
Delo na solinah Salinas de Maras, 
ki ležijo v andskem gorovju, je 
peklensko. Solinarji, otroci, žene in 
možje, večinoma bosi stojijo v ledeni 
vodi, ki se je tudi čez dan drži nočni 
mraz, nanje pa pripeka neusmiljeno 
višinsko sonce.

Salinas 
de Maras

Čeprav nimajo 
niti za sol, je 

imajo vrh glave.



perujske soline     Na strmem pobočju je izvir, nasičen z natrijevim kloridom, temeljito spremenil podobo pokrajine.
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“Salinas de Maras so še iz predinkov
skih časov. Sol so najprej želi Španci, potem pa 
smo Inki prevzeli njihovo območje,” suvereno 
razlaga Mariano Atapaucar Argandoña. Ker ga 
pogledam s kančkom nejevere zaradi te zmešnja
ve zgodovinskih dejstev, mi zatrdi: “Moji pred
niki so bili Inki, moj stari oče, inkovski veljak, 
je bil med ustanovitelji Marasa, zato vem, da je 
bilo tako.”

Utrujena hiša družine Argandoña je sestavni 
del prašne in tihe ulice mesta Maras.

Sedimo v temnem pro
storu. Nizke sajaste stene 
mehko osvetljujejo tleči 
kosi lesa, ki dogorevajo na 
kamnitem ognjišču, tullpa. 
Pod nogami se motovilijo 
morski prašički, ki bodo 
ob prvi slovesni prilož
nosti končali v loncu. Na 
mizi sedi debela mačka, ki 

še trene ne ob pogledu na zbegane sostanovalce. 
Točno ve, kje so njene meje in kdo njeni sovražni
ki: to so nadležne tolste podgane, ki se celo pod
nevi ležerno sprehajajo po dvorišču. Le kje vse so 
ponoči, me neprijetno spreleti. Na pragu hiše, ki 
je pravzaprav samo ta soba, leži pes. Ozka vrata 
odpirajo pogled na družinsko živino na dvorišču. 
Bik mirno žveči svojo hrano na žgočem soncu, 
osel počiva v senci pod provizorično streho.

Gospa Emelia Argandoña Torres ima ves čas 
v roki velikanski vrč s chicho, alkoholno fermen
tirano pijačo, narejeno iz koruznih kalčkov, ki 
jo pridno nataka v kozarce, za katere se mi zdi, 
da so ves čas prazni. Pogovor je temu primerno 
živahen. 

“Samo malo?” mi vsaj sedmič ponudi.
“Malce pozneje,” obljubim, čeprav vem, da 

bom obljubo gladko snedla. Moj želodec še zdaleč 

eNkrat Na leto, ob prazniku Marijinega vnebovzetja, odprejo vrata cerkve v Tiobambi, na planoti 
približno uro hoda od maraških solin, sredi ničesar.

PERU
Cuzco

SALINAS
DE MARAS
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ni tako utrjen, da bi mirno prenesel vso umaza
nijo, ki bi jo pogoltnila skupaj s pijačo, podobno 
našemu pivu. Žal sem opazila, da vodo, s katero 
redčijo chicho, zajemajo iz kalnih korit, v katerih 
se gotovo vestno kopajo tudi podgane. Trdno se 
držim svoje ustekleničene vode. Najbrž tudi zato 
nisem pravi sogovornik pri tej pivski debati in 
argumente, ki se mi zdijo dovolj prepričljivi, raje 
zadržim zase. Dobro, si rečem, gospod ima 65 let 
in, recimo, če smo pri letih zelo širokogrudni, bi 
lahko domnevali, da bi bil njegov stari oče pred 
150 leti v tistem najlepšem življenjskem obdobju, 
ko bi bil sposoben ustanavljati mesto. Še zmeraj 
nam zmanjka nekaj stoletij do dokumentirane 
ustanovitve mesta. Toda zares ni pravega razlo
ga, da bi kvarila razpoloženje s svojo evropsko 
logiko. Saj nisem za to pri njih na obisku.

