil je hlad in rahla 

meglica nad tlemi, ena za drugo je iz megle gledala živa meja. Težka rosa na tleh 

je pokazala vse pajkove mreže in moje noge so postajale mokre. Tekel sem mimo 

visoke koruze in mokri listi koruz so se dotikali moje majice. Malo sem trznil 

zaradi hladnih listov, ampak ni bilo neprijetno, ali pa sem vsaj sam sebe spolnil, 

da ni neprijetno. S tekom se je moja pozornost preusmerila, saj je potreba po 

zraku zahtevala vse. Ko sem pričel teči v ritmu se je moja pozornost zopet 

preusmerila na svet. Edina misel, ki sem jo imel takrat, ali pa jo imam sedaj je ali 

je to ta kraj, ki je bil tam zunaj vsako jutro medtem, ko sem jaz bil v postelji. Ob 

vračanju sem zagledal svojo udobno hišo, ki sem jo sedaj videl kot del nečesa 

večjega. Začutil sem, da bi moral živeti v tistem nečem večjem namesto samo v 

svoji hiši. Morda je to nekaj večjega vremenski svet in je hiša del vremenskega 

sveta, ampak samo majhen del le tega. Občutek imam, kot da se je nekaj 

spremenilo, čeprav je za mano komaj prvi dan. 

Vremenska napoved za tisti dan je bila »Rahlo hladen pričetek dneva, zjutraj bo še meglica 

in megla, ampak kasneje bo jasna slika saj se obeta čudovit sončni dan«. Napove je bila 

napačna. Napačna v smislu, da je bil pozitiven poudarek na jasnem (jasna slika) in soncu 

(sončni dan) in negativni poudarek na meglici n megli, kot da to ne more biti nekaj dobrega. 

Ampak meglica in megla sta bili lepi in dobri. Napisal sem, da se je nekaj spremenilo ko sem 

prišel domov in to je bilo zaradi lepote meglice in megle, lune in dreves, občutka da si živ in 

tekanja po vremenskem svetu. Spoznanje, da je to bilo tam zunaj že ves čas tam ampak jaz 

tega nisem opazil in, da me bo to čakalo zunaj naslednje jutro in vsako jutro.  

Naslednji dan, 10. septembra, je vremenska napoved govorila o invaziji oblakov in 

uporabljena je bila negativna beseda »zadrževati« za meglo in nato so rekli »upamo, da 

bomo dobili nekaj sonca«. Zjutraj sem s sabo vzel svoj fotoaparat, stari Nikon Coolpix, ki je 

bolj igrača, kot pravi fotoaparat, ampak je kljub temu bil z mano že na mnogih avantura. 
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10. september, 2014 

Ob prihodu domov sem želel naložiti sliko in ob tem ugotovil, kako nemogoče je ujeti neko 

izkušnjo v ravno kvadratasto sliko. To je bila izkušnja, ko si v isti megli kot drevesa in trava, 

lahko jih vonjaš in dihaš pri čemer so v širokem razponu te izkušnje tudi žive meje in 

drevesa. K tej temi se pogosto vračam, torej kako nemogoče je ujeti izkušnjo preživljanja 

časa na prostem v vremenskem svetu v besedi ali sliki. Slišim ptičje petje v grmu in ko 

strmim vidim v senci obrise ptic, ki letijo s stebla na steblo. Želim ujeti ta trenutek. Z 

fotografijo? Nemogoče. Z besedami? Prav tako nemogoče, ker je bilo nekaj čudovitega v 

tem kar sem videl in tega vsega, niti približno, ni mogoče opisati z besedo čudovito. Iskal 

sem med vsemi najbolj nadarjenimi pisatelji in pesniki o naravi in nekateri uspejo približno 

opisati vremenski svet, ampak nihče ga ne opiše popolnoma. Zato je pomembno biti tam 

zunaj v vremenskem svetu in to neposredno izkusiti, ne samo na internetu, televiziji, v 

knjigah, na slikah ter revijah to gledati. 

Ker sem vsako jutro hodil ven ob istem času sem lahko prvič opazoval debeljenje in tanjšanje 

lune. Ob gledanju lune pred tem sem jo videl zgolj kot polno luno, pol lune ali le njen 

majhen del in nikoli nisem videl vse faze lune. Prvi dan, ko sem pričel tekati je bila polna luna 

in motna, saj je bila za oblaki. Naslednji dan je bila svetla in okrogla na modrem nebu, nato 

zopet opazno manjša, nato sem zopet opazil zgolj delčke lune skozi oblak in nato je lune bilo 

le tri četrtine, nato samo pol, in nato je ni bilo skoraj nič več. Pričel  sem se učiti imena 

luninih faz: mlaj, prvi krajec, ščip, zadnji krajec. Kasneje sem se pričel učiti še imena oblakov: 

cirusi, altostratusi, kumulonimbusi. Kasneje, nekje spomladi, sem se naučil imena travniških 
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rož. Opazoval sem travnato pot, ki vodi do polj in videl hijacinte, spominčice, koprive, 

krebuljico, glavinec, črno in belo deteljo, regrat in zanimivo poimenovan navadni svinjek. 

Ampak vedno so imena manj kot resničnost. Pojem zadnji krajec in sličica svetle lune na 

temnem ozadju, ki je prikazana na internetu ne more prikazati resničnosti lune tam zgoraj, 

ko iztegujem vrat in se oblak postavi za trenutek pred luno, nežna monokromatska svetloba 

sveti na drevesa okoli mene in me spremlja izza žive meje, ko tekam. 

Vremenska napoved je napovedala žalostno sivino za začetek dneva ampak jaz sem opazil, 

da nebo ni nikoli sivo. Nebo je spreminjajoči vrtinec barv, od vseh odtenkov sive in bele, ko 

se oblaki debelijo in tanjšajo, včasih so celo modri ali rožnati, ko se odpirajo in zapirajo. Jaz 

nikakor nisem žalosten. Začel sem gledati v vremenski dnevnik Gilberta Whita, da lahko 

vidim njegove misli o vremenu na isti dan 30. oktobra leta 1786 je zapisal: »Dober sivi dan. 

Ledine zasičene z vodo in polne trave«. Besedna zveza dober sivi dan bi bila dandanes 

smatrana kot oksimoron, popolno nasprotje. 

Ob bližanju zime postaja postopoma temneje, ko zjutraj grem od doma. Stvari ponoči 

izgledajo zgolj drugačne in ne hujše. Vidijo se zvezde. Ob prikazni podobnemu orisu jelena 

ob njegovem teku po poljih pričnem drgetati, kar se podnevi nikoli ne bi zgodilo. Zapisal 

sem: »Ko sem šel mimo žive meje na polje sem videl tri jelene teči stran v senco. Bili so 

drobni in izgledali, kot psi ampak njihov tek je bil bolj podobno nebeškemu lebdenju«. Če 

pričnem teči zjutraj ob temi to pomeni, da ujamem prve jutranje žarke in beli sij ob 

oddaljenih drevesih, oris oblakov, ki nastajajo in potem, včasih ti oblaki svetlo gorijo v 

barvah sončnega vzhoda. 



