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1.

Želja me je vlekla na pot

Goste dežne kaplje so se odbijale od okna doma duhovnih vaj 
v Connemari (obalni predel grofije Galway na zahodu Irske), 
ko sem z velikim naporom vodil skupino najstnikov, nepro-
stovoljnih udeležencev duhovnih vaj. V prostoru je odmeva-
lo besedilo skladbe How can I protect you in this crazy world 
(Kako naj te obvarujem v tem norem svetu) irske rock skupi-
ne Aslan in značilni glas pevca Christyja Dignama mu je dajal 
svojstven pečat. Pesem, ki naj bi bila koristen pripomoček za 
duhovno rast teh mladih, se je zarezala globoko v mojo no-
tranjo praznino in občutek krivde. Obrnil sem se proč, da ne 
bi videli bolečine, ki se mi je zarisala na obrazu. Kljub temu 
sem videl njihove zgovorne poglede. Ne da bi si znal razložiti 
zakaj, je pesem meni zvenela kot obtožba: kako lahko veru-
ješ po tragičnem dogodku, še posebej kot jezuitski duhovnik, 
katerega naloga je reševati ljudi? Ob prihodu avtobusa sem si 
oddahnil, da sem končal in da nisem več v središču pozornos-
ti. Otrpel in čustveno zmeden zaradi nepričakovane bolečine 
sem moral razčistiti sam s seboj.

Ne morem se še naprej delati, da v meni ni nikakršnih 
ran, sem pomislil na avtobusu na poti v Galway. Utrujen od 
pretvarjanja sem bil do grla sit slabega počutja in težavnega 
prebijanja skozi življenje, toliko da sem pač ostal živ. Počutil 
sem se nekoristnega za kogarkoli, če sam ne prehodim poti v 
bolečino zaradi izgube. V zadnjih nekaj letih po samomoru 
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mojega brata Donala1 je bilo težko. Fizično se je moja bol-
na duša kazala v obliki pasastega izpuščaja, depresije in po-
navljajoče se viroze. Začetni šok, odrevenelost ob pogrebu in 
reakcija po njem so bili psihično uničujoči, zdaj pa je šlo za 
manj izrazito, stalno tiho trpljenje, da ne omenjam duhovne 
krize, ki sem se je le medlo zavedal.

Tako kot pri mnogih drugih, ki žalujejo, je bilo življenje 
nenehna bitka: na zunaj sem se kazal močnega, v notranjo-
sti pa je vse vpilo o propadu in izgubi. Številni prijatelji, dru-
žinski člani in kolegi so bili sijajni v svoji skrbi in podpori, 
vseeno pa sem potreboval nekaj dodatne pomoči. Težko sem 
se odločil, potem pa sem se le obrnil na svetovalce in druge 
terapevte. Nazadnje sem našel podporno skupino za svojce 
samomorilcev. To je bil varen kraj, tako da sem lahko bil to, 
kar sem, izražal svoje občutke in se pogovarjal s sebi podob-
nimi, ki so prestali enako grozoto. Še vedno pa je ostalo ne-
kaj neozdravljenega. Kako bi lahko spet zaupal v življenje in 
spremenil to izkušnjo izgube v novo življenje in zavzetost za 
delo? Kot duhovnik, ki doživlja krizo vere, sem se znašel v 
protislovju in oznanjevati ljubečega Boga je bilo zame muka. 
Življenje se je dramatično spremenilo; s samomorom se je 
zagrinjalo odgrnilo in poti nazaj v stare gotovosti ni bilo več. 
Tako se nisem mogel več prav dolgo vleči naprej; potrebno je 
bilo nekaj radikalnega, da bi se znova prebudili moja navdu-
šenost in energija.

Med tisto vožnjo z avtobusom mi je prišla na misel 
zgodba o prisilnem okrevanju svetega Ignacija Lojolskega. 
Baskovski dvorjan, ki je pozneje postal ustanovitelj jezuitov 

