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Christopherju Charlesu Berryju, mojemu pradedku, 
osebi, ki mi je prva pokazala, kako poslušati.

Tistim, ki so se prvi po vsem svetu odzvali, ki se pogumno 
borijo, da nam zagotavljajo varnost, nam dajejo upanje, 
ki ga potrebujemo med to pandemijo, na svetlejšo, boljšo 
prihodnost.

Osebju, pacientom in njihovim družinam, s katerimi 
sem imela čast delati v času mojega službovanja v Monash 
Medical Centre v Melbournu. Pokazali ste mi, kaj pomeni 
prizadevnost.
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Zgodbe upanja

Uvod

1. januar 2020. Dan nove zore, novo leto, nova dekada. 
Občutek upanja za nas, individualno in kolektivno kot globalne 
skupnosti, da bo »dobro leto«. Ali z besedami Laleta Sokolova, 
mojega ljubega prijatelja in človeka, čigar izjemno zgodbo 
sem povedala v romanu Tetovator iz Auschwitza: »Če se zjutraj 
zbudiš, potem je to dober dan.« Odločitve, tako nove in tiste 
ponovljene iz prejšnjih let, so sprejete, morda zašepetane našim 
najbližjim in najbolj ljubim. Če delimo svoje upe in sanje za 
prihajajoče leto, obstaja večja možnost, da se bodo uresničili, 
tako so nam povedali.

Ognjemeti prejšnje noči, ne glede na to, ali smo jih opazovali 
v živo ali na televizijskem zaslonu, so usahnili, zabave so minile, 
mački so na različne načine pozdravljeni. Živim v Melbournu, 
na vzhodni obali Avstralije. To leto so bila naša praznovanja 
zadržana, ognjemeti se na mnogih mestih niso prižgali. Še 
vedno pa smo izražali želje, upanja in sanje, toda tudi ti so bili 
zmerni. Vsi smo bili zaskrbljeni zaradi gozdnih požarov, ki so 
se začeli kakšen teden pred tem in ki jih še vedno niso ukrotili. 
Pravzaprav je še huje. Veliko huje.
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Naslednji teden so zagorela mesta, ljudje so umirali in 
njihovi domovi, njihove skupnosti so bili uničeni. Vpliv na 
�oro in favno je bil poguben. Po svetu so zakrožile podobe dveh 
avstralskih najbolj ikoničnih simbolov – kengurujev in koal – ki 
sta postala simbola uničenja in obupa. Nova Zelandija, Kanada 
in Združene države Amerike so poslale gasilce, ki so pomagali 
pri zajezitvi tistega, kar je postala nacionalna katastrofa. Trije 
se niso vrnili domov k svojim družinam – umrli so, ko je med 
gašenjem iz zraka strmoglavilo njihovo letalo.

Slavne osebnosti z vsega sveta so prispevale visoke donacije, 
da bi pomagale prizadetim. Otroci so se odpovedali svojim 
poletnim počitnicam, da so na ulicah prodajali piškote in tako 
pomagali zbrati potrebna sredstva. Kraljeva družina je poslala 
svoje dobre misli in molitve. Umetniki z vsega sveta so prišli v 
Avstralijo in priredili največje koncerte v živo, kar smo jih kdaj 
videli tukaj. Milijone in milijone dolarjev so darovali gasilcem 
in dobrodelnim ustanovam, da bi ti lahko pomagali prizadetim.

Več tednov se je zdelo, da nič ne more ustaviti teh 
gromozanskih plamenov, v katere so se združili manjši požari in 
požirali vse od gora do morja. Pripravljeni smo bili na najhujše 
in upali na najboljše. V tem primeru je bilo tisto najboljše dež 
biblijskih razsežnosti. Vsi smo molili za dež. In to se je končno 
zgodilo. Nebesa so se odprla in več dni je deževalo, kar je 
pomagalo pogasiti veliko požarov. Nalivi so na presušeni zemlji 
prav tako povzročili razdejanje, sprožali so blatne plazove na 
območjih, ki so bila oslabljena zaradi izgube dreves, ki so prej 
stabilizirala tla. Zdaj so poplave uničile majhna mesta, pobile 
živino in uničile še več domov.