22 
 

6. november 2014 

Vremenska napoved za 6. november 2014 je rekla, da bo malo oblačno, ampak se bo nebo 

lepo razjasnilo. S sabo sem vzel fotoaparat in si zadal misijo, da bom pokazal kako lepi so 

lahko oblaki ter, da ni potrebno čakati, da se razjasni za uživanje svetlega neba. Opazil sem, 

da vremenske napovedi pogosto skupaj z oblaki izrazijo željo, da izginejo namesto, da bi 

spodbudili gledalce, da se ustavijo in uživajo v različnosti in lepoti oblakov namesto 

monotone modrine neba. Še nekaj drugih primerov je bilo: »upam, da se oblaki razblinijo«; 

»veliko oblakov je, ampak k sreči se tu in tam pokaže svetloba«; »danes je bilo oblačno 

ampak upam, da bo jutrišnji dan prinesel nekaj sonca«.  Vsaj Gilbert White je cenil oblake. 3. 

novembra je zapisal: »čudoviti oblaki in nebo!!«. To je zapisal z dvema klicajema.  

Vsak dan tečem po isti poti, ampak nikoli ni monotono ali dolgočasno, saj se skozi nekaj 

spreminja. Počasne spremembe, ko se zima poslavlja in se začnejo pojavljati in veneti 

cvetlice. In hitro, iz minute v minuto, sekundo po sekundo se spreminja vse, ko se oblaki 

pomikajo nad mojo glavo ali lisica prečka mojo pot. Zapisal sem: 

Danes sem močno začutil, kako edinstvena je vsaka izkušnja vremenskega sveta. Bilo 

je toplo, predvsem je bil topel veter, ki namiguje na dež, črna linija oblakov v ospredju 

in beli ter rožnati oblaki sončnega vzhoda v ozadju. Ko sem hodil, se je linija črnih 

oblakov vila nad mojo glavo, bili so neustavljivi in pričelo je deževati, ko sem pričel 
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tekati. Trenutek čakanja ter iskanja zavetja je hitro izginil in pojavil se je občutek 

vedrine in veselja, da sem živ, ko sem tekel skozi dež in postajal vedno bolj moker. 

Opazil sem, da lahko v dežju in vetru slišim in vidim drevesa okoli sebe. Vzorec dežnih kapljic 

in šelestenje listov so odgovor na dež in vetrič na mojem obrazu. Moji čuti se prilagodijo 

novemu dojemanju sveta.  

Seveda je bile vremenska napoved skoraj vedno negativna v povezavi z dežjem, na primer: 

močan naliv, številne nevihte se bodo pojavile proti večeru, skrbi nas lahko v petek, ko se 

bodo pojavile počasno premikajoče nevihte. Tisti »mi« in »mi smo lahko zaskrbljeni« me 

skrbi saj vključuje gledalce in jih (in mene) vključuje kot, da smo vrsta ljudi, ki jih skrbi malo 

dežja. 

Ko tečem dobim nove ideje, misli, ki so ravnokar prispele v moje misli z vzorcem dežja ali 

zvokom vran. Zavedam se stvari, kot je ta, ko sem gledal oblake, ki so postali rdeči in zlati ob 

robovih: 

Zavedam se, da se počutim kot drugačna oseba v različnih vremenih, ko tekam v zori in 

dež pada na moj obraz ali ko stojim pod žgočim soncem. In morda res sem takrat 

drugačna oseba. Prav tako sem se zavedal, da sem v življenju videl zelo malo sončnih 

vzhodov, ker sem zmerom zjutraj še spal ali preverjal elektronsko pošto, namesto da bi 

bil zunaj na prostem. Če sem drugačen človek v različnih vremenskih pogojih potem 

sem morda omejeval krog ljudi, ki bi lahko bil, ko sem prespal sončne vzhode.  

Nekoč je John Ruskin zapisal: »Sonce je izvrstno, dež je osvežujoč, veter nas okrepi, sneg je 

razburljiv. Ni ničesar takega, kot je slabo vreme, so samo različne oblike lepega vremena«. 

Ruskin je morda res malo pretiraval. Ni vsak trenutek v vremenskem svetu užitek. Trda toča, 

ki je padala na moj obraz je bila presenetljivo boleča, mraz je kmalu prodrl skozi moje 

tekaške čevlje in moja stopala so bila kot kocke ledu. Pogosto se pojavijo praktične težave 

zaradi vremena. Precej nepraktično je biti celoten premočen na poti v službo ali pa, da 

začnejo športni copati plesneti. Ali pa malo bolj resno gledano je lahko vreme problematično 

zaradi poplav, suš in vročinskih valov nastalih zaradi klimatskih sprememb, ki bodo postali 

vedno bolj drastične in življenjsko ogrožajoče.  

O svojem tekanju v vremenskem svetu lahko rečem, da mi je to prineslo izkušnje, ki so 

izboljšale moje počutje in mi pomagale, da sem spoznaval samega sebe in svet okoli sebe. 

To mi je prineslo pozitivne izkušnje o zelo širokem spektru vremen in ne le v ozkem spektru, 

ki je hvaljen v vsakodnevnem pogovoru in vremenskih napovedih. Če sem imel strah pred 

temo in vodo v svojih mislih zaradi angleške kulture sem ga pregnal. Sedaj se z veseljem 

podam v dež zjutraj ob 6:30 in se veselim občutka, da sem živ in da sem eno z vremenskim 

svetom. 
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V svojem članku Hrepenenje po oblakih - more čudovito vreme biti dobro?  je Mădălina 

Diaconu kritizirala, kar imenuje ''revno modro nebo - miselnost, ki temelji na široki potrošnji 

turističnih destinacij na dolgih razdaljah''. Pravi, da je problem v tem, da imamo radi suho 

sončno vreme ker nam dovoli, da ignoriramo vreme in normalno opravljamo druge stvari, 

kot je transport, šport ali prostočasne dejavnosti, saj te dejavnosti niso povezane s 

cenjenjem raznolikosti spreminjajočih vremenskih pogojev okoli nas. Prav ta raznolikost, ki 

izpolnjuje naše globoke psihološke potrebe za spremembe v življenju in življenje v raju z 

neskončnimi sončnimi dni, bi se izkazalo kot monotono in dolgočasno. Diaconu poziva k 

estetsko odsevnemu odnosu do vremena, saj le to vpliva na umetnost, literaturo in znanost 

in s tem odkriva poetičnost slabega vremena in zanimanje za tisto, kar je osnova za 

povprečne vremenske pogoje (Diaconu 2015).  

Povedano drugače, v Angliji je zgodba, da je zgolj sončno vreme dobro vreme tako globoko 

zakoreninjena v  kulturo, da je to zgodba, ki jo živimo. Moramo se zavedati teh zgodb, jih 

Angleško pisanje 

o naravi 
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jemati s kančkom dvoma in če najdemo v njih težavo moramo poiskati novo zgodbo, ki jo 

bomo živeli.  Najboljši kraj za iskanje takšnih zgod je literatura.  

Zadnjih nekaj let sem bral sodobno angleško pisanje o naravi kot pomoč pri gledanju 

vremena okoli sebe skozi oči drugih ljudi, ljudi, ki gredo v vremenski svet in ga raziskujejo z 

občutkom čudenja in spoštovanja. Oni gredo na dež, v temo, v meglo in so v popolnem 

nasprotju s sporočilom svoje kulture našli v naravi nekaj čudovitega. In ne samo to, našli so 

tudi način izražanja tega kar so našli v živo prozo, ki razkriva bistvo njihovih izkušenj bralcu. 

