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BESEDILO: BARBARA JAKŠE JERŠIČ

INTERVJU Z antropologinjo, 
strokovnjakinjo za strateško komu
niciranje dr. Jerco Legan Cvikl je 
navdihujoč, zanimiv in poživljajoč, 
saj Jerca ni samo vrhunska strokov
njakinja in ustvarjalka, ampak tudi 
energična ženska z dinamičnim 
žarom neustrašne borke in čarobno 
bitje, ki v človeku s svojo strastjo do 
življenja prebuja hrepenenje po os
vajanju najzahtevnejših vrhov.

S svojim sijočim obrazom, kot ak
vamarin modrimi očmi in temnimi, 
valovitimi lasmi spominja na lik za
gonetne vile iz ljudskih pripovedk. 
Svoje poklicno delo zavzeto združuje 
z družinsko vlogo, je mamica dveh 
živahnih fantov, osemletnega Rubena 
in šestletnega Titana. 

Jerca je aktivna tudi v mednarodnem 

 
Dr. Jerca Legan Cvikl,  

večna optimistka

klubu žensk SILA-IWCL, kjer prevladu- 
je njena človekoljubna in dobrodelna 
nota. Po dveh znanstvenih monografi- 
jah, priročniku za mladoporo čence, 
nekaj soavtorskih publikacijah in več-
jezični pravljici Drevo, posvečeni sino
voma, pripravlja edinstveno avtobio
grafijo enega bolj zanimivih Slo vencev. 
O kom, za zdaj ostaja skrivnostna. 

Reader´s Digest: Kako združuješ pro-
fesionalno delo z družinskim živ
ljenjem? 
Jerca: Z nevidnim prepletom dveh 
dimenzij – racionalne in emocional 
ne. Prvo zastopajo zadostna mera or
ganiziranosti in samokritičnosti, drugo 
pa neomajna ljubezen do naj dražjih 
in neustavljiva ustvarjalnost v mojih 
projektih. ➸
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Neukročena 
sanjalka zgodb

Amazonka po duši
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Kaj vas navdihuje, kako ustvarjate 
zgodbe?
Navdihujejo me novi kraji, ki jih obi-
skujem, ljudje, ki jih spoznavam na 
svoji življenjski poti, in stvari, o kate-
rih sanjam in jih lahko počnem. Za 
vse drugo so zadolženi ustvarjalni 
prebliski.

Kakšna je torej vloga navdiha pri 
vašem delu?
Z navdihom vstopim v 
ustvarjalni proces. Ko 
začnem verjeti v pozi
tivno ozgodbenje ma
terije, se vanjo poglo
bim in jo do obisti 
preučim. Včasih je to 
najbolj dolgotrajna in 
najbolj mukotrpna faza 
na celotni ustvarjalni 
poti. 

Kako je nastala vaša 
pravljica Drevo?
Drevo/Tree/L'Arbre/Baum je moja 
prva večjezična in pravljična stva
ritev. Govori o otroškem bitju, ki 
premaguje življenjske prepreke na 
poti navzgor, na vrh drevesa. Sledi 
razkrivanje manj prijaznih, a odprav
ljivih človeških lastnosti. Zaključi se s 
posvetilom vsem otrokom sveta in 
seveda mojima angeloma – Rubenu 
in Titanu: da bi jima uspelo na nju
nem drevesu življenja! Ob izidu je 
imela sicer tudi močno dobrodelno 
noto, saj sem z njo obdarila številne 
slovenske vrtce.

Kako pišete in koliko časa namenite 
pisanju? 
Pišem, razmišljam in pišem. Že 
skoraj 40 let. Tok (za)misli, ki se 
pogosto znajdejo na papirju, je ma
terija moje kristalne reke življenja, ki 
teče enkrat hitreje drugič počasneje, 
danes nežnejše ali jutri silovitejše ... 
Obožujem črke, ki sestavljajo besede, 
te stavke, misli, slogane, rime, ki 
združujejo vse lepote govorjenega, 

slišanega in pisanega. 
Seveda so tudi tiste 
druge, ki bolijo. Ali 
opozarjajo. Ali učijo.  
Ne preslišim nobenih.   