Dogodki v Avstraliji januarja 2020 so odmevali po vsem 
svetu, pa ne zato, ker se to ne bi dogajalo tudi kje drugje, 
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pač pa zato, ker je bila Avstralija, ki leži na južni hemisferi, 
zaradi poletja edina dežela, ki je gorela, ko se je začelo novo 
desetletje. Severna hemisfera je še vedno okrevala zaradi svojega 
peklenskega poletja. Toda najhujše je šele prihajalo. Med tem 
nenavadnim in razburkanim časom smo prvič slišali besedo 
koronavirus ali covid-19.

Od takrat se je svet neopisljivo spremenil, to je bila 
sprememba, ki je bila neverjetna, nepojmljiva. Vsi smo se soočili 
s pandemijo neznanih razsežnosti; najhujšo, kar jih je doživel 
kdo od danes živečih. Ob njej smo doživeli takšne ravni stresa, 
tako individualno kot kolektivno, kot nikoli doslej. Izguba 
službe. Ločitev. Bolezen, po kateri bomo dolgo okrevali, če 
sploh kdaj. Smrt. S sodobnimi mediji, tako konvencionalnimi 
kot družabnimi, je bilo le malo tragičnih zgodb, ki niso bile 
zabeležene. Vselej so tam in mi lahko odvrnemo pogled, toda 
vselej nas pritegnejo, takšna je naša potreba, da opazujemo 
katastrofe. To nas je združilo, toda na žalost nas je tudi hkrati 
razdružilo. To, da se zvijemo v položaj zarodka, je morda za 
nekatere med nami edini način, da se izognemo čustvenemu, 
zdravstvenemu in ekonomskemu trpljenju.

Poskusili smo poskrbeti drug za drugega. Navsezadnje 
smo čredne živali v smislu, da težimo k povezovanju in stiku 
z drugimi ljudmi. Vsi iščemo veselje v teh spremenjenih 
življenjskih pogojih. Smeh majhnih otrok, ki se ne zavedajo 
bolečine preživetja, je lahko velik balzam med čustveno 
stisko. Potreba, da vstanemo iz postelje in nahranimo hišnega 
ljubljenčka, je za mnoge od nas tisto, kar nam pomaga, da 
se prebijemo skozi dan. Izolacija ima lahko na mnoge med 
nami uničujoč učinek. Kje je moje krdelo? Kje je moje pleme? 
Zapomnite si to: tam so kot vi, čakajo na dan, ko bomo lahko 
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rekli: »Skozi to smo se prebili skupaj. Zdaj smo močnejši.« Val 
memov nas opominja, da so se naši stari starši borili v vojni 
za nas, medtem ko je vse, kar se zahteva od nas, da sedimo na 
kavču in gledamo Net�ix, kar je resnično norčevanje iz travme, 
ki jih za mnoge ljudi predstavlja prisilna izolacija. Kot mi je 
vselej govoril Lale: »Vse, kar moraš storiti, je, da se zjutraj 
zbudiš.« Morda nam zdaj govorijo, da se zbudimo na več 
načinov kot zgolj na enega. 

Nam planet skuša povedati, naj se umirimo? Kaj nam že več 
desetletij ne vpije, naj bolje skrbimo zanj? Kolikokrat nas mora 
še posvariti, preden mu bomo prisluhnili? Mnogi so mu že. V 
skoraj vsaki deželi se bije bitka, ki se je v zadnjih dveh letih 
okrepila, med vladami in znanstveniki glede vpliva podnebnih 
sprememb. Neverjetni in navdihujoči aktivisti, tako mladi in 
stari, krepijo zavedanje, govorijo tistim, ki posedujejo moč, 
govorijo vsem nam, da je čas, da utihnemo in prisluhnemo 
svojemu planetu.

Covid-19 je skupni sovražnik, ki se ne ozira na religijo, 
politiko, spolno orientacijo, raso ali starost; in njegove posledice 
je čutiti povsod po svetu. Toda kljub temu da se soočamo s 
tem neznanim, novim sovražnikom, imajo spremembe, ki smo 
jih uvedli, nepričakovane in pozitivne učinke. Po zgolj nekaj 
tednih te krize smo prebirali poročila o čistejšem zraku in 
zmanjšanju onesnaženja na Kitajskem in v mnogih evropskih 
mestih. Medtem ko smo prisiljeni ostajati doma, je nebo 
postalo čistejše, reke so bistrejše. Vidimo lahko, kaj nas čaka 
zunaj.

