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OLTAR ZA
MATER

Ferdinando CamonROMAN ZUNAJ VSEH IDEOLOGIJ SPOROČA,  
KAJ JE SVETOST.

»Del tega mojega živega bitja je bila tudi moja mati, njegov del je 

morala biti za zmeraj, hotel bi jo prositi, da preneha umirati, toda 

morda je bila v njeni smrti moja, naša napaka – napaka vseh nas, ki 

smo jo imeli radi – in naša naloga je, da to popravimo, da jo prikličemo 

nazaj v življenje, da se ne predamo ...«

Roman Oltar za mater se dogaja po drugi vojni v deželi Veneto 
blizu Padove. Avtor v njem tematizira odmirajoči kmečki svet 
z njegovimi nenavadnimi, s krščanskimi vrednotami prežetimi 

ljudmi. Zgodba je zelo preprosta: v družini umre mati, živi simbol 
ljubezni, v znamenje spoštovanja ji mož postavi oltar iz lesa in 

tolčenega železa, sin pa napiše knjigo. Tako oba obudita podobo 
matere in vso tisto dobroto, ki je bila naravno, skoraj biološko 

vodilo njenega življenja. Pred bralcem se razgrinja življenje »po-
slednjih«, ki še pripadajo kmetstvu, tj. kmečki kulturi, prvinski in 
nespremenljivi, meje katere na eni strani zaznamujeta revščina in 
obrobnost, na drugi pa živa vztrajnost »prvinskega« krščanstva.
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Le malo je bilo jesti in piti, odrasli možje so bili v Grčiji, 
Albaniji, Jugoslaviji, v Afriki in v Rusiji, po vaseh so ostali samo 
otroci, žene in starci. Polja so se polnila z zeleno in rdečo, s 
travami in maki. Zajci so vstopali v hišo, fazani so obiskovali 
kokošnjake. Vino so delali iz divjega grozdja, bilo je ostro kakor 
kis. Z njim so napolnili maloštevilne steklenice in so pazili, da 
je dolgo trajalo. Mati je storila takole: vzela je steklenico vina in 
ga je popila zelo malo. Potem je dodala vodo, tako da je bilo 
spet polno. Pri vsakem obroku – enem ali dveh obrokih na dan 
– je popila kozarec tega razvodenelega vina in ga nadomestila s 
kozarcem čiste vode. Morda je to bil čudež, toda po mesecu dni 
je iz steklenice še vedno pritekla rožnata voda, znamenje, da 
vina še ni zmanjkalo. Mati je dvignila kozarec proti luči, videla 
je, da je tekočina rožnata, z užitkom jo je popila, potem je sedla 
in nagnila glavo. Bila je zamišljena, vedno je premišljevala. 

Sive pevke so spale v senikih, mogoče jih je bilo ujeti z 
mrežami. Pripravili smo veliko mrežo (iz ribiških mrež) in jo 
napeli med dvema koloma, kakšen meter od senika. Potem 
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smo s preklo udarjali po seniku. Sive pevke so prestrašene po-
skakale ven in so se v letu pognale v temo ter se, kot bi mignil, 
zapletle v mrežo. Petnajst, dvajset naenkrat. Ubijali smo jih z 
ugrizom v glavo. Nismo srkali, imajo grenko kri neprijetnega 
vonja. In vedno imajo zajedavce med perjem. Zadošča jih 
oskubsti in že so pripravljene za pečenko. To je bilo treba po-
četi skrivaj, naša mama tega ni marala. 

Kupovala je pri špeceristu, ki je  prišel enkrat na teden z 
vozom, katerega je vlekel konj. Z urnim korakom je šel skozi 
vasi in se ustavil pri kmečkih hišah. Prinašal je bistvene stvari: 
olje, kis, poper, grobo sol, sir za strganje, gorčico, nageljnove 
žbice, cimet v palčkah, cimet v prahu, sladkor, kavno mešani-
co, riževe luščine, konzerve, pomaranče, limone. Testenin ni 
kupoval nihče, vsakdo si je delal bigole3 ali lazanje doma, zase, 
v tórkolu. Tórkolo je majhna stiskalnica, postavljena na skraj-
nem koncu koze. Testo so položili v stožec stiskalnice in so ga 
tlačili, tako da je spodaj prilezlo v obliki bigolov ali lazanj, 
glede na luknje v plošči. Medtem ko je mati tlačila, je moral na 
kozi sedeti kakšen otrok, sicer se je stiskalnica premikala. Nih-
če ni hotel splezati nanjo, ker je potem bilo treba biti tam, 
nepremično, kakšne pol ure. Da ne bi bilo krivic, je mati dolo-
čila izmene: danes eden, jutri drugi. Tako ni nihče protestiral.

Debelo sol je raztresla po mizi in jo drobila, tako da je šla 
čez njo s steklenico kakor z valjarjem. Znova in znova je šla 
čeznjo in sol se je zdrobila in je postala prah. Ona jo je zbrala 
v roki in jo stresla v vrečko. 

Tudi masla nismo kupovali, ker smo ga delali iz mleka. Za-
doščalo je do polovice napolniti steklenico in jo potem pol ure 
tresti: mleko je postalo maslo. Če smo steklenico obrnili, je 
padlo ven v kosmih. Nageljnove žbice in cimetove palčke smo 
dajali v vino skupaj s pomarančnimi lupinami, potem smo 
naredili kuhano vino. Ona je zavrela vino v posodi in jo je 

3  Bigoli: špagetom podobne testenine, debele kot pletilka. Značilne so za 

beneško kuhinjo. Op. prev.
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odnesla očetu, ki se je vrnil s fronte in je imel težave s pljuči. 
Oče je šel čezenj s prižganim storžem: vino se je vžgalo z mo-
drim plamenom. Potem ga je popil, zoper bronhitis. 

