
Kaukaz 2019

Azerbajdžan – Gruzínsko - Arménsko

… alebo kto by to povedal, aká únavná a vyčerpávajúca môže byť dovolenka na oddych a rekreáciu…

Ako inak, subjektívne. A komu sa nem páči, nech si napíše svoj vlastný cestovateľský zápisník.

На Кавказе есть гора, самая высокая, а под ней течёт Кура, самая глубокая… Na Kaukaze je 
hora, najvyššia, a pod ňou tečie Kura, najhlbšia… - spieva ruská skupina Otava Yo zo Sankt 
Peterburgu, preslávená skvelou hudbou a vystúpeniami vo vyťahaných tielkach a ušiankach.
Na Kaukaze sme boli, po kaukazských kopčekoch, dolinách a mestách sme sa motali dva týždne a 
zatúlali sme sa aj na Arménsku vysočinu. Videli sme horu, a nie jednu. Dokonca sme videli aj 
najvyššiu horu Kaukazu, Elbrus, aj keď iba niektorí a iba z lietadla. A videli sme aj rieku Kuru, ktorá 
je síce so svojimi 1364 km najdlhšia v oblasti Kaukazu, ale neviem posúdiť, či je aj najhlbšia, 
nečvachtal som sa v nej a nemal som so sebou pravítko. Ale Kura rozhodne netečie pod najvyššou 
horou Kaukazu, takže autor textu trepe. Ako poľahčujúca okolnosť môže slúžiť fakt, že skupina Otava
Yo starú pieseň На Кавказе есть гора len prevzala, upravila, výrazne zmenila text a pre svoju 
potrebu ju premenovala na Lezginku, podľa najznámejšieho kaukazského tanca.

A ako to celé začalo?
Stalo sa to pred nejakými 25 miliónmi rokov, ale už neviem celkom presne, či to bolo v piatok 31. 
februára, v šiestok 32. februára alebo v siedmok 33. februára. Skrátka sa to stalo. Praoceán Tethys si 
žblnkal medzi Arabskou a Euroázijskou tektonickou platňou, vlnky na jeho hladine sa vlnili, rybky 
šantili a žraloky žrali. Arabská a Euroázijská tektonická platňa sa k sebe zrazu pritúlili, mocne jak 
dva duby, tak mocne, že aj morské dno vytlačili do výšky a prebudili podzemné sily a z tohto ich 
túlenia sa vyrástol Kaukaz. Nielen Veľký Kaukaz, ale aj Malý Kaukaz, Arménska vysočina a nejaké 
ďalšie kopce naokolo.
Takže takto nejako to začalo.

Naša malá výprava prišla na Kaukaz až 25 miliónov rokov po tom, ako došlo z spojeniu Arabskej a 
Euroázijskej platne, takže nemôžeme poskytnúť autentický filmový záznam z tejto významnej 
udalosti. Ale nejaké tie fotečky súčasného Kaukazu máme a časť z nich uvidíte aj v tomto 
cestovateľskom zápisníku.

V našich končinách sa asi nenájde dospelý človek, ktorý by nepočul o Kaukaze, veď stará grécka báj o
Prometeovi prikovanom na Kaukaze ako trest za to, že ukradol bohom oheň a priniesol ho ľuďom, je 
súčasťou učebných osnov našich škôl. Na rozdiel od Chorvátska alebo Talianska však oblasť Kaukazu 
ešte len čaká na objavenie našimi turistami a cestovateľmi a my sme sa rozhodli pomotať sa tam a 
aspoň trolilinku spoznať málo známe kaukazské republiky bývalého Союзу нерушимого, čiže 
Azerbajdžan, Gruzínsko a Arménsko. A stálo to zato.

1. deň – 15. august 2019 - štvrtok

Naša výprava začala v nočnej Bratislave zrazom pri
Istropolise. Tam sme sa spolu so sprievodcom Milanom
„nalodili“ do autobusu a vyrazili do Schnitzelreichu na
viedenské letisko. Teda aby som bol presný, výprava začala
už na jar, plánovaním trasy a logistiky a získavaním víz do
Azerbajdžanu.
Z Viedne sme leteli ponad Slovensko (s výhľadom na Devín)
a Poľsko do zamračeného a veterného Kyjeva na letisko
Boryspiľ. Keďže do odletu ďalšieho nášho lietadla zostávali
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dve hodiny, nudili sme sa a len tak sme sa motali po letiskovej hale. Kto mal náladu, ten nakupoval 
blbosti, závisláci od nikotínu mohli využiť služby letiskovej „údiarne". 

Ale dočkali sme sa a onedlho sme už sedeli 
v ďalšom lietadle, smerujúcom do hlavného mesta 
Azerbajdžanu, Baku. Lietadlo najskôr zamierilo na 
juh, aby zo západu obletelo Krym, ktorého 
obyvatelia sa v roku 2013 rozhodli, že nebudú znášať
výstrelky a teror neobanderovcov, ktorí sa zmocnili 
vlády na Ukrajine krvavým protiústavným 
prevratom a v referende, ktoré bolo v súlade s vtedy
platnou ústavou Ukrajiny (!!!) rozhodli, že sa radšej 
pripoja k Ruskej federácii. Až potom, nad Čiernym 
morom sa lietadlo otočilo smerom na východ. Po 
dvoch hodinách letu sa po ľavej strane začali 

objavovať zasnežené vrcholy Kaukazu a čiernomorské pobrežie Ruska, Abcházska a Gruzínska. Jasne 
sa dal rozlíšiť Elbrus, najvyšší vrch Kaukazu, vysoký 5642 metrov od hladiny mora, s typickým 
dvojitým vrcholom, ospievaný v mnohých piesňach.
 Je to vyhasnutá sopka. Zemepisci sa sporia, či je
možné pokladať Elbrus za najvyšší vrch Európy,
alebo či toto prvenstvo patrí francúzskemu Mont
Blancu s jeho 4809 metrami nad morom. Netreba
pochybovať, že Francúzi by Elbrus radšej videli
v Ázii, aby ich Mont Blanc neprišiel o prvenstvo. A
pritom delenie súvislej Euroázie na Európu a Áziu je
len kultúrna konvencia, je to jeden fyzický celok, aj
keď vznikol spájaním viacerých menších kontinentov
pred stovkami miliónov rokov. Napríklad v oblasti
Altaja, Pamíru, Himalájí alebo Uralu.

Naspäť k výprave.
Asi hodinu sme leteli ponad Gruzínsko a západný Azerbajdžan a mohli z výšky obzerať zvlnenú 
krajinu, miestami pokrytú zeleňou, ale smerom na východ prechádzajúcu do suchej polopúšte. 
Nakoniec sa však pred nami objavilo Kaspické more. 

Lietadlo elegantným oblúčikom preletelo ponad more a 
otočilo sa k Baku, kde pristálo na Medzinárodnom letisku 
Hejdara Alijeva. Pristátie bolo mierne roztrasené, ale 
úspešné.

Po prekonaní
vstupných
procedúr a
vyzdvihnutí
batožiny sme

sa konečne dostali na azerbajdžanskú pôdu. Na
letisku nás čakalo prekvapenie – mladá
Azerbajdžanka s úsmevom okolo celej hlavy, Günel,
a prekvapila nás takmer dokonalou slovenčinou.
Prezradila nám, že študovala v Bratislave manažment
a naučila sa náš jazyk. V súčasnosti pracuje v Baku v
oblasti cestovného ruchu ako sprievodkyňa.
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Zaujímavá je samotná budova letiska v Baku. Je to futuristická oblá stavba z kovu a skla, doplnená 
dubovým drevom, majstrovský kúsok modernej architektúry. Bola postavená v roku 2010 na mieste 
bývalej budovy. Letisko je prispôsobené na prijímanie najväčších lietadiel sveta, Airbus A380.

Pred budovou letiska nás čakal minibus. 
Naložili sme batožinu aj seba a viezli sme sa
po novej diaľnici asi 20 km do neznáma. 
Čiže do Baku. Letisko totiž nie je v tesnej 
blízkosti mesta. A tak sme si už aj cez okná 
minibusu mohli obzrieť suchú krajinu na 
západnom pobreží
Kaspického mora,
ale aj pestrú zmes
starej a novej
architektúry a
zavlažovanú zeleň.

Pri ubytovaní na recepcii hotela Empire mi 
padla sánka a prvá moja myšlienka bola čo tu robí kolegyňa Beátka??? Ale nie, za pultom na recepcii 
nestála ona, ale miestna dievčina, aj keď keby stáli vedľa seba, ľudia by ich mohli pokladať za sestry.

Ako spolubývajúci mi bol pridelený architekt Paľo, ktorý sa venuje obnove historickej architektúry a 
vyučovaniu a na náš zájazd/výlet sa dostal ako náhradník, vďaka svojim kolegyniam, záhradníčkam 
a sadovníčkam Miriam a „Veverke“ Veronike. Takže s nimi sme potom trávili asi najviac času. A 
navyše sme rýchlo zistili, že máme s Paľom spoločného známeho. A aby nebol prekvapeniam koniec, 
z Paľa vyliezlo, že pred nejakými 30 rokmi, ešte ako študent, už v Baku bol na výmennom pobyte. 
Takže dá sa pochopiť, že neodolal lákaniu diaľok. Okrem toho architekti a záhradníci sú odsúdení na 
spoluprácu a naše profesie sa dopĺňajú, aj keď občas si navzájom lezieme do kapusty.

V zmenárni v blízkosti hotela sme si vymenili peniaze, aby sme mali miestnu menu – manat.
Prvý náš výjazd smeroval k ďalšej futuristickej stavbe v podobe obrovskej a mierne orezanej 
meňavky, k Centru Hejdara Alijeva, ktoré nesie meno bývalého prezidenta Azerbajdžanu (1923 – 
2003), ktorý sa významne zaslúžil o všestranný rozvoj svojej rodnej krajiny. Budovu naprojektovala 
svetoznáma britská architektka irackého pôvodu Zaha Hadid (1950 – 2016), narodená v Bagdade. Vo 
svojej tvorbe sa dôsledne vyhýbala pravým uhlom a dávala prednosť výstredným tvarom. Pozrel som
si na internete je tvorbu a sú to pekné a zaujímavé moderné diela.

Centrum Hejdara Alijeva postavené
v rokoch 2007 až 2012 slúži na 
kultúrne účely, robia sa v ňom 
konferencie, prednášky, sídli v ňom 
knižnica aj galéria.
Patrí sa doplniť, že na našom prvom
výjazde do Baku nás sprevádzal 
ďalší miestny sprievodca, 
usmievavý Elmer. Ten chalanisko 
ma riadne prekvapil, keď na moju 
otázku týkajúcu sa zím a mrazov na
mňa vychrlil, že Baku leží v 
klimatickej zóne 9, podľa zonácie 
USDA, čo znamená len slabé mrazy
od -1 do -6°C. Ozaj, viete, v akej 
klimatickej zóne leží Slovensko? 
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Prezradím – väčšina územia je v 6. zóne, vyššie polohy v 5. zóne, možno dokonca v 4. zóne, a 
najteplejší juh v 7. zóne.

Centrum Hejdara Alijeva je veľmi fotogenická stavba. 
Nepretržite je
obliehané davmi ľudí,
ktorí chcú byť
zvečnení na fotke s
Centrom v pozadí a
selfíčkari prekonávajú
aj svoje vlastné
rekordy v
selfíčkovaní. 

Na udržiavaných kobercových trávnikoch sú rozmiestnené
hravé plastové figúrky, či už obrie králiky alebo slimačie rodinky, ale nechýba ani plastové srdce ako 
súčasť nápisu I ♥aku.

Náš minibus parkoval dole pod centrom a keďže 
sa blížil čas zrazu, s Miriam a Veverkou sme sa 
pustili behom dole kopcom, aby sme nezdržiavali. 
Skúste hádať, ako
sme zízali, keď sme
sa presunuli len o niekoľko stoviek metrov
vyššie, k inej časti Centra :D Ale nevadí,

všetci uznali, že sme podali kvalitný športový výkon. Obišli sme si
teda Centrum ešte
raz a urobili ešte
niekoľko fotiek,
napríklad veselé
zvlnené odrazy
okolitých budov v zrkadlových oknách Centra.

Od Centra Hejdara Alijeva sme sa presunuli do 
blízkosti Námestia fontán, kde sme mali v jednej 
miestnej reštaurácii objednanú večeru. 

Miestny
chlieb je iný

ako náš, je menej nakysnutý a má skôr tvar roztľapkaného
vretena. Ale chuťovo je dobrý. Okrem toho sme mali aj iný
miestny druh „chleba“, takzvaný lavaš, ktorý vyzerá ako
tenký trochu ušpinený papier. K chlebu samozrejme patria
rôzne nátierky  a nechýbajú ani zeleninové šaláty. Takže
tradičným azerbajdžanským jedlom sú rajčiny – pôvodom
z Južnej Ameriky, paprika – pôvodom z Južnej Ameriky, a

uhorka – pôvodom z podhoria
Himalájí. A tiež ryža – pôvodom z juhovýchodnej Ázie. Ale baranina je 
miestna, ovca má pôvod v tejto oblasti. Ja viem, tak sme si na tieto 
plodiny zvykli, že im už ani nepripisujeme exotický pôvod.

O ryži píšem preto, lebo je súčasťou miestneho jedla nazvaného plov 
alebo pilaf. Vyzerá to tak, ako keď sa do formy na bábovku natlačí 
tenučká vrstva lístkového cesta, priestor sa vyplní zmesou ryže, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pilaf
https://en.wikipedia.org/wiki/Fountains_Square,_Baku


sušeného ovocia a baranieho mäsa a celé sa to zapečie. Niečo ako divný ryžový nákyp kombinovaný 
s baraním rizotom. Bolo toho toľko, že sme to nevládali pojesť, a to ešte nasledoval sladký medovo-
orechový koláčik baklava. No čo, potlačíme prstom.
Večeru nám spríjemnili miestni „muzikusovia“. Melódie ich piesní si síce našinec nedokáže 
zapamätať, na mňa pôsobili ako keby si ich len priebežne vymýšľali, ale celkovo chalani hrali dobre. 
Je to skrátka iná kultúra.

Po večeri sme opäť nasadli do minibusu a Milan nás zaviedol na pobrežnú promenádu pri Kaspickom 
mori. Priznám sa, že tak hlboko som ešte nikdy nebol, hladina Kaspického mora totiž leží 28,5 m pod 
úrovňou svetového oceánu. Učenci sa sporia o to, či je to more alebo jazero. Nemá totiž žiadne 
spojenie so svetovým oceánom, čo z neho robí vnútrozemské jazero, ale v skutočnosti je to jeden zo 
zvyškov pravekého oceánu Tethys, o ktorom som písal na začiatku a na jeho dne je typická oceánska 
kôra a žijú v ňom pôvodom morské živočíchy, ako sú slede alebo jeden druh medúzy. Dokonca tu žije

aj kaspický tuleň. Priemerná slanosť vody počas miliónov 
rokov izolácie klesla na jednu tretinu slanosti morskej vody, 
soľ viazne v pobrežných lagúnach alebo v sedimentoch na 
dne.
Takže ja sa prikláňam k názoru, že Kaspické more si zaslúži 
byť zaradené v kategórii more.

Na promenáde nám Milan ukázal miesto, na ktorom nie až 
tak dávno stál najvyšší stožiar na svete určený na vyvesenie
najväčšej štátnej zástavy na svete. Bol vysoký 162 metrov, 
ale podľahol víchrici a už ho viac neobnovili.

Z miesta, na ktorom sme stáli, je dobrý výhľad na Plamenné
veže, tri identické budovy vysoké 190 metrov pokryté tisícmi
svetelných zdrojov, ktoré v noci vytvárajú rôzne svetelné
efekty, či už ilúziu obrovských plameňov, farebné svetelné
prechody alebo siluetu ľudskej postavy s azerbajdžanskou
zástavou v rukách. V budovách sídlia kancelárie, hotel a
apartmány. Boli postavené v rokoch 2007 až 2012.

Potom sme sa
minibusom presunuli
priamo pod veže,
odkiaľ sme si vychutnali pohľady na nočné Baku z výšky. 
Dobre odtiaľ vidno oblúk Abšeronského polostrova 
s vysvietenou pobrežnou promenádou. Moderné stavebné a 
parkové úpravy v okolí Plamenných veží začali vznikať po 
roku
2012,
kedy sa
v Baku

konala známa Eurovízia. Vedenie štátu by rado
premenilo Azerbajdžan a Baku na niečo ako
kaspický Dubaj, ale neviem, či sa podarí
dosiahnuť popularitu a návštevnosť toho
pôvodného. Vyhľadávať ho budú zrejme
predovšetkým turisti z bývalého ZSSR a
socialistického bloku, ale Západniari asi menej.
Predsa len, ropou znečistené pláže nie sú lákavé.
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Rozprúdila sa
debata, či pôjdeme
do hotela
minibusom alebo
peši. Rozhodli sme
sa pre druhú
možnosť, veď
našinec nemá každý
deň príležitosť
poprechádzať sa po
takejto promenáde.

Tak sme teda vytvorili štvoricu – ja, Paľo a jeho spolupracovníčky Veverka a Miriam a vybrali sme sa
pozdĺž pobrežia domov, nasávajúc a komentujúc atmosféru večerného mesta a filozofujúc, či je to 
orientálna atmosféra šmrncnutá Stredomorím alebo stredomorská atmosféra šmrncnutá Orientom. Ja 
si myslím, že správne sú obe odpovede.

Na promenáde sa vyskytlo niekoľko zmrzlinových stánkov, tak sme sa rozhodli ochutnať miestnu 
zmrzku a získať niečo na leasing. Teda vlastne na "lízing". Kým som na dne batoha hľadal peňaženku,
dievčatá mi už kúpili a aj zaplatili pištáciovú. Mamičky svoje deti učia nebrať cukríky od cudzích 
ujov. Ale mňa moja mamička neučila nebrať zmrzlinu od pekných dievčat, tak som si ju teda vzal, aj 
keď netuším, čím som si to zaslúžil. Kočky, máte u mňa veľké významné plus ;-)

Prešli sme okolo viacerých moderných aj 
historizujúcich stavieb a stavbičiek, pokochali sa 
odrazmi nočných svetiel v hladine jazierok a fontán,
a zrak nám padol na stromy Chorisia     speciosa 
pôvodom z Argentíny, ktoré sú blízko príbuzné so 
známym africkým baobabom. Najprv som si kvôli 
hrubým fľaškovitým kmeňom pokrytým ostňami 
myslel, že je to Ceiba     insignis, ktorú sme v roku 
2013 videli a obdivovali v Barcelone. A naozaj, majú
niečo spoločné. Chorisia totiž bola na základe 
analýzy DNA
preradená do rodu 

Ceiba, čím bol botanický rod Chorisia zrušený, a navyše tak Ceiba
ako aj Adansonia, čiže baobab, boli spolu s lipami a slezmi zahrnuté
do širokoobjímajúcej čeľade slezovitých (Malvaceae).
Od Ceiby sme sa presunuli popri veľkom záhone s množstvom
mohutných kaktusov a agáv do blízkosti hotela a po nákupe v
obchode s nepretržitou prevádzkou, kde si podaktorí nakúpili
základné potraviny, sme sa už pobrali na iný výlet – do krajiny
zvanej Spinkuškovo.

2. deň – 16. august 2019 - piatok

Raňajky sme mali riešené bufetovým spôsobom a s
európskym výberom jedál, kto čo chcel, to si nabral. Z nášho
pohľadu asi najvhodnejší spôsob.
Na predpoludnie sme mali naplánovanú prehliadku
historického Baku, v miestnych končinách známeho ako Staré
Mesto. A naozaj staré. Jeho dejiny siahajú stovky až tisíce
rokov do minulosti.
Samotné meno mesta, Baku, zrejme pochádza zo starého
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perzského jazyka, od náboženskej skupiny zoroastriánov, čiže nasledovníkov proroka Zarathuštru, 
kedy sa jeho územie označovalo ako Atši Baguan, Mesto Boha, lebo v ňom sídlili uctievači ohňa, 
ktorí založili Chrám ohňa Atešgah. Ale môže súvisieť aj s tým, že ropné a plynové polia v jeho okolí 
sa občas samovznietili. Samozrejme, sú aj iné verzie, niektoré na úrovni naivnej detskej a ľudovej 
etymológie.
Staré Mesto je ohraničené kamennými hradbami. Bolo

postavené
prinajmenšom v 12.
storočí, ale možno
už oveľa skôr, v 7.
storočí, kedy o túto
oblasť súperili
Chazari a Arabi.
V Starom Meste je
najvyššia
koncentrácia
historických budov

na meter štvorcový z celého Baku. Keďže oblasť je
zaslúžene zapísaná zo zoznamu UNESCO, modernizácia
neprichádza do úvahy, aj keď ešte pred zápisom do oblasti
preniklo niekoľko modernejších budov, ktoré komplex
čiastočne znehodnotili.

