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Primoz Vresnik

ZADNJI MESEeI ZLATE VOKAC
( dnevnik)

Sokolska ulica na Studencih v Mariboru je kar dolga ulica, seveda

ni tako dolga, kakor je recimo Partizanska cesta v samem centru

mesta, vendar ce pesacis proti Marxovi, Primcevi ulici, prides do

spoznanja, da ni ravno kratka. Obveljala bo prastara resnica:

obcutitisvet porneni krepko pesaciti po njern, ne table ob cestah,

ampak podplati cevljev so najboljsi merilci razdalj.

Nihce pravzaprav ne ve kaj pomeni recimo pet kilometrov, dokler

jih ne prehodi. Hise so v tej ulici nanizane takorekoc druga ob

drugi, tovrstno urbano podobo imenujem: panonska stavbeniska logika,

saj me skoraj geometrijska ravnost te ulice v Rekem posebnem smislu

spominja ma prekmurske vasi, ki so tako tesno druga ob drugi, da je

to zame hribovca nekoliko nenavadno. Kakor je za Prekmurca nenavadno,

da so hise na severnem ali juznem Pohorju prostodusno razkropljene

po hribih in ae v eentrih naselj 2'1iravno pravega reda. Sieer pa

mi Studenei pomenijo " panonski If del Maribora.

Od zadnje cetrtine prejanjega stoletja dalje veljajo za zeleznicarsko

cetrt, veljajo za tisti del Maribora, ki so ga med obema svetovnima

vojnama kulturno in infrastrukturno drzali v rokah Sokoli.

Sokoli - tisti, ki so emo izmed ulic v predmestju imenovali po

nemakem revolucionarnem filozofu: da se na Studencih ena izmed ulic

imenuje Marxova ni posledica prejsnjeoblastniske politike hianih
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stevilk, ampak odloeitev nekdanjih Sokolov. In navsezadnje, kar je

pomembno za prienjoee besedilo: dr. Zlata Vokae - Medic je na Studeneih

prezivela skoraj eetrt stoletja. Prvie v zivljenju sem pesaeil po

Sokolski sredi meseea oktobra 1994., z namenom, da se s profesorieo

pogovorim 0 njenem slovstvu in prosvetni poti, ki jo je kot doktoriea

literarnih znanosti prehodila, zaeenjajoe s poueevanjem na gimnazijah,

preko visjih sol, vse do visokosolske katedre, s katero je skle.ila

svojo prosvetno kariero. In se istega due sem zvedel tisto, kar ni

najti na zavihkih njenih knjig: njeno prvo sluzbeno mesto je bilo na

Zolgerjevi gimnaziji v Mariboru, drugo sluzbeno mesto v Kamniku, kjer

je sluzbovala med leti 1952. do 1957. Svojo prosvetno pot je torej

prieela kot gimnazijska profesoriea slovenskega jezika in ruseine,

predmeta je poueevala pretezno na gimnazijah in srednjih solah.

V sestdesetih je poueevala na mariborskih srednjih solah, prevzela

katedro na visji administrativmi soli, vrnespa je vseskozi izpopolnjevala

svoje jezikovno ( druzboslovno ) znamje v Zagrebu, Beogradu ter Moskvi.

V sedemdesetih je nadaljevala svoje profesorsko zivljenje na Pedagoski

akademiji ( danes fak~lteti) pray tako v Mariboru, dokler se ji ni

profesura v akademskem letu 1982/83 iztekla. Toda kljub uradni

upokojitvi je na zeljo akademije honorarno poueevala vse do 1987. leta.

