
Dan v novicahSLOVENSKE NOVICE 9   sreda,  4. novembra 2020

so predvsem ukrajin-
skega izvora, saj so 

Ukrajinci, kot je bil 
moj pokojni mož, 
znani kot veliki 
sladkosnedi.«
Povprašamo za 
pirožke, zanje 
vemo vsi pod 
Alpami: »Z 

njimi je veliko dela, potre-
buješ vsaj štiri ure za recimo 
petdeset pirožkov, če je en 
nadev. Če je nadevov več, se 
porabi še več časa. Testo mora 

vzhajati trikrat. Včasih sem 
jih izdelovala trideset vrst. 
Prav vsak pirožek se dela 
ročno, nadeva in pripravi za 
peko. Lahko se jih tudi cvre, a 
so pečeni bolj zdravi. Pirožki 
so res nekaj posebnega, tra-
dicionalno jih pri nas pečejo 
babuške – babice. Imajo čas 
in voljo. To na domačem 
jedilniku ni vsakodnevna 
jed, izdeluje se jih večino-
ma takrat, ko se zbere vsa 
družina ob kakšni priložno-

sti. Drugače pa je s ponudbo 
v pekarnah, kjer so pirožki 
hitra malica na poti v šolo ali 
na delo.«

Mirno in varno
Daria Iuzan se je odločila, 
da ostane v Sloveniji. »Tu 
je mirno, varno. Otroka 
imata v vrtcu prijatelje, hči je 
rojena v Sloveniji in govori 
bolj slovensko, včasih jo 
zanese v nekakšen otroški 
sleng, mešanico ruščine in 
slovenščine. Tudi sin večino 
časa govori slovensko, čeprav 
doma še uporabljam ruščino. 
Ko sem ostala sama, sem se 
znašla v nezavi-
dljivi situaciji. 
Nisem imela 
nikogar, ki bi 
pazil nanju, 
sama pa 
bi morala 
začeti delati v 
pekarni okoli 
polnoči. Ni-
koli nisem in 
tudi ne bom 
uporabljala 
zamrznjenih 
ali instant 

stvari, vsakič se je delalo 
sproti, sveže.« Pogumna 
Daria je spoznala nekaj 
naših posebnosti: »V Rusiji 
sem se ukvarjala z gradbe-
ništvom, poučevanjem in 
imela še trgovino s pohodni-
ško opremo. V Sloveniji je 
velik pritisk davkov, težko je 
narediti profit. Težko je imeti 
posel v Sloveniji, 
je pa pravljična 
za življenje. 
Morda pa 
česa od vaše 
poslovne 
logike 
še ne 
razumem 
in se bom 
naučila. V 

Rusiji sem 

prodala svojo hišo, tako da 
nekaj kapitala imam, a ne 
vem, kako bo naprej.«
Babuškina pekarna je edin-
stven vpogled v osnovno 
kulinariko Rusije in Ukrajine, 
ki s svojim trmastim vztraja-
njem kljub težkim časom še 
vedno ponudi poleg izdelkov 
nekaj več, nekaj drugačnega 
in edinstvenega. N

nekako sestavili, a niso mu 
dali veliko možnosti, da bi 
lahko sploh hodil. Morda 
edino z berglami, zagotovo 
pa ne več v hribe. To je bilo 
zanj popolnoma nespreje-
mljivo, in takrat se je obrnil 
name. Njegovo energijsko 
stanje je bilo precej zmedeno, 

na predelu poškodb pa je bilo 
videti vse v sivi barvi, kar je 
pomenilo, da celice v tem 
delu telesa nimajo energije. 
Potem sva dolgo delala na 
tem, da so z vnosom visokih 
vibracij energije njegove 
celice spet zaživele in nasle-
dnje leto je bil že v Hima-
laji. Tomaž je bil resnično 
edinstven človek. Ne poznam 
nikogar, ki bi znal tako dobro 
raziskovati svojo osebnost in 
uporabiti svojo notranjo moč, 
da je ozdravel. Preprosto, ni 
se sprijaznil, da bo invalid, in 
mu je uspelo pozdraviti tako 
psiho kot telo. Edinstven je 
bil tudi njegov humor, bil je 
napolnjen z neverjetno ener-
gijo in nalezljivo dobro voljo. 
Imel je to sposobnost, da je v 
najbolj dramatičnih trenut-
kih znal razveseljevati in 
združevati ljudi okoli sebe,« 
pripoveduje.

