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Spuščamo se tja,  
kamor človeška noga še ni stopila

P
isatelj, jamar, ja-
marski reševalec in 
inštruktor, ljubitelj 
kave, adrenalinski 
odvisnež, nočna 
ptica, prevajalec, 
urednik, oče, mož … 
Z odličnim smislom 
za humor. Damijan 
Šinigoj, Dolenjec, 

ki, če ni kje v jami, sedi s knjigo v 
roki, v glavi pa snuje vrstice neke 
nove zgodbe. Vse njegove osebne 
zgodbe so se začele bolj ali manj 
naključno. »V nobeno nisem čisto 
zares prostovoljno vstopil.« A to še 
ne pomeni, da jih ni potem izpilil do 
mojstrstva.

»Kako sem postal pisatelj, sem pred 
leti ponazoril z anekdoto srbskega 
vojaka, ki je iz morja rešil otroka. V 
gneči v pristanišču je otrok padel v 
vodo in v realni situaciji vsi, razen 
reševalcev, ki po definiciji tečejo v 
nasprotno smer, nekako čakajo, da bo 
nekdo nekaj naredil. Vojak je skočil 
v vodo, rešil otroka, vsi so ploskali 
herojskemu dejanju, on pa je jezno 
gledal okoli, kdo ga je porinil v vodo. 
Podobno sem bil jaz vržen v pisatelj-
sko zgodbo. Porinjen v vodo, vmes 
sem pa še roman pograbil …«

Prvo knjigo, Vojake ubijajo, mar ne?, 
je napisal, ko je imel nekaj čez dvajset 
let. Med služenjem vojaškega roka v 
takratni Jugoslovanski ljudski armadi 
je namreč doživel grenko izkušnjo, ko 
so ga zaradi verbalnega delikta strpali 
za zapahe, in o tem je hotel povedati 
tudi drugim nabornikom. Potem je 
prišla osamosvojitvena vojna, v katero 
je šel kot prostovoljec in poleg puške 
je s seboj vzel še svinčnik in papir, po 
njej je izšel roman Neizstreljeni naboj. 
O dogodivščinah očetovstva že leta 
piše kolumne, sestavil jih je v dve 
knjigi, Očkov kotiček in Tretji otrok. 
»To je povsem drug svet. Ko si popol-
noma odgovoren za to malo bitje, ki 
ga moraš vzgojiti, da bo postal dober 
človek.«

Potem pa so se zgodile še jame. 
»Dvanajst let sem v novomeškem 
študentskem časopisu pisal kolumno 
Park extreme in kolega jamar me je 
pozval, naj se mu pridružim: 'Pridi, 
boš videl, kaj je adrenalin.' Do takrat 
sem si jamarstvo predstavljal kot 
vožnjo z vlakcem, niti pod razno me 
ni zanimalo.«

Tudi drugi prijatelji so ga opominja-
li na obstoj pred očmi večine skritega 
sveta in podali so se v nekaj lažje 
dostopnih jam, nato pa so si izbrali 
veliko težji (in nevarnejši) zalogaj, 
Cinkov križ, ki do dna vhodnega 
brezna meri dobrih sto metrov, skupaj 

z nadaljevanji pa 185 metrov. »V jamo 
smo se spustili z alpinistično tehniko. 
Seveda sem se kolegu jamarju takoj 
po podvigu pohvalil, on pa je pobe-
snel. Preusmeril me je na pravo pot. 
V novomeškem jamarskem klubu 
sem pridobil znanje in dojel sem, da 
smo naredili neumnost, ki bi se lahko 
končala tudi tragično.«

»Kot vedno, ko se nad čim navdu-
šim, skušam v to vplesti še družino in 
prijatelje. Ženo Moniko sem spravil v 
eno jamo, v kateri je spoznala, da to 
ni zanjo. Nekako vsi so menili, da bo 
tudi mene kmalu minilo, pa me ni, še 
več, čedalje bolj me drži,« poudari.

