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POSTOJNA • Desetega 
novembra bo minilo že 11 
let, odkar Tomaža Humarja 
ni več med nami. A spomin 
na edinstvenega in povsem 
drugačnega alpinista je še 
vedno zelo živ. Gozdni Joža, 
kot si je sam rad rekel, ni bil 
le prvi, ki je plezanje že dalj-
nega leta 1999 pri vzpenja-
nju na Daulagiri preselil na 
internet, prvi je alpinizmu 
dodal duhovno dimenzi-
jo. »Osemdeset odstotkov 
alpinizma je v glavi in samo 
z odprtim tretjim očesom 
lahko razumem steno in 
sprejmem nevarnosti. Na 
zahodu nežive narave ne 
doživljamo kot žive, a jaz 
energijo stene čutim in se 

polnim z njo,« je dejal leta 
2002 v intervjuju za Ono.

Gora je spregovorila
Pri občutenju energije 
stene je bila Tomažu v 
veliko oporo bioterapevtka 
Nataša Pergar iz Postojne. 
Najprej mu je z bioenergijo 
pomagala, da se je po padcu 
v domačo klet, po katerem 
bi skoraj pristal za vedno 
na invalidskem vozičku, 
sploh lahko vrnil v 
stene, nato pa je postala 
nepogrešljiva članica na 
treh njegovih himalaj-
skih odpravah, v letih 
2003 in 2005 na Nanga 
Parbat ter leta 2004 na 
Jannu. Njena naloga 
je bila, da s svojim 
videnjem energijskih 
polj ugotovi, kakšne 
so avrične barve 
gore in Tomaža ter 

kdaj sta oba pripravljena, da 
sprejmeta drug drugega in 
postaneta eno.
Nataša Pergar, ki je sposob-
na videti energijska telesa 
oziroma avro človeka, se 
je na odpravah posvetila 
prepoznavanju energij, ki 

jih oddaja tudi neživa 
narava. Izziv je bil velik 

in njena naloga ni bila 
niti malo enostavna, 
temveč v veliki meri 

zelo odgovorna. 
Tako je konec leto-
šnjega poletja svoja 
doživetja in izku-
šnje na odpravah s 
Tomažem opisala v 

knjigi Govorica naj-

višjih gora. Knjigo je izdala 
založba Chiara.

Ozdravila ga je z 
bioterapijo
»Ko sem prišla na prvo 
odpravo, bilo je leta 2003, so 
me vsi čudno gledali. Kdo 
je ta ženska in kaj počne na 
alpinistični odpravi, so se 
spraševali. Tomaž nikomur 
sploh ni povedal, da me bo 

vzel zraven, poleg tega pa v 
alpinizmu do takrat še nihče 
ni preučeval energij, ki jih od-
dajajo himalajske gore, in teh 
tudi narisal,« se spominja.
Njun odnos, ki je bil sprva 
terapevtka-klient, potem pa 
se je preoblikoval v učenka-
-učenec, se je začel, ko se je 
Humar zdravil po nesreči v 
domači hiši. »Za njim je bilo 
deset operacij, kirurgi so ga 
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Na podelitvi odlikovanja pakistanskima pilotoma, ki sta ga rešila iz luknje v Nanga Parbatu. FOTO: IGOR MODIC

Bioterapevtka Nataša Pergar 
je napisala knjigo o odpravah 
s Tomažem Humarjem. 
FOTO: IGOR MALI

KRANJ • Ko povprašate po 
ponudbi v Babuškini pekarni 
sredi Kranja, dobite v meh-
kobne jezikovne meandre 
ovit odgovor. Prijeten zven 
slovenščine je rezultat prijate-
ljevanja s slovanskim jezikom 
ruskega vzhoda. Daria Iuzan 
je doma iz Vladivostoka, ki 
v prevodu pomeni varuh 
vzhoda. Mesto je od gorenjske 
prestolnice oddaljeno 8340 
kilometrov, toliko, kot je proti 
zahodu od Kranja oddaljen 
San Francisco v ZDA.
Z možem Anatolijem 
Kolenchukom, Ukrajincem 
iz Rovna, je Daria pred leti 
načrtovala počitnice na Hr-
vaškem. »Bili smo na hrvaški 
obali, nato smo se podali v 

