
Spiritualno spiralno znamenje v Molkavi dolini*

Na Gori živi kamen – sam kamen, kamor pogledaš, kamor stopiš. A ni sam. Njegova družina je 
številna: so bratje in sestre, so otroci njegovi: školi, školči, skale, skripe, skrle. Narava in človek 
sta ga oblikovala v domovanja: škraplje, škavnice, špilje, penklče, meli, v brezna in kamenite 
griče… Človek ga je zbral v suhe zidove, grublje, škarpe, z njim je prepletel, prepel, ogradil, 
zavaroval in po svoji duši in nuji ozaljšal bregove Gore. 
In v to kamenito pokrajino je vsejal tudi svojo dušo, v trdo in mehko besedo oblikovano, v 
pripovedovanja spleteno. Kamen. Beseda. Kamen in beseda. In bila je besedakamen…

In je prišel, ni dolgo tega, unanji človek, od drugod, iz mehkih pokrajin Dolenjske, in svoje sanje 
spletel s kamnom z Gore. V Molkavi dolini, blizu Votliške luknje, iz dna vrtače, je priklical polžje 
zavit kamniti zid, ki se z ostjo dviga v nebo. Kot kamnita strela iz zemlje, kot strelovod iz kamna v 
zemljo. Kot da kliče nase Kamenbesedo…

Ob zimskem solsticiju v letu 2004 je poiskal mesto svojemu stožčastemu stolpu, 3,60 metra 
visokemu in 2,30 spodaj širokemu: tisto točko, da bi zadnji sončni žarek, ob sončnem zahodu 23. 
decembra, s konice stožca osvetlil dno vrtače, kjer se spirala izvija iz zemlje. A sonce je v tem 
času že prenizko, da bi ob svojem zahodu za Čaven, okoli treh popoldne, vrglo ost stožca natanko 
v dno vrtače, zato zdaj kamniti stolp stoji tako, da bo prava le smer svetlobe in sence v izvir zidu, 
na dnu. S svojo konico je vpet v osončje, mikrokozmos v makrokozmos.

Damjan svoj zid imenuje 'spirala', ljudje so mu zrekli 'polž'. Seveda, polž… Saj z njim živijo že od 
otroštva, z obeljenimi hišicami, v krhki kamen spranimi in ožganimi. 
Sicer pa ime ni važno. Važno je, da je ta zaviti zid pot; vrtača, iz katere se izvija, pa posoda. Dno 
vrtače je intimen, zaveten prostor, kamor te pripelje pot – zid: pred oltar: mogočen škol ob dnu. 
V stoletjih človekovega bivanja na Gori in z Goro se je na dnu vrtače kamenje nabralo v grubljo. 
Damjan je kamen iz nje na novo razporedil, z močjo svoje misli in rok: v zavojih se je kamenje 
skozi njegove dlani izvilo iz dna in se vzpelo v pobočje v stožčast stolp. Iz sence v sonce in 
narobe: s sonca v senco. Iz luči neba v temo zemeljskih globin. 
Prvotno je bil stolp mišljen kot slamnata streha, kot zbiralnik vode. Hkrati kot cerkveni stolp, kot 
stražnik, pod katerim sta vhod v svetišče in žegnana voda. Damjanov stolp je oznanjevalec v 
prostoru, videti ga bo s poti tam mimo, klical bo mimoidoče, s svojo obliko bo vabil in vlekel na 
pot iz kamna in po poti v dno, v slutenjsko brezno na dnu, v svoje nasprotje.
Tako je poudarjen duh kraja, genius loci. Vpleten je kraj v arhitekturo in arhitektura je vpeta v 
kraj. 
Za tvorca tega mogočnega 'znamenja na Gori', Damjana Popelara, je zelo pomembno, celo 
bistveno, da je vse narejeno z njegovimi lastnimi rokami. Misel je tako tudi v izvedbi. Njegovo 
telo, njegova fizična moč, oboje je povezano z idejo samo. 

Ob blagoslovu tega nenavadnega znamenja se bo moral iz Gore izviti in s kamnom zadrhteti še 
glas, vibracije mnogih glasov, kar bo dopolnilo fizično silo moških rok in ostre robove gorskega 
kamna. Študentje Akademije za glasbo iz Ljubljane, pod vodstvom prof. Toneta Potočnika, naj bi 
takrat v Molkovi dolini izvedli Gregorjanski koral, to posebno obliko glasbenega izraza molitve. 
V maju naj bo to, pod hribom Maj.

To bo blagoslov v širšem pomenu. Ker ta kraj je svetišče in zavetišče – prostor, ki je postal 
posvečen z naravno danostjo, delom in mislijo. 
Ljudje bodo prihajali, spuščali se bodo po zavojih spirale v dno vrtače in vase, v svoje duše, kot v 
procesiji, razmišljali in v sebi molili…

*Z Damjanom Popelarom sem se pogovarjal na božični večer, ob njegovi stvaritvi iz kamna, leta 2004, Franc Černigoj.