»Uh, zakaj? Od nekdaj sem adrena-
linski odvisnež. Leta sem iskal pravo 
dejavnost, preizkusil sem marsikaj, 
od alpinizma do potapljanja. Potem 
se je zgodilo jamarstvo. To je v osnovi 
raziskovalna dejavnost. Spuščamo se 
tja, kamor človeška noga še ni stopila. 
Vsekakor ti daje neko posebno zado-
voljstvo, čeprav ne odkrijemo ravno 
v vsaki luknji nove Postojnske jame. 
Jamarji smo skromni, že to nam da 
veliko, da je jama.«

Vseskozi jih žene radovednost, kaj 
pa, če se jama nadaljuje. »Že deset 
let raziskujemo Čaganko in še naprej 
iščemo nove rove. Bolj ko se upira, 
večji je izziv, težje ko je, slajše je,« 
ponazori vznemirljivo, a tudi težaško 
raziskovanje podzemlja, kjer vlada-
ta tema in hlad in za skoraj vsakim 
vogalom tiči nevarnost. »Ko včasih po 
več dneh priplezam iz jame, zbit, si res 
rečem, da se bom začel obnašati letom 
primerno, da bom več počival in bral 

knjige, pa me kmalu zasrbi, da bi zno-
va šel v podzemlje. Ja, kot nekakšna 
zasvojenost je,« se nasmehne.

Med jamarji se vedno vzpostavi 
neka posebna vez. »Od kolega jamarja 
si lahko povsem odvisen. Ne more se 
zgoditi, da bi lahko jamar rekel, da ga 
tovariška pomoč (reševalni manever, 
ki ga mora poznati vsak jamar, saj gre 
za pomoč poškodovanemu na vrvi) 
ne zanima. Kaj pa, če se kaj zgodi? V 
jamah so ekstremne razmere.«

Pa tudi posebna lepota. »Že to je 
fascinantno, da se gibaš po okolju, ki 
je dostopno le izurjeni peščici ljudi. 

Vsaka jama ima svoj čar. Nekatere 
zaradi okrasja, druge zaradi ožin, 
tretje zaradi blata. Nisem še bil v jami, 
za katero bi rekel, da ni bila vredna 
mojega časa. Poleg odkrivanja in 
raziskovanja pa je tu še druženje, ki se 
nadaljuje tudi na površju. Še tride-
setkrat se v pogovorih ob kavi lahko 
vrnemo v isto jamo.«

Jame so tudi prostor za razmišljanje 
in (pisateljski) navdih. Pisatelj lahko 
po njegovih besedah delo vendarle 
opravlja kjerkoli. Vseskozi je ta poseb-
ni svet želel vplesti v svoje knjige. »A 
nekako se mi je zdelo, da bi zgodba 
o jamarstvu verjetno zanimala le 
jamarje. Znani smo po tem, da čudno 
oblečeni izginemo pod zemljo, potem 
nas nekaj časa ni, ven pridemo čez čas 
popolnoma umazani. To ni gorništvo, 
ko se prijatelji in znanci poistovetijo 
s čudovitimi fotografijami narave, ki 
jo lahko vidijo tudi z lastnimi očmi. 
Kaj mi doživljamo in počnemo pod 
zemljo, v bistvu res razumemo samo 
jamarji. Zato sem se otepal te teme, 
potem pa se je rodila ideja za knjigo 
Kjer veter spi.« Za pustolovski mla-
dinski roman, v katerem popisuje, 
kako sta se jamarski pripravnik Blaž 
in njegova prijateljica Irena po spletu 
okoliščin znašla v bitki za preživetje, 
k temu pa doda še resnične zgodbe 
jamarskih reševalcev, je letos prejel 
nagrado desetnica za najboljše mla-
dinsko delo zadnjih treh let. Čeprav 
so bili odzivi na knjigo dobri, ga je 
nagrada vseeno presenetila. »Nisem 
je pričakoval. Pravzaprav v življenju 
nikoli ničesar ne pričakujem, tako 
nisi nikoli razočaran.«

Absolutno je težje pisati za mladino, 
se strinja. »Nikoli si nisem želel pisati 
za mlade, morda tudi zaradi njihove 
iskrenosti. Njih ne briga, če te bodo z 
opazko o knjigi prizadeli, odrasli pa 
tudi pri kritiki ostanemo vljudni.« 
Po drugi strani je njihova iskrenost 
lahko velika nagrada. »Že po knjigi 
Iskanje Eve, ki so jo prejeli vsi sedmo-
šolci, sem ob obiskih na šolah doživel 
zaigrane prizore iz knjige, vprašanja o 
delih, ki niso bili najbolje dodelani, in 
o tem, kaj se zgodi po koncu zgodbe.«