Slovenijo. Ko smo potovali 
skozi deželo, smo občutili 
ljubezen, uživali lepote 
okoli nas. Nismo se ustavili 
v Ljubljani, ampak v Kranju, 
nato smo odšli še na Bled. 
Bilo nam je zelo všeč, počutili 
smo se odlično in z možem 
sva začela razmišljati, kako se 
preseliti sem.« Ni minilo dol-
go, ko je Anatolij dobil službo 
v Kranju. Prvo leto je bila 
Daria doma s sinom, komaj je 
shodil, se mu je pridružila še 
sestrica, rojena je v Sloveniji. 
»Anatolij je hudo zbolel. Kar-
cinom mu je onemogočil delo 
in tako sva začela razmišljati, 
kako do denarja,« pove Daria. 
Anatolijeva mati Iryna je 
imela v Rovnu že skoraj dvaj-
set let pekarno. Odločila se 
je, da se pridruži starejšemu 
sinu, snahi in vnukoma, ki jih 
je zaradi hude bolezni bolj in 

bolj ovijala tesnoba. Pekarno 
je prepustila mlajšemu sinu 
in prodala svoje stanovanje, 
da bi v Kranju odprli pekarno. 
Preselila se je v Slovenijo in s 
seboj prinesla recepte za vrsto 
rusko-ukrajinskih pekovsko 
kulinaričnih dobrot.
»Delali sva skupaj. Slovencem 
je bila naša ponudba najprej 
malo čudna, sploh s pirožki 
so imeli veliko težav z razu-
mevanjem njihovega namena 
v prehrani. Kranj vsekakor 
ni veliko mesto in zato tudi 
prometa ni veliko.« Znanec, 
ki je postal reden odjemalec 
v Babuškini pekarni, nam je 
pojasnil: »Babuškino pekarno 
smo dojemali kot nekaj eli-
tnega, zunajserijskega, kar je 
tudi res. Vsak kos, vsako peci-
vo, kruh, tudi vsak pirožek je 
bil sredi noči narejen s pozor-
nostjo in ročno. Nasprotje so 
nekatere druge pekarne, ki so 
nekakšen pekovski fastfood. 
Povsod pri njih je popolnoma 

vse v ponudbi enako, če kupiš 
izdelek v Kranju ali Kopru.«

Nazaj v Ukrajino
Anatolij je pred letom in pol 
umrl. »Ker tašča ni dobila 
podaljšanega vizuma, se je 
morala vrniti v Ukrajino,« 
pravi Daria: »Ostala sem sama 
z dvema otrokoma in v pe-
karni je veliko preveč dela, da 
bi ga zmogla. Tako sem je del 
dala v najem, sama pa sem se 
odločila, da bom izdelovala 
izključno ruske pekovske in 
prehrambne izdelke, ki jih 
bom ponujala na spletu z 
dostavo na dom.« Njeni odje-
malci so predvsem Rusi, ki ži-
vijo v Sloveniji. Spletna stran 
Babuškine pekarne je zato v 
ruskem jeziku. »Dostava je 
odvisna od naročila, sem se 
pa zaradi povpraševanja od-
ločila, da bom spletno stran, 
ki je v cirilici, postavila tudi 
v slovenščini. Tako bo bolj 
razumljivo nam vsem. Hkrati 

pa bom za pekarno v Kranju 
začela peči ruske slaščice.«
Če želite poizkusiti dobrote 
naših slovanskih vzhodnih 
babic (beseda babuška pome-
ni prav to), lahko sežete po 
pirogu, ki je neke vrste pita, 
nadevana ali sladko z višnjo 

ali slano z mesom in zeljem. 
»Imam pelmene, ki se jedo z 
juho ali brez dodatkov. Lahko 
bi iskali podobnost s Sloven-
cem bolj poznanim ravio-
lom, a v pelmenu je nadev 
izključno mesni. Priporočam 
varenike – testo je nadevano s 
krompirjem ali s skuto ali go-
bami ali pa pač spet sladko z 
višnjami. Sladke variacije jedi 

Ročno izdelani pelmeni 
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Že navzven pekarna ponudi pridih ruskega vzhoda. FOTO: BOŠTJAN FON
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Bil je edinstven 
človek in 
vrhunski alpinist. 
FOTO: IGOR ZAPLATIL

Tomaž Humar verjel, da tudi skale oddajajo svojo energijo
Bioterapevtka Nataša Pergar napisala knjigo o odpravah

Nepozabnemu alpinistu 
so še gore govorile

Zapeljivi okusi iz Babuškine pekarne
Daria Iuzan je v Kranju ostala sama z dvema majhnima otrokoma
Tašča je v Slovenijo prinesla recepte za vrsto rusko-ukrajinskih dobrot

V Sloveniji 
je velik 

pritisk davkov, 
težko je narediti 
profit. Težko je 
imeti posel v 
Sloveniji, je pa 
pravljična za 
življenje.