“Stari oče mi je še povedal, da je bil obstoj me
sta zagotovljen, ker smo se pobratili s sosednjim 
krajem Chinchera: ti so nam obljubili vodo, mi 
njim krompir,” nadaljuje Mariano Argandoña.

mestece maras je približno 50 kilometrov oddalje
no od Cuzca, najpomembnejšega mesta andske
ga gorovja, in se razprostira na platoju, visokem 
približno 3300 metrov nad inkovsko Sveto doli
no. Osupljiva višina, a zgolj za nas obiskovalce: s 
snegom pokriti vrhovi gora, kot sta Veronica in 
Chikon, ki so ob jasnih nočeh tako blizu, da bi se 
jih lahko dotaknil z roko, so še dva tisoč in tudi 
več metrov više. Mesto je starejše, kot nas po
skuša prepričati gospod Argandoña. Veliko šte
vilo kosov lončenine, ki na poljih ob Marasu pri 
oranju še vedno prihajajo na plan, govori, tokrat 
resnično, o predinkovski kulturi – chanapata. 
Prvi encomendero Marasa je bil Pedro Ortiz de 
Orué, eden prvih španskih osvajalcev današnjega 
Peruja, ki se je poročil s samo inkovsko princeso 
Mario Tupac Usca. Maras je bil pribežališče tudi 
za inkovske plemenitaše, ko so morali zapustiti 
svoje palače v Cuzcu. Včasih je mesto, zdaj za
udarjajoče po urinu, ki se stoletja vpija v ulični 
prah, nosilo spoštljivo ime Villa de San Francisco 
de Asís de Maras, danes ima človek občutek, da 
bi hiše, zgrajene iz blatnih opek, presušenih na 
soncu, že zdavnaj razpadle, ko se ne bi opirale 
na kamnite portale, trdne priče kolonialnih ča

sov. Mesto je v preteklosti veljalo za napredno, 
zdaj pa je videti, kot da se je vse, kar daje slutiti 
napredek – dobro ali slabo – ustavilo tam daleč 
za Kordiljerami.

Spremenim temo pogovora: “Od česa živi vaša 
družina?” 

“Imamo zemljo in 23 bazenov,” mi ponosno 
odgovori Mariano Argandoña.

zdi se, kot da je maras ostal na zemljevidu pred
vsem zaradi maraških solin. Salinas de Maras. 
Od mesteca so oddaljene približno uro hoda. Na 
strmem pobočju, ko se plato začne spuščati proti 
Sveti dolini, a še vedno na višini več kot 3200 
metrov, je skromen izvir, ki je temeljito spremenil 
kulturno podobo pokrajine. Potoček je namreč 
nasičen z natrijevim kloridom, torej s soljo, ki 
je v teh krajih, neskončno oddaljenih od morja, 
od nekdaj dragocena. Okoliški prebivalci so jo 
strgali z nizkih bregov potoka že v predinkovskih 
časih, Španci pa so potok pred približno 500 leti 
speljali v bazene, razpredene po strmem pobočju. 
Število bazenov se zadnjih 25 let povečuje.

Solinarji so organizirani v zadrugo. Približno 
3600 bazenov je v rokah od 700 do 800 družin, 
ki od aprila do oktobra – včasih tudi novembra – 
pobirajo sol. Sto šestdeset do dvesto ton na leto je 
pridelajo. Večinoma so to okoliški kmetje, z malo 
zemlje in nekaj glavami živine. 

Po besedah skladiščnika Patricia Avispe ima 
največji lastnik 36 bazenov, drugače jih imajo ve
činoma od štiri do sedem. Družine kupujejo ali 
prodajajo bazene prek zadruge in stanejo od 100 
do 200 solov (približno 25 do 50 evrov). Patricio 
Avispe, ki ima prav gotovo najboljši pregled nad 
stanjem na solinah, opravlja svoje delo že šest let, 
vendar ga mora kdaj pa kdaj prepustiti drugim 

Prvi encomendero Marasa  
je bil Pedro Ortiz de Orué, 
eden prvih španskih osvajalcev 
današnjega Peruja.

euris Guevara na festivalih kuha enolončnice, obdeluje pet bazenov, doma v Marasu pa prodaja chicho 
in krste ter goji morske prašičke (zgoraj). Otroci začnejo hoditi v osnovno šolo pri petih letih (spodaj).
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članom zadruge, saj je redna plača prijeten do
datek k družinskemu proračunu. Bazen daje od 
20 do 30 vreč soli na leto in to se sliši strašno 
veliko. Slika se popolnoma spremeni tisti hip, ko 
gospa Maximiliana Hordar de Ortis pove, koliko 
denarja dobita z življenjskim sopotnikom Beni
liom za vrečo soli.