Dlje časa je skušal napisati nadalje-
vanje te priljubljene knjige, saj so od 
njega to pričakovali, celo zahtevali. 
»A se nikakor ni sestavilo. Pa še jame 
sem želel vplesti. In v nekem trenut-
ku navdiha sem začel pisati zgodbo o 
fantu in dekletu, ki sta se brez znanja 
in izkušenj podala v podzemlje. Če 
si dober jamar, potem veš, kje pretijo 
nevarnosti, in tako sem, skoraj z malo 
uživaške zlobe, prednju postavljal 
nove in nove ovire.« Pri tem pa je 
kot izkušen jamarski reševalec med 

vrsticami vseskozi opozarjal, da je bila 
Blaževa in Irenina domislica o obisku 
jame nevarna odločitev. »Sami ne 
smete nikoli v jame. V vsakem jamar-
skem društvu vam bodo z veseljem 
pomagali pri obisku. Nesreča nikoli 
ne počiva in za marsikaterega jamarja, 
ki je vse naredil prav, se ni dobro 
končalo. Tudi med reševalnimi akcija-
mi, ko je v jami večje število ljudi, se 
lahko marsikaj zgodi.«

Kljub izkušnjam ga ob pozivu na 
reševalno akcijo še vedno stisne. »Še 
posebej zahtevna so reševanja iz nove, 
še ne dokončno raziskane jame, ko 
nimamo načrta, kakšna je videti. Tako 
ne vemo, koliko opreme je potrebno, 
koliko ljudi, ali bo treba širiti ožine 
in tako naprej. Reševanja so vedno 
nepredvidljiva.«

Je bolj predvidljivo to, o čem bo 
pisal v naslednji knjigi? »Ne, čeprav 
vseskozi razmišljam o zgodbah, ne 

razmišljam konkretno o naslednji 
knjigi. Vem, da jo bom napisal, ker v 
tem uživam. Kot pisatelj menim, da 
lahko zares dobro pišeš le o tistem, 
kar dobro poznaš. Ni pa nujno tudi 
obratno.« Kar je spoznal kot dolgole-
tni glavni urednik založbe Goga. Vse-
kakor pa je treba misliti predvsem na 
podrobnosti. »Tako sem pri snovanju 
zgodbe Iskanje Eve najprej (iz lenobe, 
ker se mi ni ljubilo razmišljati o mo-
žnih rešitvah) napisal, da je najstnica 
telefon pozabila doma. Na to me je 
opozorila urednica, češ, najstnica bo 
prej pozabila roko kot telefon. Če bi 
denimo to ostalo v knjigi, bi mlado-
stnike v trenutku izgubil.«

Pisateljsko kariero pa je, kot smo 
že omenili, začel z dvema knjigama z 
vojaško tematiko. Neizstreljeni naboj 
je romaniziran opis osamosvojitvene 
vojne. »Zelo me je zanimala vojna 
tematika. Goltal sem knjige, v resnici 
pa sem spoznal, da vojna nikakor ni 
črno-bela.« Osamosvojitvena za Slo-
venijo je bila k sreči kratka, bil je pro-
stovoljec teritorialne obrambe, v vojni 
naboja ni izstrelil. »Dolgo je bila to 
zame skoraj frustracija. Češ, spraševali 
me bodo, kaj si pa delal v vojni, pa ne 
bom mogel reči niti, da sem izstrelil 
en naboj. Danes je drugače. Pravza-
prav sem ponosen in vesel, da nisem, 
da mi ni bilo treba. Kar nekaj roma-

nov z območja nekdanje Jugoslavije 
s to tematiko sem prevedel in dojel 
sem, kako jih je to zaznamovalo.«

»Spominjam se, kako sem med 
vojno srečal svojega soseda, ki je bil 
častnik JLA. Kot srednješolec sem 
pogosto tičal pri njem, bil je pesnik 
in slikar. Bil je na drugi strani. On 
je zbral pogum in prišel do mene, se 
mi opravičil in dejal, da sva še vedno 
prijatelja, da se to čez noč ne spreme-
ni. A v mojih očeh je bil nasprotnik.«