Pripravljate zanimivo 
avtobiografsko knjigo. 
Od kod zamisel?
Pisanje knjig v majhni 
deželici, kot je Slove-
nija, ni posel. Je gola in 
čista ljubezen. Najno-
vejši biografski opus me 

je zbližal z enim bolj zanimivih Slo-
vencev, ki je očarljiv v svoji prepro
stosti in delavnosti ter navdihujoč v 
svoji predanosti in ustvar jalnosti. 
Nastajajoča knjiga bo po eni strani 
posvečena slovenski kulturni dediš-
čini, saj bomo v njej spoznali živ-
ljenje značilne slovenske družine po 
drugi svetovni vojni. Po drugi strani 
se s prefinjenim gibanjem med veli
kimi osebnostmi dotakne še nikoli 
slišanih ali branih zgodovinskih pri-
petljajev. O kom je govor, pa naj za 
zdaj ostane skrivnost.

Pravijo, da ste perfekcionistka in da 
redko popustite. Ste res? 
Poznate knjigo The Secret Code? Vse 
stvari, pojavi in bitja na svetu so po-
polni. Tudi v svoji nepopolnosti. Res 
je, s svojim perfekcionizmom stre-
mim k najlepšim oblikam, zvokom, 
vonjem, otipom ..., ki me obkrožajo. 
In če me ne, jih posku šam ustvariti 
sama. Čeprav sem zaradi vrste živ-
ljenjskih izkušenj zelo prizemljena, 
sem večna optimistka. Zame ni prob
lemov, so izzivi, za katere je vedno 
rešitev. Popolnost? Morda.

Imam občutek, da vas izpolnjujejo 
samo stvari, ki odsevajo dušo. 
Iskanje duš(e) je mnogokrat brez-
mejna in utrujajoča misija. A na 
koncu se izplača. To je nujna 
protiutež številnim vsakodnevnim  
in rutinskim aktivnostim. Ko opraviš, 
kar moraš, poiščeš zadoščenje v 
vsem, kar te veseli. Tek po neokr
njeni naravi, pisanje novih besedil  
ali meditiranje pred domačim ogn
jem. Velik privilegij in čista sreča.   

Čeprav delujete krhko, ima človek 
občutek, da ste v globini izjemno 
močni in realni?
V življenju so me res večkrat označili 
za deklico iz porcelana kot za nepre
magljivo amazonko. A tisti, ki me 
poznajo, vedo, da sem nežna duša ... 
Obenem pa sem neomajna v odloči-
tvah in dejanjih. Trdna in vztrajna. 
Prijateljstvo spada k obema 
značajskima lastnostma, saj ga prva 

neguje, druga pa varuje.

Vaš soprog dela v Londonu. Kako 
združujete bivanje v Sloveniji in na 
tujem?
Živimo med Ljubljano in Londonom. 
Doma skrbim za hitro odraščajoča 
fanta, da bosta lahko pognala sloven
ske korenine, vmes odpotujem, da z 
možem ohranjava močno in ljubečo 
dvojino. Kot družina smo zelo radi v 
svojem ljubljanskem domu ali popo
tujemo po vsem svetu.

Kakšen je vaš pogled na nove tehno-
logije?
Tehnologije so nas povezale s svetom 
in ga globalizirale. A kot vsak človeški 
izum in napredek so prinesle tudi 
stranske učinke. Te vidim predvsem 
na generacijah, ki odraščajo v svetu 
sodobnih tehnologij. Nekateri so po-
vsem izgubili pristen stik z naravo in 
soljudmi. Sama vzgajam nazaj k ra
ziskovalnosti, ustvarjalnosti, osvobo
jenosti, empatičnosti ter uživanju v 
pristnem in lepem. 

Tehnologija vas sicer ne navdušuje, 
čeprav jo cenite kot pripomoček za 
izboljšanje sveta. Bi se pridružili 
ekipi vizionarja Elona Muska v od-
pravi na Mars?
Z največjo radovednostjo in veseljem!

Kaj bi si zaželeli, če bi ulovili zlato 
ribico in bi vam bila ta pripravljena 
izpolniti vsaj eno željo?
Da bi živela še 1000 let!     

Pisanje knjig v 
majhni deželici, 
kot je Slovenija, 

ni posel. 
Je gola in čista 

ljubezen.
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