“Sol najboljše kakovosti mora biti snežno bela; 
za 55 kilogramov nam zadruga odšteje osem so
lov (dva evra). Drugim ne smemo prodati.”

Cena soli druge kakovosti, nekoliko rdečkaste 
barve, v kateri je že zaslutiti sledove blatnega dna 
bazena, se prepolovi. Za sol najslabše kakovosti, 
ki je že umazano rdeče barve, dobijo tri sole, to 
ni niti cel evro.

Zdaj mi je razumljiv njun burni pogovor, ko je 
Maximiliana ustavila Benilia pri sortiranju soli, 
ker je na vsak način želel povečati kup soli naj
boljše kakovosti z nekoliko slabšo soljo. Pri tej 
nizki ceni se je najbrž res težko odreči drobnim 
goljufijam.

Seveda se pogovor ne ustavi zgolj pri financah. 
“Preden me je mož zapustil zaradi mlajše ženske, 
je imela naša družina več bazenov, ker smo živeli 
v Marasu. Zdaj jih imava z Beniliom, ki je mizar 
v Cuzcu, samo še pet. Moji otroci imajo službo 
in je nekoliko lažje.”

Sedimo ob njunem bazenu na ozkem bregu, 
prekritem z nekaj centimetri debelo plastjo soli, 
ki se je nikoli ne dotaknejo, saj bi drugače že dro
ben dež spral blato v stoječo vodo. Po strmini 
pod nami se v dolino spušča geometrijsko stro
go urejena površina. Belina nam slepi oči. Kljub 
temu ali pa prav zato uživamo. Privoščimo si ma
lico zanimive kombinacije: gospa Maximiliana 
razgrne na kos blaga kuhan bob in koruzo, mi 
dodamo sadje. Obvezno chicho gostitelja z naj
večjim veseljem zamenjata za našo vodo.

“Takole gre,” začne gospa Maximiliana. Nje
ne besede v kečvanskem jeziku mehko drsijo po 
zraku. Tako, prav tako in nič drugače, je poslu
šal pisatelj José María Arguedas, kot je zapisal v 
knjigi Globoke reke (Los ríos profundos; v sloven
skem prevodu leta 2002), ‘glasbo, pesmi in slad
ki govor indijanskih služabnic in concertadov’, si 
domišljam. To je ta melodija, ki iz tebe naredi 
pesnika, pisateljico ...

DružiNa tupayacha ima sedem bazenov, nekaj zemlje in živino. Premalo, da bi lahko spodobno živeli. 
Vsi otroci, ki so v Marasu končali srednjo šolo, so v Cuzcu, saj doma nimajo možnosti za zaposlitev.
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med bazeni. Ženske enakopravno oprav ljajo vsa 
dela v bazenu, pomoč potrebujejo le pri sprav
ljanju vreč do skladišča. Tridesetletna Agueoh 
Orog se znajde drugače, saj ji je škoda vsakega 
sola, ki bi ga morala plačati nosaču, in si natovori 
vreče, težke “zgolj” 20 kilogramov. Z njimi teče 
po ozkih stezicah med bazeni do skladišča, ki je 
na vrhu solin. Steze so strme, na prvi pogled so 
videti spolzke, tako da je prepoved, ki velja za tu
riste, da se ne smejo sprehajati med bazeni, tako 
in tako odveč. Neveščemu hoje že same stezice 
na solinah poženejo strah v kosti. So pa lahko 
tudi navdih za duhovitosti: ko je italijanska tu
ristka lovila ravnotežje ob gornjem robu solin in 
panično spraševala moža, kaj bi se zgodilo, ko 
bi ji spodrsnilo in bi padla v bazen, ji je le fleg
matično, očitno naveličan njenega pretiranega 
strahu, odgovoril: “Iz tebe bi naredili pršut!”

veliko družin tudi približno ne bi opravilo svojega 
dela, če jim ne bi pomagali otroci. Zato se zgodi, 
da otroci za nekaj let prekinejo šolanje, saj eno
stavno ne zmorejo vsega.