1 Donal je angleška oblika irskega imena Domhnall, ki pomeni ‘vladar sveta’. 
V prvotni Irski je bilo to deveto najpogostejše ime. Glej Donnchadh O’Corrain in 
Fidelma Maguire, Gaelic Personal Names (Dublin: The Academy Press, 1981).
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(mojega reda), je živel pred petsto leti. Kot nekakšen prototi-
pni psiholog je začel preučevati svoja notranja razpoloženja 
in občtke, k mu je topovska krogla zdrobila nogo in ga prisili-
la, da je več mesecev preležal v postelji, premišljeval in sanja-
ril. Ta izkušnja in poznejše peš romanje sta bila katalizatorja 
radikalnega procesa preobrazbe. Priklenjenost na posteljo je 
pomenila, da je moral opustiti branje svojih najljubših vite-
ških romanov, ker niso bili na razpolago, in poseči po knjigi 
o Kristusovem življenju in prebirati življenjepise svetnikov. 
Vseeno pa je včasih še vedno sanjaril o svojih romantičnih 
željah, včasih pa se je posvečal duhovnemu branju. Pri tem 
si je v domišljiji slikal bistveno različne scenarije. Enkrat je 
sanjaril, kako si bo pridobil roko znane dame, drugič pa, kako 
bo prekosil svetnike v postu in romanjih. Na svoji postelji je 
prišel do nenavadnega odkritja:

Bila pa je ta razlika: kadar je premišljeval o posvetnih 
stvareh, je pri tem zelo užival. A ko je potem zaradi ut-
rujenosti odnehal, se je počutil suhega in nezadovoljne-
ga. Kadar pa je premišljeval o tem, kako bi šel bos v Jeru-
zalem, jedel samo zelišča in počel vse druge strogosti, o 
katerih je bral, da so jih delali svetniki, ga to ni tolažilo, 
samo dokler se je mudil v takih mislih, ampak je bil tudi 
potem, ko je odnehal, zadovoljen in vesel.2 

Kontrastni razpoloženji, ki ju je povzročilo eno ali drugo sa-
njarjenje, sta bili zelo pomenljivi. Ignacij je sklepal, da Bog ne-
posredno komunicira z njim, da ga vabi k premisleku in odlo-
čitvam in da ga končno vodi v popolnoma drugačno življenje.3 

2 Ignacij Lojolski, Romarjeva pripoved, prev. France Baraga (Ljubljana: Dru-
žina, 1990), št. 8, 32. Poudarki so moji.

3 Michael Ivens, An Approach to Saint Ignatius of Loyola (Oxford: Way 
Books, 2008), 8–9.
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Bistvo njegovega spoznanja je bilo, da mu plitve želje (sebične, 
v lastno korist) v resnici ne vlivajo življenjske moči in da mu 
povzročajo občutek nezadovoljstva in potrtosti. Nasprotno pa 
so najgloblje želje (v korist drugih) imele ugodne posledice: po-
življale so ga in mu prinašale občutek zadovoljstva in tolažbe. 
Bolezen ga je prisilila v usmerjenost navzven v radostni izziv 
življeja namesto životarjenja v udobni potrtosti.

Čeprav sem dobro poznal to zgodbo, je vzbudilo mojo 
pozornost prav to, kako je njegova bolezen postala odločil-
na za preobrazbo. Zazdelo se mi je, da je nekaj podobnosti 
med mojo boleznijo in razpoloženji, ki jih je povzročala, ter 
Ignacijevo izkušnjo; do odgovorov lahko prideš z romanjem, 
spoznavanjem samega sebe in premišljevanjem.4 Tudi jaz 
sem moral izbrati med dvema različnima možnostma: tisto, 
ki poživlja življenjsko moč, in tisto, ki jo ubija, in ta izbira je 
nepreklicno vodila v akcijo, popotovanje ali vztrajno priza-
devanje za dosego nekega cilja. Ko se je Ignacij pozdravil, je 
takoj odšepal na svojo romarsko pot v Jeruzalem in v novo 
življenje. Vso svojo izkustveno modrost glede razpoloženj in 
odločitev je izoblikoval v duhovni priročnik, imenovan Du-
hovne vaje5, vodnik, ki ga sam veliko uporabljam. Ignacij je 

4 Zanimivo je, kako je Ignacij našel pravo duhovno usmeritev v svojem 
čustvovanju ali občutkih. Potreboval je čas, počitek in samoto, da jih je prepoznal. 
Glej Michael O'Sullivan, »Trust Your Feelings but Use Your Head: Discernment and 
the Psychology of Decision Making,« Studies in the Spirituality of Jesuits 22/4 (1990).

5 David L. Fleming, Draw Me Into Your Friendship – The Spiritual Exercises: 
A Literal Translation and a Contemporary Reading of the Spiritual Exercises (St Louis: 
Institute of Jesuit Sources, 1996).