Od te grobe skiee Rjene profesorske poti, ki se mi je zapisala kot

predstavitev pisateljiee, se vraeam k tistemu oktobrskemu dnevu, ko

sem besednieo Vokaeevo spoznal. Bil je brezoblaeen oktobrski dan.
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SOlace je meseca oktobra ze kar precej oddaljel'J.ood nase Evrope

illOriol'J.je v svojem elemel'J.tu:vzhaja na zahodni straRi nasega

osoRcja, zato ni nic presenetljivega, ce so starogermanska in

staroslovallska plemena drugo polovico meseca vinotoka imellovala

za mesec smrti. Pray teh misli sem bil, ko sem pesacil proti

Frimcevi ulici - proti domu Zlate Vokac. Name je sijala pojemajoca

moc jesenskega sonca in moje misli gRala preko llasega nebesnega

svoda. Sonce je sijalo na bledoplavem Reba ( v jeseni resRici na

ljubo .i vec modrega neba, pri nas druga polovica koledarskega

leta premore bledikast nebesni svod, ki se meseca oktobra pogostokrat

zdi mlecnoplav ) in zahajalo za kavnorjavo Dravo, ko me je sredi

Sokolske kot strela z jasl1ega presinilo ime. Pravzaprav priimek, ki

ga ezotericna reda Vzhodnega templja ( O.T.O) in Misticne roze

( O.R.M ) v svojem skupnem ezotericnem zvezku, imenovanem Libel" XV,

uvrscajo med petinsedemdeset gnosticnih svetnikov vseh casov.

Ko sem cetrt ure kasneje na pisateljicini mizi zagledal knjigo

Stvaralastvo Francoisa Rabelaisa, sem se se bolj kot kdajkoli prej

zavedal Shakespearove krilatice, ki se je dramatiku zapisala v

Hamletu ill sicer: med !lebom in zemljo se dogajajo taksne reci, 0

katerih se nam navadnim smrtnikom niti ne sanja. Da, to ime je bilo

Francois Rabelais, veliki ocarljivi pripovednik, manj znan kot

zdravnik, se manj znan kot predstavnik filozofskega volontarizma.

Pisatelj se je namrec davno pred magikom Aleister Crowleyom v

svoji satiricni pripovedi Gargantui in Pantagruelu razpisal 0
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samostanu Theleme in njegovem ne najbolj samostanskem zivljenju,

temelecem na volji kot odlocilnem momentu cloveskega zivljenja.

Za pisateljicino globoko naklonjenost do humanisticnega veseljaka

vse do srecanja z njo preprosto nisem vedel.

Vedel pa sem za njeno spogledovanje s srednjevesko igrivostjo,

a tudi robustnostjo, vagabundsko karakterizacijo njenih literarnih

nejunakov, za njeno slovstveno kondicijo, katera se je navdihovala

in oplajala v karnevalski knjizevnosti ter naposled za njeno

mnogoznalstvo, ki je dalo vsaj misliti, ce ze ni pozelo obcudovanja

tistih dijakov in studentov, ki so pri njej gulili solske klopi.

Na splosno velja: slovenski intelektualci veljajo za izjemno

obcutljive in zamerljive ljudi. Verjetno je to sploh naSa nacionalna

lastnost in ne neko posebno stanje slovenskih intelektualcev.

Razlogov zakaj me je profesorica sprejela dokaj zadrzano in to po

diplomatskem pregovarjanju,nisem povezoval toliko z njeno

preobcutljivostjo, kolikor z njenim arg~mentiranim in upravicenim

odklanjanjem vsevednega kritikantstva. Pray tako je z zadrzki

spremljala " trgovine z resnicami in odresilnimi formulami," ce v

besedilo pritegnem besedno zvezo Vilka Ravnjaka. Jezilo jo je

novodobno trapanje v najbolj oddaljene kraje na ternplanetu in to

v imenu kvaziduhovne osvoboditve. lskanje neposvetnih resnic na

indijskem polotoku se ji ni zdelo plodno pocetje, zlasti ker ostaja

slovansko magicnoetnolosko podrocje zelo malo raziskano in ziveto.

