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UVODNIK

Presojati s svojo glavo!

Marjan Bradeško

Človek se po eni strani vse bolj oddaljuje od narave, po drugi pa vse več 
ljudi zahaja vanjo. A ti obiski so krajši kot nekoč, saj nas hitro se vrteči svet 
takorekoč sili v hlastanje. Če ni dovolj energije, so tu ploščice in vsakovrstne 
pijače, če ne vemo, kam, je tu GPS … Toda prehranska dopolnila in tehnični 
pripomočki niso dovolj za zahajanje v naravo, še manj za poznavanje in 
spoštovanje le-te. In tu je še dodatni vidik – psihologija množic. Če gredo vsi, 
grem še jaz. Žal, večkrat, kar naravnost v nevarnost.

Poglejmo primer. Lani sem, po mnogih letih zahajanja v gore, z 
brezglavim sledenjem množici – zelo tvegal. Bilo je na cilju gorske etape dirke 
po Italiji (Giro d'Italia), na vrhu gore Monte Zoncolan (1750 m). Množica se je 
ves dan zbirala, mnogi so se v povsem neprimerni obleki in obutvi v gorski 
svet pripeljali z gondolo, drugi prikolesarili, nekateri smo prišli peš iz doline. 
Dan je bil soparen, in bliže ko je bil zaključek dirke, z več strani in hitreje so 
se grmadili črni oblaki. Strele smo videli na različnih koncih in vse bliže so 
bile. Če bi bil tam na vrhu sam, bi že zdavnaj zbežal v dolino, v zavetje koče, 
kamorkoli … A okoli je bilo nekaj tisoč ljudi, željnih tekme, zmagovalcev … 
Bilo je bučno, v zraku helikopterji, napeto. Saj če so tu vsi, bom pa še jaz. 
Ob prihodu prvih kolesarjev se je razbesnela nevihta s točo, strele so švigale 
vsepovsod. Množica se je šele tedaj zganila – bližnje koče so bile takoj polne, 
pred gondolo, ki se je ustavila, velikanska vrsta ljudi. Z bratom sva jo v nalivu 
ubrala kar navzdol po smučišču. Strele so mimo naju letele nekam v dolino in 
udarjale v temne smrekove gozdove. Zelo nevarno srečanje s strelami, iz oči 
v oči!

Ko sem razmišljal o svojem primeru z nevihto, kjer je množica 
posamezniku dala lažnega poguma, sem se kar ustrašil. Poznam podobno 
zgodbo skupine, ki jo je v sredogorju prav tako zalotila nevihta. Čeprav je 
nekdo v skupini večkrat opozoril, da je nevihta neizbežna, celo zahteval, 
da se umaknejo na varno, je vodja to preslišal, skupina pa mu je sledila – do 
udara strele. Množica lahko povsem zaslepi celo previdno in preudarno glavo. 
Pomislimo na številne podobne primere, ki jih videvamo v gorah vsak dan. Saj 
če vsi tile gredo na Triglav, bom pa še jaz (čeprav sem bolj slabo pripravljen). 
Saj če vsi smučajo tu, bom pa še jaz (pa čeprav močno sneži in je veliko novega 
snega). Saj če vsi gredo po tej ferati, bom šel še jaz (pa čeprav sem doma 
pozabil čelado). In takih "Saj če …" je žal preveč. 

Da ne bomo kot ovce (čeprav jih imam prav rad), moramo o psihologiji 
množic kritično razmišljati vsak dan, še posebej, ko gre za naravne sile. 
Planinske šole, vzgoja, samovzgoja – vsepovsod poudarimo lastno 
razmišljanje. Tudi pogum, da množici obrneš hrbet, če presodiš, da ni vse 
tako, kot bi moralo biti – pa če je to pri tebi (nepripravljenost) ali pri množici 
(nepremišljena odločitev). Pretehtati sam, presoditi sam, odločiti se sam, ne 
slepo slediti množici – lahko v gorah pomeni tudi mejo med življenjem in 
smrtjo.
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Uredništvo Planinskega vestnika skrbno 
preverja vse članke in točnost v reviji 
objavljenih opisov poti, ki praviloma 
vključujejo opozorila na nevarnosti in možne 
pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis 
vedno subjektiven, poleg tega se objektivne 
težave na terenu lahko spreminjajo iz dneva 
v dan, celo iz ure v uro. Zato uredništvo revije in 
Planinska zveza Slovenije ne moreta prevzeti 
nobene odgovornosti za morebitne poškodbe 
ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli 
zaradi hoje po gorah po navodilih iz te revije.
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