Medtem ko to pišem, pogledam skozi okno na svojo ulico. 
Danes ne vidim avtomobilov in kombijev, temveč ljudi. Moški 
in ženske, vseh starosti, sami, skupaj, veliko jih je z majhnimi 
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otroki, še več jih je v družbi psov. Sprehajajo se po ulici, se 
pogovarjajo; to lahko vidim. Poslušajo. Njihovi psi lajajo na 
druge pse, skrite za ograjami, toda še vedno čutijo njihovo 
prisotnost. Upoštevajo družbeno distanco, pozdravljajo drugi 
druge. Mnogi se ustavijo in na kratko poklepetajo. Kaj mi te 
interakcije povedo? Prvič v živem spominu imamo skupen 
namen. Skupnega sovražnika, ki ga bomo porazili, če bomo vsi 
prispevali svoj delež.

Ob najostrejših ukrepih sem opazovala, kako je pred bližnjo 
hišo ustavil kombi in mlada ženska je iz zadnjega dela vozila 
vzela škatlo, polno živil. Nasmehnila sem se ob hollywoodskem 
prizoru, ko je francoska štručka štrlela iz te škatle. Opazovala 
sem jo, kako je potrkala na vrata, odložila škatlo na verando 
in stopila nazaj. Starejša ženska, ki živi v tisti hiši, jo je gotovo 
videla prihajati, saj so se vrata nemudoma odprla. Slišala sem jo 
izreči: »Hvala ti, hvala,« znova in znova. V njenem glasu je bilo 
čutiti čustva. Če bi jaz morala v tistem trenutku spregovoriti, 
ne bi našla besed. Dekle je z velikim nasmeškom in besedami: 
»Ni za kaj, čez dva dni se znova oglasim,« odplesalo nazaj do 
kombija.

Ko sem razmišljala o tem prizoru, sem se zalotila, da nisem 
razmišljala o starejši ženski, pač pa o mladem dekletu. Je delala 
kot prostovoljka, ker je izgubila službo? Je študentka, ki se zdaj 
ne more posvetiti študiju? Kje je dobila živila, ki jih je prinesla? 
So bila donacija ali jih je plačala sama?

Nikoli ne moremo vedeti, kaj se dogaja v življenjih drugih 
ljudi – razen v naših družinah in družinah naših prijateljev. Kaj 
nekoga pripravi, da izkaže sočutje in širokogrudnost? Kaj jih 
pripravi do tega, da vzrojijo, se razburijo in se celo znesejo nad 
ljudmi, ki jim skušajo pomagati? Ta odziv sem videla tolikokrat, 



- 14 -

HEATHER MORRIS

ko sem delala v bolnišnici. Moja hči in zet sta oba policista in 
sta to tudi večkrat videla. Znova se opomnim, da nikoli ne smeš 
soditi nekoga, dokler nisi v njegovi koži. Sredi leta je brutalni 
umor Georga Floyda, ki ga je zagrešil policist v Združenih 
državah Amerike, sprožil val jeze in zahtev po vsem svetu, da 
življenja temnopoltih štejejo. Laletove besede me opomnijo: 
»Ni pomembno, kakšne barve je tvoja koža, kakšna je tvoja 
veroizpoved, etnična pripadnost ali spolna orientacija. Vsi 
krvavimo z enako barvo.« Prav je imel. Prav vsi smo človeška 
bitja.

V tem trenutku celo težko ponudimo svoje usluge kot 
prostovoljci, ker moramo držati družbeno distanco. Mnogi 
si želijo, morajo pristopiti in pomagati, kjer lahko. Izolacija 
je za ljudi, ki živijo sami, še posebej težka, ker mlado dekle, 
kakršno sem videla, ne more stopiti v hišo starejše ženske, ne 
more ji pomagati pospraviti nakupljene hrane, morda z njo 
spiti skodelice čaja in z njo pokramljati. Posebej težko je, če 
smo prikrajšani za �zični stik, za objem ali poljub ljubljenega 
prijatelja, družinskega člana, vnuka.

