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Faustovo zlato še danes vznemirja
Nemški Maulbronn od
Stuttgarta loči le štirideset
kilometrov, kljub temu pa
mnoge pritegne s svojimi
vse bolj prepoznavnimi
sejmi - od zeliščnega do
božičnega
KRISTINA MENIH
Na severozahodu južnonemške pokrajine Baden-Württemberg leži kraj
nevsakdanjega imena, a svetovnega
slovesa - Maulbronn. Niti za mestece prebivalcev ga ni, zato pa ga letno
obišče zavidljivih 300.000 turistov.
Nekaj denarja mu prinašajo vsako leto
bolj prepoznavni sejmi, največ slave in
cvenka pa se tjakaj steka zaradi nekdanjega samostana. Zanj se sodobniki z županom Andreasom Felchlejem
na čelu lahko zahvalijo čisto običajni
muli. Taki z dolgimi uhlji in štirimi
tacami. Kajti, če bi ne bilo mule, tudi
slavnega samostana v Maulbronnu ne
bi postavili. Maulbronn, kar bi poslovenjeno pomenilo mula oziroma vodni
izvir, namreč ni le ime kraja, pač pa
tudi ime nekdanje velikanske opatije.
Zato je kar prav, da je mula upodobljena tudi v njihovem občinskem grbu,
saj so veličastne samostanske ostaline
od leta 1993 vpisane celo na Unescov
seznam kulturne dediščine.
Legenda pravi, da se je vse začelo,
ko so menihi neutrudno iskali najprimernejšo lokacijo za postavitev
novega samostana. Slednjič so se naveličali in odločitev predali v božje roke.
Mulo so otovorili z vsem denarjem, ki
so ga premogli, blagoslovili živinče
in mu pustili oditi, kamor so ga nesle
noge. Ko se je utrujena in žejna mula
slednjič ustavila ob nekem živahnem

Nekdanja opatija Maulbronn je danes skoraj v celoti prenovljena. (Kristina Menih)

Maulbronn se ponaša tudi z očarljivim jezerom. (Kristina Menih)

vodnem izviru, so menihi v tem prepoznali povsem nedvoumno božje
znamenje: “To je mesto, kjer si gospod
Bog želi, da mu postavimo cerkev s
samostanom in mu služimo,” so si
najbrž rekli menihi. Raztovorili so
žival in začeli graditi. Pisalo se je 1147.
leto Gospodovo, fontana v spomin na
mulo pa sredi nekdanjega samostana
stoji še danes. Opatija, okoličani so jo
skupaj z meniškimi brati gradili več
stoletij, je vztrajala do leta 1556, ko so
jo zapustili še zadnji cistercijanci, saj se
niso hoteli spreobrniti v protestante,
danes pa je večina restavriranih prostorov na ogled. V enem od samostanskih kril že stoletja vztraja Protestant
Theological College z internatom, v
katerem so poleg fantovskih že nekaj
časa tudi dekliške sobane. Najslavnejši
dijaki doslej so bili astronom Johannes
Kepler, pesnik Friedrich Hölderlin in
nobelovec, pisatelj Hermann Hesse. Se

tom. S tem so menda izumili še danes
slastne in na različne načine pripravljene "maultaschen", s katerimi švabsko
gostilniško blagajno izdatno polnijo
s to kulinarično dobroto "zasvojeni"
domačini in turisti z vsega sveta. In še
eno zgodbo znajo naplesti v Maulbronnu. To je pripoved o slavnem alkimistu
Faustu. Ta naj bi bil domačin iz bližnje
vasi, čisto zlato pa naj bi z vragovo pomočjo ustvarjal kar v enem izmed samostanskih stolpov, zato ta še danes
nosi ime po doktorju Faustu.

bo mednje končno vrinila tudi kakšna
ženska?

Moli in delaj!
Menihi so bili seveda tako meniški, kot
se za tak red spodobi. Spali so oblečeni
in obuti, saj so morali kar naprej tekati
v cerkev na molitve. Njihov moto je
še danes "ora et labora", torej moli in
delaj, zato ni čudno, da so kar osemkrat dnevno molili, zelo malo spali,
veliko brali in se nenehno izobraževali. Za vsa posvetna opravila pa so v
nasprotju z zgoraj omenjenim motom
poskrbeli tako imenovani bratje, ki
so obdelovali polja, dograjevali in obnavljali samostanske prostore, čistili,
kuhali, šivali in prali. Menihi so se odrekali skoraj vsem posvetnim željam,
še posebno kakršnemukoli uživanju. A
ker prilika dela tatu, se je pač primerilo
neizbežno: nekega dne je pred nekega
meniha tako rekoč izpod milega neba
padel kos sočnega mesa. Prestrašeni menih se je prekrižal, pogledal na
levo in desno, a ker ni bilo nikjer nikogar, je nevsakdanji in povsem nepričakovan božji dar brž skril pod kuto in
se zatekel v kuhinjo. Tam je zamesil
testo in vanj skril na koščke nasekljano
in z zelišči obogateno meso. Tako ljubi
bog, ki sicer vedno vse vidi in vse ve,
mesa pač ni videl, saj je bilo prekrito s
testom. Menihi so si ga privoščili brez
kančka slabe vesti in z velikim apeti-

