
VIDRA, PRIDI SPET! 

 

Biblijo, to etiko brezobzirnosti do rastlinskega in živalskega sveta, lahko beremo tudi kot kodeks 
preživetja. Kako naj si drugače razlagamo božjo zapoved, ki človeku nalaga, naj »gospoduje 
ribam morja in pticam neba, živini in vsej laznini, ki se plazi po zemlji«. Razmerje med živalmi 
in rastlinjem pa je bilo urejeno tako, da so bile »vse zelene rastline dane v živež vsemu, kar se 
giblje po zemlji in ima v sebi življenje«. Tako so vse mesojede živali ostale zunaj najvišje 
zapovedi, še več, neupravičeno naj bi tekmovale s človekom, ki je bil edini ustvarjen po božji 
podobi. V najglobljo nemilost pa so padle vse ribojede živali, saj so ribe ne le najstarejši simbol 
življenja in plodnosti, ampak tudi simbol verovanja, da se kristjan rodi v krstilni vodi, kjer od 
mrtvih vstaja tudi riba. Skupaj s kruhom nastopa riba v evharističnem obredju, kar je 
upodobljeno v neštetih sakralnih slikarijah, grška beseda zanjo ihtus pa velja celo za ideogram 
odrešeništva (I.H.T.U.S.). In v tej sveti vodi se je skupaj z ribami znašla tudi vidra, ki je, tako kot 
ribe, nekdaj veljala za postno hrano, čeprav naj bi post po preroški kritiki bogoslužja ne pomenil 
zadržka do hrane, temveč odprtost za človečnost. 

Nič bolje se ni vidri godilo po posvetnem pravu, kjer si ni zaslužila niti tega, da bi človek z njo 
gospodaril po lovskih zakonih, ki so, če nič drugega, v dobro ohranjanja živali omejevali pravico 
do ubijanja na družbeno elito. Gospodarjenje z vidro je bilo do nedavnega prepuščeno na 
nemilost ribolovnim zakonom, ki so dovoljevali njeno popolno iztrebljenje. Vidro je lahko v 
nasprotju z ribo ubil vsakdo, ki je bil dovolj spreten in hudoben. Razvrednotenje njenega pomena 
je bilo prepuščeno najnižjim strastem, zverinskemu pobijanju, nevrednemu primerjave z vlogo 
zveri v ekosistemu. Za nagrado si je iztrebljevalec smel ustrojiti iz njene kože statusno 
dragoceno naglavno pokrivalo, vidrovko.  

Največje ponižanje pa so doživele tiste preživele vidre, največkrat kakšen po božji milosti 
preživeli mladič pobite družine, ki so se bile prisiljene sprijazniti se s človekom. Takšna 
udomačena vidra je bila potem priučena, da za gospodarja lovi ribe. O takšni sprevrženi 
navezanosti vidre piše Erjavec, bržkone povzemajoč starega Brehma, ko pravi: «Sploh je domača 
in gospodarju privržena kakor pes, pride k njemu, če jo pokliče po imenu, dobrika se mu in se 
drgne ob noge, rada leže v njegovo znožje, še rajši pa v naročje, če ji dovoli; povsod ga spremlja, 
brani gospodarja kakor najzvestejši pes.« 

V indijanskih kulturah je vidro varoval simbol nesmrtnosti. Mošnjičke, narejene iz njene kože so 
Indijanci uporabljali v obredih vpeljevanja v svet odraslih. Obredno ubiti ljudje so se po zaslugi 
teh mošnjičkov vračali v življenje, tako kot se potapljajoča se vidra vrača na gladino. Z nekaj 
paradoksalne domišljije si lahko predstavljamo, da je tudi v naši kulturi vidra vstala od mrtvih. 
Kot lahko preberemo v tej z neizmerno ljubeznijo do vidre napisani knjigi, se vidra po 
polstoletnem pregnanstvu vrača v naše vode. Za zdaj je to še nočna žival, saj ji grenke izkušnje 
ne dovoljujejo, da bi njene vragolije v vodi osvetljevale človeške oči. 



Sedanja generacija Slovencev pozna vidro predvsem iz televizijskih filmov. Malokdo se lahko 
zahvali srečnemu naključju, da je ni povozil, ko je stekla pred avtom čez cesto. Še manj je 
srečnežev, ki se lahko pohvalijo, da so opazovali vidro v vodi pri belem dnevu, kar se zgodi 
kvečjemu med njenim svatovanjem. Se pa najde tudi kdo, ki se zaljubi v vidro, ker ga njene 
okrogle oči in majhni zaokroženi uhlji, izrazite ličnice in prifrknjen smrček spominjajo na 
njegovo muzo. Ta bo ure in dneve posedal ob vodi, da bi se vidra spet prikazala. Naj ne bo 
zaman! 
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