Seveda ne morejo ujeti celotne izkušnje v besedah, ampak lahko nas spodbudijo, da gremo 

na prosto in sami raziščemo svet okoli nas, se mu približamo na nov način in odkrijemo nova 

odkritja. 

Nočni sprehod: potovanje v osrčje narave (Nightwalk: a journey to the heart of nature) je 

knjiga, ki jo je napisal Chris Yates in je najbolj znan po zagovarjanju ribištva kot načina 

zbližanja z naravo. V prej omenjeni knjigi se ne ukvarja z ribištvom temveč raziskuje naravo 

ponoči. 

 » Ta večer bodo ribniki in jezera skakala, ampak jaz bom drugje« (str. 6). 

Yatesov opis njegovega potovanja od mraka do zore, od njegovega vrta čez hribe in gozd se 

upira globoko zakoreninjenemu strahu teme, ki je tako močno zakoreninjen v angleško 

kulturo. On trdi, da je možno v temi videti stvari, ki jih ni mogoče videti podnevi. »Ponoči ni 

bilo nikjer ljudi ampak (samo) različna bitja, vsako bitje je vsakdanjo opravljajo svoje stvari, 

celoten skrivni svet je oživel v nemoteni temi« (str. 15). Prav tako trdi, da je možno videti 

znane stvari v novi luči: »Všeč mi je, kako je moj znani okoliš spremenjen v poltemi ob 

sprehajanju po tem okolišu«(str. 10).   

Ob sprehajanju po senčnih hribih in gozdovih je srečal 

jelene, ptice, drevesa, hribe, gozd in reke. Hkrati se 

intenzivno zaveda vremena in govori o tem kako » je en 

oblak oblikovan v nejasno ribo in se je premikal proti 

jugu (str. 5)«, kako »breze nemirno drhtijo v nočnem 

vetriču (str. 28)«. Govori tudi o subtilnem in 

kompleksnem prepletanjem tokov: »hladen zrak se 

spušča s hribovskih vrhov, topel zrak se je dvigoval iz 

dolin (str. 28)«, in način, kako se luna dviga visoko v 

notranjosti doline obdana z »modrikasto meglo« (str. 

46). On ne raziskuje samo sveta ponoči, ampak tudi 

vremenski svet ponoči. 

Pozitivnost, ki jo Yates namenja vremenskemu svetu, 

prihaja delno iz podrobnih opisov prizorov, zvokov in 
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vonjev okoli njega. Samo njihova omemba kaže, da so omembe vredni in posebni na neki 

način, na primer:  

Vse ob grebenu nad menoj je bilo v trdni neosvetljeni silhueti: v srce oblikovan glog, 

mlad jesen, številni grmički osata in nenazadnje pet parov zajčjih ušes (str. 23). 

Z omembo svetlobe in oblik namesto objektivnega opisa (bil je glog, drevo, osat in zajci) Yets 

postavi bralca v njegov položaj, kako gleda gor proti grebenu in vidi orise drugih živih bitij. In 

tisto kar to pisanje ustvarja je postavitev bralca v običajni prostor in vzbuja pozitivne 

občutke o tem, da so tam in jih spodbuja, da sami gredo tja in doživijo podobno izkušnjo.  

Yates ne poda zgolj podrobnega opisa, ampak poda tudi močne leksikalne enote (skupina 

besed z enakega področja življenja) o mitih, čarovniji in veri. Nekaj primerov le tega:  

» jelen z rogovi je izgledal rahlo nerealističen, kot mitski potomec iz časov, ko je to bil en 

veliki srednjeveški gozd« (str. 24) 

»grivar začne gruliti in ponavlja svoj znani nežno zveneč slogan; fascinantni zvok v tistem 

okolju « (str. 46) 

» čarobna svetloba, opojni zrak…« (str. 24) 

»v tem, kako se ptič pojavi iz čistega nočnega neba, je nekaj čudežnega.« (str. 29) 

Yetes se z uporabo teh močnih in pozitivnih besed upira kulturni zgodbi o tem, da je temno 

slabo in jo nadomešča s tem, da je temno lahko dobro, celo zelo dobro. On prikaže nočni  

vremenski svet kot kraj občudovanja in skrivnostnosti namesto kraja od koder se umikamo z  

zastiranjem zaves. Nova izkušnja, ki jo je mogoče doživeti v temi prispeva k raznolikosti in 

pestrosti potrebni za zadovoljno življenje na način, ki ne zahteva nakupa svetlečih novih 

stvari ali potovanja v oddaljene kraje. Zgodba o tem, da je tema lahko dobra, je torej 

koristno nasprotje zgodbi o tem, da je samo sončno vreme dobro v zgodbah, ki jih živimo. 

 

To kar Chris Yates narediti za temo, naredi Melissa Harrison za dež v svoji knjigi Dež: štirje 

sprehodi v angleškem vremenu (Rain: four walks in English weather). Sprehaja se po Wicken 

Fenu, Shropshire,  Darent Valley in Dartmooru v štirih letnih časih in ugotavlja, da je dež 

lahko neprijeten ampak tudi čudovit. Ne samo to, odkrije tudi, da ima tež vlogo pri 

ustvarjanju tega kdo smo kot človeška bitja. Yates in Harrison skupaj obravnavata dva 

globoka straha zakoreninjena v angleški kulturi in to sta strah pred temo in vodo, ki skozi živ 

jezik predlagata nove zgodbe, po katerih lahko živimo. 

Podobno kot Yates tudi Harrison gre v vremenski svet v pogojih, ki bi nas po navadi 

odvračali. Pravi: »Ker to je nekaj kar nas večino spravi v zaprte prostore in posledično le 

redki doživijo to kar se dejansko dogaja na prostem v pokrajini po deževnem popoldnevu.« 

(str. xi). Rešitev za to, da se ne zmočiš so vodoodporna oblačila. Najprej citira besede Alfreda 



27 
 

Wainwrighta in pravi: »ni slabega vremena ampak so samo neprimerna oblačila« in nato 

podrobno opiše  prizore in zvoke sveta v dežju:  

Tisti dan sva se sprehajala od Keswick do Threlkeld ob stari železniški progi v 

popolnoma vodoodporni opremi (celo pes je imel oblečen plašč) in deževalo je kot iz 

škafa, kot bi to rekli domačini. Ampak bilo je čudovito, bili smo suhi in na toplem pod 

oblačili, reka Greta je divjala in grmela belo, povodni kos se je spuščal s sijočih kamnov 

in s svetlečo zelenih listov na drevesih je kapljalo.« (str. xiii) 

Tema vode na rastlinah, je tema h kateri se vrača: » bilo je 

nekaj golih glogov, ki so jih krasile srebrne kapljice (str. 10); 

našla sem en majhen cvetoč jetičnik, ki se zapre v dežju, da 

prepreči izpiranje cvetnega prahu (str. 14)«. Te podobe 

združijo vreme in svet v miren vremenski svet.  