Našu pozornosť pritiahol predovšetkým výstredný dom
miestneho umelca pokrytý jeho výtvormi, ako sú napríklad
eMZák, čiže mimozemšťan, levia hlava 

s jantárovými očami alebo dámske lodičky pripevnené na stenu. Čiže úlet, ale prekvapujúco nepôsobí
rušivo.



Asi najznámejšou
stavbou (o existencii
ktorej sme však my
až do návštevy
v Baku ani len
netušili) je Palác
Širvanšáhov.
Pôvodné meno bolo
Šarvan, podľa oblasti
na sever od Baku,
v ktorej žili staré

kaukazské národy, ale z nejakého dôvodu sa zmenilo na Širvan, zrejme pod perzským vplyvom. 
Samotný rod Širvanšáhov sídliacich v Baku však mohol byť aj arabského pôvodu, postupne sa však 
„poiránčili“. 

Pre úplnosť, aj
etnonymum Azer,
je perzského
pôvodu a až
v posledných
storočiach
populácia
geneticky
zmiešaného
kaukazsko-
perzského pôvodu
prešla na turecké nárečie, z ktorého vznikla súčasná 
azerbajdžančina.
Pôvodný azerský
jazyk ako živý
jazyk zanikol
niekedy v 17.
storočí a je známy
len zo starej
azerskej literatúry.

Blízko príbuzné jazyky perzskej skupiny tati, talyš,
mazandarani a gilaki sa ešte stále používajú.

Prešli sme okolo
pamätníka miestneho
básnika, na nádvorí
ktorého rastie veľká
dula, a pozdĺž hradieb
sa posunuli ku
kúpeľom. A práve
kúpele nazvané
Hamam (nie je to ich
meno, ale všeobecné

označenie kúpeľov) veľmi zaujali
naše dámy. A tak sa naše dievčatá, Veverka, Miriam a ešte ďalšia Miriam 
rozhodli, že služby kúpeľov večer využijú, keďže v piatok v nich bol ženský 
deň.
Od kúpeľov sme prešli do dolnej časti Starého Mesta, s ulicami plnými 
vyloženého tovaru, od kobercov, cez magnetky až po staré rádiá a kadejaké 
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blbostičky určené na zapĺňanie obývačkových stien.

V dolnej časti Starého Mesta stojí Panenská veža, preslávená
smutným príbehom zakázanej lásky, kedy kráľovský otec

chcel svoju dcéru
vydať proti jej vôli za človeka, ktorého nemilovala a ona 
radšej skočila z veže. Ale určite jestvuje aj veľa iných 
povestí spojených s Panenskou vežou.

V súčasnosti v nej
sídli múzejná
expozícia, okrem
iného s
holografickou
projekciou
niektorých
predmetov a z
hornej terasy je
krásny výhľad na
celé mesto. A bol by najkrajší, keby ho nehyzdilo 
bezpečnostné sklo, ktoré však má svoj význam. Niekoľko 
dievčat sa totiž rozhodlo riešiť nešťastnú lásku podobne ako 
ich predchodkyňa z povesti.

Keď som po prehliadke veže vyšiel von a
obzeral vykopávky pri jej základoch,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Panensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE


oslovila ma po rusky mladá vlasatá „žubrienka“. Nie, 
nebalila ma, len ma identifikovala ako turistu a chcela mi 
ponúknuť výlety po okolí s jej cestovkou. Zrejme si 
študentka
privyrábala
počas
prázdnin.
Naša
skupina
mala plán
zájazdu

hotový, tak som ju musel odmietnuť, ale potom som
ju požiadal, aby mi zapózovala ako modelka. A
uznajte - ktoré mladé dievča sa nevyžíva v
predvádzaní sa pred fotoaparátom?

Od Panenskej veže sme zamierili k miestnej rarite, dvom karavanserajom stojacim oproti sebe. Rarita
je práve to, že sú tam dva. V jednom teraz sídli reštaurácia, v 
druhom obchodíky.

Nastal čas obeda, tak
sme si určili čas a
miesto zrazu pri
Literárnom múzeu a
vybrali sa hľadať
zdroj potravy. Naša
štvorica, čiže ja, Paľo,
Miriam a Veverka sme

síce tiež najprv hľadali nejakú „výkrmňu“, ale potom sme to
nechali tak a zamierili na nákupy. Paľo totiž zistil, že
potrebuje nové gate a Veverke sa poškodili slnečné okurále, tak zháňala náhradu. Aj ju našla, 

v obchode s tovarom v japonskom štýle. A Mimi v ňom 
ukoristila pevnú fľašku na nápoje. Potom dievčatá 
pomohli Paľovi vybrať nové gate. Ale to by neboli dievky,
aby si v ďalšom obchode nekúpili aj nové šaty. A tak sme 
ako rýchly zdroj potravy využili pouličnú kebabáreň.
Keď sme sa
pozliezali pri
Literárnom
múzeu, prešli sme
k minibusu a ten
nás zaviezol na
miesto, na ktoré

som sa tešil ako malé decko - do Centrálnej botanickej
záhrady Baku.
Vstupné do BZ je len symbolické. Len ma zamrzelo, že na
vrátnici sa nedal kúpiť žiadny plánik záhrady, tak som si aspoň odfotil ten pri vstupe.
BZ v Baku leží na rovinatom pozemku v juhozápadnej časti Baku. Bola založená v 30. rokoch 20. 
storočia ako súčasť Azerbajdžanského oddelenia Kaukazskej pobočky Akadémie vied ZSSR spolu s 
Botanickým inštitútom.
V súčasnosti BZ pestuje viac ako 2000 druhov a odrôd rastlín z celého sveta, či už miestnych druhov 
alebo aj severoamerických a východoázijských. A tiež uchováva živý genofond kultúrnych plodín – 
potravinárskych, liečivých aj technických.



BZ je riešená ako park so sieťou rovných chodníkov 
lemovaných stromoradiami, ale tiež so záhonmi kvetov a s
jazierkom. V blízkosti vstupu sa nachádza skleník, ale ten 
v čase nášho pobytu predchádzal rekonštrukciou. Práve v 
tejto BZ som však zistil, že borovica s dlhým ihličím 
vysádzaná všade v Baku je Pinus eldarica, miestny druh, 
niekedy pokladaný len za poddruh borovice Pinus     brutia.
Viac sa o
botanickej záhrade
môžete dočítať na
oficiálnej stránke - 

http://www.cbg.org.az/. Stránka má tri jazykové mutácie.
Oblasť Kaukazu je pre mňa osobne dosť dôležitá, preto som sa
na tomto výlete veľmi chcel zúčastniť. Prečo? Jednoducho
preto, lebo ešte ako študent VŠ som vymyslel koncepciu
"treťohorného parku", ktorý by, inšpirovaný druhovým
bohatstvom stredoeurópskych lesov obdobia mladších
treťohôr, využil súčasné príbuzné druhy ako čiastočnú alebo
plnohodnotnú náhradu tých treťohorných, známych z fosílnych nálezov. A v roku 2013 naše 
občianske združenie u nás v Považskej Bystrici vytvorilo
Treťohorný park a postupne doňho získavame vhodné 
rastliny.
U časti druhov sa dá ich súčasné rozšírenie v Európe 
vysvetliť jedine tak, že predstavujú zvyšok dávnej 
európskej flóry. Práve oblasť Kaukazu je miestom, kde 
prežilo veľa európskych treťohorných reliktov. A tak 
som si povedal, že aspoň niečo sa pokúsim získať v BZ 
v Baku. Najviac ma lákal sumach garbiarsky (Rhus   
coriaria), ktorého semená som síce získal v BZ v 
Barcelone v roku 2013, ale nepomohlo ani máčanie, ani 
skarifikácia, ani stratifikácia, nevyklíčilo ani jedno. Sumach garbiarsky je totiž jediný druh sumachu 
prirodzene sa vyskytujúci v južnej Európe a v oblasti Kaukazu. Okrem toho ma tiež lákala Periploca   

graeca, liana príbuzná známej voskovke 
(Hoya carnosa), ktorá taktiež predstavuje 
zvyšok európskeho treťohorného rastlinstva.
Oslovil som teda miestnych zamestnancov, 
po rusky som im vysvetlil, o čo mi ide a 
spýtal sa, či tieto druhy majú. Oni sa hneď 
odvolali na nejakého Vahida. A ten aj prišiel. 
No, Vahid nie je hocikto, je to samotný 
riaditeľ Botanickej záhrady, plným menom 
Dr. Vahid Farzaliev.
Tak som sa pánovi riaditeľovi predstavil, 
povedal som mu, o aké rastliny mám záujem 
a prečo práve o tieto druhy. Pán riaditeľ bol 
veľmi ochotný, podaroval mi tak sumach ako 
aj Periplocu. Strávili sme v družnom 

rozhovore pri čaji s medom asi hodinu a zhodli sme sa na tom, že naša profesia to bude mať čím ďalej
tým ťažšie, lebo svetu vládne povrchnosť a komercia, úroveň vzdelávania prudko klesá (alebo je 
úmyselne znižovaná?) a ľudia vyhľadávajú len tupú a primitívnu zábavu, veda málokoho zaujíma. Aj
keď rád by som sa mýlil. Kedysi decká hrávali futbal na ihriskách, teraz sa ešte aj ten futbal dá hrať 
na počítači. Kedysi sme mali priateľov, s ktorými sme chodili do lesa, teraz máme „priateľov“ na 
„fejsbúku“. A nie, ja „fejsbúk“ nemám. Mám priateľov a chodíme spolu do lesa, aj keď už nie tak často
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ako keď sme boli malí sopliaci.
Nastal čas odchodu. Pán riaditeľ mi dal svoju vizitku a sľúbil som mu, že po návrate napíšem.
Neviem, ako vás, kolegyne a kolegovia, ale mňa vždy poteší stretnutie s profesným kolegom.

Ďalšou zastávkou bolo Múzeum kobercov v Baku. Je to obrovská budova v tvare zrolovaného 
koberca. Veď ako inak. Páči sa mi tento nápad.
Vnútri sme prešli bezpečnostnou kontrolou, 
batohy sme museli zamknúť v skrinkách spolu 
s fotoaparátmi. Ale fotenie mobilmi bolo 
povolené. Divný prístup. Fotky z môjho 
turistického mobilu za veľa nestoja, tak som 
nefotil, len obzeral. Ale Paľo fotil do svojho 
mobilu a po návrate domov mi poslal fotky.
V múzeu sú vystavené stovky a možno tisíce 
kobercov od rôznych autorov, z rôznych častí 
Azerbajdžanu, v rôznych štýloch a s rôznou 
tematikou, od miniatúrnych až po obrie kusy. 

Od abstraktných a geometrických vzorov, cez figurálne
a prírodné motívy až po portréty osobností a
socialistický realizmus s obrazmi fabrík a športových
udalostí, votkanými do kobercov.
Na jednom poschodí tetuška naživo predvádzala tkanie
koberca. Je to hrozná prplačka, nepochybujem, že
utkanie väčšieho koberca mohlo trvať aj niekoľko rokov,
a to aj v prípade, že by ho tkali viacerí ľudia.
Na prízemí múzea je predajňa, ale takýto koberec sa do
môjho obydlia nehodí, tak som sa uspokojil
s pohľadnicami.

Vonku pri múzeu som si všimol platan východný 
(Platanus orientalis). Bolo to prekvapenie, lebo je to 
miestny druh,
ale v mestskej
zeleni tu
prakticky
všade rastie len
hybridný
platan
javorolistý
(Platanus x

acerifiolia). Naozaj je pre
mňa záhadou, prečo
mesto viac nevyužíva
miestny druh. Na obrázku
môžete vidieť, ako sa od
seba listami líšia
najrozšírenejšie platany.

Po prehliadke múzea sme
mali voľný rozchod, aby

sme si vychutnali podvečerné Baku. Prešli sme cez pestrý a
druhovo bohatý park do Starého Mesta a tam na rohu sme natrafili na podzemnú chodbu vedúcu do 
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neznáma. Vliezli sme do nej a že to teda stálo za to… 
V miestnosti starej stovky rokov si čarovný deduško urobil 
pekárničku a predajňu, v ktorej predával miestne sladkosti, 
kandizované ovocie, ale aj pečivo. Všetko pekne 
naaranžované
v poličkách, k tomu
ten veselý deduško
s orientálnym
zmyslom pre
obchod. Taký
zábavný nákup sme

ešte asi nikdy nezažili.

Veverka a obe Miriamky sa potom vybrali do kúpeľov, bol
v nich predsa ženský deň, a ja s Paľom sme sa pomaly túlali

po večernom Starom Meste, obdivovali stáročné 
budovy, výhľady a priehľady. Na jednom nádvorí 
sme narazili na drevenú búdku so šikmou strechou. 
A viete, čo to bolo? Domček pre túlavé mačky, aj 
s krmivom a vodou, oficiálne schválený úradmi. U 
nás všetci panikária kvôli toxoplazmóze, ktorú 
môžu prenášať
mačky ako
konečný hostiteľ,
v Baku sa o
túlavé mačky
starajú, asi sa im
osvedčili v boji

proti myšiam a potkanom.
Na jednom nádvorí sme zasa natrafili na zrelých pánov, ktorí sa
zabávali hraní domina. Opýtal som sa, či si ich môžem odfotiť,
nemali námietky.
Dievčatá sa z kúpeľov vrátili trošku unavené, ale

oddýchnuté,
vláčne,
s napnutou
pleťou a
rozžiarenými
očami. Miestne
kúpeľníčky ich
vydrhli tak, ako
matka vydrhne
svoje dieťa, ktoré sa celý deň hralo v blate.
Zraz sme mali opäť pri Literárnom múzeu a odtiaľ sme sa 

pobrali na večeru, nie však tam, kde včera, ale do susednej 
reštaurácie. Prišla nás pozrieť aj Günel. Hlavným chodom bolo 
mleté mäso v tvare šúlka naservírované na drevenej doske na 
tenučkom plátku chleba lavaš a so zeleninovou prílohou a 
hranolkami. Okrem toho nechýbala sladká baklava a ochutnali 
sme jogurtový nápoj ayran.
A podľa Günel ja a Paľo vyzeráme ako Rusi. Ну что делать, 
просто так случилось…

https://en.wikipedia.org/wiki/Doogh
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Potom opäť nasledovala nočná prechádzka do hotela po pobrežnej promenáde, opäť so zmrzkou. Ale 
pištáciovú nemali. Nevadí. Už som nefotil, len si vychutnával „atmošku" a spoločnosť nových 
priateľov.

3. deň - 17. august 2019 - sobota

Tretí deň výletu bol venovaný vzdialenejšej časti 
Azerbajdžanu na severozápad od Baku. Po raňajkách sme sa 
teda "nalodili" a vyrazili po diaľnici smerom, ktorý by sa 
možno dal označiť ako západo-západo-severozápad.
Zeleň v meste a tiež okolo diaľníc v blízkosti mesta je poctivo
udržiavaná a zavlažovaná, takže až ďalej za mestom uvidíte 
pravú azerbajdžanskú polopúšť. Ale nie je to následok 
predpokladaných klimatických zmien, je to prirodzený stav 
tejto časti sveta.
Azerbajdžan leží južnejšie ako Slovensko, zhruba na 40. 
rovnobežke, čo je úroveň Sardínie, ale je oveľa bližšie k 

stredu euroázijského megakontinentu.
Čo z toho vyplýva? Predstavte si model globálnej cirkulácie atmosféry v bočnom priereze. Nad 
rovníkom leží pásmo trvalej tlakovej níže, ktorá spôsobuje, že v oblasti rovníka často a výdatne prší, 
čomu vďačíme za existenciu tropických dažďových pralesov. Ďalej od rovníka sa už prejavuje vplyv 
trvalej tlakovej výše, kedy vzduch, z ktorého nad rovníkom vypadla voda, klesá v oblasti obratníkov 
k zemskému povrchu, klesaním sa stláča, čím sa zahreje a jeho relatívna vlhkosť ešte viac klesne. 
Práve toto spôsobuje, že okolo celej Zeme tak na severnej ako aj na južne pologuli vzniklo pásmo 
púští a polopúští, čiastočne posunuté nahor alebo nadol kvôli nerovnomernému rozloženiu oceánu a 
kontinentov. Od mexických púští a Sonory, cez Saharu, arabské púšte až po stredoázijské púšte a 
Gobi na severnej pologuli a od čílskej púšte Atacama, cez africkú Kalahari po austrálske púšte na 
južnej pologuli. Medzi pralesmi a púšťou leží pásmo saván a pámp, medzi púšťou a vlhkým miernym 
pásmom leží pásmo stepí a lesostepí. A smerom k pólom už nasleduje arktický pás.
Dôležitou členkou našej výpravy bola
trávnikárka Maruška, podľa ktorej v
Azerbajdžane je už typická polopúšť a nie step.
Blízkosť Kaspického mora na tom nič nemení,
Kaspická nížina je príliš prehriata na to, aby sa
nad ňou počas leta mohli vyzrážať nejaké
dažde. Len cez zimu a na jar je tu dostatočne
chladno na to, aby mohli prísť zimné dažde a
sneženie, ako naznačujú početné erózne ryhy
vo svahoch. 
Vtedy sa celá krajina zazelená a rozkvitne, ale
len čo je Slnko vyššie, už pečie tak silno, že od
prehriatej zeme sa rozpáli aj vzduch a vysuší
každú kvapku skôr, ako dopadne na zem. Len v
južnej časti Kaspického mora, kde na juhu Azerbajdžanu a na severe Iránu leží pohorie Alborz, sa 
vlhký vzduch prúdiaci od mora dostane pozdĺž svahov tak vysoko, že z neho vypadá voda a preto na 
severných úbočiach Alborzu rastú významné dažďové lesy mierneho pásma. Práve z tejto oblasti 
nazvanej Hyrkánia pochádza známa Parrotia persica. Je to posledné miesto na svete, kde prežila 
v prírode, aj keď ešte pred niekoľkými miliónmi rokov rástla v celej Európe, aj na Slovensku, až kým 
jej porasty nezdecimovali opakované doby ľadové. Fosílie z Európy sú popísané ako Parrotia pristina 
alebo P. fagifolia. A rastie tu tiež známa a vyhľadávaná Albizia julibrissin, ktorú v krajinách 
bývalého ZSSR nazvali lenkoranka - podľa azerbajdžanského mesta Lenkoran. A tiež Zelkova 
carpinifolia, ebenovník Diospyros lotus, cezmíny, krušpány, Smilax… Len škoda, že sme sa tam 
neboli pozrieť.
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Prvou našou zastávkou bolo Mauzoléum Diri Baba
v mestečku Maraza (niekedy sa uvádza ako Mereze
alebo Mərəzə), ktoré bolo v roku 2008 premenované
na Gobustan. Podľa povesti v ňom bol v roku 1402
pochovaný moslimský svätec, ktorého telo sa
nerozložilo. Je to kamenná budova "prilepená"
k pieskovcovej skale. Vystupuje sa k nej po strmých
schodoch. Mohli sme vojsť dovnútra a dôkladne si
mauzoléum poobzerať. Keď sme vošli alebo skôr vliezli
do jednej malej čiastočne zariadenej miestnosti,
miestny mladík nás upozornil, že sme sa mali vyzuť.

Bodaj by aj
moslimovia
v Európe tak
dodržiavali
naše
pravidlá, ako
to vyžadujú
u nich doma
od
návštevníkov
a turistov.

Zmienku si zaslúži rastlinstvo okolo mauzoléa. Priamo pri 
budove som
identifikoval suchom
zakrpatenú dulu
(Cydonia oblonga),
ktorá pochádza
práve z oblasti
Kaukazu a
Zakaukazska, vo
vlhkom jarku rástla
sivastá tamariška,

asi Tamarix hispida, medzi kameňmi som našiel niečo, čo mi
najviac pripomínalo pichľavú krovitú kustovnicu 
(Lycium) a tiež zaujímavú bylinu Zygophyllum fabago. 
A samozrejme, aj sem prenikol miláčik ekológov, 
pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). Ten sa uchytí 

asi všade, tu sa veselo zelená na suchých
svahoch bez akejkoľvek závlahy.