“V šolo začnejo hoditi pri petih letih, končati 
bi morali pri desetih; veliko jih zapusti šolo pri 
12, nekateri pa šele pri 15 ali 17 letih, ker vmes 
delajo na solinah,” razloži Geny Rozas, učiteljica 
v maraški osnovni šoli.

Ta osnovna šola je dvojezična. Pri vpisu v šolo 
več kot polovica otrok ne govori špansko oziro
ma katalonsko, vendar zadnja leta vsi učitelji 
tekoče govorijo kečvansko in jih tako postopno 
vpeljujejo v drug jezik.

“Kaj pa učenci, ki znajo samo katalonsko, se 
potem učijo kečvansko?” vprašam.

Geny ne razume vprašanja in me začudeno 
gleda. Ko razpredam naprej in se vse bolj zaple
tam, saj ne vem, kje sem ga polomila, se ji razjas
ni obraz: “Pri nas ni nobenega učenca, ki ne bi 
znal kečvansko.”

Te dni se glavni pogovor na jutranjem obvez
nem zboru vrti okrog smeti.

“Smeti so velik problem v Peruju, zato posku
šamo otrokom razložiti pomembnost selekcioni
ranja in reciklaže.”

Osem učiteljev obvladuje 170 otrok. Ni jim lah
ko predvsem zato, ker večina otrok nima knjig.

veseljaško prazNovaNje se umiri za cerkvenimi zidovi (zgoraj). Med prazniki težek Marijin kip 
ponesejo okrog cerkve, potem pa jo spet odložijo na varno blizu oltarja (spodaj).

Pripoved gospe Maximiliane je dolga, prevod 
našega spremljevalca kratek. Nič hudega.

Sv. Frančišek je dolgo, dolgo nazaj obiskal te 
kraje. Ker je veliko hodil, je bil tudi žejen. Nekoč, 
ko so ga ljudje povabili na pijačo, je nekaj kapljic 
vode razlil tudi na tem bregu, kjer danes sedimo. In 
zgodil se je čudež ... Iz tal je privrel slan potok ...

“A to je le ena različica, potem pa je še zgodba 
iz inkovskih časov. Toda te se ne spominjam,” nas 
vljudno odslovi. Čaka ju še delo v štirih bazenih.

v bazen spustijo vodo enkrat na mesec, potem jo 
samo previdno dodajajo. Ko je bazen pripravljen 
za žetev, nastopi čas za delo. Peklensko delo, ki 
ga plačujejo s svojim zdravjem. Maria Gudiel Ro
drigues, ki dela na rentgenu v maraški ambulanti, 
pove, da ima velik odstotek solinarjev tuberku
lozo; res pa je, da so krhkega zdravja tudi zaradi 
podhranjenosti in najrazličnejših parazitov. Ker 
sol z maraških solin ne vsebuje joda, je bila vča
sih golšavost v teh krajih zelo pogosta. Zdaj jod 
dodajajo soli že v skladišču.

Člani družine večinoma bosi stojijo v ledeni 
vodi, ki se je tudi čez dan drži nočni mraz, nanje 
pa pripeka neusmiljeno višinsko sonce. Vsi gibi 
so premišljeni, naglico lahko plačajo s slabim pri
delkom. Po debeli skorji soli, ki prekriva gladino 
vode v nizkem bazenu, hodijo s trdim, a spet 
ne pretrdim korakom toliko časa, da se skorja 
zdrobi in pomeša z vodo. Zdrobljeno substanco 
z dvema deščicama previdno porivajo na kup in 
jo pozneje premaknejo na zelo omejeno površino 
ob bazenu.

Nabrano sol sortirajo v tri razrede in jo potem 
v vrečah, težkih 55 kilogramov, znosijo v skladi
šča na vrhu solin po strmih stezicah, ki se vijejo 

Osem učiteljev obvladuje  
170 otrok. Ni jim lahko  
predvsem zato, ker večina 
otrok nima knjig.



perujske soline          national geo graphic   januar 200

“Šolska knjiga stane 30 solov. Večina staršev si 
knjig niti v sanjah ne more privoščiti. Zato vsak 
dan kopiramo strani, ki jih potrebujejo. Pravza
prav smo kopirali, zdaj se nam je pokvaril stroj,” 
reče nesrečno.