 Eden izmed načinov, kako Harrison pozitivno govori o dežju, je 

ta, da opiše klavstrofobičen občutek, ko je otrok zaprt znotraj 

na deževen dan v nasprotju z občutkom, ki ga ima na tak dan 

na prostem:   

Ostati zaprt znotraj je bila najhujša kazen: vse razburljivo 

se je dogajalo na prostem. (str. 11) 

Ob lepih dnevih smo tekali po okoliških gozdovih … res 

moker dan je pomenil zmanjšanje tistega obširnega 

območja na manjši, dolgočasen, zaprt prostor hiše in ob 

tem smo se zmrdovali. (str. 12)  

Kar mi je pri Harrisonovem pisanju najbolj všeč je aktiven način predstavljanja narave. Pravi, 

da je dež soavtor naše žive pokrajine (str. Xi) in da se pogosto pojavi kot sredstvo (tisto, ki 

nekaj dela) v stavkih: »dež namoči površino zemlje; še enkrat začne nevidni vzorec, na 

mehurčkasti strehi in niz njenih starodavnih, meglenih stekel« (str. 9). Številna živa bitja so 

prav tako predstavljena kot aktivna sredstva, ki opravljajo svoje stvari v svetu:  

»April … je spremenljiv, deževni oblaki se gradijo in razpihajo hitro in potem tako 

znova, april je mesec sprememb na tleh. Globoko v topli, globoki zemlji semena 

kalijo, žive meje dobivajo liste, travniške rože začnejo cveteti, žuželke se pričnejo 

razmnoževati in ptice so vsepovsod aktivne z gradnjo gnezd in varovanjem 

svojega območja. Življenje se nadaljuje z rastjo in razmnoževanjem. Dež je na 

občutek res neprijeten, ampak v tem letnem času je nujen«. (str. 29) 

To je eden izmed najboljših opisov vremenskega sveta, na katerega sem kadarkoli naletel, 

saj opisuje vremensko aktivnost z valjenjem oblakov in aktivnostjo življenja pod površjem, s 

semeni, živimi mejami, travniškimi rožami, žuželkami in pticami in vsi nekaj počnejo. Nato 
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opiše medsebojno povezanost in odvisnost tega življenja od vremena. Človek ni ločen od 

vsega tega, saj je ona sredi tega v vodoodpornih oblačilih in opazuje vse to. 

Seveda dež ni vedno prijeten. Moj prijatelj Tim je nedavno hodil po isti poti kot Harrison ob 

reki Greta. Dva železniška mostova sta bila potisnjena nazaj zaradi poplavnih vod, ki so 

prizadele Keswick letos in del poti je izginil. Za poplave v mestu so krivili umetne zavoje, ki so 

bili v reki pri Keswicku narejeni za večjo moč tovarniških vodnih mlinov pred mnogimi leti. In 

to drži, to je primer vpliva človeka na vremenski svet, kar vodi do kasnejšega ustreznega 

(negativnega) vpliva na ljudi. Zanimivo je, da je isti krajan, ki je Timu omenil zavoje reke 

govoril tudi o svoji hčeri, ki je vzhajajoča zvezda v pisanju besedil za pesmi. Naslov ene izmed 

njenih najbolj znanih pesmi je Upam, da prične deževati (I hope the rain comes in). Njeno 

razmišljanje govori o časih, ko je kot majhen otrok sedela in izmenjavala zgodbe in pesmi, ko 

je prišla noter iz mokrega. Seveda je pomembno imeti prava oblačila za takšno vreme in 

topel in suh prostor, kamor se lahko vrneš za uživanje v takšnem vremenu. Težava socialne 

pravičnosti je, da nimajo vse skupnosti zelenih površin kjer bi lahko doživljale vremenski svet 

ali sredstev, da si lahko privoščijo toplo nastanitev in primerna oblačila. 
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Iskanje novih zgodb, ki jih živimo nas lahko popelje v oddaljene kraje, davne čase, ko so 

imele tradicionalne kulture zelo drugačen pogled na svet. Robert Macfarlane opisuje kitajske 

Shan-Shui umetnike in slikarje: 

(Shan-Shui pisatelji) so raziskovali svoje gore v poletju zmajevih sonc (dragon-

suns), kot so to sami poimenovali, v času dolgih zimskih vetrov in pomladnih 

cvetočih neviht. Pisali so o hladni megli, ki se je ustalila v dolini ob zori, o 

bambusovih nasadih, ki so osvetljeni z zeleno svetlobo in kako se tisoče snežnih 

čapelj dvigne z jezera kot snežni vihar.  

Ti pisatelji so živeli v vremenskem svetu, opisovali spreminjajoče vreme, spreminjajoče letne 

čase in živali ter rastline, katerih življenje je bilo tesno povezano z vremenom. Oni niso 

razmišljali o hladni megli kot o razočaranju, ampak kot o delu narave, ki je enako lep kot 

bambusovi nasadi ali snežne čaplje.  

Moje zgodnje raziskave so me popeljale na Kitajsko v iskanju novih zgodb, ki jih lahko živimo 

o življenju, smrti in bolezni. Ampak šele mnogo kasneje, ko sem živel na Japonskem se je moj 

 

Japonska 
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pogled razširil izven človeškega sveta in pričel sem razmišljati in znova premislil o naravnem 

svetu okoli sebe. 

Živel sem v Futsukaichi, v vasi na južnih otokih Kyushu, ki jo obdajajo gore, templji, vroča 

poletja in bambusovi nasadi. Takrat sem pričel brati Japonske haikuje, kratke pesmi o naravi 

sestavljene iz verza s petimi zlogi, verza s sedmimi zlogi in zopet verza s petimi zlogi. Te 

pesmi so govorile o trenutku povezanosti, ko se je pesnik ustavil in opazil nekaj navadnega v 

naravnem svetu okoli sebe - o megli, o navadnem plešcu, o čebeli, o vrabcu, o smreki,  o luni 

in o češnjevih cvetovih. Pesem zajame te izkušnje, koliko se le da jedrnato in avtentično. S 

pisanjem o navadni naravi v obliki pesmi povedo nekaj kar je vredno pozornosti, nekaj kar je 

posebno in spoštovano. 

Spodnji haiku je eden izmed mojih najljubših haikujev, ker pokaže nežnost za žuželko, ki je 

na veji, ki jo odnese reka: 

鳴ながら  naki nagara 

虫の流るる mushi no nagaruru  

浮木かな  ukigi kana 
   
Še vedno pojoč 
Insekt se utopi 
Na plavajoči veji 

 
Branje haikujev mi je pomagalo spremeniti pogled na svet okoli sebe, saj sem pričel 
usmerjati pozornost na stvari, ki jih prej nisem upošteval, kot so rože ob cesti, mravlja, ki se 
plazi po listu, čebela, ki odleti s pernatolistne kozmeje, svetleče barve, ki se odsevajo s 
škorca.  
 

Na enak način kot pisatelj haikuja vidi lepoto v navadnih rastlinah in živalih, vidi lepoto tudi v 

navadnem vremenu. Tukaj je nekaj primero iz antologije haikujev6: 

• 夜はうれしく/昼は静かや/春の雨 Joyful at night / tranquil during the day / 
spring rain (Chora).   
Radost ponoči/spokojnost podnevi/ pomladni dež (Chora).   

• おもしろし/雪にやならん/冬の雨 What fun / it may change into snow / 
the winter rain (Bashō). 
Vsaka zabava/se spremeni v sneg/zimski dež (Bashō). 