Bila je kriticna do propagiranja lndije kot raja ali izpostavljanja

hindujske in budisticne duhovnosti kot edina zvelicavne.
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Romanja v koromandije gredo zelo dobro skupaj z Ijudsko krilatico,

da je sosedov kruh zmeraj bolj dober kot nas, ceprav sta lahko oba

iz iste ~itarice. Na njeni knji~ni polici se danes stoji knjiga

Norberta Loperja Pisma tibetanskih modrecev in to ob Dantejevem

Peklu, kakor vaisnavska literatla.radela dru~bo knjigam iz Studia

h~manitatis, kar prica 0 njenem sirokem sprejemanju duhovnih dosezkov

indoevropejske civilizacije, ne pa 0 neredu na knjiznih policah,

cetudi kuharskemu prirocniku dela druzbo literarna knjiga.

Zivo slisim njene besede, izgovorjene ob nekem novemberskem

telefonskem pogovoru: " Cloveske tezave pestijo tako Tibetanca, kakor

Pohorca, prvi ni nic manj moder kot drugi, obadva pa sta lahko zelo

neumma. Ljudje smo Ie Ijudje." K temu sem pripomnil: " Le da je

industrijska drtlzbana Zahodu otopila " domorodno " bistvo.it

Soglasala je s to mislijo.

Prvic sernjo poklieal septembra 1994. V pismu, ki nosi zig zadnjih

oktobrskih dui, se je med drugim dotaknila tudi uajinega prvega stika

septembrskega telefonskega pogovora. Takole pise: " Mislila sem, da

gre spet za nekega zmesanca iz nevemkaksne sekte, zato sem bila do

vas, Primoz, zadrzana in nezaupljiva, kakor do vseh tistih kritikov,

ki so osnovno sporocilo mojega literarnega dela ( pri ternje misljena

Knjiga sene OPe avt. ) povsem skazili. Po vseh " odisejadah " sem

nekega oktobrskega dne Ie pozvonil na Primcevi sestindvajset.

Odprla mi je hisna pomocnica Slavica Ocko. Etiketa hisna pomocnica je

v ternprimeru neustrezna, saj je Slavica takorekoc clan druzine Vokac.
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Kakor so si nekdaj - v devetnajstem stoletju hisne izborile polozaj

nepogresljivega druzinskega svetovalca, tako je tudi s Slavico,

njena prisotnost je po profesorieinih besedah blizina ~ekoga, ki ti

je mnogo vee kot pomoenik in celo mnogo vee kot prijatelj. Prijetno

vzdusje me je prevzelo ze na pragu, ko me je Slavica vljudno povabila

v hiso, v njenem vedenju je bilo nekaj spontanega in nenarejenega.

Profesorica je bila v pritlieni sobi, slisal sem, da se z nekom

pogovarja preko telefona - kasneje sem zvedel, da se je pogovarjala

s hebrejistkinjo Francko Premk. Poeakal sem na konec telefoRskega

pogovora in se medtem zapletel s Slavico v kratek neobvezen klepet.

Ko sem stopil v sobo, je na pletenem in oblazinjenem sedezu gugalniku

sedela Zlata Vokae, v njenem pogledu je bilo razbrati vee dusevnih

stanj: najpoprej je bilo v njenih oeeh nekaj otrosko zvedavega in

zaupljivega. Tiste vrste pogled, ki ga imajo znanstveniki, izumitelji

ter ustvarjalci. Toda, ee se je zastrrnela vate, si irnel obeutek kot

da te rnotri z nezrnotljivo rentgensko ostrino. Vilku Ravnjaku je v

oddaji Vodnarjev cas na Radiu Maribor januarja 1994 med drugim povedala:

" ~e res, da si veekrat mislim, ee bi vedeli, da vas v celoti vidim

pred seboj kot na rentgenu, da vse vem, kaj mislite in kaj mislite 0

meni." In res je bilo v njenih oeeh nekaj plutonsko-rentgenskega.