[Avtor se v pripovedi in v opombah sklicuje na angleško izdajo Duhovnih vaj, v 
kateri je prevodu izvirnega Ignacijevega besedila dodana tudi sodobna interpretacija. V 
slovenščini nimamo ne te ne kakšne druge komentirane izdaje tega znamenitega Igna-
cijevega dela. Na nekaterih mestih je zato težko uskladiti avtorjeve interpretacije s slo-
vensko izdajo Ignacij Lojolski, Duhovne vaje (Ljubljana: Župnijski urad Ljubljana Dravlje, 
1991); (v nadaljevanju označena z okrajšavo Dv in standardnimi številkami odstavkov).]
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vedel, kaj je huda depresija in kaj duhovna potrtost, in je sam 
prestal svojo »temno noč«. Nekoč je celo pomislil na samo-
mor. Moja zgodba in želja sta se mi zdeli presenetljivo podob-
ni Igncijevi.

Živo sem se spominjal tridesetdnevnega romanja, ki je 
bilo del moje jezuitske formacije pred kakimi dvajsetimi leti. 
Pešačil sem po Španiji po Ignacijevih stopinjah in med po-
tjo prosil za hrano in prenočišče.6 To je bil eden odločujočih 
trenutkov mojega poklica, ko sem se, paradoksalno, počutil 
svobodnega, čeprav nisem imel ničesar, sitega, čeprav sem bil 
lačen, in živega, čeprav sem živel v negotovosti. Intuicija mi 
je zdaj govorila, da moram nazaj v tisto preprosto popotno 
samoto z Bogom, popolnoma odprt za življenje. Ker sem to 
nekoč že okušal, sem si to spet zaželel. Vedel sem, da pri pet-
desetih letih na poti ne morem prositi miloščine, še vedno pa 
si lahko nadenem nahrbtnik in pešačim.

Ker se navdušujem za romanja, je vzbudil moje zanima-
nje legendarni Camino de Santiago, Jakobova romarska pot 
v Santiago de Compostela. Veliko sem že prebral o Caminu, 
ogledal sem si tudi film Pot (The Way)7 z Martinom Sheenom v 
glavni vlogi. Film na pretresljiv način obravnava prebolevanje 
bolečine in tragične izgube s hojo. Semena zamisli v moji glavi 
so začela kliti. Lahko bi prehodil starodavno pot v Santiago 
in si poskušal povrniti »izgubljeno navdušenost«8 ter znova 
sestaviti koščke svojega življenja. Pripravljen sem bil živeti 

6 Romanje je opisano v Brendan McManus, »Ignatian Pilgrimage:  
The Inner Journey – Loyola to Manresa on Foot,« The Way, 49/3 (2010).

7 Žalujoči oče (igra ga Martin Sheen) se odloči, da bo prehodil Jakobovo  
pot in tako počastil spomin na sina.

8 Margaret Silf, Inner Compass: An Invitation to Ignatian Spirituality  
(Chicago: Loyola Press, 1998), 119.
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asketsko, se prepustiti nepredvidljivim dogodkom na poti in 
hoditi v meditativnem ritmu, ki ustvarja tišino.

Hotel sem prisluhniti svojemu srcu, biti v stiku z naravo 
in živeti iz najglobljega dela sebe, tako kot Ignacij. V imenu 
naše družine naj bi nesel v Santiago simbol brata Donala. Že 
samo omenjanje besed »grem na Camino« v pogovoru je v 
meni povzročilo instinktivno spremembo in vžgalo ogenj. 
Zame je bila to potrditev, da je ta želja v meni pristna9 in da je 
na neki način z njo povezana moja ozdravitev. Camino ni bil 
samo popotovanje ali pohajkovanje, temveč vztrajno iskanje 
nadaljnjega duhovnega življenja in smiselno preoblikovanje 
razbitih kosov. Popotovanje v neznano me je razvnemalo in 
mi hkrati vzbujalo strah.

Tisto zimo sem se lotil načrtovanja poti najprej z razi-
skovanjem vodičev, spletnih strani in blogov. Zbral sem po-
sebno pohodniško opremo in začel načrtovati to osemsto 
kilometrov dolgo pešpot. Informacij in nasvetov v zvezi s Ca-
minom je bilo več kot preveč in marsikaj tudi ni bilo skladno. 
Človeka na primer zmede že to, da ni točno določenega iz-
hodišča, le cilj je en sam. Obstaja »romarski potni list«, meja 
pa ni. Caminov do Santiaga je v resnici več, ne samo eden. 
Mnenj o hoji po Caminu je toliko, kolikor je ljudi, motivacije 
ali filozofije, zakaj prepešačiti to starodavno pot, pa so zelo 
različne.