Več obiskovalcev, več denarja
Župan Andreas Felchle v Maulbronnu dirigira že drugi mandat. Kar ne
bi bilo nič posebnega, če ne bi županski mandat v Nemčiji trajal okroglih
osem let. Mar bo kandidiral še tretjič,
ga vprašamo. Brez dlake na jeziku prostodušno pritrdi, saj pravi, da mu do
petinšestdesetega leta, kar je v Nemčiji
skrajna starostna meja za vložitev županske kandidature, manjka še veliko
let. Pa tudi županske vloge je že tako
vajen, da si drugega delovnega mesta
najbrž niti ne bi mogel predstavljati, še
pripomni, ko v tipični gostilni skupaj
uživamo lokalne dobrote. V vsem tem
času je aktualni župan najbrž spoznal
že vseh 6500 prebivalcev, med katerimi je kar tisoč tujcev. Tudi v Nemčiji rojena Ružica Dumanić, poročena
Sharer, ki dela v turističnem uradu,

se ponaša z nenemškimi koreninami,
saj so njeni starši bosanskega porekla.
"Doma govorimo po naše in tudi sorodnike v stari domovini obiskujemo,"
pove Ružica. Se je pa tudi njej zgodilo, da je ugriznila v zarečeni kruh in
se poročila s svetlolasim, modrookim
Nemcem. Kar nekaj podobnih opazim
med prodajalci na stojnicah jesenskega zeliščnega sejma. Prodajajo vse po
vrsti: od tipičnih zelišč do buč, različnih vrst kruha in medu do bolj
eksotičnih vrtničnih namazov in potpurijev; jasno, ne manjka niti stojnica
s tipičnimi pečenimi pivskimi klobasami in tudi z dimljenimi salamami,
da se za mesojedce nadvse zapeljivi
volj širi med lačne obiskovalce. "V decembru pa nas čaka še božični sejem,
ki je že tradicionalno odlično obiskan,"
si mane roke župan, saj ve, da več obiskovalcev pomeni tudi več denarja v
občinski malhi in s tem večje blagostanje za celotno skupnost.
P. S. Je pa vseeno malo neobičajno,
da je sedež občine Maulbronn v nekdanjem samostanskem hlevu. Seveda
je stavba primerno obnovljena in
smrad po gnoju je že zdavnaj izginil, a
se na ta račun pošali vedno nasmejani
župan. Brez zadrege nam ob odhodu
sproščeno pomaha v pozdrav, še prej
pa nam podari maskoto: ljubkega plišastega oslička, oblečenega v rumeno
majčko.

Dan sv. Vlaha, ki povezuje
V Dubrovniku se najbolj
vztrajni še kopajo
JOŽE JERMAN
Zadnja vest iz Dubrovnika. Na mestni
plaži je vsak dan še nekaj kopalcev. Ne
pustijo se motiti zimi in radovednim turistom, ki jih je še vedno precej. Meteorologi pravijo, da se bodo v mestu, ki se
ponaša s sloganom Dubrovnik, mesto
za vse štiri letne čase, lahko kopali vse
do novega leta. Seveda se mesto pripravlja na božične in novoletne zabave.
Tako je spet v polnem razcvetu nekaj let
pozabljen, prej pa zelo razširjen krščanski praznik koledovanje, ki ga praznujejo pravoslavci in katoličani, ker izvira še
iz predkrščanskih časov, torej pred razkolom. Potem bo božič in z njim božični
sejem, nakar bodo novoletne veseljake
zabavali Novi fosili in razne klape. Tako
je povedala Jelka Tepšič, ki v dubrovniški turistični skupnosti odgovarja za
mednarodne stike.
Petega februarja bo spet vse mesto
na nogah, ker takrat slavijo svoj največji praznik, dan sv. Vlaha, ki ga praznujejo vse od leta 972 in je vpisan
tudi na Unescov seznam kulturne dediščine. Tudi ta praznik praznujejo vsi,
celo več, imenujejo ga praznik, ki povezuje. Po tem prazniku bodo imeli
do desetega februarja sejem, na katerega vabi tudi dubrovniško slovensko društvo Lipa. Dekleta, no, ja, žene,
ki so vabile prek ekrana, seveda niso

Dubrovnik je zanimiv tudi pozimi, ko ni gneče. (Božo Zorko)
pozabile slovenščine, čeprav nekatere živijo v Dubrovniku več desetletij.
Za turizem na kmetih pa skrbi Ivo
Mujo. "Leta 1995 smo začeli predstavitev kulinarične posebnosti," je dejal,
"s tako imenovano zeleno meneštro mineštro po primorsko." Turizmu na
kmetih zadnja leta v Dubrovniku namenjajo posebno pozornost, velike potniške ladje, zaradi katerih jih večkrat
boli tudi prometna glava, in bogati,
slavni turisti so jim premalo. Zdaj radi
pokažejo svoje predmestje, kot pravijo Konavlam. Od vinske kleti družine
Trojanović v Paljem Brdu, tradicionalnih kmečkih jedi v hiši Brajković v Konavlah, domače likerje lahko pokušate
pri Nikši Bratošu v Grudi, pa do avtoh-

tonih vin Marastin, Plavac mali, Dubrovniška malvazija vinarstva Crvik,
kjer vam postreže že četrta generacija
vinarjev. V vinski kleti domačije Klaić
v vasi Pasjače - pravijo, da je tam ena
najlepših jadranskih plaž - boste lahko
spoznali avtohtona vina Dalmatinka,
Kadarun in druga. Trdijo, da je zmagovalka Sveta malvazije doma pri Niku
Karamanu v Pridvorju, ki je blizu Kneževega dvora.
Za nas je zanimiva tudi posebna ponudba: letalo iz Zagreba vas za
konec tedna pripelje v Dubrovnik in
nazaj za 800 kun. Tam pa bivanje glede
na globino žepa, od hotelov s petimi
zvezdicami pa do zasebnih sobodajalcev, ki jih je vsako leto več.