• 山陰や涼みがてらのわらぢ茶屋 Mountain shade /while enjoying the cool 
air/straw sandals, teahouse (Issa HK6). 
Senca na gorah/ob svežem gorskem zraku/slamnati sandali, čajnica (Issa HK6). 

• 五月雨/ある夜ひそかに/松の月  Summer rains / secretly one evening / 
moon in the pines (Ryōta). 
Polenti dež/skrivnostnost večera/luna za smreko (Ryōta). 

• 春なれや/名もなき山の/朝霞 Spring is here / morning mist / on a nameless 
mountain (Bashō). 
Pomlad je tukaj/jutranja megla/na neki gori (Bashō). 
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• 梅の樹の/かたちづくりす/初時雨  Sculpting the shape / of the plum tree / 
first winter rain (Kitō). 
Klesanje oblik/ slivovega drevesa/prvi zimski dež (Kitō). 

• 三たびないて/聞こえずなりぬ/雨の鹿 Calling three times / then no more 
to be heard / the deer in the rain (Buson). 
Klicanje trikrat/nobenega klica več/ jelen v dežju (Buson). 

• 春雨や/木の間に見ゆる/海の道  Spring rain / visible through the trees / a 
path to the sea (Otsuni).  
Pomladni dež/viden skozi drevesa/steza do morja (Otsuni). 
 

Ta pozitivnost, ki jo prinaša dež, megla, tema, sneg in mraz prihaja delno samo iz tega, da se 

pojavi v haikuju, ki tradicionalno hvali vse vidike narave. Prav tako izhaja iz kombinacije 

dežja in megle s kulturno vrednostjo naravnih značilnosti: gora, lune, smrek, slivovih dreves, 

jelenov in morja. Ta kombinacija postavi pesnika in posledično bralca v sredino tega 

vremenskega sveta tako, da gleda gor in dol ter ceni okolico. 

Če pogledamo bližje lahko v znaku za dež vidimo te kapljice vode (雨). Ta znak v kombinaciji 

z drugimi znaki tvori en kup izrazov za različne vrste dežja. Med mnogimi izrazi je tudi 春雨 

(harusame), ki ga japonski slovar Goojisko opisuje kot 春、しとしとと静かに降る雨 kar 

pomeni nežen, tiho padajoč pomladni dež. Potem je še izraz  村雨 (murasame), ki ga slovar 

opisuje kot dež, ki pada in ne pada konec jeseni ter na začetku zime. Prav tako poznajo še 

znak  夕立 (yūdachi), ki pomeni hladen dež, ki pada na poletni večer. Ti izrazi so pogosto 

uporabljeni v haikujih za razlikovanje, predstavljanje in slavljenje raznolikosti vrst dežja in s 

tem odpiranje sveta izkušenj tistim čigar reakcije bi bila tek v hišo ob prvi dežni kapljici. 

 

Ker branje poezije ni za vsakogar, je Japonska animacija s svojo popularnostjo izven meja 

Japonske omogočila, da se živ opis lepote vremenskega sveta razširi po celotnem svetu. En 

primer tega je animiran film Tonari na Totoro (Moj sosed Totoro), ki vključuje zelo 

nepozaben deževen prizor, ki traja celih 11 minut. 

Prizor se prične s počasnim premikanjem oblakov v ozadje stran od rožnatih rož z zelenimi 

stebli. Dežne kapljice padajo v vodo riževih polj in ustvarjajo kroge na vodni površini. V 

ozadju padanja dežja so polja, žive meje, drevesa, vijolične hortenzije in lesena svetišča. 

Žaba si vzame čas in počasi prečka pot. Dežna kaplja pljuskne v lužo. Žaba regne.  

Znotraj tega vremenskega sveta sta dva glavna lika. To sta dve dekleti, Mei in Sasuki, ki 

čakata na avtobusni postaji, da pripelje očetov avtobus in mu lahko vrneta pozabljen dežnik. 

Tema in dež dasta temu prizoru drugačni svet občutkov.  
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Deževni prizori v Tonari no Totoro 7 

Ob naravnih elementih tega prizora so tudi sveti elementi, saj je Mei osupnjena zaradi 

skrivnostnih kipa ob cesti v obliki duha lisice. Prizor tudi vključuje nadnaravne elemente.  

Mei in Sasuki srečata lisičjega duha Totoro-ta (mori no nushi- varuh gozda), ki si izposodi 

Sasuki-jin dežnik in se z njim igra v dežju. Ko končno prispe oče, otroci pričnejo skakati od 

veselja in opišejo to dogodivščino. 

Film predstavi temo in dež kot drugačen svet, ki je lahko strašen ampak hkrati napolnjen z 

lepoto, občudovanjem in dogodivščinami. Ta občutek občudovanja ne izhaja zgolj iz 

nadnaravnih gozdnih duhov, ampak tudi iz navadnega sprehajanja žabe po poti v dežju in v 

ozadju bujnega zelenega rastja in dreves. Upodobitev navadne narave v tem prizoru in v 

celotnem filmu spominja na haiku, na kratke trenutke, ko se pozornost preusmeri na polža, 

list, žabo, metulja in v celotnem naravnem kontekstu, dovolj dolg trenutek, da lahko 

prikažejo, da je to posebno in vredno pozornosti, spoštovanja in skrbi. 

Pomen uprizarjanja navadne narave na navdihujoč način v haikuju in animiranem filmu je, 

da po branju poezije ali gledanju filma tudi mi naletimo na te cvetlice, rastline, ptice, 

žuželke, meglo ali dež v našem vsakdanjem življenju. Haiku nam pomaga, da jih opazimo in 

ustvarimo spoštljiv odnos z novimi načini sodelovanja in uživanja v naravi, ki ju do sedaj 

morda nismo poznali. 

  



33 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstaja mnogo načinov kako izkusiti naravni svet okoli nas, ta naravni svet katerega del smo 

tudi mi. Eden izmed načinov je, da to naredimo sami s prestopom domačega praga in 

odkrivanjem karkoli naravnega, kar je v bližini ob teku, sprehodu ali samo premikanjem ter 

ob tem opazovanje ptic, ki preletavajo nad glavami, poslušanje zvokov žuželk in 

opazovanjem rdeče detelje ob poti. Melissa Harrison poudari, da se v samoti lahko lažje 

združimo z navadno naravo in vidimo bistvo stvari takšnih kot so ter pridobimo nove 

vpoglede v delovanje življenja okoli nas. To je tudi način, da najdemo zdravje in blaginjo 

neodvisno od dragih potovanj ali kopičenja nepotrebnega premoženja. 

Samotno opazovanje narave se lahko smatra kot oblika osebnega upora proti duševno in 

ekološko uničujoči industrijski civilizaciji okoli nas. Čeprav je to oblika pasivnega odpora, ki ni 

direktno naslovljena na tiste sile, ki povzročajo, da je Zemlja manj prijazna za življenje. To se 

lahko celo smatra kot oblika kvietizma  (mirno sprejemanje stvari takšnih kot so). Zato se 

kaže potreba po prevodih navdihujočega, zdravega življenja in dobrega počutja izhajajočega 

iz lokalnega okolja in ga spremeniti v dejanja ter s tem koristiti družini, skupnosti in svetu. 