V naslednjih mesecih bomo morali narediti korak nazaj, 
držati jezik za zobmi, to bo trajalo morda celo leta, dokler 
se ne navadimo na učinek covida-19. Nezaposlenost in s 
tem povezane težave so že zdaj glavna težava v vseh državah. 
Nekatere karierne poti se morda ne bodo vrnile in poiskati bo 
treba nove oblike študija in dela. Vpliv na družine bo izjemen, 
kot smo se naučili iz velike gospodarske krize. Toda mi kljub 
temu vemo, kako se prilagoditi, da lahko zaživimo drugačen 
način življenja. Morda ne bo enak, kot je bil, lahko da bo boljši. 
Naš globalni nazor se bo verjetno za nekaj časa zreduciral na 
družbo in sosesko, v kateri živimo. To ni nujno slabo. Medtem 
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ko se znova povežemo in delimo svoje individualne zgodbe, 
kako smo se soočili s pandemijo leta 2020, bomo prisluhnili 
in se iz tega naučili, se smejali in jokali. To bo nov svet in v 
mnogih pogledih bo temačnejši svet, toda morda bo tudi 
boljši. To je čas, da sprejmemo, kar koli je pred nami, da se 
izognemo objokovanju preteklosti in smo odprti za neizbežno 
spremembo, ki leži pred vsemi nami.

Ja, industrija se bo znova zagnala, ko bomo enkrat premagali 
covid-19, in potrebovali bomo veliko pametnih ljudi, ki bodo 
delali v našem imenu, da bi zagotovili, da se bo to zgodilo. Kaj 
ne moremo globoko zajeti svežega zraka in svoje industrije, ko 
bo ta znova zaživela, opomniti, naj omeji izpuste škodljivih 
snovi v ozračje, če jih že ne more povsem ustaviti? Če smo 
lahko dovolj pametni, da se borimo s covidom-19, potem 
smo lahko tudi dovolj pametni, da pograbimo to priložnost, 
da si prizadevamo za čistejši planet. Počasi postaja bolj jasno, 
kako zelo je covid-19 neposredno povezan s podnebnimi 
spremembami, in v zelo kratkem času smo spregledali, kako 
hitro lahko ustvarimo čistejše in varnejše okolje. Morda je 
prišel čas, da se vsi skupaj ustavimo in prisluhnemo, kaj nam 
planet skuša pokazati. Možno ga je popraviti, toda sam tega ne 
more storiti: mi, ki ga naseljujemo, moramo sodelovati z njim. 
Prisluhniti moramo svojemu planetu.

Zgodbe upanja raziskujejo poslušanje; kako skozi poslušanje 
drugih lahko najdemo navdih v vsakodnevnem življenju tistih 
okoli nas.

Tisti dan, ko sem srečala Laleta Sokolova, to je bilo nekaj 
tednov po smrti njegove žene, mi je povedal, da upa, da bo živel 
dovolj dolgo, da mi bo lahko povedal svojo zgodbo. Ni želel 
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biti z mano, je rekel. Vsakič, ko sem potrkala na njegova vrata, 
je želel biti z Gito. To so natanko besede, ki mi jih je povedal 
vsak dan do dne, ko je rekel, da zdaj upa, da bo lahko živel tako 
dolgo, kolikor je treba, da bo govoril, jaz pa poslušala, da bom 
lahko napisala njegovo zgodbo.

Za to nisem imela kvali�kacij. Posedovala pa sem nekaj, na 
kar v tistem trenutku nisem pomislila, in to je bila sposobnost 
poslušanja. Resničnega, aktivnega poslušanja. Vsak dan sem 
odhajala v službo v veliko melbournsko bolnišnico, kjer sem 
delala na oddelku za socialne zadeve. Tam sem bila v stiku s 
pacienti, družinskimi člani, negovalci in drugim bolnišničnim 
osebjem: oni so govorili, jaz sem poslušala. Pogosto niso vedeli, 
kaj naj rečejo ali kako povedati tisto, o čemer so razmišljali, kar 
so čutili – ja, čutili so bolj kot razmišljali. Ni bilo pomembno. 
Ko sem molčala in jim dala vedeti, da nikamor ne bom odšla, 
da sem tam, da jim prisluhnem, pomagam, če jim bom lahko, 
so pogosto našli dovolj besed. Bil je privilegij biti oseba, s katero 
je tujec lahko spregovoril in si mu lahko vsaj nekoliko pomagal 
v času njegove tragedije ali travme.