Z Maraza sme pokračovali do mesta 
Šamachi, kde sa nachádza asi najstaršia
mešita v Azerbajdžane. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shamakhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Diri_Baba_Mausoleum


Bola postavená v roku 743 na pokyn istého Abu-
Moslima. Viackrát však bola prestavaná, 
predovšetkým po zemetraseniach, ktoré ju vážne 
poškodili, naposledy v roku 1902, ale zasahovalo sa 
do nej aj počas sovietskej éry.
Pri vstupe do
mešity platia
prísne
pravidlá, na
ktoré tu
dohliadala
strážna
služba. Ženy

si museli zahaliť vlasy, nohy a ramená, muži aspoň nohy, ak
mali šortky, a pri vstupe do samotnej budovy sa treba vyzuť.
Na vrátnici bolo možné požičať si šatky. Ich krajina, ich
pravidlá. A to je Azerbajdžan na moslimskú krajinu mimoriadne tolerantný, ženy a dievčatá bežne 

nosia minisukne a chodia s nepokrytou hlavou, nebalia sa 
do vriec.
V kameni použitom na stavbu sa dali ľahlo rozlíšiť lastúry a 
mušličky, ide teda o nejaký vápenatý pieskovec morského 
pôvodu. Vnútro budovy je vyzdobené jemnými ornamentmi 
s opakujúcimi sa motívmi, celá podlaha je pokrytá 
kobercom, na ktorom sú vyznačené miesta na kľačanie. To 
som ale neskúšal, aj moja náboženská tolerancia má svoje 
hranice.
Na nádvorí mešity sme sa mohli pokochať malými 
záhradkami s ovocnými stromami a jazierkom.

Z mešity sme sa presunuli nad mesto, kde sa nachádza pohrebisko Šachandán pomenované podľa 
miestneho básnika a zabávača, vlastným menom Nasimi.
Niektoré hrobky ešte stoja, niektoré sú spustnuté a

poškodené, pomedzi
hroby vyrastá
miestny veľkolistý
javor (Acer 
velutinum), ale tiež
zavlečený
severoamerický
jaseň červený
(Fraxinus 
pensylvanica).

Nastal čas obeda. Odviezli sme sa do miestneho hostinca, na 
ktorý sme natrafili cestou a objednali sme si to, čo sme pokladali za jedlé a chutné. Napríklad 
polievku alebo pečenú kuracinu so zeleninou a chlebom. Obed sa nám pokúšal spríjemniť miestny 
deduško, ktorý chodil pomedzi stoly oblečený v miestnom kroji, brnkal na hudobnom nástroji 
podobnom lutne(myslím, že sa to nazýva kobza) a spieval nám. A čakal, že za to dostane nejaké 
drobné. Občas sa pristavil aj pri mne, ale nepochodil. A dobre som urobil, lebo pri účtovaní nám 
čašník ako cudzincom vyúčtoval dvojnásobnú sumu, ako sme dodatočne zistili. Nech si deduško pýta 
svoj podiel od čašníka. My sme praktiky s dvojnásobnými cenami pre cudzincov rýchlo zavrhli, aj 
keď nejaký čas po prevrate v 1989 aj u nás boli zaužívané.
Nasledoval dlhý presun do hôr na severe Azerbajdžanu, kde sme sa konečne dočkali zelenej, 



stromami porastenej hornatej krajiny s nádhernými výhľadmi. Cieľom bolo kamenné mestečko Lahič.
Prvou zastávkou bol úzky železný a 
lanový most, ktorý si vraj 
svojpomocne postavili miestni 
obyvatelia, aby si uľahčili spojenie 
medzi roztrúsenými osadami a ich 
deti mohli po ňom chodiť do školy 
ponad hlboké koryto rieky 
Girdymančaj. Most slúži ako miestna 
turistická atrakcia, za
symbolickú sumu sme sa po ňom aj 
my mohli prejsť a vychutnať si 
pohľady do hĺbky. Samozrejme, 
nechýbajú tam stánky so suvenírmi a 
občerstvením. Ako nám povedal 
miestny ujo, každý deň tam majú 
Slovákov, Čechov alebo Poliakov. A 
cez zimu tam býva aj meter snehu.

Na opačnom konci
mosta som v krovitej
prírodnej zeleni
objavil brestovec (asi
Celtis caucasica) a 
hrab východný
(Carpinus 
orientalis). Najskôr
som si kvôli
nezvyčajne veľkým
listom myslel, že je

to náš obyčajný hrab, ale prezradili ho semená s odlišným krídlom. Tvarovo totožné semená a listy sú
známe z treťohorných usadenín Handlovsko-nováckej panvy a sú popísané ako Carpinus neilreichii. 
Okrem toho som v blízkosti mosta našiel rásť vyššie zmienený sumach garbiarsky (Rhus coriaria). 
Aspoň som videl, v akých podmienkach rastie v prírode. Trochu som sa pri ňom zamotal, ako je 
mojím zvykom, tak ma Mimi prišla pohnať, aby som nezdržiaval.
Kamenné mestečko Lahič je zrejme chránené

ako pamiatková rezervácia, lebo vjazd majú
umožnený len miestni obyvatelia, ale okrajové štvrte sú už novšie a vjazd do nich je voľný.
Podľa tradície mesto založili presídlenci z iránskeho mesta Lahidžan v Gilanskej oblasti, ktorí sem 
prišli po zničujúcom zemetrasení a priniesli so sebou remeselnú zručnosť v spracovaní medi. Miestni 
obyvatelia hovoria tatským jazykom z iránskej skupiny.
V pamiatkovej zóne predstavovanej dlhou úzkou ulicou je množstvo obchodíkov s tradičnými 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lah%C4%B1c,_Ismailli


výrobkami a suvenírmi. Hlavne naša umelkyňa a keramikárka Slávka bola vo vytržení. To je niečo 
pre ňu.

V jednom kráme som zbadal náhrdelník z
veľkých guľočok jantárovej farby, tak som
sa tetušky spýtal, či sú to конфетки
(konfetki), čiže cukríky. Tetuška sa na mňa
akože zamračila, potom sa usmiala a
zavesila si náhrdelník na šiju. Ja by som to
nenosil.

Keď som prešiel na koniec pamiatkovej

zóny, kde boli pod dozorom kraviek odparkované autá, zbehol som dole k rieke Girdymančaj, prešiel
sa po moste a potom zliezol priamo do takmer suchého koryta širokého nejakých 200 metrov, ktoré sa
na jar počas topenia snehu zmení na nespútanú dravú rieku, takú silnú, že podmýva brehy. A tak 
ľavý breh chránia pred podmývaním hrubé betónové múry.
Cestou k minibusu sa ku mne pridali štyria miestni šarvanci, videli, že som zahraničný a radi by sa 
porozprávali, ale nenašli sme žiadny spoločný dorozumievací jazyk. Ale na pohľad to neboli typickí 
Kaukazania, zrejme boli z národa Tati.

V minibuse sa podaktorí chválili svojimi "úlovkami", najväčší 
úspech zožal Ľubo, ktorý si kúpil miestny kroj a hneď sa nám 
v ňom predviedol.
Cestou naspäť sme sa ešte zastavili na vyhliadke nad riekou a 
potom sme už frčali naspäť do Baku, zdržaní len 
neplánovanou zastávkou kvôli prehriatemu motoru. Bolo to 
pri hlavnej ceste priamo na mieste, kde si miestni zriadili 
"tržnicu", tak kto chcel, mohol nakúpiť ovocie alebo ochutnať 
korenie, ktoré sa vyrába z mletých semien sumachu. A ten 
som našiel rásť aj tam.

Keďže sme sa zdržali, sprievodca Milan musel našu poslednú večeru v Baku telefonicky posunúť na 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9


neskoršiu hodinu. Reštaurácia nás príjemne prekvapila sviežou vertikálnou záhradou, až bližší pohľad
prezradil, že všetky rastliny sú z plastu. Takmer sme naleteli. Ale potešilo nás, že nás opäť prišla 
pozrieť Günel.

Na večeru bol šašlik z kuracieho mäsa zaujímavo 
naservírovaný na oceľových ražňoch. Mňam. A Ľubo sa
obliekol do azerbajdžanského kroja, tak sme to mali 
kompletné a štýlové.
Počas tejto
večere som
si naživo
overil jeden
teoretický
poznatok zo
zoológie, a

to ten, že veverička sa živí nielen orieškami a semienkami
zo šišiek, ale vyberá z hniezd a dutín aj mláďatá vtákov.
Naša "Veverka" Veronika totiž zbaštila nielen to vtáčie mláďa, ktoré mala v podobe šašliku 
naservírované pred sebou, ale aj časť Paľovej porcie. Utrápený Paľo už počas prvej noci v Baku 
prechladol od klimatizácie a ešte stále sa necítil dobre a nechutilo mu jesť. Ale držal sa naozaj 
statočne, neumieral od soplíka.
A potom už len do hotela a chrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Prípadne posedieť prí víne, to sa však týkalo len 
niektorých vytrvalcov.

4. deň - 18. august 2019 - nedeľa

Ráno bolo krásne, slnečné, a dobrú náladu mi ešte zdvihol 
jeden "váľač" voľne pohodený na kapote auta. Baku by mali 
oficiálne premenovať na Mesto mačiek - Mačkabad.

Prechádzali sme okolo ropných vrtov. Kaspická ropa je 
žiadaný artikel, to isté platí pre zemný plyn, a tak je 
Azerbajdžan miestom,
v ktorom vedú tichú
vojnu tajné služby
z celého sveta, lebo
ovládnutie zdrojov ropy a

plynu a transportných trás má veľký geopolitický význam.
Peniaze za ropu a plyn sa „oplieskajú“ predovšetkým v Baku, na

vidiek toho prúdi len
veľmi málo. Na druhej
strane – viete si
predstaviť, čo by sa stalo s malebným vidiekom, keby bol 
zaplavený peniazmi? Všetko by sa zvrhlo na komerciu, 
všetko čaro by zmizlo.

Známou oblasťou v Azerbajdžane je Gobustan na juh od 
Baku. Je preslávený tisícmi skalných rytín od obdobia neolitu
až po historické časy, lebo medzi štylizovanými rytinami 
ľudí, zvierat a lodí sa našiel tiež jeden latinský nápis z čias 
obsadenia územia Rimanmi.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Qobustan_(chr%C3%A1nen%C3%A1_oblas%C5%A5)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Veverica_oby%C4%8Dajn%C3%A1#Potrava
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0a%C5%A1lik


Prehliadku sme začali v modernom miestnom múzeu s množstvom máp, vystavených predmetov, 
modelov, názorných fotografií z výskumu, ale tiež 
interaktívnych prvkov a obrazoviek. Na jednej sme si mohli 
dotykom prsta posúvať vývoj územia Gobustanu a posuny 
morskej hladiny za
posledný milión
rokov, na inej boli
znázornené praveké
technológie a ich
súčasné obdoby,
napríklad oheň na
opekanie mäsa a

jeho súčasná obdoba mikrovlnka. Musel som však upozorniť
slečnu, ktorá v tej miestnosti mala dozor, že im tam niečo
chýba. Tesanie rytín do skaly a jeho súčasná obdoba -
fotografovanie. Neviem, či to už upravili, asi by som sa
niekedy mal ísť osobne presvedčiť. Viete, kedysi dávno som
tri roky pracoval v múzeu…

Okolo múzea je vysadený malý
park s jabloňami,
granátovníkmi, cyprusmi,
oleandrami, palmami, ale
chýba tam jeden dôležitý druh
opísaný v expozícii ako zdroj
jedla pre pravekých obyvateľov
Gobustanu - Pistacia     vera.

Z múzea sme sa
presunuli priamo na
nálezisko rytín - 
petroglyfov.
Verejnosti je
sprístupnená len časť
z nich kvôli
odôvodnenej obave,

že by mohli
pribúdať
moderné
čarbanice,
znehodnotiť
nálezisko svetového významu a znemožniť jeho ďalší 
výskum. Len nechápem, prečo zriaďovatelia nálezisko 
sprznili výsadbou
amerických júk
okolo chodníkov.
Nehodia sa tam.

V súvislosti s petroglyfmi som si spomenul na jeden žartík.
V Peru ktosi objavil kamene, riečne okrúhliaky, na ktorých
boli nakreslené dinosaury. Sú známe ako kamene z Ica.
Rozmohla sa okolo toho zúrivá diskusia o tom, že ľudia
kedysi žili na Zemi spolu s dinosaurami, ktorá občas
prerástla do zúrivej nenávisti medzi prívržencami a

https://sk.wikipedia.org/wiki/Petroglyf
https://en.wikipedia.org/wiki/Pistachio
https://en.wikipedia.org/wiki/Pistachio
http://www.gobustan-rockart.az/en/main/


odporcami. A potom sa jeden miestny chlapík, istý Basilio Uschuya priznal, že dinosaury na 
okrúhliaky maľoval on podľa moderných vedeckých kníh, aj to predviedol s pomocou noža a 
zubárskej vŕtačky. Patinu vytvoril varením kameňov v kravskom lajne. Vraj chcel demotivovať 
vykrádačov pamiatok. Ale teória o ľuďoch a dinosauroch si už začala žiť svojím vlastným životom a 
ani samotného autora kresieb jej prívrženci neberú vážne. Kameňov sú tisíce, takže je nereálne, aby 
všetky boli podvrh, takže niektoré s výjavmi zo života miestnych ľudí môžu byť pravé a staré stovky 
rokov.

Naspäť z Peru do Azerbajdžanu.
V súčasnosti je miesto oveľa suchšie ako bolo len pred niekoľkými tisícmi rokov, aj more je kvôli 
poklesu hladiny ďalej. Ale aj v suchej klíme sa drží zaujímavé rastlinstvo. Našiel som tam zakrpatený

brestovec, jazmín (Jasminum fruticans?), niečo, čo mi 
pripomínalo rešetliak Rhamnus lycioides a príjemne ma 
prekvapil chvojník, zrejme Ephedra distachya.
Na parkovisku ma ešte potešil liečivý Vitex agnus-castus. A 
stretli sme tam – hádajte koho – našu Günel.

Potom sme sa už
vydali na cestu za
najväčšími bahennými
sopkami na svete, ktoré
sa nachádzajú len

niekoľko málo kilometrov od petroglyfov.

Priamo k bahenným sopkám sa nedá ísť minibusom, dopravu
zabezpečujú miestni chlapíci so svojimi ľahšími vozidlami.



Vytvárajú celé "mafie", ktoré sa preťahujú o zákazníkov. Aj nás sa najprv pokúšali nalákať chlapi 
z inej partie, ale náš pomerov znalý šofér nás upozornil, že to nie sú naši dohodnutí šoféri. Prišlo si 
nás vyzdvihnúť šesť terénnych áut. Ale nie, trepem. Čakalo nás šesť starých rozhrkaných žigulákov, 
s popraskanými sklami, vnútri im trčali kábliky a čo povolilo, to narýchlo uchytila lepiaca páska.

Ja som nasadol do žiguláku s Mimi a Veverkou, Paľo sa 
vtlačil do iného auta. A potom začala divočina. Ľudia, 
vykašlite sa na kadejaké moderné nablýskané džipáky, starý 
žigulák je to pravé vozidlo do terénu :D Divokú jazdu po 
nahrbato vyjazdenej prašnej ceste sme museli niekoľkokrát
prerušiť, lebo nášmu žiguláku stále blbla spojka a šofér stále 
musel jazdiť na sýtiči. A každú chvíľu dolieval do chladiča 
vodu z PET-fliaš v
kufri alebo benzín do
nádrže. Ale aj on sa
skvele zabával. Potom

však auto zastalo a už sa nepohlo z miesta. Dievčatá rýchlo
našli príčinu - nebol s nami ich talizman Paľko. Takže Pali -
dievčatá veria v tvoje nadprirodzené schopnosti, ak žiadne
nemáš, snaž sa nejaké čo najskôr nadobudnúť .

K bahenným
sopkám nás
potom
doviezol kolega nášho šoféra vo svojom aute.
Keď sme sa priblížili k sopkám, prvá myšlienka bola 
- sme vôbec na planéte Zem? Ale atmosféra bola 
dýchateľná, tak to asi bola Zem.
Bahenné sopky vznikli v dôsledku tisíce a možno aj
milióny rokov trvajúceho výronu plynov spod 
zemského povrchu cez vrstvy hustého bahna. Oblasť
je jednak bohatá na plyn a ropu, jednak seizmicky 
aktívna. Sopky si tisíce rokov len tak poprdkávajú a 
vyhadzujú do vzduchu kúska bahna, ale sem-tam si 

uľavia väčšou bublinou plynu. Počas tisícročí sa preto okolo každého výronu nahromadil menší alebo 
aj väčší kopec čiernosivého bahna. K najväčšiemu výronu a následnému silnému výbuchu došlo 23.9. 
2018 na bahennej sopke Otman Bozdagh, len niekoľko kilometrov od našich bahenných sopiek. 
Výbuch plynu bol údajne sprevádzaný výronom lávy a vstup do blízkosti tejto bahennej sopky bol 
úradmi zakázaný. Z diaľky sme na svahu videli vysušené prúdy bahna. Záznam je možné nájsť na 
Youtube a je to drsné.
Naspäť k minibusu sme sa dostali už aj
s Paľkom, v našom pôvodnom žiguláku a
bez poruchy, talizman Paľko teda asi
naozaj funguje.
Oblasť výskytu bahenných sopiek je
očarujúce miesto. Som rád, že k nim
nevedie žiadna asfaltová cesta. Akákoľvek
umelá infraštruktúra by toto miesto len
sprznila, zničila a zabila by Genia     loci - 
Ducha miesta. Miesto je našťastie od roku
2007 chránené prezidentským dekrétom
ako prírodná rezervácia.

Cestou z Gobustanu sme sa zastavili pri
mešite v blízkosti prístavu a potom už

https://sk.wikipedia.org/wiki/Genius_loci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Genius_loci
https://en.wikipedia.org/wiki/Mud_volcanoes_in_Azerbaijan


mierili do Baku, aby sme sa niekde naobedovali. Milan vybral reštauráciu na spôsob školskej jedálne, 
tak sme si vzali tácky a mladíci a tetušky za pultom nám nakladali z toho, na čo sme ukázali. Teda ak 
sme to nevedeli pomenovať.
Po obede už nasledovali len dva body programu v Azerbajdžane - krátka návšteva zoroastriánskeho 
Chrámu ohňa Atešgah na okraji Baku a zastávka pri večnom ohni v rokline.

Zoroastrizmus je náboženský alebo možno skôr filozofický smer založený staroiránskym prorokom 
Zarathuštrom pred viac ako 2500 rokmi. Zarathuštra popisoval svet ako miesto, v ktorom proti sebe 
stoja Ahura Mazda, čiže Pán Múdrosti, „dobrý duch", a Ahriman (Angra Mainyu), čiže „zlý duch".
Nepripomína vám to „jednotu a boj protikladov", ktoré do nás hustili ešte za socializmu na 
občianskej náuke? Ale má to svoju logiku. Nemá zmysel hovoriť o svetle, ak nevieme, čo je to tma, 
nemá zmysel hovoriť o zdraví, ak nevieme čo je to choroba. Ja viem, toto možno nie sú najlepšie 
príklady.
V časoch, kedy Zarathuštra žil, ešte doznievali dozvuky starej árijskej viery. Jazykovedci a religionisti
vidia veľké zhody tak v jazyku a obsahu staroiránskej svätej knihy Avesta ako aj v jazyku a obsahu 

staroindickej Rigvédy, písanej sanskritom. Iránske a 
indické jazyky boli v tých časoch zrejme navzájom 
čiastočne zrozumiteľné. Český indológ Dušan Zbavitel 
v jednej zo svojich kníh naznačil zaujímavú myšlienku - 
že za oddelením iránskej a indickej vetvy z jedného 
indoiránskeho základu mohla byť náboženská roztržka. 
Podľa neho sa tak v Aveste ako aj v Rigvéde vyskytujú 
podobné božské postavy, ale s úplne opačnou úlohou 
v príslušnom panteóne. Podrobnosti nemôžem uviesť, 
nemám tú knihu doma, mal som ju len neskutočne dávno 
požičanú z knižnice a nespomínam si na jej názov.

Chrám ohňa Atešgah bol postavený v 17. a 18.
storočí, aj keď jeho pôvod je určite starší, a

spoločne ho využívali zoroastriáni, hinduisti aj 
Sikhovia. Večný oheň bol napájaný výronom 
zemného
plynu, keď

však došlo k ťažbe plynu v Baku a okolí, prirodzený zdroj
plynu bol poškodený, odstavený a večný oheň vyhasol.
Chrám je v súčasnosti premenený na múzeum a oheň je
udržiavaný umelo.

Z Atešgahu sme sa premiestnili k ďalšiemu „večnému ohňu" 
Yanar Dag, v preklade horiaca hora. Na tomto mieste v
hlbokej rokline zo zeme z prirodzených otvorov uniká horiaci
zemný plyn. Ono to bolo tak - v 50. rokoch 20. storočia pastier
oviec odhodil horiaci cigaretový špak na zem a zhodou okolností ním zasiahol práve miesto výronu 
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zemného plynu. Pri večnom ohni bol v posledných rokoch
vybudovaný amfiteáter, pričom jediným predstavením sú
plamene šľahajúce zo zeme a okolo nich sa tmoliaci ľudia
s fotoaparátmi.
Poučenie - ak chcete vyrobiť turistickú atrakciu, odhadzujte
horiace špaky. Alebo radšej nie.