 

 

Skupnost 
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Najbolje je začeti pri otrocih, saj jih oglaševalske in družbene sile potrošnje potiskajo v 

izjemno debelost, umik v virtualni svet in splošno nezadovoljstvo z življenjem. Rachel 

Caroson, avtorica knjige Silent Spring, besedilo, ki je navdihnilo okoljsko gibanje in je hkrati 

tudi avtorica pogosto prezrte knjige Sense of Wonder8. V tej knjigi pokaže kako raziskovati 

naravo z otrokom. Z otrokom je potrebno biti zunaj v naravi v vseh vremenskih pogojih, z 

opozarjanjem na to ali tisto, izražanjem zadovoljstva  in deljenjem »užitkov kateri se po 

navadi prepovedo otrokom ker so neprijetni in le ti vključujejo mokra oblačila, ki se morejo 

preobleči ali blato, ki ga je potrebno počistiti z preproge« (str. 20).  Na začetku knjige začne 

pisati o trenutku, ki ga je delila z nečakom:  

Ene nevihtne jesenske noči, ko je moj nečak Rodger bil star približno dvajset 

mesecev, sem ga ovila v odejo in ga nesla na plažo v temačnem dežju. Skupaj sva 

se iz srca smejala. Mislim, da sva čutila enake mravljice zaradi širokega, rjovečega 

oceana in divje noči okoli naju (str. 15). 

 

Otroci se hitro odzivajo na zadovoljstvo, bolečino in strah odrastlih okoli njih, saj se tako 

naučijo preživeti. Na tej točki mi vplivamo na njihove zgodbe, ki jih bodo živeli v svojem 

življenju skozi naše reakcije na vremenski svet okoli nas. Rachel Carson želi, da bi vsak otrok 

za darilo dobil: 

… občutek za čudenje tako neuničujoč, da bo trajal celotno njihovo življenje, kot protistrup 

proti dolgčasu in razočaranju v kasnejših letih, sterilni obsedenosti z umetnimi stvarmi. Če 

želimo v otroku ohraniti njegov notranji občutek za čudenje mora otrok imeti ob sebi vsaj 

enega odrastlega, ki lahko deli in z njim ponovno odkrije veselje, navdušenje in skrivnostnost 

sveta v katerem živimo (str. 54-55). 

Izjemno težka naloga je otroka odmakniti od televizij, video igric, interneta, elektronskih 

igrač in nešteto drugih moten, ki tekmujejo za otrokovo pozornost. Otroke je potrebno 

spodbuditi, da gredo ven in izkusijo občutek čudenja na hladen ali deževen dan. Ampak prav 
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tako pomembna naloga za njihovo prihodnost in prihodnost naše družbe in s tem vseh nas, 

ne samo staršev, je da se vključijo kot je to pokazala Rachel Carson.  

 

Eden izmed načinov interakcije z naravo, ki presega osamitev ter pasivno opazovanje, je 

politično dejanje za zaščito naravnih vrst, ki so posebne za skupnost ali krajev kjer se 

skupnost lahko povezuje z vremenskim svetom. 

Pri vsakodnevnem jutranjem teku skozi gozd je moje veselje zasenčeno. Načrtuje se namreč, 

oziroma je že načrtovana gradnja ogromnih stanovanjskih objektov z okoli 4700 hišami na 

teh poljih in le ta bodo popolnoma preplavila mojo vas Swindon Village. Seveda je neizbežna 

gradnja novih hiš za naraščajočo populacije in če takšna gradnja poteka na pravem področju 

lahko oživi opuščena področja mest ter omogoči uspešno delovanje trgovin in šol v majhnih 

vaseh. Ampak ta gradnja naj bi potekala na območju zaščitenih zelenih pasov in bi bila ena 

izmed največjih vdorov na zelene pasove kadarkoli v Angliji. Če se ti načrti izpeljejo nikjer več 

ne bo varno. 

Na srečo obstaja odstavek v zakonodajnem okvirju nacionalne politike načrtovanja, ki pravi, 

da se površine zelenih prostorov lahko obvarujejo pred razvojem, če »so dokazi, da je ta 

prosto dokazano poseben za lokalno skupnost in ima poseben lokalni pomen« 9. 

Dokazi morajo pokazati, da ima nek prostor poseben pomen zaradi njegove lepote, 

zgodovinske krajine, rekreacijske vrednosti, mirnosti ali bogatega živalskega ali rastlinskega 

sveta. Kot član sveta krajevne skupnosti (takrat) in skupine za ohranjanje podeželja sem se 

odločil, da zberem čim več dokazov skupaj s Helen Wells, ki je prav tako bila v svetu krajevne 

skupnosti in predsednica skupine za ohranjanje podeželja. 

Zbiranje dokazov je vključevalo odraz  o pomembnosti teh polj v življenjih vseh, ki živijo na 

teh področjih. Sestavil sem vprašalnik za prebivalce, ki je razkril globoko ljubezen do teh polj 

s komentarji kot:  

• Zelena polja okoli vasi so bistveni del življenja. Včasih nam je lepota narave samoumevna 
ampak, če jo enkrat izgubimo bo izgubljena za vedno. Ne glede na to ali smo stari ali 
mladi potrebujemo ta prostor za našo čustveno blaginjo. 

• Jeseni so žive meje gostitelj za rdečeperute škorčevce, ki se selijo in žive meje so polne 
divjih sliv in črnega trna. Treba je samo pogledati zapleteno mrežo dobro prehojenih 
poti, ki je dokaz o tem kako pogosto ljudje iz vasi hodijo po teh poljih. 
 

S Helen sva vprašala otroke in starše v šoli, da napišejo in narišejo zakaj so ta polja 

pomembna za njih. 
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Sporočilo šolskih otrok in njihovih staršev, zakaj so polja okoli vasi pomembna za njih. 

Med drugim so pisali, da so pomembna zaradi gorskega kolesarjenja, tekanja, sprehajanja in 

sprehajanja psov v naravi, športov, igranja, nogometa, delanja premetov, uživanja v svežem 

zraku, obiranja sadja ter gledanja prostoživečih rastlin in živali kot so metulji, konji in jeleni. 

Prav tako smo vprašali lokalne skupine in društva za kaj oni uporabljajo zelene površine in so 

povedali, da jih uporabljajo za zgodovinske sprehode, opazovanja biodiverziteto in 

prostoživečih živali, naravo varstvo, tekanje, sprehajanje psov, obiranje sadja, skiciranje in 

slikarstvo, sprehode v naravi, igranje otrok, opazovanje zvezd, orientacijo, pohodništvo, 

raziskovanje živih mej, izobraževalne sprehode, gradnjo brlogov, učenje o divjih rastlinah in 

živalih ter za raziskovanje okolja. 

Bil je dolg proces in vključeval je izdelavo kompleksnih in podrobnih dokumentov za 

predstavitev kot dokazi. Ampak moji vsakodnevni tek v vremenskem svetu je bil trdi temelj 

za to nalogo. Omogočil mi je razumevanje zakaj so zelene površine tako pomembne in tudi 

motivacijo, da ga zaščitim. Omogočil mi je podrobne informacije o sprehajalnih poteh, 

pogledih in uporabah teh površin ter spoznavanje rastlinskega in živalskega sveta v vseh 

letnih časih. Zagotovil mi je tudi fotografije, ki sem jih uporabil za prikaz lepote teh površin 

in te fotografije niso bile le fotografije sončnih dni, ampak tudi fotografije polj v megli. 

