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SŁOWACJA

< Ruiny zamku Beckov
broniącego granic Królestwa
Węgier. To jedna z wielu twierdz
położonych nad Wagiem,
najdłuższą rzeką Słowacji

słońce świeci mocniej po drugiej
stronie Karpat. W jego cieple rosną
bujne winorośle i topnieją rygory. Czy to
wpływ Dionizosa? [TEKST: KAROLINA BŁACHNIO]

T

uż za przejściem granicznym w Zwardoniu Janko wjeżdża w wąskie serpentyny. Wzgórza są coraz wyższe, wszędzie las. I tak aż do Nitry,
położonej o godzinę drogi na wschód
od Bratysławy. Na zboczu nachylonym
pod kątem 70 stopni miga cmentarz. Potem zaskakuje nas to, że estakada, którą przejeżdżamy, poprowadzona jest
nad miastem Powaska Bystrzyca. Wzgórza obsadzone są zamkami – mijamy
Budatín, Beckov, pozostałości Zamku
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Powaskiego, Trenczyn. Jednego nie widać, od trasy dzieli go kilka kilometrów. Tego w Čachticach, gdzie mieszkała Elżbieta Batory, Krwawa Hrabina.
– Opętana żądzą okrucieństwa torturowała służące dziewice. Wierzyła, że ich
krew dodaje jej mocy i młodości – opowiada Janko. Może to i lepiej, że nie widzimy Čachtic? Zmierzamy przecież
w stronę krainy wina, słońca i ciepła.

Štúr. Spacerujemy po deptaku w Nitrze,
popijając kofolę. Mijamy charakterystyczny pięciometrowy zegar z trąbką,
która gra o pełnych godzinach. W końcu zatrzymujemy się przy teatrze na pla-

cu Świętopełka. Słońce mocno grzeje. Widać stąd, że Nitra otoczona jest
przez siedem malowniczych wzgórz. Nasza rozmowa schodzi na polsko-słowacko-czeski serial „Czerwony kapitan”
i Macieja Stuhra, który gra w nim główną rolę. – Stuhr? Ulica Štúrova jest chyba w każdym mieście na Słowacji. A wiecie, kim jest Štúr dla Słowaków? – Janko
korzysta z każdej okazji, by tłumaczyć
nam swój kraj. – To człowiek, który
w XIX w. ustalił jedną wersję języka słowackiego – w jego głosie słychać dumę.
– Był też pierwszym słowackim hipsterem. Jakbyście zobaczyli jego brodę...
– śmieje się. Ľudovít Štúr, według Janka „najważniejszy Słowak”, na fali Wiosny Ludów opublikował pierwszą kodyfikację słowackiego. Jego wykłady
o historii i kulturze Słowaków rozbudzały marzenia o niezależności od Węgier.
Janko dodaje, że w Bratysławie funkcjonuje nawet bardzo popularna sieć kawiarni Štúr Café. – A Maciej Stuhr jest
tu dobrze znany właśnie za sprawą se-

rialu „Czerwony kapitan”. – Czy rodzina Stuhrów ma słowackie korzenie? – drążę. – Maciej i Jerzy mówią coś
o Koszycach, coś o Czechach. Mieszają,
bo Polakom na ogół to, co słowackie, wydaje się czeskie. Wszystko wrzucacie do
jednego worka – irytuje się Janko.

Wspólne korzenie. Nitra jest wiekowa,
to pierwsze słowackie miasto. Dlatego,
obok postaci Štúra, staje się dla Janka
kluczem do tłumaczenia nam Słowacji.
Często słyszymy, że coś tu jest najstarsze, pierwsze w historii lub że „Nitra to
kolebka”. Z placu Świętopełka widać wapienne wierzchołki wzgórza Zobor, na
którego zboczu znajdują się ruiny najstarszego słowackiego klasztoru, wzniesionego w IX w. Jeszcze wcześniej,
w VIII w., istniała tu misja. Dzięki jej założeniu zaczęto szerzyć chrześcijaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej.
Niedługo potem powstało Księstwo
Nitrzańskie. Jego władca, książę
Pribina, uznawany jest za protopla-

stę Słowaków. Mimo że był poganinem,
dla swojej żony i kupców wybudował
w 828 r. kościół pw. św. Emerama. Najstarszy na Słowacji. W poczet tego, co
najdawniejsze, Janko zalicza też wino,
bo tradycja uprawy winorośli jest tu tak
długa jak wiara w Chrystusa. Kilka razy
przekonam się, że korzenie chrześcijaństwa i winorośli splotły się tu wyjątkowo mocno.