Tibetanski budisti bi njen pogled spoznali za tantrienega: otrosko

iskrive oei, v katerih se lesketa pronicljivost in globina klopotaee,

igrivost tigra, nedolznost otroka •••
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Kdor je videl v Vokacevi morebiti naivnega profesorskega gaspercka,

ki je namesto bonbonov delil visoke ocene v indeks, ta se moti, njena

volja je bila naravnost kovinsko cvrsta, njen temperament premocrten.

Brez teh dveh osebnostnih potez ne bi bila nikoli to, kar je postala

in napisala. Res je, da so bili njeni kriteriji glede ocenjevanja

preblagi, cesar se je dobro zavedala, vendar je svojo pedagosko drzo

podprla s tezo Preobrazenskega: It Boljsi slab intelektualec kot dober

Hitler." Vstopil sem torej v sobo: pisateljica se je rahlo

privzdignila, toliko da sva se rokovala. Na njenem oblicju so bili

sledovi prestanega: dolgotrajna bolezen in bole cine so v njen cuten

in debelolicen obraz zarisale trpke poteze, zaradi katerih je bil ta

nekoliko upadel in bled. Razpusceni sivi lasje niso bili cisto

sivosrebrni, saj je tu in tam izstopal pramen temnejsih las - imela je

navado, da je pramen, ki ji je padal na obraz od casa do casa najprej

pogladila, potem pa ga namestila za uho, pri ternse je, ce je sedela,

nekoliko pogugala.
Najpoprej sva spregovorila 0 poreklu njene druzine: Medici izvirajo

iz zaselka Straza pri Novem mestu. Rodila se je 'Uciteljskemu paru,

ki se je selil iz kraja v kraj. Tako je usoda hotela, da se je rodila

v Murski Soboti, 23. septembra 1926. leta v astroloskem znamenju

Device. Zvita boginja usode je storila, da sta se zakonca Medic

1928. leta preselila v Puscavo. Ker se pisateljica svojega rojstnega

kraja Murske Sobote ni spominjala, je zmeraj imela Puscavo za svoj

rojstni kraj.
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Zivahno mi je govorila 0 svojem otrostvu: II Spominjam se vseh

malenkosti, ki so povezane s Puseavo: krilc, ki sem jih nosila,

doma narejenih punek, s katerimi sem se po cele dneve igrala ob

potoku Radoljna. Druzbo mi je delal Miki, posreeen strahopeten

psicek - nenehno mi je bil za petarni. Imel je neke vrste kompleks

pasje majhnosti, zato je vsakega neznanca oblajal. Vcasih ga je

prijelo: zapodil se je v kaksno grmovje in zacel lajati vanj,

takrat se mi je zdel malo butast, saj nisem vedela v koga laja.
Otrostvo sem prezivela v svojem domisljijskem svetu.

Se danes vcasih me vem kaj je bilo takrat res in kaj je bilo plod

moje neizmerne domisljije, a eno vem: Marija se mi je kot triletnemu

otroku prikazala, nisem kristjanka, a videla sem jo tako nazorno,

kot vidim zdajle sliko svojega sina Damjana. "

Pokazala je ma sliko, na kateri triletni fantek, ves popackan od

cokolade, zvedavo zre v svet. Ker sem si pozorno ogledoval sliko

njenega sina, pri ternpa mi je slo ma smeh, je hudomusno pr~stavila:

" Danes je srcni kirurg, zmeraj tako moro vozi ••• 'f

Takrat sem planil v smeh, imela je namrec cudovitm lastnost: jezD

je zdruzevala s salo, komicno je sprevracala v tragicno ali obratno,

pri ternpocetju pa je zmeraj povedala precej zivljenjskih resnic.