Odkril sem zgodovinska imena polj (zahvala za to gre Barry Simon): zeleni Dean Furlong, 

pšenični nasad, zaprti pastir in travnik zgornjega hriba. Z njihovim imenovanjem je bilo lažje 

prikazati njihovo individualnost in enkratnost kot pa bi jo pokazali s številkami. Bil sem vesel, 

da so razvijalci, ki so bili nasprotniki teh zelenih površin zaradi oglaševalskih razlogov prav 

tako uporabili ta tradicionalna imena. 
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Polja okoli vasi Swindon Village. 

Na koncu smo bili vsaj delno uspešni. Vladni inšpektor se je strinjal da okoli vasi ostane širok 

pas zelenih površin in s tem izpodrinil gradnjo 500 hiš. Še vedno se bo zgradilo okoli 4200 

hiš, ampak bodo lahko novi prebivalci le teh ostali zdravi in se dobro počutili na prostem v 

zelenem prostoru, ki se bo ohranil. 

Četudi ne bi bili uspešni bi proces zbiranja podatkov vključeval globok odziv skupnosti o tem 

zakaj so zelene površine pomembne za njihovo življenje in upam, da bi to spodbudilo 

vsakega, da jih ceni in uporablja prostor, ki ga obdaja. 

Z naraščajočo urbanizacijo po svetu obstajajo skupnosti, ki nimajo zelenih površin za 

izpolnjevanje njihovih zdravstvenih potreb in potreb po dobrem počutju. V takem primeru ni 

potrebe po borbi za varovanje zelenih površin ampak po borbi za ustvarjanje novih zelenih 

površin. S tem je tudi potrebno razmišljati o izobraževalnih programih, ki bi spodbudili ljudi k 

uporabi zelenih površin v vseh vremenskih pogojih za zdravje in dobro počutje. To je ena 

izmed ključnih težav socialne pravičnosti dvajsetega stoletja in bo zahtevala vključitev vseh, 

ki razumejo vrednost življenja v vremenskem svetu. 

 

Zadnji, vendar gotovo ne najmanj pomemben, ključni vidik življenja v vremenskem svetu je 

pridelava hrane. Ni dovolj zgolj ceniti opazovanje lokalne narave in potem oditi domov k 

hrani proizvedeni v industrijskem kmetijskem sistemu, ki uničuje naravo po vsem svetu.  

Ugotavljam, da mi pridelava hrane omogoča drugačen pogled na vreme. Dež postane 
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dobrodošel saj zalije jablane, češnje, slive, nektarine in marelice v mojem vrtu in prav tako 

krompir, grah in bučke ter jim s tem omogoča življenje ter jim dovoli preživetje in rast. Prav 

tako napolni ogromen vodni zbiralnik ob hiši in s tem zagotavlja vodo za pralni stroj, 

stranišče in zalivanje.  

Ker vsi nimajo vrta za pridelavo hrane so skupnostni vrtovi še toliko bolj pomembni. Pred 

nekaj leti sem na univerzi začel projekt Jedilni vrt z lokalnim prebivalcem Daudom 

Macdonald. Pred študentskim domom je bila namreč neuporabljena zelena površina, kjer so 

se kopičile smeti, zato smo s skupino zaposlenih, študentov in lokalne skupnosti to območje 

spremenili v skupnostni vrt. Strokovnjak za permakulturo, Mike Bush je skupino sodelujočih 

naučil osnov permakulture in nato smo se razdelili v skupine in začeli uresničevati te osnove 

z načrtovanjem novega vrta. Permakultura uporablja globoko razumevanje ljudi, rastlin, 

zemlje, sonca, vetra, temperature in dežja za oblikovanje vrtov, kjer vsi ti elementi delajo 

skupaj, da zagotovijo hrano z minimalnim vloženim trudom ljudi po ureditvi vrta in prav tako 

je ustvarjen bogat habitat za prostoživeče rastline in živali.  

Mike je vzel model za vrt, ki smo ga oblikovali in uporabil še svoje znanje o permakulturi ter 

narisal, prilagodil in naredil načrt. Sadno drevje je najdlje od vstopa v vrt, saj le to potrebuje 

najmanj vzdrževanja, rastline so bile pazljivo postavljene v različne višine za najboljši 

izkoristek sonca. Dež s strehe učilnice je polnil sode od koder je višek vode tekel v ribnik, 

ribnik je omogočal, da so žabe lahko jedle lazarje. Vsak vidik je bil skrbno premišljen z vidika 

vremena in sveta. Naredili smo vrt z upoštevanjem Mikovega načrta, čeprav se je skozi leta 

razvijal in je ta vrt postal skoraj že nasad v naši skupnosti z grahom, blitvo, jagodami in 

malinami, v zavetju različnih sadnih dreves. 

Občasno je policija v vrt pripeljala mlade prestopnike, da so kopali krompir ali sadili grah v 

dežju in tako delali drug ob drugem v okolju primernejšem za sodelovanje kot pod umetno 

svetlobo na policijski postaji10. Čeprav gre za majhen projekt so ljudje iz različnih družbenih 

slojev obiskali ali skupaj delali na vrtu, vsi od študentov, profesorjev, okoliških brezposelnih 

ljudi, svetniki, člani parlamenta, otroci in občasno tudi lisica. Jedilni vrt ponazarja zelo 

praktični način medsebojne interakcije z vremenskim svetom in zagotavlja zdravje, dobro 

počutje, druženje in med vsem tem še zagotavlja hrano. 
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Jedilni vrt za katerega je načrt narisal Mike Bush 
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Aldo Leopold je zapisal: »Zame je nepredstavljivo, da etični odnos do zemlje lahko obstaja 

brez ljubezni, spoštovanja in občudovanja zemlje in njenega visokega cenjenja« (str. 189) 11. 

Na teh straneh sem razpravljal o pomembnosti spoštovanja in občudovanja, ne samo Zemlje 

ampak tudi širšega vremenskega sveta v katerem živimo. 

In tako se vse stvari o katerih sem pisal združijo. Najdemo zgodbo, ki je globoko 

zakoreninjena v angleško kulturo in to je zgodba o tem, da je le sončno vreme dobro. Vse 

druge vrste vremena so nadloga in se jih je treba izogibat z ostajanjem v zaprtih prostorih in 

gledanjem televizije, pobegom v virtualni svet kjer ni vremena, tiščanjem v nakupovalne 

centre ali potovanjem na sončen počitnice. Če lahko premagamo to zgodbo potem lahko 

cenimo veliko raznovrstnost in raznolikost naravnega sveta okoli nas in s tem pridobivanje 

občutka za zdravje, dobro počutje zaradi preživljanja časa na prostem v različnih vremenskih 

pogojih na zelenih površinah, ki nas obdajajo. Kar je še več, to lahko tudi filozofsko izraža 

kdo smo, kot živa bitja vključeni v zeleni vremenski svet, ki se prilagajajo fizično in mentalno, 

da živijo v tem svetu. 

V naši netrajnostni industrijski družbi pa vseeno pasivno in samotno cenjenje vremenskega 

sveta ni dovolj. Potrebno je tudi pomagati otrokom, da se lahko uprejo potrošništvu in 

 

Zaključek 
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potrebno jim je vgraditi občutenje za čudo o življenju in raziskovanju vremenskega sveta. Z 

cenjenjem lokalnih zelenih površin in uporabo teh površin v vseh vremenskih razmerah  

potem obstaja osnova za politično ukrepanje za varovanje teh površin za prihodnost. 