Nikoli ni plačevala z denarjem, ker ga ni bilo. Plačevala je z 
jajci. Tistega dne, ko je šel mimo špecerist, je zbrala jajca iz 
vseh gnezd, znanih in tistih, ki jih je bilo treba še odkriti. Vsak 
otrok je šel okrog z vrečko ali košarico po jarkih, senikih, sla-
mnatih kopah, živih mejah, iščoč gnezda. Vsa jajca smo polo-
žili v veliko košaro. Preden jih je prodala špeceristu, jih je pre-
gledala, drugo za drugim, ali niso pokvarjena. Dvignila si jih 
je do višine ušesa in jih lahno stresla. Če je bilo slišati rume-
njak, je bilo jajce gnilo. Gnila jajca je dala na stran in jih po-
zneje zakopala. Ni hotela varati. Prišel je špecerist in določil 
ceno: ta je bila vsakokrat drugačna, odvisna je bila od tega, ali 
so ljudje iz mesta prišli k njemu kupit veliko jajc ali ne, toda 
odvisna je bila tudi od letnega časa: ko so kokoši nesle veliko 
jajc, so bila ta malo vredna; ko so nesle malo, so bila draga. 
Nekega dne je prišla gospa, kot so tiste iz kina, hotela je nekaj 
čisto svežih jajc za svojega bolnega sina. Pripeljala se je z av-
tom, izstopila je in prišla v hišo, da bi govorila z materjo. Jaz 
sem gledal avto: bil je nov, ves se je bleščal, okrog sebe je širil 
vonj po bencinu. Pod motorjem je izgubil dve ali tri kapljice 
olja, pokusil sem ga: bilo je toplo, tudi zemlja je bila topla. 
Vrtel sem se okrog avta, in ko sem se vrnil k motorju, sem vi-
del z izpostavljenimi črkami zapisano ime gospodarice: Fiat. 

Krožnike in žlice je mama pomivala s peskom. Pred vrati je 
imela kup peska, prišla je s košaro umazane posode in z ročko 
kadeče se vode. Malo je počakala, da je voda prenehala kipeti, 
večkrat jo je preizkusila, tako da je vanjo pomočila prst. Uma-
knila je prst in ga držala za trenutek v zraku, nanj se je osredo-
točila, da bi odločila, ali se je opekla ali ne. Imela je velike in 
tršate roke, skoraj kvadratne. Pomivati je začela počasi, potr-
pežljivo; najprej je namočila krožnike in jedilni pribor, jih po-
tem potresla s peskom ter zdrgnila z dlanjo in z blazinicami 
prstov. Potem je izplaknila. 
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Nikoli se ni opekla. Postelje je ogrevala z žerjavico, ki jo je 
jemala iz ognja s prsti in jo je polagala v ogrevač. Včasih, ko se 
je žerjavica zdela ugasnjena, jo je na površju pokrivala črna 
koprena. Toda ona je preizkusila pepel v bližini, da bi občutila, 
ali je topel. Bil je topel, torej je vzela žerjavico v roko, držala jo 
je na dlani, in preden jo je odložila v ogrevač, je pihala čez njo. 
Tako jo je oživila in z zrakom preprečila, da bi dobila kakšno 
opeklino. 

V posteljo smo šli tako, da smo s telesom zdrsnili med dve 
plasti toplote, med žgoče rjuhe zgoraj in spodaj. Postali smo 
rdeči, znojili smo se. Čez noč je toplota izpuhtela, ostali smo v 
mrazu. Zjutraj smo se počasi prebujali, otrple krvi zaradi pre-
hoda od hude vročine do ledenega mraza. Gledali smo strešna 
bruna, iz katerih so visele majhne bele iskreče se ledene sveče. 
Prejšnji večer jih ni bilo, to je bila vlaga, ki je zmrznila ponoči. 
Prvega, ki je spregovoril, ni nihče prepoznal. Jutranji glas je bil 
vedno drugačen od tistega zvečer. 

Ko je snežilo, smo bili odtrgani od sveta: sneg je zamašil 
vrata, ni se jih posrečilo odpreti, ni več bilo videti poti, po 
kateri bi prišli do ceste, in ni bilo več jasno, kje se cesta konča 
in se začne jarek. Otroci smo gledali svet skozi okenske šipe. 
Zdelo se je, da so ptiči prestrašeni: vrabci so hodili po snegu, 
ustavljali so se in kljuvali vse, kar ni bilo belo, in jate so kroži-
le nad ravnino, izginevale so in se vračale, kakor bi bile obse-
dene. Mati si je oblekla dva para dolgih nogavic, obula gumi-
jaste škornje in nadela rokavice iz kozje kože. Odprla je šipe 
enega od oken in z dlanjo odrinila sneg dol. Odstranjevala ga 
je do čistega, dihala je toplo sapo. Potem je prinesla pod okno 
stol, splezala je nanj, se povzpela na okno in se spustila, da je 
padla ven. Poiskala je lopato in odmetala sneg od vrat, toliko, 
da so se odprla. Potem je dolgo časa gazila pot do ceste. Potem 
smo čakali snežni plug, ki ga je poslala občina; od daleč je bilo 
slišati, kako prihaja. Vlekel ga je traktor in spremljal ga je 
oblak otrok, ki so šli peš ali na kolesu, kakor partizanska voj-
ska, osvobajat vas. 
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