Vcasih je prostodusno zarobantila, zaklela, da si sarnoobcudoval

njeno izvirnost in povezanost z vsakdanjim zivljenjem, njen humor

je bil tako posreceno obesenjaski, poln zrele zivljenjske ironije.
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" Delezna sem bila stroge vzgoje, ceprav sem odrascala na podezelju,

maju je mati z mlajso sestro Cvetko vzgajala po strogi mescanski

maniri. Ljudi sva morali maslavljati z gospod ali gospa.

Bila sem vzgojena v tistem duhu, kateremu so v casu samoupravljanja

rekli gnila malomescanska morala in zaradi nje sem jih na delovnih
• mestih veckrat slisala, ces da otroke vzgajam v mescanski maniri.

A vsi tisti samoupravljalci, ki so danes v nevemkaksnih strankah

so pozabljali na lepo vedenje, aristokracijo, ki jo je prinasala

ta gnila malomescanska morala. Res je bilo maFsikaj togo, toda ce

pomislis na danasnjo mularijo, prepusceno cesti •••

Enajst let sem prezivela v PU8cavi in kljub vsem spremembam - nekatere

so v skodo zaselka, je dames se zmel'aj tako slikovita, nel'azpolozljiva

tel'misticna kot je bila v casu mojega otl'ostva. Vzdusje in energija

mojega rojstnega kl'aja sta v bistvu nespl'emenjeni, cepl'av danes

dalec ni tako zgleden kot je bil pred drugo svetovno vojno."
(]o otl'ostvu im mladosti je pl'ipovedovala z izbl'animi besedami, govorila

je nazorno, melodija njenega glasu je bila - ne morem drugace

zapisati - kot pedagoska. Ko je obujala spomine na mlade dni, sem si

jo se bolj podrobno ogledal: kljub okrogli postavi je bilo Ra njej

nekaj drobnikavega, nekaj izjemno rahlocutnega. Spominjala me je na

kaksno vilinsko bitje, vzeto iz kaksne ruske pravljice. Delovala je

v bistvu pravljicno: pred menoj je sedela dobrodusna teta Pehta,

zenska duhovinka, pripovedovala in se tu in tam pogugala, ce ji je

to narekoval notl'anji ritem.
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D~~es mi v zvezi z njenim otrostvom pridejo na uho se neke druge

besede - besede njenega moza Danila: It Ze kot dekliea je bila otrok

z bujno domisljijo, ze kot otrok je imela bogato notranje zivljenje."

Novinarki in prijateljiei Heleni Grandovee je zaupala povezavo med

njenim slovstvom in lokaeijami zivljenja zlasti otrostvom, takole

se je slikovito figurativno izrazila: I,. Moji ju.naki posedajo ob Radomlji,

jezdijo po rirnski eesti ob Dravi, preden obiscejo spomenik bogu Mitri,

ki je stal ob Dravi blizu Rus in je danes v Pokrajinskem muzeju v Gradeu."

" Kdo je v otrostvu najbolj vplival na vas ? " me je zanimalo.

" Ljudje, ki so bili dalec od akademskega zivljenja. Trije so bili:

zupnik Nadrah, v PuScavi je maseval med obema vojnama, dokler ga niso

po vojni brez pravega razloga petletkarji ustrelili, kuharica lvanka

ter sluzkinja Zofka Sere. Kuhariea Ivanka Seljak je bila doma iz Zirov.

Spominjam se je kot potrpezljive, pray mravlje pridne gospodinje,

odlikovala jo je tista vrsta osebne formiranosti, ki jo danes malokdo

premore. Rada je imela povesti za preprosto Ijudstvo, izhajajoce v

Sloveneu, svoje navdusenje nad domaco prozo je prenasala 1'1anaju

s sestro Cvetko. V za naso druzino tezkih povojnih letih je nasla

izbrane ~~ besede za moj studiozen in tedanjemu funkeionarsko

aktivisticnemu svetu nesprejemljiv znacaj. If Kdo pa ve, zakaj te je

Bog ustvaril tako, kot si. On ze ve. "
Pray to misel cisto navadne gospodinje sem zapisala v svoji zadnji

knjigi za odrasle Knjigi sene, v kateri so poleg judovske duhovnosti

se zivljenjske modrosti sluzkinj e Zofke il'J.kuhariee 1vanke, I'
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" Zveni l'aenavadno,II sem se zacudil.