Za vedno povezani s 
Tomažem
Bioterapevtka še prizna, da 
je bila njena uradna dolžnost 
v Himalaji zanjo zelo velik 
izziv, saj tega ni nikoli prej 
počela in morda na to sploh 

ne bi pomislila, če ne bi 
spoznala Tomaža. Kar precej 
truda je vložila, da je lahko 
ugotovila, kakšne so avrične 
barve gora in kdaj sta gora in 
Tomaž razpoložljiva drug za 
drugega. Zanjo jo bilo zelo 
težko vstopiti v divji svet 
najvišjih gora, daleč stran 
od civilizacije in udobja, 
kakršnega je bila vajena. In, 
kako ji je vse skupaj pravza-
prav uspelo? Najprej razloži, 
da jo je Tomaž po njegovem 
ozdravljenju poškodb začel 

jemati s sabo v hribe, pri 
čemer ga je morala opazovati 
in ugotavljati njegove avrič-
ne barve med plezanjem. 
Vse si je risala v beležko, 
potem sta skupaj analizirala. 
»Najina naloga je bila, da 
uskladiva njegove misli, ču-
stva in telo s steno, torej, da 
ko on misli usmeri v steno, 
temu sledijo čustva in telo, 
to pa pomeni, da stena in on 
postaneta eno. In takrat sem 
opazila eksplozijo avričnih 
barv. Vse to sva prenesla na 
njegove odprave. Tomaž je 
že od nekdaj vedel, da tudi 
nežive skale oddajajo svojo 
energijo, in uspelo mu je, da 
so njemu gore spregovorile,« 
razloži Pergarjeva.
Njena knjiga Govorica 
najvišjih gora ni samo knjiga 
o Tomažu Humarju in Na-
tašinih doživetjih, izzivih in 
izkušnjah. V njej opisuje tudi 
Tomaževe soplezalce in nje-
govo nepogrešljivo zdravni-
co na odpravah. Vsi so ostali 
prijatelji do današnjih dni 
in prav Tomaž jih je povezal 
za vedno. Nataša še pove, 
da je tudi on z nevidno nitjo 
povezan z njimi. N

Nataša Pergar je z 
nevidno nitjo za vedno 
povezana s Tomažem. 
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V knjigi, ki jo je izdala založba 
Chiara, so spregovorile 
Tomaževe gore. FOTO: IGOR MALI

Novembra 2009 se je od alpinista 
poslovila množica ljudi. FOTO: TOMI LOMBAR

Pirog z jajci in čebulo FOTO: OSEBNI ARHIV

Kaj bi brez babušk? FOTO: BOŠTJAN FON

Med plezanjem na 
Daulagiri si je s 
švicarskim nožem 
operiral boleči zob. 
FOTO: TOMAŽ HUMAR

Verjetno se mnogi še prav dobro spominja-
mo, kako smo trepetali za Tomaža Humar-
ja, ko se je v himalajski gori Nanga Parbat 
znašel v brezizhodnem položaju in ga je s 

helikopterjem iz snežne luknje reševala pa-
kistanska vojska. Ali še prej, leta 1999, ko je 
vzpon na Daulagiri prenašal po internetu in 
z nenehnim oglašanjem naravnost iz stene 

postal kralj ljudskih src. V neposrednem 
prenosu iz stene si je ob zobobolu kar sam, 

s švicarskim nožem, operiral dlesen.

Kralj ljudskih src

Nepozabnemu alpinistu 
so še gore govorile

Zapeljivi okusi iz Babuškine pekarne

let mineva od 
Humarjeve smrti.
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Ko sem 
prišla na 

prvo odpravo, 
so me vsi čudno 
gledali. Kdo 
je ta ženska 
in kaj počne 
na alpinistični 
odpravi, so se 
spraševali.

Daria Iuzan je ostala v 
Sloveniji. FOTO: BOŠTJAN FON