Mimogrede: vsaj enkrat sva s fotografom lahko 
koristna in sva prepričala slovenski KD Group, da 
jim je kupil novega.

popoldan je. Spet sem v Marasu.
“Na soline danes ne greste?”
“Draga moja gospa, te dni pa res ne, saj vendar 

praznujemo Marijino vnebovzetje,” mi odgovori 
Bernandino Tupayacha.

Čisto pošten odgovor, če le praznik ne bi bil 
že za nami, pa tudi takrat delo na solinah ni pov
sem zastalo. Res pa je, da so bili redki “delavci” 
na solinah mlajših od 15 let, vsi drugi so bili na 
praznovanju v Tiobambi; na planoti približno 
uro hoda od solin, sredi ničesar, stoji cerkev, ki jo 
odprejo zgolj enkrat na leto, da se poklonijo Ma
rijinemu spominu. Za cerkvenim obzidjem se pet 
dni – podnevi in ponoči – na veliko trguje, pije, jé, 
praznovanje spremljajo kuharska, pevska, plesna 
tekmovanja, ocenjevanje živali, bikoborbe ... Biko
borbe. Že ko sem samo zaslišala, o čem govorijo, 
sem zavzdihnila, se obrnila in si zaželela stran od 
dogajanja. “Ne, ne,” me je prepričeval naključni 
sogovornik. “Nič groznega ni, to moraš videti. Boj 
poteka med dvema bikoma.” Z veliko mero dvo
ma, da bom prenesla pogled na krute igre, sem se 
pridružila množici, sestavljeni iz otrok, doječih 
mater, veseljaških odraslih, navdušenih starcev in 
celo psov, ki so s svojimi telesi oblikovali areno in 
tako omejili prostor za bojevite bike. Za večino 
bikov, ki naj bi se borili med seboj, je ta oznaka 
pravzaprav pretirana. Le redki so pokazali svojo 
bojevitost in so se na žalost lastnikov (nagrada za 
najmočnejšega bika je bila namreč zelo spodobna) 
zgolj pogledali, morda nežno dotaknili z rogovi, 
in odšli vsak na svojo stran. Se pa je zgodilo, da 
sta se bika zabodeno zazrla drug drugemu v oči, 
zamolklo zarjovela, s kopiti vrgla v zrak na tone 
zemlje in prahu, in se zagnala drug proti druge
mu. Takrat smo se vsi gledalci spustili v brezglavi 
dir, saj bika niti približno nista spoštovala meje, 
ki smo jima jo določili. Samo zaradi sreče ni bilo 

za cerkveNim obziDjem se pet dni – podnevi in ponoči – na veliko trguje, pije, jé, praznovanje 
spremljajo kuharska, pevska, plesna tekmovanje, ocenjevanje živali, bikoborbe ...
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huje ranjenih. Z grozo sem gledala, kako se je tik 
pred bikoma, ki sta bila v polnem diru, spotaknila 
morda petletna punčka, obležala na tleh, razbes
njena bika pa sta jo čisto slučajno prestopila. Igre 
so se tako končale zgolj z nedolžnimi praskami.

v teh dneh nekaj časa, čeprav ne veliko, ostane celo 
za slavljenko. Takrat težek Marijin kip ponesejo 
okrog cerkve, da si od blizu ogleda trpljenje ljudi, 
potem pa jo spet odložijo na njeno varno mesto 
blizu oltarja. Vsaj tako mi je razložila podjetna 
gospa Euris Guevara. In ona bo že vedela. Poleg 
tega, da na tem in podobnih festivalih kuha eno
lončnice, obdeluje pet bazenov, doma v Marasu 
pa prodaja chicho in krste.