Z JLA Damijan Šinigoj med služe-
njem vojaškega roka ni imel dobrih 
izkušenj, tudi zaradi dolgega jezika. 
»Ko sem jaz služil vojaški rok, je bilo 
vse skupaj že nekoliko manj stro-
go. Pa še precej jezičen sem bil. Če 
sem slišal dober vic, sem ga povedal 
naprej, oficirji pa so delali zabelež-
ke. Potem so me zaprli za dva me-
seca. Počutil sem se kot v kakšnem 
kafkovskem romanu. Govorili so, da 
delujem protijugoslovansko, da ho-
čem odcepiti Slovenijo. Meni pa so o 
tem niti sanjalo ni. Ves čas so zahte-
vali, naj priznam. Saj bi, a nisem imel 
kaj …« Kljub vsemu še danes iskreno 
in brez dlake na jeziku vse pove na 
glas. »Še več, še na blog zapišem,« se 
zasmeje. Blog, na katerem lahko be-
remo o njegovih jamarskih in drugih 
dogodkih, ima predvsem za vzdrževa-
nje pisateljske kondicije, še pove. »Pa 
rad se ponorčujem iz sebe in drugih, 
seveda.«

V knjige se je zaljubil že v otroštvu, 
vsi v družini so bili knjižni molji. 
»Včasih si moral za spoznavanje 
drugih svetov ali potovati ali brati. 
Še danes je v knjigah ves svet, je pa 
branje težje, vzame več energije, kot 
če sedeš na kavč in gledaš televizijo ali 
brskaš po spletu.«

Kot urednik in tudi kot bralec je 
pred leti vsako knjigo, ki jo je prijel v 
roke, prebral do konca, četudi ga ni 
pritegnila. Zdaj jo mirne vesti odloži. 
»Škoda časa pri tolikšni izbiri. Delo 
urednika, ko sem moral prebrati od 
deset do dvajset tekstov na teden, me 
je naučilo, da če ni ničesar zapomlji-
vega na prvih desetih straneh in če 
ne najdeš niti ene strani sredi knjige, 
kjer bi te nekaj ustavilo, potem to ne 
more biti izjemna knjiga.« Enako je 
z ljudmi, doda. »Da ti nekdo jemlje 
energijo, da te spravi v slabo voljo že 
klic tega človeka, ne, raje se obrni in 
nadaljuj pot drugam. Škoda dušnega 
miru. Tudi pri ljudeh sem z leti postal 
bolj selektiven. Še vedno vsem dam 
priložnost, zelo hitro lahko posta-
nemo kolegi, še posebej to velja med 
jamarji, ampak če si negativna oseba, 
pač ne bomo šli velikokrat skupaj v 
jamo.«

Saša Senica  
se je z Damijanom 
Šinigojem pogovarjala 
o lepotah, ki jih le 
izurjenim pokaže 
podzemlje, o tem, kaj 
mu jame pomenijo in 
kako so povezane z 
njegovim pisanjem. 
Pa o njegovem odnosu 
do knjig in ljudi. 
Fotografijo je posnel 
vrhunski jamski 
fotograf  
Peter Gedei.

Damijan 
Šinigoj
Novomeški pisatelj, 
rojen leta 1964. Doslej 
je napisal dva romana 
za odrasle, Vojake 
ubijajo, mar ne? (1991) 
in Neizstreljeni naboj 
(1994), ter tri zbirke 
kratke proze, Očkov 
kotiček (2003), Kratek 
dnevnik jamarskega 
zasvojenca (2012) 
in Tretji otrok 
(2020). Je tudi avtor 
dveh mladinskih 
romanov, Iskanje 
Eve (2014) in Kjer 
veter spi, za katerega 
je letos prejel 
nagrado desetnica. 
Napeto pustolovsko 
zgodbo je postavil 
v podzemlje, kjer 
preživi veliko časa, saj 
je strasten jamar. Je 
vodja izobraževanja 
pri Jamarski 
reševalni službi, 
član predsedstva 
pri Jamarski zvezi 
Slovenije in urednik 
revije Jamar. Je tudi 
prevajalec, dolga leta 
je bil glavni urednik 
založbe Goga.

Kaj doživljamo in 
počnemo pod zemljo, 
v bistvu res razumemo 
samo jamarji.

Že deset let raziskujemo 
Čaganko in še naprej 
iščemo nove rove. Bolj 
ko se upira, večji je izziv, 
težje ko je, slajše je.