Politični okrepi ne morejo biti samo za varovanje lokalnega, ampak tudi za delovanje v smeri 

tega, da ima na svetu vsaka skupnost dostop do zelenih površin in svobode za pridobivanje 

zdravja in dobrega počutja na teh površinah. 

Včeraj, 19. julija 2016, je bil najtoplejši dan v letu, saj je bilo izmerjenih 33°C v primerjavi z 

normalnim povprečjem 19°C v juliju. Počutil sem se neprijetno in bil sem brez energije, 

ampak vse to mi je dalo misliti na kakšni poti je naš planet. Danes je BBC poročal: »Prejšnji 

mesec je bil najtoplejši mesec junij doslej in štirinajsti zaporedni mesec, ko so bili podrti 

svetovni vročinski rekordi«. Če prevladujoča zgodba o tem, da je le sončno vreme dobro 

vreme velja potem se ne zdi  to globalno podnebno segrevanje tako alarmantno. Vsekakor 

potrebujemo bolj napreden način razmišljanja o vremenu in njegovega odnosa do 

globalnega podnebja. Delno to pomeni uživanje v različnih vremenskih razmerah okoli nas in 

cenjenje obdobja holocena z ugodnim podnebjem, ki je omogočilo razvoj civilizacij. Prav 

tako je potrebno ukrepati, da preprečimo, da se to obdobje konča (če je to še mogoče) ali, 

da se trudimo po najboljših močeh, da preprečimo najhujše posledice in da se prilagodimo 

na novo, bolj neugodno podnebje. 

Podnebje je običajno daleč od človekove zavesti ali prioritete, najverjetneje ker je 

sestavljeno iz statističnih povprečji v daljšem časovnem obdobju in si je posledično to težje 

predstavljati, kot pa nekaj bolj neposrednega kot je na primer teroristična bomba. Konec 

koncev na nas podnebje nima vpliva, ampak ima vpliv vreme z sušami, poplavami, hurikani 

in neurji, ki ubijajo. Rekel bi, da prav tako kot imamo podnebno ozaveščenost potrebujemo 

tudi vremensko ozaveščenost kjer bi mislili neposredno na vpliv prekomernega svetovnega 

potrošništva na ostre vremenske razmere v prihodnosti namesto zgolj na abstraktno 

podnebje.  

Zadnja stvar o kateri je potrebno razmisliti je, da prav tako kot cenjenje velike raznolikosti 

zunanjih vremen je potrebno bolj osebno vprašanje o notranjih vremenih. Melisa Harrison je 

zapisala, da dež daje prijetno vrsto melanholije, ogledalo enega izmed naših ključnih 

čustvenih stanj: ampak ne negativnega temveč globoko potrebnega, prav tako potrebnega 

kot je potrebno veselje (str. xii). 

Morda želja po suhem, vročem vremenu vpliva na naše notranje prizadevanje za popolno 

srečo. Vsekakor pa je dež v pesmih skoraj vedno uporabljen kot metafora za žalost, kot v 

pesmi Elle Fitzgerald z naslovom V vsako življenje mora pasti nekaj dežja. Ampak preveč ga 

pada v mojega je delček Rihannine pesmi, ki se nato nadaljuje z sedaj, ko dežuje bolj kot 

ponavadi. Sedaj ko bova imela drug drugega. Mrda moremo zgolj sprejeti in ceniti 

raznolikost vremena in prav tako moramo ceniti raznolikost čustev. Brez cenjenja navadnih 

čustev je nevarnost da v iskanju popolne, svetle sreče vsak trenutek vodi do razočaranja in 
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nas vodi v nakupovalna središča, da si kupimo izdelke, ki oglašujejo zavajajočo trditev, da 

nas bodo osrečili. 

Med analizo haikujev o vremenu sem opazil povezavo med hladnim vremenom in 

osamljenostjo. Tukaj je nekaj primerov tega12:  

さびしさに/飯をくうなり/秋のかぜ  Feeling lonely / I eat my dinner / autumn 

winds  (Issa). 

V osamljenost/jem svojo večerjo/jesenski veter (Issa). 

居眠りて/我はかくれん/冬ごもり  Taking a nap / I hide within myself / winter 

seclusion (Buson). 

Sem pri počitku/skrivam se znotraj sebe/zimska odročnost (Buson). 

淋しさの/うれしくもあり/秋の暮れ Loneliness / also has its pleasure / autumn 

dusk (Buson). 

Tudi samota/je lahko užitek/mrak v jeseni (Buson). 

To ni osamljenost v negativnem smislu. Buson je dokaj jasen v zadnjem  haikuju o tem, da je 

osamljenost lahko prijetna in ko govori o zimski odročnosti, govori o času za globoko 

razmišljanje in ne o neprijetnosti. Melanholičnost osamljenosti je estetsko cenjena kot Sabi, 

ki ga Ueda opiše kot »koncept, ko nekdo doseže popolno duševno vedrino s poglobitvijo v 

neosebno življenje narave z manj ega; popolna absorpcija drobnega ega od nekoga v široko, 

močno in čudovito vesolje.«13. 

Torej morda ni iskanje sreče v vseh vremenskih razmerah kot poje Gene Kelly o dežju, megli, 

snegu in temi. Morda je cilj cenjenje raznolikosti vremenskih razmer in raznolike palete 

čustev namesto, da čakamo, da posije sonce in dočakamo popolno srečo. 

Ob teku skozi vremenski svet, cenjenju nevihtnih oblakov, toče, megle, dežja in sonca upam, 

da bo nekdo tam zunaj prebral te besede in doživlja kaj podobnega v kraju kjer živi. Da sva 

oba del rastočega gibanja, ki pridobiva zdravje in dobro počutje iz vremenskega sveta v 

zelenih površinah sveta okoli nas namesto iz pretirane potrošnje. Skupaj lahko politično 

ukrepamo, da zavarujemo zelene površine v svoji skupnosti in skupnostih po celem svetu14.  
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Ta del ponovno pove zgornjo zgodbo vizualno, preko fotografij in le ta je vključena sem zato, 

da lahko študentje vidijo enega izmed načinov fotografiranja vremenskega sveta okoli sebe. 

Fotografiral sem jaz s starim fotoaparatom Nikon Coolpix. V večjem delu slike dajo vtis o 

vremenu (megla, oblaki) in bolj konkretnem fizičnem svetu (drevesa) na način, ki prikazuje, 

da ta dva svetova nista ločena, ampak se prepletata. Cilj je pokazati, kako navadna oseba 

(jaz) slika navadne stvari (travniške rože ob poti, megleni dan, oblake ob sončnem vzhodu) z 

navadnim fotoaparatom, ampak ujame ta svet tako, da se vidi kako poseben je na neki 

način, vreden, da se ustavimo za trenutek in ga cenimo. 

 

Zemljevid prikazuje vas v kateri 

živim, Swindon Village. Rdeča pika je 

moja hiša. Fotografije so bile slikane 

v bližini mojega doma, večinoma v 

Bushby Close in Upper Hill Meadow. 

Ena ali dve sta bili slikani pri Furzen 

Hill in Green Dean Furlong. 
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