Veliko sem razmišljal in se potem odločil, kako bom 
prehodil pot do Santiaga:

9 Presenetljivo je, da je Ignacij spodbujal velike želje. Menil je, da je Bog  
v naših najglobljih željah in ne v plitvih. Romanje in popotovanje nam omogočata, 
da gremo globlje vase in razločimo tisto, kar je za nas dragoceno, od nekoristnega. 
Glej Margaret Silf, Inner Compass: An Invitation to Ignatian Spirituality (Chicago: 
Loyola Press, 1998), poglavje 8.
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• Hodil bom sam kot romar10; to bo oseben podvig in 
hočem imeti čas, da si uredim glavo, premišljujem in 
meditiram.

• Hodil bom po mnogo manj popularni severni poti, 
imenovani Camino del Norte (ne po klasičnem Cami-
nu Francés), od francoske meje ob obali osemsto kilo-
metrov proti zahodu; čeprav je infrastruktura skro-
mna, je pot veliko bolj slikovita.

• Kot simbol bom nesel s seboj staro Donalovo maji-
co nogometnega kluba Barcelona in jo v imenu naše 
družine položil na oltar v Santiagu.

• Zbiral bom podporo za irsko organizacijo za prepre-
čevanje samomorov, s katero sem sodeloval.

• Moj navdih in vodnik bo sveti Ignacij Lojolski, popot-
nik in romar11; uporabljal bom njegove Duhovne vaje, 
da me bodo vodile.

Navadno sem pohodnik le ob koncu tedna, zato sem pred od-
hodom za dodatni trening hodil po hribih zahodne Irske z 
nahrbtnikom, polnim opek. Ko sem zadnji večer pred odho-
dom pripravljal nahrbtnik, sem na kopalniški tehtnici mrzlič-
no prelagal stvari ven in not, da bi zmanjšal težo. V deževnem 
jutru v začetku junija sem se znašel na asfaltu dublinskega 
letališča, ogrnjen s pelerino. Ko sem čakal na stopnicah letala, 
sem v svojih lahkih pohodniških oblačilih drgetal od mraza 

10 To je kot iskalec ali popotnik. Pomeni pretrgati vezi in oditi z doma, 
pustiti preteklost za seboj ter biti odprt za nekaj novega in poln upanja, da bo to 
razsvetljujoče. »Na zunaj postaneš potujoč in neznan tujec, na znotraj pa si na ne-
znani poti proti svojemu resničnemu jazu, proti Bogu.« Glej Peter Muller in Angel 
Fernandez de Aranguiz, Every Pilgrim's Guide to Walking to Santiago de Composte-
la, prev. Laurie Dennett (Norwich: Canterbury Press, 2010), xxv.

11 Ignacij je dojemal sebe kot romarja, saj se tako poimenuje, ko pripoveduje 
svojo življenjsko zgodbo. Glej Ignacij Lojolski, Romarjeva pripoved (Ljubljana: Druži-
na, 1990), op. 30, 38.
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in mislil na toplejše kraje v Španiji. Kontrolna tehtnica je za 
moj nahrbtnik pokazala 7,7 kg, kar je bil rezultat neusmilje-
nega prekladanja stvari za na pot in odločitve, da spalno vrečo 
pustim doma.12 Še vedno utrujen od svojega dela sem ves let 
prespal. In tako sem se nenadoma kar topil pri 25 stopinjah v 
francoskem Biarritzu.

Ko sem čakal na vlak za Irún, kraj na francosko-španski 
meji, kjer naj bi začel svojo pot, sem naletel na izkušenega 
kanadskega romarja Jima, ki je nameraval že desetič preho-
diti francosko smer. Čeprav tujca, sva hitro postala prijatelja, 
saj sta naju povezovala navdušenje za pohodništvo in skupni 
cilj popotovanja. To je bila moja prva izkušnja čisto posebnih 
vezi na Caminu. Drug drugemu sva povedala zgodbo o tem, 
kaj naju je privabilo na Camino. Čeprav je imel Jim več iz-
kušenj, sem presenečen takoj opazil njegovo skromnost, mir, 
ki ga je izžareval, in pripravljenost, da ti pomaga z nasveti. 
Odpeljala sva se vsak v svojo smer; on ravno v nasprotno, v 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Nikoli več ga nisem videl.