Zdaj so mi ta privilegij poslušanja zgodb omogočili bralci 
Tetovatorja iz Auschwitza in Cilkine poti. Navdušena sem 
nad izlivanjem čustev, ki so jih delili z mano, ganjena zaradi 
vedenja, da sta se zgodbi o Laletu in Cecilii »Cilki« Klein 
dotaknili tolikih, da je imelo branje njunih zgodb tako močan 
vpliv na moške in ženske, na stare in mlade po vsem svetu in sta 
jim pomagali v temnih trenutkih v njihovih življenjih. Iskreno 
upam, da če so se zaradi tega, ker so mi pisali in delili svoje 
upe, zbudili naslednji dan, in nato še naslednji, potem še vedno 
na neki način pomagam. Svojih bralcev ne vidim in se jih ne 
morem dotakniti, toda pogosto jim nadenem obraze in si jih 
predstavljam v okoljih, ki so jih opisali. Medtem ko berem 
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pisma ljudi, jih hkrati tudi poslušam.
Spoznala sem, da je poslušanje umetnost, in upam, da 

se boste ob branju te knjige odločili, da boste to aktivneje 
prakticirali. Zagotavljam vam, da če boste poslušali, bodo 
zgodbe spremenile tudi vas – in to na bolje. Le s poslušanjem 
njihovih zgodb lahko sočustvujemo z drugimi, jim damo glas, 
jim damo upanje, da je nekomu mar. Posnemati moramo njihov 
pogum, da so se odprli in delili svojo ranljivost, pospremiti s 
sočutjem, in jih spodbuditi, da bodo to znova storili.

V nadaljevanju vam bom povedala, kaj meni pomeni 
poslušati mojega ljubljenega pradedka in njegove modrosti in 
kako zabavno je prisluhniti našim starejšim. Govorila bom tudi 
o pomenu poslušanja otrok. Sem mati in stara mati, in medtem 
ko ne trdim, da sem popoln starš (moji otroci se bodo strinjali!), 
mislim, da sem se naučila kakšne reči med poslušanjem svojih 
otrok in s tem, da sem prepoznala vrednost njihovih misli in 
čustev, ne glede na to, kako majhna ali trivialna so se morda 
zdela takrat. Z vami bom delila še več zgodb o času, ki sem 
ga preživela z Laletom, in kaj me je poslušanje te redke duše 
naučilo, prav tako pa, kaj sem se naučila od mnogih drugih, 
ki so našli pogum, da so mi zaupali zgodbe o zelo osebnih in 
čustvenih obdobjih v svojih življenjih. Z vami bom prav tako 
delila najtežjo lekcijo od vseh, ki sem se je naučila: da morate 
pred vsem prisluhniti sebi.

V tej knjigi bi vam rada ponudila nekaj misli o tem, kako 
aktivno poslušati. Če poslušate in se iz tega učite, boste 
morda našli svoje mesto pri ponujanju upanja drugim. V 
krogu sprejemanja in deljenja teh zgodb ni ne začetka ne 
konca. Nihče si jih ne lasti in življenjska izkušnja nekoga ni 
vrednejša od izkušnje drugega. Vsaka zgodba je za posameznika 
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edinstvena, toda če jim prisluhnemo, lahko vsi postanemo 
nekoliko modrejši, nekoliko bolj sočutni in razumevajoči in vsi 
lahko obogatimo svoja življenja skozi to, kar nam imajo drugi 
povedati o njih samih.

Razen življenjskih izkušenj si ne pripisujem zaslug za 
svetovanje komur koli, kako naj živi svoje življenje ali katero 
pot naj ubere, kadar se znajde na razpotju, prav tako ne vabim 
k nobeni veri ali religiji. Ponudim lahko le lekcije, ki sem se 
jih naučila zgolj zaradi svoje osebne sreče, ker sem našla ljudi, 
ki so mi bili pripravljeni povedati svoje zgodbe – in svojo 
pripravljenost, da jih poslušam. Preprosto? Je. Poskusite.