Od
večných
ohňov
sme sa
presunuli do hotela, aby sme sa pobalili a 
pripravili
sa na
dlhú
nočnú
cestu
vlakom
do
hlavného

mesta Gruzínska, Tbilisi.
S Paľom sme si ešte dali poslednú dlhú a príjemnú
prechádzku pomedzi moderné budovy na pobreží, prešli sme
cez niekoľko parkov a poobdivovali veľkú fontánu pri prezidentskom paláci. V jednom parku som 
objavil ker Ziziphus jujuba, z ktorého som nabral niekoľko listov, ale o ich využití napíšem na inom 
mieste.

Ešte niekoľko
viet k mestskej
zeleni v Baku,
aj keď niečo už
je uvedené
vyššie.
Mestská (alebo
skôr verejne
dostupná)
zeleň v Baku je riešená s prihliadnutím na 
miestnu
klímu a

väčšinou zavlažovaná, prevládajú sofory, platany, cédre a
cyprusy, ale nájdu sa aj juky, javory, jaseňovec metlinatý, 

Magnolia 
grandiflora. Obaja
s Paľom sme si
nezávisle od seba
všimli, že v Baku sa
veľmi málo
využívajú palmy, aj keď miestnu klímu by bez poškodenia 
znieslo niekoľko desiatok druhov. A to je dobre, palmy sú 
síce krásne, ale treba ich používať striedmo a parkovú zeleň 
nimi len vyšperkovať, nerobiť z nich kostrovú drevinu alebo 
dokonca gýčovitú monokultúru, ako to vidíme v katalógoch 



cestovných kancelárií. Veľmi málo sa využívajú letničkové a
trvalkové záhony, miestami sa dá nájsť monokultúra borovíc.
Ale nepôsobí to zle, skôr naopak, môj konzervatívny vkus to
vie oceniť.
Veľmi oceňujem aj to, že nikde v Baku som nevidel nevkusné
komerčné gýče tvorené štrkom a čo najstrakatejšou zmesou
čo najväčšieho množstva farebných kríčkov. Štrkové a kôrové
gýče sa ako rakovinové metastázy šíria po celom Slovensku,
či už v mestách alebo v súkromných záhradách, ale dúfam, že
do Baku nepreniknú a údržba mestskej zelene v tomto
krásnom meste sa nezvrhne na údržbu mestského štrku a
mestskej kôry.

Tesne pred odchodom z hotela som si všimol, že na recepcii je mladá slečna, ktorá sa tak výrazne 
podobá na jednu moju kolegyňu. Spýtal som sa jej teda, či má sestru. Ona odmietavo pokrútila 
hlavou. Tak som jej teda našiel na internete fotku mojej kolegyne (ale neprezradím kde, chránim jej 
súkromie) a slečne padla sánka… Nie, nie sú ako dvojičky, ale majú veľa spoločných čŕt. Jedna 
Slovenka, druhá Azerbajdžanka.

Na stanici nám Milan rozdal cestovné lístky na meno, s ktorými sme
sa prihlásili u dežurnej, čiže u tetušky, ktorá mala na starosti 
pridelený lôžkový vozeň. Dežurnaja nám rozdala posteľné obliečky 
a potom začala zábava. Naša skupina bola rozhádzaná do viacerých 
vozňov, s čím sme sa samozrejme nezmierili a pozliezali sme sa vo 
viacerých kupé v našom vozni. Podľa nápisu na stene vozňa bolo 
zakázané piť vo vlaku alkohol, ale na príslušnom obrázku bola 
водка, tak sme to pochopili správne a vytiahli víno. Len nechápem, 
prečo je fotka rozmazaná, veď som fotil triezvy. Mne ako 
neškodnému abstinentovi pripadla dôstojná úloha vývrtkou otvárať 
fľaše. Dežurnaja z nás bola nervózna, lebo strácala autoritu a nikto 
ju nebral príliš vážne, ale na našu obhajobu musím napísať, že sme 
žiadne škody nenapáchali. Len sme boli mierne hluční, čo však 
nikoho nebudilo, aj tak nikto nespal. Železničný policajt 
prechádzajúci cez vlak mal pre nás pochopenie a nič neriešil. Jeden 

chlapec z Nemecka nedopatrením zabuchol dežurnej dvere na jej kabíne, tak sa naštvala a chcela nás 
rozohnať, ale chlapec potom išiel za ňou, vysvetlil jej, že to nebol zlý úmysel a zasa bolo dobre. Ale 
zmohla nás únava a išli sme spať.

5. deň - 19. august 2019 - pondelok

Ráno nás dežurnaja budila kvôli colnej a pasovej kontrole. Ešte večer sme vypísali tlačivá, že nič 
nepašujeme, odovzdali sme pasy azerbajdžanským colníkom, hodinu sme čakali, kým ich spracujú a 
potom sme ďalšiu hodinu čakali na vybavenie gruzínskymi
colníkmi, aj s kontrolou batožiny. A boli sme v Gruzínsku.

Trať pred Tbilisi nás nepríjemne prekvapila. Bolo okolo nej
množstvo autovrakov, starých vyradených vagónov,
skládky… Vedel by som si predstaviť aj krajší vstup do
krajiny. Jedna vec je pracovný bordel, druhá vec je
zanedbaný bordel.

Ako jedna z prvých vecí udrie do očí nezvyčajné gruzínske
písmo na svetelných tabuliach na železničnej stanici v Tbilisi.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gruz%C3%ADnsko
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Nazýva sa mchedruli a bolo vytvorené v 11. storočí na základe starších gruzínskych písiem, 
odvodených zrejme od perzského písma písma pahlaví.

Na stanici v Tbilisi nás čakal arménsky šofér Samson s arménskym minibusom čínskej výroby, aby 
nás odviezol do hotela. Po ubytovaní sme sa vybrali spoznávať mesto a vymeniť si peniaze.
Hneď na úvod nám dal Milan ochutnať
miestnu sladkosť - orieškové "klobásky"
obalené silno zahustenou a vysušenou
buď hroznovou alebo granátovníkovou
šťavou. Na prvý pohľad to vyzeralo ako
veľké farebné hrboľaté sviečky. Ale
upozornil nás, že nakupovať ich pre
rodinu má zmysel až v Arménsku,
predsa len boli sme len v tretine cesty.

Ako jednu z prvých budov sme si dôkladne obzreli 
Katedrálu Najsvätejšej trojice dostavanú v roku 2004, 
ktorá patrí Gruzínskej pravoslávnej cirkvi. Je to tretia 
najvyššia katedrála svojho druhu na svete. Tí, čo ma 
poznajú, vedia, že sa hlásim k ateizmu a agnosticizmu, ale 

otvorene sa priznávam aj k tomu, že obdivujem architektúru a nezáleží mi na tom, či je stará alebo 
moderná, svetská alebo cirkevná. Táto budova je postavená vo výrazne historizujúcom štýle podľa 
štandardnej schémy miestnych kostolov, ako som si neskôr
všimol.
Okolie katedrály obklopuje široké vydláždené priestranstvo
s novou parkovou zeleňou a fontánami, je od nej veľmi
pekný výhľad na mesto, v ktorom sa miešajú staré tehlové a

kamenné budovy
s hypermodernými
presklenými
krabicami. Občas to
síce pôsobí divne, ale
zvyknete si a už to
nevnímate. Len
občas sa podarí poriadny výstrelok, ako je napríklad 
"Saakašviliho vajce", čiže gýčovitý sklený prílepok hyzdiaci 
budovu prezidentského paláca. Budovu nechal postaviť 
bývalý prezident Michail Saakašvili v rokoch 2004 až 2009 na

základoch budovy z 19. storočia, ktorá bola zbúraná. Pôsobí to divne, ja by som ho nechal, aby to 
vlastnými zubami odtiaľ odstránil, bez ohľadu na to, že aj samotná budova je nová.

Viacerí z našej skupiny spomínali dojem, aký na nich zanechal zborový spev v katedrále.
Každý z nás je inak založený, oni tam videli hlboko veriacich ľudí, podľa mňa sú ľudia, ktorí tam 
kľačali, spínali ruky v prosebných gestách, upierali zrak na kríž a bozkávali obrázky, duševne 
zotročení a ovládaní vnúteným pocitom viny. Nie, toto ma naozaj nijako neoslovuje, skôr naopak, 
odrádza ma to. Videli sme to isté a predsa každý videl niečo iné.
Aby ste mi rozumeli, nemám dôvod vysmievať sa z náboženskej viery. Veľmi dobre chápem strach 
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ľudí zo smrti, chápem bolesť zo straty blízkeho človeka, chápem nenaplnenú túžbu ľudí po 
spravodlivosti, ktorej sa nevedia dočkať na tomto svete, a tak dúfajú, že niekde je svet, v ktorom bude
každý bez výnimky podľa zásluh potrestaný alebo odmenený bez možnosti podplácania a bez 
privilégií. Aj ja by som sa takého sveta rád dožil, ale už v tomto živote. Takže tak.

Od katedrály sme pomaly prešli do hotela, aby sme si 
v tej horúčave oddýchli a dohodli sa na ďalšom 
programe. Cestou sme si kúpili gruzínsky pagáčik 
chačapuri, aby sme zahnali hlad Mne sa nechcelo čučať 
v izbe, tak som si podľa mapky mesta našiel jeden park, 
Rike Park, a išiel ho poobzerať. No, to čo na mapke bola 
súvislá plocha zelene, bola v skutočnosti veľká plocha 
s výsadbami, cestami, veľkým kruhovým objazdom, 
lanovkou, obrími hodinami, záhradnými plastikami…
Pobral som sa teda do hotela a počkal na zraz. Odtiaľ sme
sa vydali do čiastočne zbúraného, čiastočne zachovalého 
a opraveného

paláca kráľovnej Tamar, aby sme si z jej balkóna z nadhľadu
pozreli… …no, presne to, čo som ja z úrovne zeme obzeral
pred pol hodinou. Ale to nič. Zhora bolo lepšie vidno

pôdorys.
Potom sme zbehli
dole do parku a
okolo lanovky prešli
na nový Most
mieru. Ten dal tiež
postaviť bývalý
prezident Michail Saakašvili, iniciátor gýčovitého skleného 
vajca. Most je zasadený v modernom priestranstve, ale 
obklopenom historickými budovami, takže je občas 
predmetom kritiky, ale v zmesi všetkých možných štýlov 

v tejto časti mesta nevyzerá až tak rušivo a dokonca aj
mne, starému konzervatívcovi sa celkom páči, a to už je čo
povedať. Bol sprístupnený v roku 2010, projektovali ho
talianski architekti. Miestni si ho rýchlo obľúbili, hudobné
skupiny na ňom vyrábajú svoje videoklipy, miestne

krásavice sa na ňom
rady hrajú na modelky
a selfíčkujú sa. A ja
som naše "dvojičky"
tiež nahovoril, aby sa
tvárili, že zamyslene
hľadia na hladinu rieky Mtkvari pod mostom a predviedli 
nielen nové šaty kúpené v Baku, ale aj svoje výstavné štíhle 
nohy.

Po prekonaní mosta sme prešli okolo kasína a ponorili sa do spleti
ulíc a uličiek, prepletali sa pomedzi ľudí, obdivovali staré domy aj
množstvo kostolov a kostolíkov, ktoré má Milan ako správny
historik prejdené a do detailu zmapované. Nie, nejdem opisovať, čo
všetko sme videli, bolo toho toľko, že sa to nedalo zapamätať. To
dokážu iba miestni obyvatelia, kňazi, architekti a Milan.
Veľa domov v Tbilisi je v takom stave, že náš statik by žiadal 
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okamžité vysťahovanie a strhnutie.
Steny popraskané od zemetrasení a
podopreté oceľovými tyčami, napoly
rozpadnuté balkóny a strechy… Takže
každé ďalšie zemetrasenie môže byť
osudné. Ale po čase to prestanete riešiť
a uvedomíte si, že aj toto patrí ku
koloritu tohto mesta a musia to riešiť
miestni, nie vy, turisti.

Keď sme sa doprepletali až k mestským hradbám, natrafili sme na tetušku s cisterničkou plnou kvasu
a osviežili sme sa. Potom sme prešli k parlamentu, ešte do jedného parku a potom sme si dali rozchod
s tým, že o 19:30 sa ide z hotela na večeru.

Rozpŕchli sme sa, niektorí na občerstvenie, iní zasa naspäť k 
tomu, čo ich zaujalo, ja som prebehol dole k rieke Mtkvari 
(známejšej pod menom Kura), pričom som si aspoň zbežne 
prešiel mestské parky. Sortiment v nich nebol ničím 
výnimočný - lipy, brestovce. cédre, cyprusy, javory… Ale 
páčil sa mi kamenno-betónový potôčik s pestrým dnom. 
V mestskom prostredí takýto milý nápad vyzerá prijateľne 
až veľmi dobre. Potom som sa ešte zatúlal do parku na 
druhom brehu, v ktorom si základňu zriadili umelci a 
výtvarníci všetkých druhov a odrôd (nefotil som, chyba) a 
pobral sa do hotela dať sa pred večerou do poriadku.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81


Večeru sme mali
pripravenú na najvyššom
poschodí hotela pri
novom parku Rike,
patriaceho do tej istej
siete hotelov ako naše
ubytovanie. Z terasy

hotela je veľmi dobrý výhľad na vysvietené mesto. A
potom peši do hotela a chrrrrrrrrrrrrrrr.

6. deň - 20. august 2019 - utorok

Celé Gruzínsko je posiate kostolmi gruzínskej
pravoslávnej cirkvi a jedným z najvýznamnejších je katedrála Sveticchoveli v bývalom hlavnom 
meste Gruzínska Mccheta, ktoré leží nad Tbilisi proti prúdu rieky Mtkvari. Kedysi bývala miestom 

korunovácie gruzínskych kráľov a po katedrále v Tbilisi je 
druhá najvyššia v Gruzínsku. Je postavená na mieste 
bývalého kostola zo 4. storočia a práve z Mcchety sa začalo 
do celého Gruzínska šíriť kresťanstvo, ktoré sa potom stalo 
oficiálnym štátnym náboženstvom. S jeho šírením je 
spojených veľa legiend, väčšinou o tom, ako sa vládca 
obrátil na kresťanstvo pri nejakej zázračnej alebo 
bezvýchodiskovej situácii. Hlavný podiel na rozšírení 
nového náboženstva má svätá   Nino.

Preto sa práve
Mccheta stala ďalším z našich cieľov, kam sme sa vybrali po
raňajkách. Ku katedrále sme sa dostali pomedzi stánky s
množstvom suvenírov. Je obohnaná vysokými hradbami a pre
vstup do nej platia rovnaké pravidlá ako pre iné katedrály -
zahalené nohy a u žien aj vlasy.
Na kopci na druhom brehu rieky sme ešte zazreli kláštor Džvari
a potom sme už pokračovali na západ, do mesta Gori, rodiska
najznámejšieho Gruzínca.

A viete, ktorý je to ten najznámejší Gruzínec? Správne, je to "Soso" Džugašvili, známejší ako Josif 
Vissarionovič Stalin. Lebo сталь (staľ) = oceľ.
V meste Gori je ešte od čias socializmu zriadené Stalinovo múzeum, do ktorého bol presunutý jeho 
rodný dom a tiež Stalinov služobný vagón, ktorý používal pri cestách vlakom. Do vagóna sme sa 
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dostali až na záver prehliadky na základe zložitého vybavovania a telefonovania, presne ako za 
starých čias.

V múzeu ako keby sa zastavil čas. Celá expozícia je zriadená 
v duchu stalinistickej propagandy, nenájde sa v nej ani malá 
zmienka o tom, aké represie zažívalo obyvateľstvo.

Dobre známa je
propaganda
oslavujúca Stalina,
ešte známejšia je
propaganda proti
Stalinovi a my
nemáme šancu zistiť,
čo z toho je naozaj
pravda, čo
polopravda, čo
propagandistická manipulácia a čo len špinavá lož špiniaca 
politickú konkurenciu, takže nemá zmysel opakovať tu 
tisíckrát vyslovené a napísané frázy. Ale čo tak pochutnať si 
na niekoľkých konšpiračných teóriách?

1. Čítali ste niekedy
o operácii Splinter 

Factor? Opísal ju istý Stewart Steven v knihe, ktorá vyšla v
českom jazyku pod názvom Výbušnina a týkala sa
predovšetkým bývalého Československa, ale zasiahla aj
ZSSR. Podstatou operácie Splinter Factor bolo to, že smutne
preslávená CIA vyrábala podvrhnuté "dôkazy" proti
komunistickým funkcionárom a falošné listy, z ktorých malo
vyplývať, že adresáti sú západní špióni. Samozrejme, listy

zachytili tajné služby
ČSR a ZSSR, veď to bolo súčasťou plánu, a takto sa na 
základe podvrhov vyrobených CIA pod vedením Alana 
Dullesa začali politické procesy 50. rokov v Československu 
aj stalinské represie
s množstvom ľudí
odvlečených do
gulagov a
s desiatkami až
stovkami
popravených. Cieľ

bol splnený, komunistický režim sa touto provokáciou
podarilo zdiskreditovať a oslabiť.
2. Ako to mohlo byť s tzv. ukrajinským hladomorom.
Sovietske Rusko vyčerpané 1. svetovou vojnou zúfalo
potrebovalo moderné technológie na svoj rozvoj, výrobná základňa však bola poškodená, preto ich 
chcelo nakúpiť od západných štátov. Západné "demokracie" však boli ochotné predať stroje a 
technológie len za obilie. Ani zlato, ani peniaze, len a len obilie. A tak Stalin bral obilie tam, kde bolo 
a nezamýšľaným dôsledkom bol ukrajinský hladomor. Zhodou okolností bol ale hladomor aj v Ľvove,
ktorý v tom čase patril Poľsku…
3. Stalinova smrť.
Stalin odmietol naviazať rubeľ na dolár a urobiť tak z dolára rezervnú menu pre ZSSR. Tento systém 
umožňuje ekonomike USA parazitovať na ekonomikách celého sveta. Poslanec Štátnej dumy 
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Fjodorov to v jednom videu vysvetľoval tak, že ruská národná banka musí za emitované ruble kúpiť 
doláre podľa platného kurzu. Stalin naviazanie rubľa na dolár odmietol a preto ho otrávili. Nikita 
Sergejevič Chruščov pochopil, čo a prečo sa stalo Vissarionovičovi a odsúhlasil naviazanie rubľa na 
dolár, čím sa stal miláčikom Západu, ale s katastrofálnymi dôsledkami pre ekonomiku a suverenitu 
ZSSR. Druhá verzia je, že Stalina nechali otráviť jeho súdruhovia, lebo chcel urobiť niečo, čo by sa 
dalo označiť ako odluka strany a vlády. Čiže v podstate zrušiť vedúcu úlohu jednej strany v štáte.
Sú tieto konšpiračné teórie pravdivé? Alebo sú to výmysly? Neviem. Hľadajte a rozmýšľajte, máte 
vlastnú hlavu.

Ale dám sem ešte jeden vtip z obdobia stalinizmu.
Oficier náhodou začul, ako jeden mužík nadáva na "fúzatého diabla" a rozhodol sa predviesť 
mužíka pred samotného Stalina, ktorému povedal, čo počul.
I spýtal sa Stalin mužíka: "Koho si myslel tým fúzatým diablom?"
"Predsa Hitlera" - odpovedal mužík.
„V poriadku, môžeš ísť.“
Potom sa Stalin obrátil na oficiera: "A koho ste tým fúzatým diablom mysleli vy, súdruh oficier?"

Z Gori sme sa vybrali do lokality Uplisciche, ktorá je preslávená stovkami pravekých aj starovekých 
obydlí vytvorených v období od 2. tisícročia pred naším letopočtom až do prvých storočí nášho 
letopočtu, vytesaných do skaly a miestami domurovaných z miestneho kameňa. Niečo ako naše 

Brhlovce pri Leviciach, ale oveľa staršie, rozsiahlejšie a menej 
zachovalé. V priebehu vekov pribudol aj kostol, ktorý sa 
zachoval v celkom dobrom stave až do našich čias. A pre 
zaujímavosť, aj tu som našiel
chvojník (Ephedra).
Keď sa pohybujete po
povrchu holej skaly, v diaľke
vidíte zasa len pusté skaly a
na rozľahlej zelenej riečnej
nive v doline pod vami si

pomaly tečie rieka Mtkvari / Kura, premkne vás pocit malosti a
opustenosti v tomto obrovskom svete.
A pritom kedysi to bolo živé pulzujúce mesto.
Aj teraz ožilo, ale už nie v pôvodnej podobe a
len vďaka turistom, ktorí sa pokúšajú
predstaviť si, aké to bolo kedysi. Ak
nepočítame asi jediné stále obyvateľky,
jašteričky.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uplisciche


Potom sme už len na chvíľu uviazli v záhradnej reštaurácii pri vstupe do areálu, aby sme zahnali 
smäd a niektorí aj hlad.