Ko sem vstopal v lokalni vlak sam, sem občutil mešani-
co navdušenja in tesnobe ob misli, kako bom naslednji dan že 
hodil po mitični Jakobovi poti. Vlak je pridrdral do francoske-
ga obmejnega mesta Hendaye in se ustavil, ker je moral po-
čakati na zvezo. Ugotovil sem, da lahko pridobim celo uro, če 
jo mahnem kar peš tri kilometre do Irúna v Španiji. Počasi in 
zavestno sem si prvič nadel svoj za Camino izbrani nahrbtnik 
in se odpravil po zelo neznačilni ulici proti španski Baskiji. 
Na meji sem se zaustavil pri meddržavnem mostu sv. Jakoba 

12 Zelo te strezni, ko ti postane jasno, da je teža nahrbtnika ključni pogoj  
za hojo brez poškodb in da je idealna teža deset odstotkov tvoje telesne teže. 
Kompromisi so nujni in ta moja radikalna odločitev me je stala nekaj noči spanja, 
gledano v celoti pa se je verjetno izplačala. Glej www.urcamino.com/camino- 
frances/what-to-carry).
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(puente de Santiago), kar se mi je zdelo primerno za začetek 
mojega romanja. Zmolil sem in iskreno prosil za varstvo, po-
gum in zdravje v naslednjem mesecu. Začetek Camina je bil 
pravzaprav razočaranje. V mislih sem pričakoval ogromna vs-
topna vrata, množico domačinov, dramatičen občutek. Nič 
od tega, samo asfaltna cesta, rjaveč most in oddaljene opeč-
nate strehe.

Obe mesti se tako prepletata, da sem bil v Irúnu, še 
preden sem se tega zavedal. Stopil sem do svoje prve cerkve 
na Caminu, mogočne Iglesie de Nuestra Señora de Juncal iz 
sedemnajstega stoletja. Pričakoval sem gostoljubnost v sre-
dnjeveškem slogu, pa sem naletel na zaklenjena vrata. Malce 
nejevoljen sem sestavil svojo romarsko molitev na cerkvenem 
pragu. Potem mi ni preostalo nič drugega, kakor da najdem 
albergue (zelo preprost in poceni hostel, prenočišče, name-
njeno za popotnike na Caminu). Izkazalo se je, da sta to dve 
preurejeni tesni stanovanji ob železniški progi. Že kar nekaj 
let nisem spal na pogradu in predstavljajte si mojo grozo, ko 
sem ugotovil, da sobe nimajo vrat in da bom dejansko spal 
skupaj z vsemi tridesetimi prenočevalci. Lastnik prenočišča 
je zaznal moje nelagodje, saj so moja kričeče nova oblačila 
izdajala zelenca, in ga pregnal s prijaznim nasmeškom. Zelo 
mi je pomagal, ko mi je opisal pot naslednjega dne, etapo, in 
mi na zemljevidu pokazal, kje naj se ustavim. Dal mi je prvi 
uradni žig (sello) v moj credencial (romarjev potni list, ki ga 
žigosaš povsod, kjer prenočiš, in ki ga na koncu pregledajo, 
da dobiš compostelo, certifikat o opravljenem Caminu), kar je 
bilo nenavadno pomirjujoče glede na to, da sem bil na začet-
ku nečesa, doslej večidel še neznanega.

Obžaloval sem, da sem pustil spalno vrečo doma, saj 
sem zaradi mraza bolj malo spal, kar ni bil ravno dober zače-
tek tridesetdnevnega maratonskega pešačenja. Vstajanje ob 
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pol sedmih je bilo šok za moj organizem in porabil sem skoraj 
štirideset minut, da sem se po polževo pripravil za odhod. Ko 
sem bil končno zunaj, je vzhajajoče sonce na žarečem nebu z 
lisami temnih oblačkov pregnalo moje strahove. Počutil sem 
se odprtega in pripravljenega za pogovor in privoščil sem si 
nenačrtovan izlet do Hondarribie, da bi videl in okušal oce-
an. Med pogovorom z nekaj domačini sem se zavedel, da sem 
na baskovskem ozemlju, kjer so barve, duh in jezik tako edin-
stveni. Tam na obali je bil tisti dramatični začetek Camina, 
ki sem ga iskal: dolga pesem, zapisana v baskovskem in špan-
skem jeziku, ki se začenja takole:

Camino vabi, ti odkrivaš; lahko skreneš in narediš ovi-
nek, kadarkoli želiš. To je pot po zemlji in vodi, čez kate-
ro prideš po mostu ali z barko; odpelje te proč od hrupa 
prometa in te pripelje do žuborenja reke, do nenehnega 
valovanja morja, polnega slanega zraka.13

Nenavaden, kontemplativen vstopni spev na začetku Cami-
na, pa vendar hrana za mojo romarsko dušo.

Žal nisem bil pripravljen na visok hrib, pred katerim sem 
se znašel na poti do Santuaria de Guadalupe, kjer se je moja 
pot spet pridružila Caminu. Vsi morebitni sledovi poezije ali 
mistike so kmalu izpuhteli, ko sem se potil navkreber po pro-
metni ovinkasti cesti in so nekje višje gori ropotali gradbeni 
stroji. Za trenutek sem se ustavil in prižgal svečko v prelepem 
Marijinem svetišču Guadalupe. Po skromnem kosilu na parki-
rišču, pozabil sem si namreč nabaviti hrano za na pot, sem se 
odpravil naprej po čudoviti poti, speljani po pobočju. Borno 
grmičevje in temno rdeča zemlja sta me spominjala na pohode 
po hribih v okolici Dublina. Preostali del popoldneva se mi ni 

13 Pesem v pristanišču v Hondarribii, Gipuzkoa, Baskija. [Op. prev. : Prevod 
v angleščino je avtorjev.]
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zdel naporen, čeprav je bila pot prašna. Bil sem očaran od cin-
gljanja kravjih zvoncev in predirljivega meketanja koz. Camino 
je dobro kazal, če se bom le mogel držati načela »korak za ko-
rakom« in hoditi dan za dnem.

Končno sem prišel v Pasajes de San Juan, čudovito 
majhno staro ribiško pristanišče, zarezano v pečine iz pešče-
njaka. Ker sem umiral od lakote, sem si privoščil tunino z 
zelenjavo v nekem bifeju in se potem sprehodil po vrtogla-
vi poti po pečinah nad turkizno modrim morjem. Nazadnje 
sem v zavetju našel cvetoč travnik za siesto, medtem ko sem 
čakal, da odprejo prenočišče. Že na prvi pogled je bil Hospital 
de Peregrinos svetel in prijazen. Hospitalero (upravnik pre-
nočišča) Felice je bil odličen gostitelj in se je zelo trudil, da bi 
se jaz prijetno počutil. Svoj pograd sem dobil v prostorni in 
zračni mansardni sobi skupaj s samo še tremi drugimi, kar je 
bil pravi luksuz.

Felice me je zarotniško odpeljal vstran in mi povedal, 
da obstaja nekaj, kar je ključno za Camino. To je bil prvi 
konkretni preizkus moje zarjavele španščine. Ugibal sem, 
kaj mi namerava povedati; morda bo to kakšno opozori-
lo glede osebne varnosti ali določenih krajev, ki naj se jim 
izognem. Z največjo resnostjo je naznanil: »Da se na Ca-
minu ne boste izgubili, vedno sledite flechas amarillas (ru-
menim puščicam).« Razložil mi je: »V različnih predelih se-
verne Španije obstajajo različni sistemi označevanja Poti14: 
školjke, kažipotne table, vendar pa lahko pomenijo različne 
stvari, odvisno od vsakega predela. Ročno narisane rumene 
puščice pa vas bodo vedno usmerjale v pravo smer. Pojavlja-
le se bodo približno vsakih dvesto metrov; vse, kar morate 

14 Zdi se mi, da beseda camino (angl. way) v pomenu ‚pot‘ zajame moje 
iskanje gotovosti in ponovnega izoblikovanja osebne vere. Tudi v Apostolskih delih 
beremo o prvih kristjanih, da so o njih govorili kot o privržencih Poti.
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narediti, je, da ste pozorni nanje.« V resnici se je izkazalo, 
da je bil to eden najkoristnejših nasvetov, kar sem jih dobil 
in ki mi je prihranil veliko izgubljenega časa. Felice (zveni 
podobno kot španska beseda feliz ‚srečen‘) je imel pravo ime.