? Sceptyczne

„om” nabiera mocy
i głębi. Mam ciarki
jak przy spotkaniu
z nadprzyrodzonym

U Eco. – Usiądziesz i zanucisz coś?
– sugeruje przewodnik. Siadam pod jednym z łuków empory. Kiedyś rozlegały się
stąd mszalne śpiewy. Je> Pomnik
steśmy w romańsko-goCyryla i Metyckim kościółku, będątodego koło
cym częścią katedry św.
katedry św.
Emerama. Mruczę manEmerama
trę „om”, która spontanicznie przyszła mi do
głowy. Przez moje ciało wzdłuż kręgosłupa
przechodzi silna wibracja

PHB.CZ (RICHARD SEMIK/SHUTTERSTOCK.COM

MOŻNA WIĘCEJ Przekonuję się, że

TTSTUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

Nitra
i Trnawa
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dźwięku. Sceptyczne „om” nabiera
mocy i głębi, aż wypełnia całą świątynię. Mam ciarki jak przy spotkaniu
z czymś niezrozumiałym i nadprzyrodzonym. Przed oczami przewijają
mi się sceny z „Imienia róży” Umberto
Eco. To genialna akustyka architektury średniowiecza. Dowiaduję się potem,
że dokładnie w tym miejscu mógł stać
pierwszy kościół wybudowany przez
Pribinę, a w katedrze znajdują się relikwie samego św. Cyryla i pierwszego polskiego świętego, Andrzeja Świerada.
„Efekt Eco” wzmaga się w bibliotece
diecezjalnej, w budynku seminarium
poniżej zamku. Zanim do niej wejdziemy, z przedsionka widzimy stół zarzucony papierami, księgami i maszynami do pisania, a przy nim sędziwego
księdza. To wciąż ośrodek wiedzy, jak
w dawnych wiekach. – Może jednak
bardziej „Gra o tron”? – zastanawia się
ktoś. Ciągle szukamy analogii; tak chyba próbujemy dać upust wrażeniu, jakie robi na nas to miejsce. Wysokie, wąskie drzwi prowadzą do dwupiętrowej
biblioteki z antresolami. Uderza nas zapach kurzu i zatęchłego papieru. Piętra wypełniają półki ze starymi księgami. Rzucamy się do ich fotografowania.
Nagle dostrzegamy opasły tom polskiej konstytucji sejmowej pt. „Statuta
Seymu Warszawskiego Roku Pańskiego 1557” i nazwisko Zygmunta Augu-

sta. – To po polsku. Dlaczego nie jest
u nas? – pytam. Ksiądz milczy. Biblioteka w Nitrze rządzi się swoimi prawami. Można dotknąć księgi z XVI w. i ją
sfotografować. Wolno też zadawać pytania, ale ze świadomością, że niektóre
pozostaną bez odpowiedzi.