Z Uplisciche sme sa vybrali najprv smerom naspäť k Mcchete, ale potom sme zabočili na sever, do 
hôr. Niektorým sa na mobily prihlásil ruský roaming, lebo sme prechádzali len niekoľko stoviek 
metrov od hranice s Južným Osetskom, ktoré je pod kontrolou Ruskej federácie.
Vzťahy medzi Gruzíncami, Rusmi a Osetíncami poznamenala krátka vojna, ktorá vypukla 8.8.2008. Po
rozpade ZSSR na mnohých územiach nastali národnostné trenice a týkalo sa to tak Južného Ostetska, 
ako aj Abcházska na západ od samotného Gruzínska.
Osetínci sú jediní ľudia na tejto planéte, ktorí hovoria sarmatským jazykom, alebo presnejšie 
jazykom, ktorý sa vyvinul zo starovekej sarmatčiny. Sarmati boli stepní kočovníci z iránskej 
jazykovej rodiny a je možné, že aj časť východných Slovanov je zmiešaného slovansko-sarmatského 
pôvodu. Zo sarmatčiny (alebo možno z príbuznej skýtčiny) pochádza veľa názvov riek, 
predovšetkým tie, ktoré majú v názve hlásky D a N – Don, Dunaj, Dneper, Dnester. Veď don v 
osetčine znamená jednoducho voda. Potomkovia Sarmatov, Alani, sa usídlili v oblasti Kaukazu a po 
genetickej stránke čiastočne splynuli s pôvodnými kaukazskými národmi a z tejto zmesi vznikol 
súčasný osetský národ. Územie Osetska bolo v minulosti administratívne rozdelené na Severné a 
Južné Osetsko (delí ich hlavný hrebeň Veľkého Kaukazu) a po vzniku ZSSR Stalinova vláda svojvoľne 
rozhodla, že Južné Osetsko začlení do Gruzínskej SSR, bez ohľadu na názor samotných Osetíncov. 
Začalo obdobie tvrdého asimilačného a odnárodňovacieho tlaku, niečo také, ako zažili naši predkovia 
za čias Rakúsko-uhorskej monarchie zo strany Maďarov. V snahe o zachovanie národnej identity sa 
Osetínci po rozpade ZSSR rozhodli odčleniť od Gruzínska. Na ich území boli rozmiestnené mierové 
zbory, predovšetkým ruské, aby dohliadali na dodržiavanie mieru.
V noci zo 7.8. na 8.8.2008 práve počas letnej Olympiády v Pekingu gruzínska armáda na pokyn 
vtedajšieho prezidenta Saakašviliho spustila z raketometov paľbu na spiace hlavné mesto Južného 
Osetska, Cchinvali. Zahynulo pritom niekoľko desiatok ruských príslušníkov mierových zborov a viac
ako tisíc juhoosetských civilistov, vrátane žien a detí, niektoré zdroje hovoria o 2000 civilných 
obetiach, čo by v civilizovanom svet malo byť pokladané za vojnový zločin. V odpovedi na túto 
agresiu ruská armáda vtrhla na územie Gruzínska, aby zabránila v ďalších útokoch a výrazne zasiahla
nielen bojaschopnosť gruzínskej armády, ale aj bojovú morálku gruzínskych vojakov. Zastavila sa až 
v meste Gori a po niekoľkých dňoch, keď už ostreľovanie juhoosetských civilistov nehrozilo, sa 
stiahla. V Gori údajne došlo o obetiam na životoch aj na strane civilného obyvateľstva. Rusi 
úmyselne nezašli až do Tbilisi, aby Gruzíncov neponížili obsadením ich hlavného mesta. Vtedajší 
prezident Saakašvili, ktorému sa správa o ruskom zákroku dostala do uší práve v čase, keď mal v 
televízii prejav v priamom prenose, od šoku začal žuvať vlastnú kravatu.
Morálku gruzínskej armády zlomilo predovšetkým to, že im na pomoc neprišli americkí vojaci. Ale tí 
ani nemali v úmysle zasahovať do bojov. Američania chceli len v praxi otestovať ruské zbrane a 
bojaschopnosť a odhodlanosť ruskej armády a ruského armádneho velenia a Saakašvili splnil úlohu 
"užitočného idiota", keď na ich podnet vydal rozkaz zaútočiť na mesto Cchinvali.
Podobné trenice a krvavé boje sa viedli aj v prípade Abcházska, ktoré bolo kedysi nezávislým 
kniežatstvom, etnicky úplne odlišným od Gruzínska, ale počas stáročí sa dostalo pod kontrolu 
Gruzínska a v snahe o uchovanie národnej identity tiež vyhlásilo nezávislosť. Mimochodom, súčasné 
Gruzínsko zaberá veľkú časť bývalého abcházskeho územia, napríklad mesto Kutaisi.
Gruzínci to vidia tak, že Rusi okupujú ich územie. Osetínci a Abcházci to vidia tak, že Rusi im 
pomohli oslobodiť sa od gruzínskej okupácie a uchovať si národnú identitu. Že samostatné Južno 
Osetsko a Abcházsko neuznali západné štáty obyvateľov netrápi. Dobre vedia, že „západné 
demokracie“ uznávajú iba to, čo pasuje do ich geopolitických záujmov. Buďte si istí, že keby boli 
Gruzínci proruskí a Abcházci a Osetínci protiruskí, Západ by na všetkých svetových fórach všemožne
podporoval ich oddelenie od Gruzínska a samostatnosť. A všimnite si, že Gruzínci veľmi pretláčajú 
svoju samostatnosť, ale iným ju upierajú. Gruzínci sú síce fajn ľudia, ale čo tak trocha sebareflexie?

Tak, a po tejto politicky nekorektnej vsuvke sa môžem vrátiť k popisu našej cesty.

https://en.wikipedia.org/wiki/Scythian_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatians
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEn%C3%A9_Osetsko


Postupovali sme na sever po starovekej ceste pozdĺž rieky 
Aragvi. Dobre bolo vidno, ako postupne smerom do hôr 
pribúdajú stromy a
miesto holých
svahov okolo Tbilisi
a Uplisciche sme
konečne mohli aspoň
z diaľky obdivovať
lesy. Nadmorská
výška a chladnejšia
mikroklíma robia

svoje.
Na chvíľu sme sa zastavili
pri opevnenom kláštore 
Ananuri nad rozľahlým
priehradným jazerom
vytvoreným prehradením
rieky Agarvi. Kláštor tu
nie je jedinou dominantou,
oko zaujme aj cestný most

prechádzajúci vysoko ponad záliv priehradného jazera.
Priamo pri kláštore som si
všimol rásť dulu a
škumpu vlasatú. Potom
som odbehol na most,
pokochať sa vyhliadkou nadol a zavŕšil som to malou botanickou 
exkurziou 20 metrov od cesty, kde ma príjemne prekvapil ker 
Paliurus     spina  -  christii, čiže "tŕňová koruna", obsypaný bizarnými
plodmi. Je to ďalší druh, ktorý sa nám hodí do Treťohorného 
parku. Zhodou okolností je blízko príbuzný s druhom Ziziphus 
jujuba, oba patria do čeľade rešetliakovitých (Rhamnaceae).

Tesne pred zotmením sme sa dostali do horského strediska Gudauri, kde sme mali objednaný nocľah 
na jednu noc. Gudauri sa celosvetovo „preslávilo", keď sa jedna lanovka pokazila a rozbehla sa takou 
rýchlosťou, že odstredivá sila odhadzovala lyžiarov. Výsledkom bolo niekoľko zranení.

Po chutnej večeri si Paľo spomenul na lístky jujuby, 
ktoré som odtrhol ešte v parku v Baku, tak som ich 
priniesol. Ziziphus     jujuba je "veselá rastlinka". Nie, 
nie je to halucinogén, pestuje sa pre chutné 
sladkokyslé plody nazývané "čínske datle", ale listy 
majú zaujímavú vlastnosť. Obsahujú látku nazvanú 
zizifín, ktorá dokáže na jazyku zablokovať receptory 
sladkej chuti, takže keď lístok požujete a dôkladne 
pocmúľate a potom si do úst vložíte kryštálový 
cukor, budete mať pocit, že máte v ústach piesok bez 
chuti. Účinok trvá asi hodinu. Skúšali sme to ešte ako
študenti VŠ na prednáškach z tropického a 
subtropického ovocinárstva. Len dve osoby od nášho 

stola sa odvážili vyskúšať na vlastnom jazyku účinky zizifínu - Veverka a sprievodca Milan. Veverke 
to zabralo len čiastočne, ale Milan si to vychutnal takmer naplno a dobre sa na tom pobavil.
Potom sme ešte uviazli v hotelovom bare, pri alko aj nealko a v družnom rozhovore o všetkom, na čo 
sme si spomenuli.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphin
https://botany.cz/cs/ziziphus-jujuba/
https://botany.cz/cs/ziziphus-jujuba/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gudauri
https://botany.cz/cs/paliurus-spina-christi/
https://botany.cz/cs/paliurus-spina-christi/
https://botany.cz/cs/paliurus-spina-christi/
https://botany.cz/cs/paliurus-spina-christi/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ananuri
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aragvi


7. deň - 21. august 2019 - streda

Ráno sme sa zobudili do slnečného dňa a ešte pred raňajkami vybehli von pokochať sa pohľadmi na 
údolie pod hotelom a svetlom zaliate svahy. Na druhej strane údolia bolo vidno pasúce sa kozy. Hotel

leží nejakých 1900 metrov nad úrovňou mora, u nás v 
Tatrách v takejto výške pomaly končí pásmo kosodreviny a 
nastupuje alpínska tundra, ale tu, na Kaukaze, o takmer 10 
stupňov južnejšie, je potenciálna hranica stromovej 
vegetácie oveľa vyššie. Ale nástupu lesa bráni rozsiahla 
pastva kráv alebo oviec a kôz. Preto je celé okolie Gudauri 
takmer úplne odlesnené, len miestami vidno súvislejšie 
plochy porastené stromami. Inak modelácia terénu dosť 
pripomína niektoré časti Vysokých aj Nízkych Tatier, veď 
posúďte sami podľa fotografií. Až na tie stromy a úplne 
chýbajúce pásmo

kosodreviny.

Po raňajkách sme sa pobalili a vyrazili do hôr, mali sme pred
sebou ľahkú turistiku. Prechádzali sme starovekou vojenskou
cestou po serpentínach a cez okná minibusu sledovali
meniacu sa krajinu. Občas sa pri ceste mihol známy a
„obľúbený" boľševník Sosnowského (Heracleum     sosnowskyi),
ktorý pochádza práve z Kaukazu a u nás sa spolu
s boľševníkom obrovským (Heracleum     mantegazzianum) tak
rozšíril, že si sa ním ochranári nevedia rady.
Okrem neho sa na vlhkých miestach okolo potôčikov dal rozlíšiť rakytník rešetliakový (Hippophae   
rhamnoides). U nás to je žiadaný a nedostatkový ovocný ker, tu vytvára celé súvislé porasty. Tu by 
ovocinári slintali.

Miestnou zaujímavosťou sú tunely, ktoré cestu kryjú na miestach častého
padania snehových lavín. Prípadne
má cesta dve rasy - zimnú cez tunel a
letnú po súbežnej ceste mimo tunela.
Táto časť sveta rozhodne nie je pustá,
všade okolo cesty sú roztrúsené stany
a prístrešky chovateľov dobytka. Na
holých svahoch bez stromov dobre vidno vrstevnatú štruktúru 
skál a útesov v tejto časti Kaukazu, čo naznačuje, že tu kedysi 
bolo more a tá vrstevnatá skala vznikla z teplom a tlakom 
premenených a prevrásnených morských usadenín.

Namierili sme si to do dediny Stepancminda, z ktorej sme vyrazili na ľahkú turistiku ku kostolu 
Najsvätejšej trojice na kopci nad dedinou.

Nie je to náročný
výstup. Chodník
vedie najskôr
pomedzi kamenné
domy a potom popri
vrstevnatých
skalách, na ktorých
sa uchytilo množstvo
vysokohorských

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Gergeti)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Gergeti)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stepancminda
https://botany.cz/cs/hippophae-rhamnoides/
https://botany.cz/cs/hippophae-rhamnoides/
https://botany.cz/cs/heracleum-mantegazzianum/
https://botany.cz/cs/heracleum-mantegazzianum/
https://botany.cz/cs/heracleum-sosnowskyi/
https://botany.cz/cs/heracleum-sosnowskyi/


rastlín, napríklad nejaký drobný druh kozinca (Astragalus), drobné ružovokveté skalnice 
(Sempervivum pumilum) a tiež známy a obľúbený rozchodník (Sedum spurium), pôvodný práve tu 
na Kaukaze. Alebo modrokveté horce. A všimol som si aj papraď slezinník severný (Asplenium 
septentrionale), vyschnutý blen (Hyosciamus) a tavoľník, asi Spiraea crenata, zakrpatený od 
vysokohorskej polohy.

Takto si ja predstavujem poriadnu skalku. Popraskaná holá skala a na nej riedky porast. Nie ako sa to
robí teraz, že do záhona napcháte kompletný sortiment kvetinárstva, takže rastliny sa tam navzájom 
idú podusiť a do stredu postavíte nastojato jeden špicatý kameň a tvárite sa ako majstri sveta 
v tvorbe skaliek.

Pri kostolíku bola
tlačenica. Časť ľudí sa
k nemu dostala po
vlastných, ale vedie
k nemu aj asfaltová cesta,
čo tak trochu uberá na
romantike. Ale výhľad
odtiaľ je fantastický. Na
severe bolo vidno

večným ľadom a snehom pokrytý Kazbek vysoký 5047
metrov. Je to vyhasnutá sopka, naposledy sa ozval pred
nejakými 2750 rokmi. Podľa starých gréckych bájí práve na hore Kazbek mal byť o skalu prikovaný 
Prometeus za to, že bohom ukradol oheň a daroval ho ľuďom. Každý deň k nemu priletel orol a 
vytrhol mu z tela pečeň, ktorá cez noc vždy dorástla. Z utrpenia ho vyslobodil až známy hrdina 
Herakles. Mne sa tiež stáva niečo podobné. Cez deň si v robote zoderiem ruky až po lakte a v noci mi
dorastú.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kazbek


Na južnej od kostolíka strane sme mohli obdivovať 
hradbu hôr obkolesujúcich Stepancmindu. Vyzeralo 
to skoro ako scenéria z Vysokých Tatier. Takých 
pohľadov a výhľadov sa nedá nasýtiť.
Hore pri kostole sa naša skupina „zrazila", aby sme si
dohodli miesto a čas stretnutia a zároveň mali čas na 
obed.

Do dediny sme
väčšinou zostupovali
po inej trase, okrajom
riedkeho brezového
lesa. Všímavejší si

všimli malý rododendron ukrytý v poraste tráv a odkryl sa nám aj
pohľad na husté asfaltové serpentíny
ukryté v borovicovom lese, ktoré zdola z dediny vôbec nebolo vidieť.
V dedine sme hľadali nejakú
„výkrmňu", aby sme nasýtili
hladných ľudí. 
Pri výbere podniku mi Veverka
urobila školenie z etikety a
upozornila ma, že reštauráciu
vyberá žena. A má to logiku.

Keď žena vyberie zle, vinný je muž. A nielen v prípade výberu
reštaurácie.
Nakoniec sme zakotvili v príjemnom hipsterskom podniku
Kazbegya. Keď čašník zistil, odkiaľ sme, prezradil nám, že nedávno strávil 5 dní v Bratislave.

Zo Stepancmindy sme sa presunuli do dedinky Kobi na 
lanovku s prestupnou stanicou v polovici trasy, ktorou sme 
sa vyviezli do výšky
nejakých 2900
metrov nad morom.
Jednotlivé stromy
naznačovali, že
dedina leží
v nadmorskej výške,
ktorá by aj

umožňovala vytvorenie súvislého lesa, ale množstvo
chodníčkov vyšliapaných vo svahoch zasa naznačovalo, že
celé územie je intenzívne spásané.

Lanovka vedie najprv údolím pomedzi dva kopce a potom sa 
presunie na svah jedného z nich. Z kabíny sú krásne výhľady do 
doliny aj na svahy okolitých
kopcov s obnaženými vrstvami
bridlice. Prestupná stanica
lanovky je už zjavne nad hornou
hranicou lesa.
Nakoniec sme sa dostali na
najvyšší bod lanovky v sedle

medzi kopcami, nad hornou hranicou lesa a dokonca aj nad
výškovou hranicou, v ktorej môže vzniknúť súvislý porast trávy.
Naokolo sú už len holé bridlicové skaly a spomedzi nich vyrastajú malé trsy tráv a vysokohorských 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)


kvetov. My sme sa vyviezli po chladnejšom severnom svahu, južný svah pod sedlom je viac vyhriaty 
a zatrávnený a využívaný na pasenie oviec.
Terén umožňoval vyliezť ešte kúsok vyššie, tak prečo to nevyužiť? Viacerí sme sa pustili hore po 
ostrom hrebeni z popráskanej bridlice. Liezlo sa po ňom prekvapujúco dobre, keď si človek dáva 
trochu pozor, kam stúpa, nemusí sa obávať, že by sa mu šmyklo, neuhýba to pod nohami. Dokonca 
ani riedky vzduch vo výške takmer 3000 metrov nad morom nejako výrazne nesťažuje dýchanie. S 
puklín v bridlici trčia ostrice,  iskerníky, lomikamene, nejaký rožec, skalnica, sem-tam bochník 
machu… Vyliezol som tak vysoko ako sa dalo, keby som chcel ešte vyššie, musel by som zbehnúť do 
malého sedla pod vrcholom. 

Ale už bol čas vrátiť sa na základňu lanovky a zviezť sa dole k 
minibusu.
Na prestupnej stanici sedel ako dozor mladý Gruzínec. Po 
slovensky som ho pozdravil Dobrý deň, on sa zaškeril a ako sa na 
správneho hrdého občana americkej kolónie patrí, anglicky mi 
odvetil Dzis is Džordža - This is Georgia - Toto je Gruzínsko.

Ďalšou zastávkou bolo
travertínové pole hneď pri hlavnej

ceste, okolo ktorého sme prechádzali cestou do Stepancmindy. Kto
chcel, mohol si naboso pobehať po „živom" travertíne, po ktorom
nepretržite steká tenká vrstva vody. A z nej sa stále zrážajú nové a
nové vrstvy travertínu. Čiže je to niečo podobné ako vodný kameň
v rýchlovarnej kanvici, len v trošku väčšom rozsahu a bez špirály
z odporového drôtu. Pri travertíne som našiel rásť borák lekársky
(Borago officinalis), ale taký mohutný, aký sa na záhradke málokedy podarí.



Na chvíľku sme sa ešte zastavili pri pamätníku rusko-gruzínskeho priateľstva. Zjavne je to obľúbené 
miesto turistov aj miestnych obyvateľov, s parádnym výhľadom do údolia a na okolité svahy, 
s množstvom stánkov, s paraglajdingom… Bez ohľadu na
politické vzťahy na bode mrazu si ľudia z oboch strán hranice
cestu k sebe nájdu a nadväzujú vzťahy a priateľstvá na
osobnej úrovni.

Od pamätníka sme sa
už pustili smerom na
juh, do Tbilisi, len
s krátkou zdravotnou
zastávkou pri kláštore
Ananuri, kde som
dievčatám ukázal Paliurus.
No a keďže cesta v minibuse
bola dlhá a nudná, niektorí
jednotlivci podriemkávali, iní
sa zabávali zážitkami a
príhodami. 
Napríklad aj črevnými. Tak
veru, na našich tráviacich
sústavách sa začala prejavovať
zmena bakteriálnej mikroflóry a živočíšne uhlie a Endiex sa 
stali vyhľadávanými komoditami.

Večeru sme mali v tom istom hoteli ako dva dni predtým, 
čiže na najvyššom poschodí s vyhliadkovou terasou. Ale boli 

sme o poznanie viac uťahaní a vyšťavení. Nocľah bol zabezpečený v inom hoteli, ale stále v rámci tej 
istej hotelovej siete.