If Res je - :ra.ovi:narjemliemores povedati vsega. Ker pa je to verjetno
edelil.izmed zadnjih intervjujev, ce ne zad:nji, ki ga dajem, sem zato

toliko zaupna in osebna. Ce je Ie mogoce objavite ta najin pogovor

cez nekaj let ali pa ko me ne bo vec."

Zazrla se je skozi okno, skozi katero se je videla dimnikarsko

sajasta moc, medtem ko sva se pogovarjala, se je namrec ze zdavnaj

znocilo. Na njeno oblicje je legla spokojnost, nedvom:no je pisateljico

';1 obdajal nekak sen obstret, zacrtajoc okoli nje nekaj, kar je cloveka

pritegnilo in profesor Janez Rotar upraviceno pripominja, da je vsako

srecanje z besednico pomenilo snidenje posebne vrste.

Figurativno receno: pomenila je neko stilno zaznamovano besedo, to si

v morju cvekanja zapomnis. Na obrazu se ji je zarisal zivljenjski

mir - mir v samostanskem pomenu besede, kljub vsem preizkusnjam,

pretresom ter bolezni.
Zlata Vokac je bila smrtnik, zmozna prenaiati najtezje zivljenjske

preizkusnje, a vendar: ko se je umaknila v svoj notranji svet, se

je spremenila v nekaksno posveceno bitje, obdajal jo je mekaksen

carobni kolobar, ta jo je varoval pred blodnimi mislimi, lahkokruhci,

pokvarjenci, politicnimi samozvanci. Teles:ne bolecine njene bolezni

so jo poduhovile, saj je bila, ko je bila v slabem zdravstvenem

stanju/,pisateljsko izredno plodna: napisala je tri ktljige in tudi

drugace je kljubovala.
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It V PuscavL ste preziveli enajs-t let svojega zivlje!:lja.Kaj je bilo

potem ? It

"z letnieo 1941 se je prieelo za Slovenijo svineeno obdobje, zlasti za

zavedne druzine. Takrat sem obiskovala klasieno gimnazijo, zaradi

nerednih voznih razmer sem stanovala v internatu Vesna. Spomladi so

oeeta rekrutirali. lzselili so nas v Bugojno v Bosno. Takrat sem bila

beguRka; ko ob konc~ drugega tisocletja gledam balkansko klavnico, se

sprasujem na kaksnem nivoju je to elovestvo. Smo res planet birieev

in kaznjellcev? Poleti 45. leta smo se vrllili. Spremen.jeni - z vojnimi

travmami v sreu, prezgodaj zreli otroci na eni strani. zvedavi in

plahi na drugi. Nova oblast pac. Razoearala je, kot vse do slej."

" Ste politieen elovek ? It

It Kje pa. Moje zivljenje mineva brez politiene opredelitve, brez

politienega angazmaja, zanima me predvsem elovek s svojo eloveenostjo,

ne pa strankarska kariera. Politika je predvsem moe, sami veste,

Primoz, da v njej zmeraj gre zato~ kdo bo koga. Intelektualei smo na

eelu kaksne erede ali veliki ilUdividualisti. Jaz sem slednje.1f

Politieno ni bila torej ne leviear ne desniear, eeprav je iz obeh

politienih vej vzela ~c·~tisto, kar je preseglo ozke politiene

interese; kar je naBlo stik z obee elovesko ali kozmolosko vsebino.

Nazorsko je bila klasieni humanist, vendaI' ne racionalistienega kova

v razsvetljenskem pomenu besede, temvee odprti, posveeeni racionalist -

fides quaerens intelleetum.