Burczak tylko na Słowacji. – Róże sadzamy przy rzędzie winorośli. To
ochrona przed mszycami. Owady mają
do wyboru dwie rośliny. Zawsze najpierw obsiądą róże. Wtedy wiemy, że
trzeba zastosować środek do ochrony winogron – mówi Adam, który
oprowadza nas po winnicy Château
Topoľčianky. Rzędy winorośli falują na zielonych pagórkach. Niebo jest
bezchmurne, słońce i widoki rozleniwiają. Adam niemal siłą ciągnie nas
do hali produkcyjnej. Po drodze mijamy drewniane rzeźby. To stacje Drogi
Krzyżowej. – W winnicy? – pytam.
Adam nie widzi w tym nic dziwnego,
a mnie po raz kolejny zaskakuje naturalny alians wina i wiary. Dostrzegam
go też w sklepach w Nitrze, które oferują tylko wino, miód pitny i naczynia do
liturgii. W innej winnicy – Terra Parna,
10 km od Trnawy – punktem rozpoznawczym jest budynek wieży ciśnień
z połyskującym w słońcu wielkim złotym krzyżem. W hali produkcyjnej srebrzą się wielolitrowe zbiorniki. Jest

zimno, pięć stopni. To temperatura dobra do fermentacji. – Sekt to nasz szampan – objaśnia Adam. – Nie możemy
jednak używać tej nazwy, jest zarezerwowana dla win z Francji. Ale metodę
produkcji mamy taką samą: podstawą
jest mieszanka pinot noir (80%) i chardonnay (20%) z dodatkiem drożdży. Za-

? Na ciągniętym

przez błazna wozie
wjeżdża Dionizos.
Towarzyszą mu dwie
mieszczki
mykamy ją
kapslem,
obraca> Słowackie
my ręczwina to m.in.
nie lub
frankovka
w obromodrá, ryzlink
towych
rýnský, pálava
skrzynkach,
w których
leżą szyjką
w dół przez
dziewięć miesięcy – dodaje.
Degustujemy sekt,
szybko jednak zostajemy fanami kwaskowatego i musującego burczaka. – To ledwie jednodniowe
wino, nie można go nawet nazwać młodym – tłumaczy Adam. Pytamy, czy
burczak jest dostępny w Polsce. – Gdybyśmy wysłali go do was, pilibyście już
młode wino. Żeby napić się burczaka,
trzeba przyjechać na Słowację.

> Wjazd wozu
Dionizosa
symbolicznie
otwiera
winobranie
w Trnawie

KAROLINA BŁACHNIO

} Równiny między Małymi Karpatami i Nitrą pokryte są polami
winogronowymi

BORIEVKY/SHUTTERSTOCK.COM
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Emerama jest
jak podręcznik
historii sztuki
– do elementów
romańskich
dodawano gotyckie,
renesansowe,
barokowe
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KAROLINA BŁACHNIO

< Katedra św.

? Słowa, które

< Bazylika
św. Mikołaja z obrazem Matki Boskiej
Trnawskiej jest celem pielgrzymek
i dobrym
punktem
orientacyjnym
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Château
Topoľčianky.
Nawet „Pulp
Fiction” kręci się wokół
wina

KARO LINA BŁAC HNIO

KAROLINA BŁACHNIO

> Winnica

} Skromna fasada bożnicy
nie zapowiada wysmakowanego wnętrza Synagogi Café.
Nie dajcie się zmylić!

żę, z której rozciąga się widok na Mały
Rzym, jak nazywa się Trnawę. Daleko
majaczą Małe Karpaty, zapora dla zimnych wiatrów. Dzięki nim temperatura
zimą nie spada tu poniżej zera, a winogrona rosną tak chętnie. Bliżej mnie wieże 13 kościołów gęsto wyrastają ze starówki. Stąd określenie „Mały Rzym”.
Zabytkowe uliczki prowadzą do gotyckiej bazyliki św. Mikołaja. Mimo że
miasto nie należało do Galicji, architekturą i klimatem mocno przypomina mi
Lwów czy Lublin. Uświadamiam sobie,
że kolejne słowa, które często tu słyszę,
to „Maria Teresa” – cesarzowa Austrii.
Na placu św. Trójcy mijam kawiarnię
Thalmeiner, która z kolei przenosi mnie
do czasów Trnawy spod znaku art déco.
W środku widzę trzy kolory: czarny i biały na podłodze wyłożonej jak szachownica oraz złoty. W tym ostatnim jest ekspres zwieńczony hełmem austriackiego
żołnierza, zdobiony detalami w kształcie skrzydeł orła. Z obrazów spoglądają
elegantki i konwersujące pary z lat 30.