8. deň - 22. august 2019 - štvrtok

Ôsmy deň zájazdu sme venovali regiónu Kachetia na 
severovýchode Gruzínska. Len Silvia a Danka sa rozhodli, že 
zostanú v Tbilisi, pomotajú sa po meste a pôjdu si užívať do 
miestnych kúpeľov. Mesto Tbilisi totiž bolo založené pri 
liečivých minerálnych prameňoch. Ale vľavo na fotke je 
hotelová jedáleň, nie kúpele, aby nedošlo k omylu.

Oblasť
Kachetia má
silnú
vinársku

tradíciu a keďže to v minulosti bolo silné samostatné
kniežatstvo, stále sa tu prejavujú určité odstredivé
tendencie, aj keď nie také výrazné ako v prípade
Abcházska a Južného Osetska.
Vyrazili sme z Tbilisi smerom na východ a
severovýchod. Krajina sa postupne menila - pribudli
kopce a lesy. Konečne zmena oproti vyprahnutej
krajine okolo Tbilisi.
Prešli sme cez horský prechod v horskom pásme Gombori vo výške 1620 metrov, kde sme si pri 
prameni s dobrou vodou dali zdravotnú prestávku a využili slnečný deň na pokochanie sa krajinou, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsiv-Gombori_Range
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kachetie


napríklad z odlesneného kopca nad cestou. V jarku pri ceste a na okolitých lúkach vynikla žltokvetá 
topoľovka (Alcea rugosa) a zaujalo ma tiež niečo podobné jazyčníku (Ligularia), ale nedokázal som 
to určiť.

Zo zelených kopcov
sme zostúpili do
širokého suchého
údolia a zamierili ku
kláštoru Alaverdi,
kopírujúcemu
štandardnú schému
gruzínskych
pravoslávnych
cirkevných stavieb.
Tie sa od seba líšia

viac-menej len veľkosťou a okolím. Kláštor Alaverdi leží priamo pri ceste. Na jeho nádvorí je 
sústredená úctyhodná zbierka miestnych odrôd hrozna a ovocný sad, ale 
pozornosť si zaslúži aj bizarné
torzo starej olivy. Foteniu budovy
zvonka nič nebráni, ale keď som
vstúpil dnu, miestny kňaz mi
naznačil, aby som fotoaparát
schoval. Nema problema, presne to

som aj mal v úmysle.

Ďalšia naša zastávka v meste Telavi nebola v pláne, ale
zaradili sme ju a myslím si, že národ cestovateľský ňou bol
príjemne prekvapený a potešený.
Pred rokom som na stránke botany.cz našiel článok o
staručkom platane východnom práve v meste Telavi, a keď som si ešte doma v pláne putovania 

Kaukazom prečítal, že sa budeme motať v oblasti Kachetie, 
navrhol som našej organizátorke Maji zaradiť jeho obhliadku
do plánu cesty. Po krátkej porade s Milanom a následnom 
hlasovaní v minibuse sme teda zamierili do Telavi, navštíviť 
Jeho Veličenstvo Platan I. Východný.
Je to úctyhodný kúsok aj napriek tomu, že je poškodený, 
bútľavý a chýba mu hlavný kostrový konár. Podľa 
informačnej tabuľky má 900 rokov, a ja dúfam, že tabuľku 
každý rok menia, aby na nej bol aktuálny vek platanu. Ten 
vysadený niekedy v 12. storočí, dávno predtým, ako sa do 

https://botany.cz/cs/platan-v-telavi/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Telavi
https://en.wikipedia.org/wiki/Alaverdi_Monastery


európskych parkov dostal severoamerický platan západný, ktorý je jedným z rodičovských druhov 
hybridného platanu javorolistého.

Platan
v Telavi má
takú veľkú
dutinu, že sa
do nej zmestí
niekoľko ľudí
a počas našej
návštevy
v nej
podriemkával
pes. Mimochodom, celé Gruzínsko je plné túlavých 
psov, ale vyzerá to tak, že každý má v uchu známku 
a je evidovaný.

Podľa Paľovho knižného sprievodcu ešte väčší a starší platan východný, 2000-ročný, rastie 
v Náhornom Karabachu. Tam sme ale nemali namierené a keďže ide o územie, o ktoré nedávno 
viedli vojnu Arménsko a Azerbajdžan, pričom Arménsko získalo
kontrolu nad ním, návšteva tam predstavuje isté bezpečnostné riziko.

V Telavi sme sa ešte
naobedovali, každý podľa
seba. Niekoľkí sme uviazli na
veternej terase a dali si na
obed napríklad chutný
zeleninový šalát alebo
kuracinu. Síce tam naozaj fúkalo, ale nebolo to nepríjemné, 
medzi vetrom a prievanom je značný rozdiel.

Gruzínsko je preslávené
svojím vinárstvom, preto sme v pláne cesty mali dve gruzínske

vinárstva. Najprv sme
zamierili do čiastočne
tradičného, čiastočne
moderného vinárstva 
Chareba, ktoré vzniklo
v opustenom
podzemnom tuneli
slúžiacom za socializmu
ako vojenský sklad.
Hneď na
úvod

prehliadky ešte pri vrátnici sme dostali kvalitnú
ochutnávku gruzínskeho folklóru. Päť džigitov v
národných krojoch a so strunovým nástrojom 
panduri spustilo viachlasný spev, z ktorého išli
zimomriavky po chrbte. Veru, keď Gruzínci spievajú,
zvyšok sveta len stojí s otvorenými ústami a mlčky
počúva. Pre úplnosť, slovo džigit nemá nič spoločné s
džigitálnymi hodinkami a džigitálnymi technológiami,
je zo starej turečtiny a znamená jednoducho 
mládenec, aj keď teraz sa už na celom Kaukaze
používa vo význame borec, chlapík.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Panduri
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1horn%C3%A1_karaba%C5%A1sk%C3%A1_republika
https://en.wikipedia.org/wiki/Tnjri


Ujala sa nás drobná, ale temperamentná dračica Lulu, oboznámila nás s históriou a technológiou 
vinárstva v tejto oblasti a upozornila nás na tradičný spôsob dozrievania vína v obrích hlinených 
džbánoch kvevri zapustených do zeme, čo pomáha udržiavať stabilnú teplotu. Umiestnenie džbánov 
hlboko v podzemí tunela k udržaniu stabilnej teploty výrazne prispieva.
Potom nasledovala ochutnávka miestnych vín. Tú som absolvoval len teoreticky, svojou účasťou, ale 
stačilo mi aj to.

Druhým navštíveným podnikom bolo vinárstvo 
Kindzmarauli. To už
je modernejší
podnik, víno v ňom
sa vyrába
modernejšou
technológiou a
dozrieva v kovových
nádržiach
umiestnených v
klimatizovanej hale.
Tam sa nás ujala drobná Mari a
veľmi dbala na to, aby sme sa

nerozliezali. Ako keby sa bála o odhalenie ich výrobných tajomstiev. A
samozrejme, tiež nasledovala ochutnávka miestnych vín.

Som síce abstinent, ale po estetickej stránke sa mi oba podniky páčili.
Príjemné prostredie, decentné parkové úpravy bez výstredností,
v ktorých však nesmú chýbať vinárske motívy a obrie džbány kvevri.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvevri


Po týchto návštevách a degustáciách sme zamierili do východogruzínskeho mesta Signagi, kde sme 
mali objednanú večeru a nocľah na jednu noc.
Do hotela sme prišli s veľkým meškaním, takže Milan ešte počas cesty telefonicky posúval večeru na 
neskoršiu hodinu.

Mesto Signagi leží na kopci a je obohnané asi najzachovalejšími hradbami v celom Gruzínsku. 
V minulosti preto bolo takmer nedobytné. Počas posledných rokov mesto prešlo úpravami, bývalý 
prezident Saakašvili z neho chcel mať najromantickejšie mesto Gruzínska - „gruzínske Toskánsko“.
Po večeri sme sa s Paľom vybrali na prechádzku po nočnom meste. Najskôr sme zamierili nadol, kde 
sme natrafili na jednu zo strážnych veží. Ja som vyliezol nahor na vyhliadkovú terasu, svietiac si 
baterkou v mobile. Potom sme si dali okruh po meste a nakoniec zamierili na hlavné námestie a 
odtiaľ na dolné námestie, kde vládol pokojný spoločenský nočný život s posedením pri víne a hudbe. 
A potom už len do postelí.

9. deň - 23. august 2019 - piatok

Ráno ešte pred raňajkami sme sa viacerí nezávisle od seba vybrali spoznávať mesto.
Ja som najskôr išiel na tú vežu, na ktorej som bol predtým v noci, a 
prekvapený som na nej našiel postavený stan a v ňom mladý párik.
Museli tam vyliezť až niekedy
okolo polnoci. 
Potom som sa prešiel po hradbách
k ďalším dvom vežiam. Hradby
obkolesujú len nezastavané
územie pokryté sadmi a
krovinami (napríklad brestovec 

Celtis caucasica), ale inak je z nich
pekný výhľad do okolia.
Potom som zamieril na hlavné
námestie, kde som sa dozvedel,
že pohorie Anaga, ktoré sa
nachádza na ostrove Tenerife
v Atlantickom oceáne, je

z gruzínskeho Signagi vzdialené len 5 km. Alebo žeby to
bola miestna dedinka Anaga?
Usudzujúc podľa toho, ako sú riešené cesty v Signagi
usudzujem, že kolieskové korčule nebudú obľúbenou
zábavou miestnej mládeže. Na kamennej dlažbe by im asi
korčule mierne hrkali.

Ešte som prešiel niekoľko hlavných aj bočných ulíc a zamieril do hotela na raňajky.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anaga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Signagi


Hotelík, ktorom sme boli ubytovaní, je veľmi pekný kúsok starej architektúry, s viacerými letnými 
terasami aj s bazénmi. Len škoda, že nemôžem 
pochváliť ich kuchyňu. Z mäsa, ktoré bolo na večeru, 
sa horko-ťažko dalo vydolovať niekoľko kúskov mäsa 
a raňajky boli
tiež zatiaľ
najslabšie.
Ale snaha
bola a
miestne
mačky sa
dosýta
napapali.

Z „gruzínskeho Toskánska" sme sa vydali naspäť do Tbilisi,
podriemkávajúc a sledujúc krajinu cez okná minibusu. Prešli sme cez „národný park", plochu 

zalesnenú cédrami, borovicami a cyprusmi, uprostred ktorej 
leží rozľahlé jazero, obľúbené u miestnych ľudí ako miesto 
trávenia dovoleniek.

Ďalším bodom nášho programu bola návšteva pálenice 
Saradžišvili na okraji Tbilisi. Tam sa k nám pridali aj Silvia a
Danka, ktoré si včerajší deň v kúpeľoch užili podľa svojich 
predstáv.

V pálenici si nás vzala
pod patronát očarujúca
usmievavá Mariam, na
Gruzínku nezvyčajne
svetlá a plavovlasá.
Miestna brandy nazvaná
podľa zakladateľa Davida
Saradžišviliho je
moderný podnik, nadväzujúci na tradíciu vytvorenú 
zakladateľom, ktorý zomrel
bezdetný. Dlhé roky žil
v západnej Európe a vo
Francúzsku a chcel niečo

z tejto oblasti zaviesť aj u seba doma v Gruzínsku, tak založil závod
na výrobu brandy. Pomenovanie „koňak" sa nesmie používať, to si pre

seba vyhradili výrobcovia z
francúzskeho regiónu Cognac.
Samotný Saradžišvili chcel výrobu brandy zaviesť preto, aby 
povzniesol gruzínsky národ. Práve v
tom istom období u nás štúrovci
zakladali „spolky striezlivosti", lebo
videli, ako pálenka ničí náš slovenský
národ. Dedinskí krčmári rozpútali
veľkú kampaň proti týmto spolkom,

argumentujúc, že ak Slováci nebudú piť, oni nebudú mať peniaze na
platenie daní. To sú paradoxy…
Najskôr sme sa poprechádzali pomedzi veľké dubové sudy plné alkoholu, ktorý bolo cítiť všade vo 
vzduchu. Únik cez steny sudov je niečo ako plánovaná strata, „anjelska daň".



Samozrejme, aj v tomto prípade nasledovala degustácia a potom možnosť nákupu v podnikovej 
predajni. A vtedy som si všimol, že naša sprievodkyňa 
Mariam má profil starogréckej antickej sochy. Ako keby som 
videl živú sochu krásnej Heleny Trójskej…

Po návšteve pálenice nasledovalo ubytovanie v hoteli na 
jednu noc a voľný program.
Voľný čas som využil na návštevu botanickej záhrady v 
Tbilisi. A tú odporúčam každému.
Do botanickej záhrady
sa najľahšie dostanete
tak, že sa vyveziete

lanovkou na kopec, na ktorom už niekoľko storočí stojí pevnosť 
Narikala a odtiaľ zídete niekoľko metrov do údolia na druhom
svahu kopca.

Botanická záhrada má
rozlohu viac ako 100
hektárov a sústreďuje
slušnú zbierku rastlín
vyžadujúcich stredomorskú klímu, či už miestnych druhov 
alebo exotov. Údajne až 4500 druhov. Pôvodne v 17. storočí 
to bola kráľovská
záhrada, začiatkom
19. storočia po
perzskom vpáde
nejaký čas chátrala,

ale rýchlo bola obnovená a v roku 1845 tu bola oficiálne
založená botanická záhrada. A je v nej čo obzerať, len škoda,
že na vrátnici nemajú žiadneho papierového sprievodcu

s mapkou.
Očarí rozľahlý porast
bambusu okolo potoka, oko
potešia mohutné cédre.
Dominantou botanickej záhrady je vysoký vodopád. Návštevníci 
nedokážu odolať a veselo sa v jazierku pod ním čvachcú. Nižšie pod 
vodopádom už potok tečie v suchom kamenistom koryte, vytvorenom
v skalnom podloží.

Mierna klíma svedčí palmám, bežné sú trachykarpy a palmičky nízke, ale darí sa tu aj juhoamerickej 
palme Jubaea chilensis s nezvyčajne hrubým kmeňom.

https://en.wikipedia.org/wiki/Narikala
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Botanical_Garden_of_Georgia
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Botanical_Garden_of_Georgia


Zrazu mi zrak padol na strom s visiacimi strukmi. 
Nebola to bežná
gledíčia
trojtŕňová
známa z našich
parkov, ale
miestny druh,
gledíčia kaspická
(Gleditsia 
caspica),
s listami
delenými iba raz

s veľkými lístkami a s hrubšími strukmi, ale taktiež pokrytá hrozivými a nebezpečnými tŕňmi. Vedeli 
ste, že gledíčie sú prispôsobené na rozširovanie chobotnáčmi? Teraz už okrem slona indického, slona 

afrického a slona pralesného žiadne iné chobotnáče na Zemi 
nežijú, ale ešte pred niekoľkými tisícročiami dožívali posledné 
mastodonty, podobné slonom. 
Žili aj na u nás, v strednej Európe, ale bolo to o niečo 
dávnejšie, v mladších treťohorách pred dobou ľadovou. Viem si
živo predstaviť mastodonta chobotom dočahujúceho visiace 
struky gledíčie. Rovnako sa dnes súčasné slony živia visiacimi 
plodmi akácií. Keď si toto uvedomíte, pochopíte, že hrozivé 
tŕne na kmeni a konároch gledíčií slúžili na ochranu pred 
hrubokožcami. Gledíčie od nich potrebovali len službičku - 
rozniesť semená, nie zničiť celý strom. Niekoľko tenkých 

konárikov mohli obetovať. Mastodonty vyhynuli, gledíčie prežili až do súčasnosti, aj so svojimi 
hrôzostrašnými tŕňmi a visiacimi strukmi. Pre zaujímavosť, semená gledíčie je údajne možné variť 
ako fazuľu a celé struky sa dajú použiť ako krmivo pre zvieratá.
Pod gledíčiami som našiel zvyšky starých vlaňajších strukov s nepoškodenými semenami, som 
zvedavý, či vyklíčia. Semená dovŕtané od lariev hmyzu som vyradil.

Nižšie po prúde potoka som
ešte "objavil" orechovec
jaseňolistý (Pterocarya 
fraxinifolia), tiež pôvodom
z Kaukazu. Tento druh dobre
poznám zo zámockého parku
v Lednici na Morave. Pekný
kúsok rastie aj v Košiciach pri
Dóme Svätej Alžbety.
Fosílne semená a listy orechovca sa našli aj v Handlovsko-

nováckej hnedouhoľnej panve a posledné európske populácie prežívali ešte pred nejakými 100 000 
rokmi na území súčasného Rumunska, ale posledná doba ľadová ich dorazila, a tak tento druh uviazol
na Kaukaze a v pobrežných oblastiach Turecka, s jednou izolovanou populáciou v Iráne. Ďalšie druhy 
orechovca rastú vo východnej Ázii - v Číne, Japonsku a Kórei.
Keď naživo uvidíte okrídlené semená orechovca, všimnite si, ako sa podobajú na sloniu hlavu s 
veľkými ušami, ale len s krátkym chobotom.
Naspäť do centra mesta som sa opäť odviezol lanovkou. A bolo treba dať sa do poriadku pred 
večerou.

Posledným bodom nášho programu v Gruzínsku bola večera spojená s folklórnym večerom. 
Minibusom sme sa zaviezli do reštaurácie na útese nad riekou Mtkvari, ale za zákrutou, takže z 
terasy nebolo vidno vysvietené nové centrum mesta s novým mostom. Folklórny večer spočíval v 
tom, že na pódium vyšlo niekoľko umelcov v krojoch, aby predviedli niektorý z národných tancov. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mastodont


Asi najznámejšia je lezginka, tanec rozšírený na celom Kaukaze, ktorá dostala svoje pomenovanie 
podľa dagestanského národa Lezginov. Aj keď každý kaukazský národ má pre ňu asi vlastné 
pomenovanie.

Je to bezkontaktný
tanec, pri ktorom sa
žena (väčšinou
v bielom odeve)
pomaly pohybuje po
parkete, ladne, ako
keď labuť plachtí
v povetrí. Okolo nej
krúži muž tmavom
odeve, ako keď sa
orol vznáša vo výške

a pripravuje sa na útok na korisť. Z nášho miesta bol zlý výhľad, tak som zachytil iba „labuť" bez 
„orla". A potom ešte rozmazané zábery nejakého temperamentného tanca, možno bojového.

Krátke tanečné vystúpenia sa striedali s hudobnými 
vložkami, ktoré zabezpečovali traja sladkí cukríci s gitarou a 
spievali sladké pesničky. Snaha bola, ale cukríci sa ani 
zďaleka nemohli
porovnávať
s temperamentnými 
džigitmi z vinárstva
Chareba. Mám rád
všelijaké piesne, aj clivé a
melancholické, znesiem aj
romantické, ale takéto

sladké - to prosím nie, to nie je môj "šialok" kávy, povedané
slovami známej speváčky a porotkyne Superstar Rolinky Darincovej. Ale verím, že cukríci majú 
svoje publikum a doprajem im to. Nie je v tom nič osobné, len odlišný vkus.

Ako sladkú bodku po sladkých pesničkách sme si s Paľom dali nanuk / zmrzku. A potom už len do 
postelí a spať.

10. deň - 24. august 2019 - sobota

Nastal čas presunu do poslednej z troch kaukazských bývalých sovietskych republík, do Arménska. 
Ešte posledné pohľady na Tblisi cez okná minibusu a už sme frčali na juh, k hraniciam.
Na hraniciach medzi Gruzínskom a Arménskom nefunguje šengenský režim, treba vyliezť z vozidla, 
predložiť platný pas a batožinu strčiť do RTG na presvietenie. Nedávno tam komusi našli balíček s 
drogami, tak ani našej skupine neudelili výnimku a museli sme to všetko absolvovať. Na gruzínskej 
strane sme dostali výstupnú pečiatku, na arménskej strane vstupnú. Slávka musela niečím zaujať 
gruzínskeho úradníka v kukani, lebo ju požiadal, aby mu napísala svoje telefónne číslo. Ale počas 

celého pobytu sa jej neozval, hnusák jeden. Slávka, nemusíš byť
sklamaná, určite bol nižší ako Ty a navyše bol pre Teba starý.

Tí, čo stihli, si na arménskej colnici vymenili peniaze, tí, čo 
nestihli, mali smolu - zásoba arménskych peňazí sa minula.

Arménsko nás privítalo nie príliš vľúdne, rozbitými a 
rozkopanými cestami. Ale ako sa ďalej ukázalo, bola to len 
výnimka, v tom úseku práve prebiehala rozsiahla rekonštrukcia
cesty. Inak sú cesty porovnateľné s našimi.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lezginka


Arménsko je hornaté, len miesto vrstevnatých bridlíc,
ktoré sme videli na Veľkom Kaukaze pri Kobi, je jeho
územie pokryté prevažne sopečnými horninami a
miestami sa nájdu štrkové zlepence tmavej až
červenkastej farby, na rozdiel od našich svetlých,
napríklad v Súľovských skalách. Miestami máte pocit,
ako keby ste boli vo westernovom filme z mexickej
polopúšte, už len kaktusy v drsnej arménskej divočine
chýbajú, aby ilúzia bola takmer dokonalá.