Moji spomini na festival v Tiobambi so bili 
sestavljeni iz različnih slik. Podnevi je bilo ozra
čje prijetno. Otroci so letali po travnikih, kjer od 
sonca požgani travi ni uspelo zadržati drobnega 
prahu, ki so ga dvigovale njihove bose nožice, in 
vlekli za seboj zmaje, ki so se le redko odlepili od 
tal. Ni bilo vetra, zmaji so bili nemarno narejeni, 
zares grdi, a veselje otrok je bilo prisrčno. Starejši 
so si privoščili enolončnico, posedli v krogu in se 
pogovarjali, pogovarjali ..., medtem pa posamično 
ali v gručah stopali še do cerkve, kupili svečo ali 
dve, zmolili pred oltarjem še očenaš ali dva in se 
spet vrnili med prijatelje. Kdaj pa kdaj je kdo sto
pil tudi do stojnic. Nobene naglice ni bilo čutiti. 
Marsikdo si je ure in ure ogledoval lončene kipce, 
ki sodijo na streho vsake hiše, da pač družini pri
nesejo srečo, in so se meni zdeli vsi enaki.

Ko pa se je dan prevesil v noč, je nad svetle 
trenutke legla moreča tema. Vsi, ki so bili vsaj 
toliko visoki, da so videli čez mizo, so bili pijani. 
Dekleta, fantje, moški, ženske. Starce, ki jih noge 
niso več nosile, so mlajši pivski bratje odvlekli do 
konca mize, jih podržali toliko, da so urinirali na 
rob šotora, največkrat še vedno po klopeh, in jih 
spet posadili na svoje mesto. Ženske, marsikatera 
tudi z dojenčkom na hrbtu, so samo počenile kot 
koklje, kjerkoli že so bile, in brez sramu opravile 
svoje. Na radost sejemskega kupovanja so spomi
njali le še skrbno izbrani spominki, ki so jih otroci 
držali v rokah. A glineni kipci, plastični dežnički, 
polomljena kolesa so jih le ovirali, ko so se trudili, 
da bi pijane mame porinili iz pivskih šotorov.

Pivo, ki je teklo v potokih, je stalo šest solov, 
evro in pol. “Od kod imajo toliko denarja,” me je 
zanimalo. “Zadruga je zadnji delovni dan razde
lila dobiček. Približno 100 solov je dobila vsaka 
družina. In večina jih bo pognala tu,” mi je rekla 
Euris Guevara.

“Polovico denarja, ki nam ga prinesejo turisti, 
s tem ko kupijo vstopnice za ogled solin, nam 

vzame Lima,” nadaljuje. “Od druge polovice gre 
15 odstotkov za delovanje zadruge, preostali de
nar pa si trikrat na leto razdelimo. Približno 80 
do 100 solov dobimo vsakič, odvisno od tega, ko
liko soli najboljše kakovosti pridelamo. Včasih pa 
dobimo vsi enako.”

Družina Tupayacha ima sedem bazenov, zato 
malce zlobno pomislim, da je morda gospod 
Bernandino dobil ravno dovolj denarja, da zdaj 
v miru preganja mačka na račun Marijinega vne
bovzetja. No, ja, to res ni moja stvar.

“Vsi najini otroci so v Cuzcu,” začne sama od 
sebe razlagati njegova žena. “Tu v Marasu nimajo 
nobene možnosti za službo. Tudi tam niso prav 
uspešni. Najstarejši hčerki sem predlagala, naj si 
poišče kakega turista, da bi jo odpeljal iz države. 
V ZDA ali Evropi bo z lahkoto našla službo, po
tem bomo vsi laže živeli.”

Ob misli, kje ta dekleta velikokrat zares kon
čajo, težko pogoltnem slino. V Salinas de Maras 
ostajajo solinarji in turisti vsak na svojem bregu. 
Turisti previdno hodijo po ozki poti ob robu so
lin in od daleč opazujejo solinarje pri delu. Ti 
redko dvignejo pogled k njim. Če me na začetku 
to vzajemno nezanimanje ni motilo, pa me je na 
koncu zgrozilo. Besede gospe Tupayacha so mi 
dale vedeti, kako nepripravljeni so še vedno na 
vse, kar jim lahko prinesemo tujci.  j

zvečer teče pivo v potokih (zgoraj). Skoraj v vsaki drugi hiši je mogoče po prijetni ceni kupiti chicho, 
alkoholno fermentirano pijačo, narejeno iz koruznih kalčkov (spodaj).

Turisti previdno hodijo  
po ozki poti ob robu  
solin in od daleč opazujejo 
solinarje pri delu.