Zadovoljen, da se prvi pravi dan na poti nisem preveč 
naprezal, sem šel na lagoden sprehod po pristanišču, med-
tem ko se je sonce stapljalo z morjem. Točno nasproti sem 
videl, kje bom hodil naslednji dan. Čakal me je skoraj navpi-
čen vzpon po skalnatem pobočju. Ker sem tisti dan stradal, 
sem se spomnil, da si moram kupiti dovolj hrane za opol-
danski obrok za naslednji dan. Na trgu sem srečal še dve po-
hodnici, Italijanko in Nizozemko, in prijetno smo klepetali 
ob pijači in juhi iz morskih sadežev. Kaj kmalu pa smo se 
lotili bistvene zadeve: zakaj smo na Caminu, kar je običaj-
na tema pogovora med pohodniki. Hotel sem zaščititi svojo 
zasebnost, zato sem bil nekoliko nejasen (»kriza srednjih 
let«), vendar pa je to vprašanje v meni bolj in bolj odmevalo. 
Zvečer sem bil že pošteno utrujen in sem v hostelski postelji 
pod toplo odejo sladko zaspal.

Naslednji dan mi je minil, da nisem vedel kdaj. Bolečih 
nog in utrujen sem se pozno popoldne privlekel v Orio v 
družbi dveh Špancev, ki sem ju srečal na poti. Opazil sem, 
da že v tej začetni fazi dnevni ritem postaja vse bolj utečen: 
začetek ob šesti uri, ves dopoldan na poti, sam si pripraviš 
opoldanski obrok, preden postane vroče, poiščeš albergue, 
romarska maša v mestu, dolg popoldan za branje ali premiš-
ljevanje in potem še cenen menu del día večerni obrok. Za-
sebno prenočišče v Oriu je bilo nekaj posebnega, čeprav je 
bilo nekoliko dražje (10 €) kot občinska prenočišča. V klet-
nih prostorih družinske hiše je bilo čisto in svetlo, z lepim 
razgledom na neskončno zeleno hribovje.
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Počasi pa sem spoznaval tudi ekstaze in agonije slav-
nega Camina del Norte. Strme vzpetine so težavne za poho-
dnika in zahtevajo precej truda in znoja. Na delu poti, ko 
sem se ves dan vzpenjal in spuščal, sem se že povzpel na 
kar dva dokaj visoka vrhova. Videl sem znamenito mesto 
San Sebastian in tamkajšnje prelepe polmesečaste peščene 
obale. Bilo je sanjsko, ko sem navsezgodaj hodil po čistih, 
praznih mestnih promenadah in poskušal najti domiselne 
rumene puščice. Pravo poplačilo pa so bili razgledi; morje 
vedno pred očmi, visoki klifi in galebi, ki se dvigajo v nebo. 
Kraji so bili vsi izrazito baskovski: nerazumljive oznake na 
cestah, govor ljudi in arhitektura. V Oriu sem videl nekaj 
čudovitih hiš iz šestnajstega stoletja z bogato ornamentiko, 
izklesano v preklade iz peščenjaka nad vrati.

Čeprav sem bil na poti šele tri dni, se mi je zdelo, da ho-
dim že celo večnost, kakor da sem vstopil v neko drugo raz-
sežnost, kjer čas teče počasneje in je življenje drugačno. Bolj 
in bolj sem užival ob jutranji hoji, meditativni spodbudi, naj 
ujamem ritem in se mu predam. Nisem še prišel do nobenega 
pomembnega spoznanja in vse, kar sem počel, je bilo le na 
ravni preživetja: jedel sem, hodil, pil, se pogovarjal in spal. Ko 
sem tisti večer opravil svoj pregled dneva15, sem presenečen 
ugotovil, da sem bil ves dan pozitivno, optimistično razpolo-
žen. Ignacij je to imenoval »tolažba« in zame je to pomenilo 
potrditev moje najgloblje želje, da bi bil na Poti.

15 Molitev, znana tudi kot izpraševanje vesti ali eksamen, je najpomembnej-
ša molitev v Ignacijevih Duhovnih vajah (Dv 43). Pomaga nam pregledati dan, ki  
je za nami, in premisliti, kje je v našem vsakdanjem življenju deloval Duh. Glej 
www.loyolapress.com/how-can-i-pray-try-the-daily-examen.htm.