Prvou našou zastávkou v Arménsku bol opustený 
kláštor Sanahin z 10. storočia a v nasledujúcich
rokoch občas prebudovaný a doplnený. Je zapísaný do

zoznamu UNESCO. V minulosti bol významným centrom 
vzdelania a literatúry. Stúpa sa k nemu po ceste 
s fantastickými serpentínami a výhľadmi do krajiny. 
Samozrejme, nie je
úplne izolovaný, bol
vybudovaný
v rovnomennej obci, 
Sanahin. Jeho múry na
prvý pohľad vyzerajú
ako keby boli z hrubého
porofixu, ale v

skutočnosti je to pórovitá čadičová láva. Súčasťou celého
komplexu je aj cintorín a viacero čiastočne až výrazne
poškodených budov. Aj mne, ateistovi, z toho bolo smutno.

K arménskym kláštorom neodmysliteľne patria chačkary. Chačkar v 
doslovnom preklade znamená „krížový kameň“.
Na námestíčku pod kláštorom si svoje
stánky rozložili trhovníčky a ponúkali
svoje výrobky aj bežný komerčný
tovar. Mňa najviac potešila mierne
vychladená limča, lebo som bol
vysušený. Ale niektoré kolegyne
neodolali a kúpili si niečo na pamiatku.
Mestečko Sanahin sa preslávilo ešte
niečím iným - narodil sa v ňom jeden
z konštruktérov legendárnych stíhačiek MiG, Arťom Mikojan. Len malý 

kúsok pod kláštorným komplexom sa nachádza jeho múzeum a vonku pod prístreškom je vystavené 
lietadlo MiG-21.
Keď už je reč o známom Arménovi, uvediem ešte niekoľko
rovnako známych a možno aj známejších. Určite poznáte
skladbu Šabľový tanec od arménskeho skladateľa Arama
Chačaturjana. A možno ste vedeli, možno nie, etnický Armén
bol aj známy francúzsky šansoniér Charles Aznavour
(Shahnour Varenagh Aznavourian). Arménskeho pôvodu je
známa speváčka a herečka Cher (Cherilyn Sarkisian), ale tiež
hviezda bulváru Kim Kardashian, obdivovaná aj opovrhovaná
pre svoje výstrelky. Z našej oblasti, teda to záhradníctva to
bol rastlinný fyziológ Michail Čajlachjan a predovšetkým
jeden z najvýznamnejších svetových botanikov, Armen
Tachtadžjan. Ale aj na Slovensku máme Arména vo vysokom postavení, je to Vahram Čugurjan, 
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pracujúci v RTVS. A hlavne nesmiem zabudnúť na moju obľúbenú Arménočku, Margaritu Simonjan, 
najvyššiu šéfku televíznej stanice Russia Today a agentúry Sputnik, ktorá do biela rozpaľuje 
západných propagandistov, lebo im narúša informačný monopol.

Cestou od kláštora sme sa zastavili na nákup v blízkom mestečku Alaverdi. Zhodou okolností má 
rovnako meno ako gruzínsky kláštor, ktorý sme tiež navštívili. Náhoda?
V potravinách si našu hlučnú skupinu nemohol nevšimnúť vedúci obchodu, zachytil povedomý jazyk 
a chcel vedieť, odkiaľ sme. Ešte ma poklepal po pleci a aby sa ubezpečil, spýtal sa ma Словакия? Ja 
som odpovedal да. A on so širokým úsmevom uznanlivo zdvihol palce a zahlásil Vladimír Weiss. 
Prepáčte mi moju nevedomosť, ale kto je to ten v Arménsku preslávený Vladimír Weiss zo Slovenska?
Operný spevák? Maliar? Záhradný architekt to asi nebude.

Presúvali sme sa hornatou a čiastočne zalesnenou, čiastočne 
osídlenou krajinou, cez mestá Vanadzor a Dilidžan, aby sme
sa dostali na miesto
nášho prvého nocľahu
v Arménsku pri
vysokohorskom jazere
Sevan.
Sevan je najväčšie
jazero na Kaukaze, má
rozlohu 1262 km2.

Vzniklo v tektonickej priekopovej prepadline. V minulosti bolo
oveľa väčšie, ale časť plochy padla za obeť úmyselnému
znižovaniu hladiny, aby sa získala poľnohospodárska pôda. Leží vo 
výške 1900 metrov nad morom. Jazero je síce krásne, má čistú a
číru vodu, ale nenarušenú prírodu by ste v jeho okolí hľadali asi 
márne. Celé je obkolesené cestami a časť pobrežia je zastavaná. 
Ale na severovýchode od jazera sa predsa len nájdu aj nejaké 
hory a lesy, Malý Kaukaz. A miestami aj inde. Zaujímavosťou sú 
celé porasty rakytníka rešetliakového s prímesou hlošiny 
úzkolistej.

Naše ubytovanie pri jazere Sevan bolo ako z rozprávky. Nízke jednoposchodové budovy vytvárajúce 
uzavreté kameňom vyložené nádvorie, do toho výzdoba v rustikálnom štýle - nádoby s kvetmi aj len 
tak poukladané a voľne pohodené hlinené džbány, drevený nábytok… … a veľká priestranná izba 
s verandou a výhľadom na jazero.

Pri pohľade na hladinu jazera som si spomenul na jeden údajne autentický výrok. Podnikateľ so 
synčekom sa viezli v aute po ceste medzi Považskou Bystricou a Púchovom popri vodnej nádrži 
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Nosice, kedysi známej ako Priehrada mládeže. Zrazu synček zahlásil: „Aha, tato, pozri, Zemplínska 
Mara!“ No nie sú tie deti podarené?

Niektorí naši neodolali a
vyskúšali si plávanie v
chladnej vode vysokohorského
jazera, my padavky a neplavci
sme si len bosé nohy omočili.
Mám podozrenie, že najvyšší
člen našej výpravy Jirka ani
neplával, len kráčal po dne a
to isté platí pre vysokú Mimi.
Ale možno sa mýlim.

Večeru sme mali v útulnej drevom vykladanej jedálni. Veľa 
menších chodov, medzi nimi napríklad aj ryby z jazera 
Sevan.
Slova sa ujal náš arménsky vodič Samson. Po rusky nás 
privítal vo svojej rodnej krajine a z jeho slov sme cítili, že 
preňho nie sme len bežní klienti, ale už aj priatelia zo 
vzdialenej krajiny. My sme jeho úprimné slová nemohli 
odmeniť potleskom,
mali sme v rukách
poháre s prípitkom,

ale od vedľajších stolov sa ozval spontánny potlesk. A potom
sme si dali tú chutnú a bohatú večeru.

Zotmelo sa, ale aj tak bolo vidno, že v diaľke na opačnom
brehu jazera sa chystá lejak. A svetlo prenikajúce cez okná

jedálne nám ukázalo, že
pri Sevane môže byť
veľmi „komárno".
Našťastie sme to
nepocítili, v každej izbe bol nainštalovaný elektrický antikomár.

Ešte sme na chvíľu uviazli na verande v družnom rozhovore a 
pokúšali sme sa Samsonovi vysvetliť napríklad rozdiely medzi 
češtinou a slovenčinou a výslovnosť našej verzie latinky. Teda že 
p sa číta ako p a nie ako r. Arménčina je síce indoeurópsky jazyk,

ale aj rámci tejto skupiny je takmer úplne izolovaná a osamotená, takže Arméni nepoznajú niečo 
také ako je slovanská vzájomnosť a blízka príbuznosť jazykov. Predpokladaná reťazová príbuznosť s 
gréčtinou cez zaniknutú maloázijskú frýgičtinu sa nepotvrdila, podľa dôkladnej jazykovej analýzy to 
vyzerá skôr tak, že predkovia Praarménov pred príchodom na Kaukaz žili v tesnom susedstve s 
predkami Praslovanov a Praindoiráncov. Po príchode na Kaukaz sa zmiešali s kaukazskými národmi, 
napríklad obyvateľmi starovekej ríše Urartu, a z tejto etnickej zmesi vznikol súčasný arménsky 
národ, pričom aj arménsky jazyk možno prevzal malú časť gramatiky a slovnej zásoby praobyvateľov
tejto oblasti a ďalšie zmeny do slovnej zásoby arménčiny priniesol perzský vplyv.
Viac o genetike európskych národov sa dočítate na stránke eupedia.com. Belgický autor Maciamo 
Hay (neviem, či je to pravé meno alebo pseudonym) na nej sústreďuje najnovšie poznatky z oblasti 
výskumu populačnej genetiky Európanov, nielen rozloženie jednotlivých mutácií v rámci európskeho
subkontinentu, ale aj percentuálne zastúpenie rôznych mutácií v rôznych štátoch, kaukazské 
republiky nevynímajúc. 
https://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
Treba však mať aspoň základné vedomosti z genetiky. Jazyk sa môžete naučiť, národu môže byť 
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dobyvateľmi vnútený iný jazyk, prípadne dobyvatelia môžu byť pohltení domácim obyvateľstvom, 
ale genetiku neoklamete, tá odhalí etnický pôvod, ktorý často nie je v súlade s jazykom. Ak máme 
získať pravdivý obraz o vzdialenej histórii, tak musia byť v súlade poznatky z dejepisu, zo starých 
letopisov, z archeológie, z architektúry, z archeogenetiky aj súčasnej genetiky, z religionistiky, z 
lingvistiky… Ak nesedia, niekde sa stala chyba alebo došlo k manipulácii.

11. deň – 25.8.2019 - nedeľa

Ráno nás zobudil dážď, ktorý sa dohnal vo viacerých vlnách. Ale aj tak sa podaktorí ešte stihli 
vyčvachtať v jazere.

Hneď po raňajkách sme vyrazili na polostrov vybiehajúci do 
jazera Sevan, aby sme navštívili kostol Sevanavank. Kedysi 
to bol ostrov, ale po znížení hladiny v jazere sa odkryla šija 
spájajúca bývalý ostrov s brehom jazera.
Opäť štandardný stavebný plán miestnych kostolov a 
kláštorov, opäť
budova z tmavej
čadičovej lávy.
Vnútri prebiehali
bohoslužby, zrejme
krst.

Rastlinstvo na polostrove je výrazne ovplyvnené človekom.
Aj tu však rastú rozchodníky Sedum spurium a Sedum 
maximum, klinčeky (Dianthus), ale aj brest.

Na najvyššom bode
polostrova sa
nachádzajú zvyšky betónovej stavby a je odtiaľ pekný 
kruhový výhľad.
Cestou naspäť sme sa ešte zastavili na ubytovni vyzdvihnúť 
tých, ktorí nemali záujem o obhliadku Sevanavanku a vyrazili 
sme na juh. Cestou nás zastihol lejak, ale po vyprahnutom 
Azerbajdžane aj suchom Gruzínsku to bolo príjemné 
osvieženie, aj teplota v minibuse klesla na príjemnú úroveň.

Krajina okolo nás sa opäť zmenila na vypasené skalnaté
bezlesie. Prehupli sme sa cez hrebeň a zastavili sa na
opustenom karavanseraji pri horskom prechode Selim
Pass. Podľa Milanovych slov práve tadiaľto viedla jedna
z vetiev známej Hodvábnej cesty a karavanseraj slúžil
počestným pocestným ako miesto odpočinku a
občerstvenia. Z tohto miesta sú fantastické výhľady do
doliny aj na okolitú krajinu zaliatu slnkom.

Pri karavanseraji
si rozložili
„predajňu“
predajcovia suvenírov. Neodolal som a kúpil som si nôž zo 
sopečného skla, obsidiánu. Peňaženka zostala v minibuse, ale 
Jarmila mi poskytla bezúročnú pôžičku. Je mi jasné, že ten 
nôž je len hračková napodobenina, aj keď obsidián je pravý. 
Skutočný praveký nôž by mal nevyčísliteľnú hodnotu a 
neporovnateľne vyššiu kvalitu a bol by v múzeu. Technológia 
výroby kvalitných kamenných a obsidiánových štiepaných 
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nástrojov sa stratila v hlbinách vekov, stará technológia ustúpila novej, kameň bol nahradený kovom.
Súčasní archeológovia len pomaly odkrývajú tajomstvá výroby kamenných nástrojov a iných 
zabudnutých technológií. Ale za povšimnutie stojí, že tenké a ostré čepele z obsidiánu sú také ostré, 
že sa využívajú aj na náročné operácie v mikrochirurgii oka. Dajú sa sterilizovať a nedrobia sa.
Takže mám doma obsidiánový nôž a všetci kamoši mi ho môžu len závidieť. Ale nebol som jediný z 
našej výpravy, kto prejavil záujem o repliku pravekej kamenej industrie.

Nasadli sme do minibusu a pustili sa po serpentínach dole do údolia. Viacerým z nás to pripomenulo 
prechod cez rumunské pohorie Fagaraš po známej magistrále Transfagarašan, ktorý sme si 
vychutnali v roku 2017. Len s tým rozdielom, že teraz sme zišli dole na jeden záťah, bez zastávok, a 

nikomu vietor
nesfúkol z hlavy
slnečné okurále.
Suché a holé svahy
porastené len
riedkou trávou ostro
kontrastovali so
sviežou zeleňom
okolo potoka vo
vlhkej doline.

Obed sme mali rezervovaný v príjemnom hostinci postavenom z kameňa a dreva vo vinárskej obci 
Areni. Posedenie na letnej terase v tieni veľkej moruše bolo príjemné, ale nemohli sme tam zostať, 
chceli sme stihnúť jednu veľkú atrakciu, mali sme dohodnutý presný čas nástupu.

A tak nasledoval dlhý presun
drsnou hornatou arménskou
krajinou. 

Tou veľkou atrakciou je lanovka z osady Halidzor ku 
kláštoru Tatev dokončená a spustená v roku 2010, najdlhšia 
dvojlanová lanovka na svete bez oporných stĺpov dlhá viac ako 5
km. Dostala meno Krídla Tatevu a je zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov.
Po obdržaní lístkov sme nastúpili do kabíny pre 30 ľudí a ako sprievod k nám pristúpila mladá 
„letuška“ v tyrkysovomodrej uniforme. Antracitovo čierne oči, anracitovo čierne vlasy aj obočie, 
dievča ako z orientálnych rozprávok 1000 a jednej noci. Tvárila sa síce vážne, ale bolo poznať, že sa 
na nás zabáva, veď sme boli rozkokošení ako malé deti a híkali od nadšenia nad výhľadmi dole do 
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údolia takmer 400 metrov pod nami.

Kláštor Tatev
postavený
v 9. storočí
bol
významným
centrom
vzdelania,
filozofie,
knihovníctva.
Patrí
Arménskej

apoštolskej cirkvi. Stojí na skalnom útese vysoko nad
riekou Vorotan. Z jeho okien a balkónov sa naskytnú
neuveriteľné výhľady dole do údolia. Na tomto mieste predtým stála pohanská svätyňa, ale 

v mocenskom boji prevládlo kresťanstvo a miesto svätyne tu 
teraz stojí kláštor postavený podľa štandardného plánu. 
Samozrejme, nesmú chýbať chačkary.
V predajničke so suvenírmi sa mi
konečne podarilo kúpiť mapu
Arménska. Síce len
administratívnu, nie turistickú, ale
aj to je niečo. Takto som si aspoň
mohol pozrieť, čo všetko sme už
prešli a čo nás ešte čaká.
Kláštor Tatev bol síce vďaka svojej

polohe takmer nedobytný, ale nakoniec podľahol tureckým nájazdníkom,
bol poškodený a vypálený. V 17. a 18. storočí bol obnovený a prebudovaný.
Vážne ho poškodilo zemetrasenie v roku 1931 a odvtedy sa ho podarilo

zrekonštruovať len čiastočne. Takže
aj my sme v cene cestovného lístka za lanovku prispeli na 
jeho obnovu.

Cestou naspäť z Tatevu do
Halidzoru nás zastihol
lejak s búrčičkou, do
kabínu sme nastúpili
mierne premáčaní.
Výhľady dole boli
prekryté mokrým sklom a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tatev_Monastery


súmrakom, ale aj napriek tomu cesta naspäť bola tiež 
zážitok. Na halidzorskej strane lanovky už bolo jasno a 
sucho.

Nasledovala cesta večerným Arménskom do mesta Goris pri
hraniciach s Náhorným Karabachom.
Hotel Goris
v rovnomennom
meste je veľkoryso
riešená moderná
stavba s mierne

výstredným interiérom, v ktorom sa interiéroví dizajnéri
trošku vybláznili. Tak dobre, nie trošku, ale riadne sa
vybláznili. Ale výsledok vyzerá dobre a z pohľadu bežného

návštevníka
zaujímavo, nie je
to rušivé.
Večeru nám podávala
blonďavá servírka,
ktorú by nikto
netipoval za
Arménku, podľa mňa
mala ruský pôvod.
Obskakovala nás tak,
ako len matka dokáže

obskakovať svoje deti. Večera nám chutila a prostredie sa nám
páčilo. A tak sme sa dobre najedli, aby sme vládali spať.

12. deň – 26. august 2019 - pondelok

Ráno nás príjemne prekvapil výhľad z okna na mesto 
obkolesené kopcami. Tomu sa nedalo odolať, tak som si vzal 
foťák a ešte pred raňajkami vybehol na prechádzku do mesta.
Stihol som prejsť iba
na hlavné námestie,
ale to, čo som videl,
sa mi páčilo aj
napriek tomu, že
bolo poznať
chýbajúce peniaze v
mestskom rozpočte.

Budovy postavené z kameňa alebo aspoň obložení kameňom,
orientálne
pôsobiaca
architektúra s množstvom oblúčikov… Rozľahlé námestie so
sochou Mesropa Maštoca,
zakladateľa arménskeho
písomníctva a tvorcu
jedinečného arménskeho
písma… A medzi tým
letničkové záhony a potôčik
tečúci priamo v jarku na
ulici až na námestie.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nske_p%C3%ADsmo
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Po raňajkách sme sa ešte pohojdali v hojdačkách pred hotelom a potom sme už vyrazili smerom 
k archeologickému nálezisku Zorac Karer, známemu tiež ako Karahundž alebo „arménske 
Stonehenge“, ktoré jeho tvorcom slúžilo .ako kalendár a observatórium.

Zorac Karer leží na rozľahlej rovine, miesto bolo úmyselne 
vybrané tak, aby
hory boli čo najďalej
na obzore, aby Slnko
bolo nad obzorom čo
najdlhšie. Je preto
jasné, že miesto by
sa na účely
observatória nedalo
využívať, keby okolo

rástli stromy. Desiatky až stovky kameňov sú rozmiestnené do
kruhov a radov. V niektorých kameňoch sú prevŕtané diery smerujúce k určitým miestam na oblohe a
na obzore, kde v určitom období vychádzali Slnko alebo určité

hviezdy. Diery údajne vo vetre
vydávajú hvízdavý zvuk, názov
Karahundž znamená „hovoriaci
kameň“.
Uprostred sa nachádza
podzemná komora s
prepadnutým stropom, ale
netrúfame si odhadovať, či to je
pôvodná komora od tvorcov 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carahunge


alebo novší doplnok. V kameňoch okolo komory si našla svoj 
domov malá agama kaukazská (Laudakia     caucasia). A 
podarilo sa nám tam objaviť aromatický kocúrnik (Nepeta 
racemosa).

Z lokality Zorac-Karer
sme zamierili naspäť
do vinárskej obce
Areni, kde sme mali
pripravenú návštevu

vinárskych závodov s degustáciou. Prešli sme teda do
zeleného údolia rieky Arpy, obklopeného strmými skalami.
Do toho, cez ktoré sme prechádzali deň predtým ale
opačným smerom.

Po vystúpení z minibusu sme zamierili do peknej budovy vinárstva, s bohato vyzdobeným štýlovým 
interiérom a stenami plnými mien a odkazov našich predchodcov. Aké bolo naše prekvapenie, keď 

sme odtiaľ museli
odísť, lebo návštevu
sme mali objednanú
v susednom,
modernejšom
vinárstve… Ale to
nič, aj takéto omyly
sa stávajú. Nakoniec
to dobre dopadlo a
videli sme to, kvôli
čomu sme prišli.

Vinárstvo nie je to jediné, čo je v Areni zaujímavé. Obec 
preslávila miestna jaskyňa, v ktorej sa podarilo objaviť vôbec 
najstaršiu zachovalú
koženú topánku na svete
a tiež praveké nádoby na
víno, zapustené do
jaskynnej „podlahy“.
Milan bol v jaskyni pred
rokom a takmer to tam

nespoznával. Predtým tam bola naozaj len jaskyňa,  za ten
rok pribudli pokladne, reštaurácie s občerstvením, a
predovšetkým mreža s bránou, aby sa do jaskyne nemohol
dostať hocikto a znehodnotiť nálezisko svetového významu.