Młode wino. Włóczę się dalej bez celu.
Zaglądam w zakamarki, próbuję zrozumieć napisy i graffiti na murach.
Moją uwagę przyciąga budynek synagogi, z której wychodzą młodzi ludzie.
„Trnawska hipsterka”, myślę. Wciąż trochę nie mogę uwierzyć, że takie nagromadzenie zabytków znajduje się w niespełna 80-tysięcznym mieście. Wnętrze
okazuje się kawiarnią Synagoga Café. Na
suficie dawnej XIX-wiecznej świątyni
widzę wielkie gwiazdy Dawida na intensywnie niebieskim tle. Wzrok przykuwają oryginalne żyrandole i świeczniki.
Po bokach przeszklone loże, w których
można usiąść ze znajomymi na wygodnych kanapach, poczytać czeskie i słowackie książki. Dowiaduję się, że urządzenie tu kawiarni było
pomysłem gminy żydowskiej. Przyglądam się ludziom. Słowa, które słyszę, wprawiają mnie w rozbawienie:
kávička (kawa), selfičko (selfie), WiFičko
(WiFi) czy lattečko (latte). I nie mogę się
pozbyć wrażenia, że Słowacja to mło-

dość. Większość przewodników, dyrektorów winnic, menedżerów, animatorów
imprez czy urzędników, których poznaję, ma nie więcej niż 30 lat. Łącznie
z Dionizosem.
Wieczorem odnajduję zdjęcie Štúra
w książce z hotelowej biblioteczki. Obfita broda, bokobrody. Jasne, rozświetlone oczy młodzieńca
wizjonera. Faktycznie, hipster. r

AUTORKA
KAROLINA
BŁACHNIO

ARCHIWUM PRYWATNE

< Thalmeiner,
kawiarnia
w stylu art
déco, to świetne miejsce
na śniadanie – słynie
z kawy, gorącej czekolady i lemoniady
według własnej receptury

Dionizos. „Stredoveká prešovačka
– ugniatanie winogron w kadzi bosymi
stopami pięknych dziewcząt”, czytam
w informacji dla turystów. Jesteśmy
na otwarciu winobrania w Trnawie.
Na ciągniętym przez błazna wozie wjeżdża Dionizos odziany w białą tunikę.
Na głowie ma wieniec z liści winorośli. Bogowi wina i płodności towarzyszą
dwie mieszczki z obfitymi dekoltami.
Karmią go winogronami, on odwdzięcza się gorącymi spojrzeniami. Orszak Dionizosa – błaźni, pierroci, panny w wiankach – chodzi po bruku boso.
Za chwilę, w rytm dawnych melodii,
będą ugniatać owoce. Dzieje się. „Stańczyk” z wielkim kolorowym przyrodzeniem bardzo zainteresował maluchy.
Podchodzą blisko i wpatrują się w nie
z rozdziawionymi ustami. Stylizacja nie
wzbudza jednak sensacji, nie ma okrzyków oburzenia z powodu psucia małoletnich. Gdy Dionizos popija wino, dzieciaki obok ścigają się w toczeniu beczek.
Mieszczka uwodzi tłum, podwijając wysoko suknię, po czym wchodzi do kadzi
i stopami gniecie winogrona. Za chwilę dołączą do niej dzieci. Czy to nawiązanie do antycznych Dionizjów, podczas których słabły sztywne rygory, czy
po prostu słowacki luz? Wino leje się
strumieniami.
Ten rausz jest miły, ale męczy. Chcę
ochłonąć. Wchodzę na miejską wie-

MATERIAŁY PRASOWE

DANIEL PRUDEK/SHUTTERSTOCK.COM

słyszę, wprawiają
mnie w rozbawienie.
I nie mogę pozbyć
się wrażenia,
że Słowacja
to młodość

Rozmawia,
interpretuje,
pisze. Uważa,
że okolice
Trnawy i Nitry to Toskania, tyle że
znacznie bliżej.
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