Fotenie vnútri je
dovolené, ale len bez blesku.

Vtáčia jaskyňa
v Areni pomenovaná
podľa množstva
lastovičích hniezd nad
vchodom je puklinová
jaskyňa vytvorená
podzemnou vodou v
zlepenci. Zlepenec 

https://en.wikipedia.org/wiki/Areni-1_cave
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vzniká stmelením
štrku a štrk, ako
vieme, vzniká
dlhodobým
vzájomným
obrusovaním
kameňov v
prúdiacej vode, čiže
buď v rieke alebo v
morskom príboji.
Takto vznikli naše Súľovské skaly. Vápence usadené v 

zálive Paratethys alpínske vrásnenie vytlačilo nad hladinu a vznikli pobrežné vápencové útesy 
(predchodca Fatry a Strážovských vrchov), erózia z vápencov nalámala
kamene, tie napadali do mora, príboj ich obrúsil do podoby hrubého
štrku, medzi ne zapadol a natiekol jemnejší piesok a schránky
planktónu a všetko sa to chemicky stmelilo do vápenatého zlepenca .
Ten pokračujúce alpínske vrásnenie a pohyb hladiny svetového oceánu
vytlačili na povrch a erózia vytesala „skalné mesto“, ktoré teraz
nazývame Súľovské skaly. Z toho istého materiálu je aj Podskalský
Roháč.
Zlepence v Areni podľa mňa majú tiež morský pôvod. Farbou sa líšia od našich, sú tmavšie, 
s nádychom do žltohneda alebo zoxidované a zaprášené do šeda. Podľa slov miestneho sprievodcu má
jaskyňa asi 1 a pol milióna rokov.
Kožená topánka objavená v jaskyni v roku 2008 bola podľa rádiokarbónovej analýzy vyrobená pred 
5500 rokmi. Spolu s ňou boli objavené džbány na výrobu vína, tiež najstaršie známe na svete. Je teda 
možné, že práve z tejto oblasti sa výroba vína rozšírila do sveta. Topánka sa v súčasnosti nachádza 
v Národnom historickom múzeu Arménska v Jerevane, časť džbánov bola ponechaná v jaskyni 

v takej polohe v akej ich našli súčasní objavitelia a 
archeológovia.
Jaskyňa v Areni ma príjemne prekvapila aj niečím iným. 
Rovno pred ňou som totiž objavil javor montpeliérsky (Acer   
monspessulanum). Ten však už v Treťohornom parku máme, 
ako náhradu pravekého javora Acer 
pseudomonspessulanum, ale tiež by mrcha mohol rásť 
rýchlejšie a nie 20 cm za rok.

Po prehliadke
jaskyne sme si

ešte pozreli parkové úpravy s vodopádom, o ktorom sme
sa nevedeli zhodnúť, či je prírodný alebo umelý. A dobre

padol obed
v miestnej
reštaurácii.
Zábavu nám
poskytla
miestna osa. Na
Paľovom tanieri
si vyhliadla kúsok šľachovitého mäsa odložený na kraji a 
hrýzla ho, kým nebol len taký veľký, aby ho vládala 
odniesť.
Ešte som si dal krátku prechádzku spojenú s obzeraním 
zelene pri rieke a na druhej strane cesty pod skalami 

(väčšinou tamariška a moruša čierna) a po „nalodení“ do minibusu sme vyrazili smerom k Jerevanu.

https://botany.cz/cs/acer-monspessulanum/
https://botany.cz/cs/acer-monspessulanum/
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Prechádzali sme v tesnej blízkosti hranice s oblasťou Nachičevan (alebo Nachčivan), ktorá síce 
formálne patrí Azerbajdžanu, ale je od neho úplne oddelená arménskym územím. Oblasť je historické
arménske územie, aj samotné jej meno má arménsky pôvod, ale Arméni z nej boli úplne vytlačení 
počas vojen a násilnej výmeny obyvateľstva alebo dokonca vyvraždení. Azerbajdžanské sily sa 
snažia odstrániť stopy po arménskej prítomnosti, ničia pamiatky aj cintoríny. V roku 2006 
azerbajdžanská vláda zakázala vstup do Nachičevanu komisii Európskeho parlamentu, ktorá chcela 
preskúmať svedectvá o ničení cintorínov.

Počas cesty nás Milan upozornil že na dohľad od nás sa už nachádza jeden z najznámejších vrchov na
planéte, bájny Ararat, vysoký 5137 metrov.
Ararat nás neprivítal taký, aký ho poznáme z reklamných fotografií. Bol zahalený v oblakoch a 
riedkom opare, len miestami sa oblaky pohli tak, že bolo vidno večný sneh a ľad pod jeho vrcholom.
Ararat v súčasnosti leží v Turecku a vôbec, až 90% historického arménskeho územia okupuje Turecko, 
ktorému toto územie po rozpade Osmanskej ríše odklepli po prvej svetovej vojne západné mocnosti, 
čím škaredo podrazili Arménov. Ale rovnako Západ podrazil aj Kurdov, ktorým sľuboval vlastný 
nezávislý Kurdistan. Je vôbec na svete nejaký národ, ktorý „západné demokracie“ nepodrazili? 
Spomeňme si na Mníchov 1938.

Zaparkovali sme pri kláštore Chor Virap postavenom na 
kopčeku uprostred Araratskej roviny. Je z neho asi najlepší
výhľad na Ararat.
Názov kláštora v
preklade znamená
„hlboká kobka“,
pretože práve tu bol
v jame 13 rokov
uväznený Gregor
Osvietiteľ, ktorý do
Arménska priniesol

kresťanstvo. A ako inak, aj k tomuto kláštoru neodmysliteľne
patria krížové kamene, chačkary,

V našich mysliach je Ararat spojený s povesťou o potope sveta, 
počas ktorej sa len zbožný Noe a jeho rodina spolu s párom 
z každého druhu zvierat zachránili v drevenej lodi (arche) práve 
na hore Ararat. Veľa expedícií sa pokúšalo vypátrať zvyšky archy, 
ale bezvýsledne. Niektorí tvrdili, že na svahu našli útvar v tvare 
lode, čo pokladali za dôkaz prítomnosti archy. Skúsený geológ 
však na tom
mieste vidí
len následok

svahového zosuvu pôdy. Iní zasa tvrdili, že našli
stopy po arche v skalných útvaroch v oblasti 
Durupinar v Turecku na juh od Araratu.
V tomto prípade ide o útvar z andezitovej a
čadičovej lávy a údajné železné klince nie sú nič
iné ako železité usadeniny vylúhované a
vyzrážané v puklinách skál v celej tejto oblasti.
Tvar pripomínajúci loď podľa geológov vznikol
pri prúdení lávy okolo pevnej skaly. A údajné
drevo sú len kusy čadiča so stĺpcovitou
odlučnosťou. Samozrejme, bez letokruhov.
Pátranie po Noemovej arche je však neúspešné ešte z jedného závažného dôvodu - biblická povesť o 
potope sveta totiž nie je nič iné ako plagiát starších mýtov, a to dokonca niekoľkonásobný plagiát. Do
Starého zákona bola povesť o potope sveta zrejme prevzatá z Babylonu, v babylonských akkadských 
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povestiach sa pri potope sveta zachránil starec Utnapištim. A akkadská povesť bola prevzatá zo 
sumerského Eposu o Gilgamešovi, v ktorom sa počas potopy sveta v lodi zachránil Ziusudra.
Navyše u juhoindických Dravidov sa vyskytujú povesti o potope sveta, počas ktorej sa na člnku 
zachránil starec Manu. Dravidov pritom niektorí etnografi a historici dávajú do súvislosti so 
starovekými Elamitmi, žijúcimi kedysi dávno na juhozápade súčasného Iránu.
Povesť o potope sveta môže mať reálny základ, ale musíme pritom brať do úvahy okrídlenú vetu, 
ktorú vyslovil geológ David Montgomery – Ak je váš svet dosť malý, každá potopa sa zdá 
svetová. 
Je viacero možností ako potopu sveta vysvetliť.
1. možnosť
Počas doby ľadovej hladina svetového oceánu klesla tak, že sa obnažilo morské dno v oblasti 
Bosporu, Čierne more začalo vysychať, jeho hladina výrazne poklesla a na jeho brehoch sa usídlili 
ľudia. Keď posledná doba ľadová skončila, ľadovce sa začali roztápať a hladina svetového oceánu 
stúpla až tak, že voda sa preliala cez Bospor a znova zaplnila Čierne more, pričom rýchlo zaplavila a 
zničila tamojšie osídlenie. Ak je táto teória pravdivá, hlboko na dne Čierneho mora by sa mali 
nachádzať stopy dávneho osídlenia.
2. možnosť
Táto možnosť je obdobou prvej, len s tým rozdielom, že zaplavené sídla starej civilizácie umiestňuje 
do Perzského zálivu.
3. možnosť
Povesť o potope sveta pochádza zo záplavovej oblasti Mezopotámie, z územia medzi riekami Eufrat a 
Tigris. Stačilo, aby sa obdobie dažďov spojilo s obdobím topenia snehu v horách a „potopa sveta“ bola
hotová.
4. možnosť
V Indickom oceáne bol objavený možný meteorický kráter nazvaný Burckle s odhadovaným vekom 
5000 rokov. Žblnk vesmírneho telesa do oceánu mohol spôsobiť megatsunami, ktorá sa premietla do  
mýtov o potope sveta.
A určite by sa našli aj iné možné vysvetlenia.

Keď už som načal tému mýtov s možným reálnym základom, hodím sem ešte jeden, aj keď vrátime sa
kvôli nemu do Gruzínska. Je to stará grécka báj – o Jásonovi a Argonautoch, čiže moreplavcoch na 
lodi Argo. V bájnej Kolchide, čo je územie západného Gruzínska a Abcházska, Jáson a jeho boys 
hľadali zlaté rúno. Táto báj môže mať reálny základ – ovčie rúno (koža s vlnou) sa v tejto oblasti 
používalo na získavanie zlata z potokov. Jednoducho sa roztiahlo na dno potoka a ťažké zlatinky sa 
vo vlne zachytili. Zlato je jeden z najťažších kovov, jeho objemová hmotnosť je 19,3 kg/dm3.

O pôvode mýtov by sa dalo veľa povedať aj napísať, myslím si, že toto k danej téme stačí.
Ale ešte niekoľko slov k pôvodu Araratu. Je to typický stratovulkán, ktorý sa začal formovať pri 
zrážke Arabskej a Euroázijskej platne, ku ktorej došlo pred 25 miliónmi rokov, ako súčasť celého 
rozsiahleho vulkanického pásma. V podstate celá oblasť Kaukazu a Arménskej vysočiny je tvorená 
zmesou morských usadenín a vulkanických hornín. A je bohatá na minerálne vody, aj keď našim 

minerálkam sa aspoň podľa mňa žiadna z kaukazských 
nevyrovná, ani slávna gruzínska Boržomi.

Ubytovanie na tri noci a dve večere sme mali 
zabezpečené v hoteli patriacom do siete založenej 
arménskym emigrantom v USA. Po prvej večeri sa 
podával melón – červený aj žltý. Neodolal som žltému a
doplatil som na to.
Večer sme sa s Paľom chceli pozrieť na slávne 
jerevanské fontány na Námestí republiky, ale buď sme
predstavenie prešvihli alebo sme mali prísť oveľa 
neskôr. Tak sme si aspoň pozreli malý kúsok večerného 
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Jerevanu okolo Námestia republiky.

V noci mi v bruchu začal kvasiť žltý melón z
večere a tak ma zabávali črevné príhody.
Nepredpokladám, že by niekoho zaujímali

podrobnosti, píšem to len
preto, aby ste vedeli, na čo si
treba dávať pozor. Cukornaté

druhy ovocia
a zeleniny sú
v odlišnej
klíme zradné.
V tejto
súvislosti mi
prišla na um
jedna naša
bývalá pani
ministerka,
ktorá sa mala
zúčastniť na
konferencii v Riu de Janeiro a miesto 
sedenia v konferenčnej sále štyri dni 
presedela v kabínke na „tróne“.

13. deň – 27.august 2019 - utorok

Vzhľadom na predchádzajúcu noc plnú zábavy som si netrúfol ísť ráno na prehliadku mesta – na 
Kaskádu, k soche Matky Arménska a k bájami opradenému Rádiu Jerevan, ale ako som sa dozvedel, 
vzdali to aj jedna spanilá deva a jeden chrabrý bohatier. Našťastie po raňajkách pozostávajúcich 
z čierneho čaju a hrianky sa mi prudko polepšilo a zašiel som si do lekárne aj do obchodu 
s potravinami. Na tú lekáreň som sa spýtal hotelového poslíčka a prekvapilo ma, že keď som z nej 
vychádzal, stretol som ho vonku, zjavne sa chcel ubezpečiť, že som ju našiel.

Poobede som si urobil vlastný program – lákala ma 
botanická záhrada v Jerevane. V tamojšej mestskej 
doprave som sa nevyznal, tak som využil taxík. BZ 
je vzdialená asi 8 km od centra mesta, vyšlo ma to 
na 1000 dramov, čo sú asi 2 €urá. To u nás za jazdu 
taxíkom z bydliska na železničnú stanicu (keď v noci
nejde MHD) platím za 4,5 km takmer dvojnásobnú 
sumu.
Základné údaje o jerevanskej botanickej záhrade 
som našiel na stránke botany.cz., takže som mal 
približnú predstavu, do čoho idem. Autor príspevku 
upozorňuje na zlý stav záhrady po rozpade ZSSR, na

https://botany.cz/cs/jerevan/


výruby stromov kvôli palivovému drevu, na rozbité skleníky. Článok je 8 rokov starý, ale stále do 
veľkej miery aktuálny. Botanická záhrada dopláca nielen na rozpad ZSSR, ale aj na svoju odľahlú 
polohu ďaleko od centra mesta a ešte ďalej od zrakov kompetentných osôb z vedenia štátu. A nad 
vodou ju drží len obetavosť niekoľkých zamestnancov, ktorí si zaslúžia naše uznanie.
Ale aj napriek tomu všetkému som v BZ našiel veľa zaujímavého.

Jerevanská BZ je veľkoryso naprojektovaná ako park s 
nepravidelnou sieťou rovných chodníkov a s niekoľkými 
„kruhovými objazdmi“. Podľa brožúrky, ktorú som si kúpil 
v pokladni, má
rozlohu 80 ha a bola
založená v roku 1935
v polopúštnej oblasti
s drsnou
kontinentálnou
klímou, takže sa

v nej neudržia najnáročnejšie druhy, ako sú napríklad
vresoviskové rastliny. V areáli BZ sídli od roku 1938 Inštitút
botaniky, v roku 1950 bola BZ administratívne prevedená
pod Inštitút botaniky.

Vonkajšie expozície zahŕňajú zbierku drevín pôvodom 
z Kaukazu, zo Severnej Ameriky a tiež eurosibírske druhy. 
Zbierka vrátane skleníkov
obsahuje 1650 druhov a odrôd
stromov a krov, teda aspoň sa to
píše v brožúrke. Ale stav parku
dáva tušiť, že číslo bude nižšie.
Najväčší skleník v BZ je vážne
poškodený a zjavne chýbajú
peniaze na opravu, čo je veľká

škoda, ale menší skleník je funkčný. Tak som vliezol dovnútra, aby
som zistil, čo poznám a čo nepoznám.
Okrem bežných druhov, ako sú datľovníky, trachykarpy, dracény,
šeflery, fikusy, strelícia a aspidistra môžete v skleníku obdivovať
napríklad Pittosporum undulatum z Austrálie alebo ker Macadamia   
ternifolia z čeľade Proteaceae s jedlými semenami. Majú tu aj celom
bohatú zbierku kaktusov, aj keď iba v kvetináčoch a nie pekne
naaranžovanú v nejakej stálej expozícii.

Už v meste som si všimol, že v zeleni na 
rozdiel od Baku alebo Tbilisi nie sú zastúpené
teplomilné druhy, napríklad palmy, a albíziu 
som videl iba na jednom mieste, pri 
fontánach. A to isté platí pre jerevanskú BZ, 
ani v nej vonku nerastú teplomilné exoty. 
V skleníku zametala chodníček mladá pani, 
tak som ju oslovil a spýtal sa, aký silný mráz 
majú cez zimu v Jerevane. Ruština jej veľmi 
nešla, ale dohovorili sme sa. Podľa jej slov v 
Jerevane môže cez zimu teplota klesnúť až na 
-40°C, čo sa mi ale veľmi nepozdáva. 
Dodatočne som si preto po príchode domov 
našiel nejaké údaje – v Jerevane (990 m n. m.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Macadamia_ternifolia
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je cez zimu bežný mráz -20°C, v meste Gjumri (1500 m n. m.) však klesá až na -35°C. Takže ak si 
tvrdenie našej jerevanskej kolegyne premietneme na Arménsko ako celok, nebola ďaleko od pravdy. 
Potom sa rozrečnila a upozornila ma na zaujímavé druhy v zbierke.

Nad hlavou mi viseli
povedomé plody aj
kvety, ale neznáme
delené listy, tak som
si dôkladnejšie
prezeral opadané
kvietka, aby som
zistil, aký je to
strom. Z jerevanskej
kolegyne vyletelo, že je to Koelreuteria     bipinnata. Nie, 
v hlave mi nezablikala kontrolka. V hlave mi zahučala 

poplašná siréna a rozžiaril sa oslepujúci maják. A že prečo? S kolegyňou geologičkou inžinierkou 
Katarínkou z múzea v Prievidzi sme dali dokopy výstavu Kamenný     herbár, zameranú na porovnanie 
treťohorných rastlín z Handlovsko-nováckej panvy so súčasnými druhmi. Jedna fosília bola na 
základe stavby listovej žilnatiny popísaná ako mydlovník Sapindus falcifolius. 

Ale v severných Čechách sa podarilo objaviť nielen 
totožné listy, ale aj šupinovité obaly z plodov, podľa
ktorých to nie je Sapindus, ale jednoznačne 
Koelreuteria, pomenovaná menom K. reticulata. 
Rod Koelreuteria však tiež patrí do čeľade 
mydlovníkovitých (Sapindaceae). No a najbližší 
príbuzný tohto fosílneho druhu je – môžete trikrát 
hádať – správne,uhádli ste – Koelreuteria 
bipinnata. Druhý žijúci druh rodu, dobre známy 
jaseňovec metlinatý (K  .   paniculata), má listy dosť 
odlišné. A práve druh K. bipinnata som už 
dávnejšie opakovane hľadal v Indexoch seminum 
botanických záhrad, aby som ho získal do nášho 

Treťohorného parku aj na výstavu. A zrazu mi tu v Jerevane len tak brnkal po nose. Preto som sa 
jerevanskej kolegyne opýtal, či si môžem nazbierať semená
z vlaňajších plodov visiacich na strome. Ona odbehla do
kancelárie, priviedla svoju vedúcu, tej som vysvetlil, kto som a
prečo ma zaujíma ich Koelreuteria, napísali sme si kontakty na
seba a mladá pani mi priniesla stoličku, aby som dočiahol na
plody. Obe sa na mne viditeľne zabávali, ale nevadí. My
záhradníci pre seba máme pochopenie. Ešte som dostal plod 
Macadamie a bol som spokojný ako dobre nadojčené a
prebalené bábätko.
Ešte krátka prechádzka po BZ, potom vybehnúť kúsok ďalej
od záhrady na hlavnú cestu, zorientovať sa, zamávať na taxík (videl som to vo filme, tak som to 
vyskúšal a funguje to) a odviezť sa na Námestie republiky, kde som to už poznal.

Jerevan sa výrazne odlišuje od Baku aj od Tbilisi. Bol založený na mieste starovekého sídla Erebuni a
zároveň je to jedno z najdlhšie osídlených miest na Zemi, mám na mysli osídlenie na úrovni vyspelej 
civilizácie. Nad mestom doteraz stoja zvyšky pevnosti Erebuni, ktorá chránila severnú hranicu ríše 
Urartu. V minulosti v ňom prevládali nižšie tehlové, kamenné a drevené domy a budovy, podobné 
tým v Tbilisi, ale za sovietskej éry v medzivojnových časoch začala výrazná premena mesta. Jeho 
umiestnenie v doline medzi kopcami umožňovalo vytvorenie centrálneho kruhového Námestia 
republiky, vybudovaného v rokoch 1924-58, do ktorého sa lúčovito zbiehajú cesty zo všetkých strán, 
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preseknuté
kruhovou
štruktúrou
s množstvom
parkov. Veľa
budov je
postavených
z ružovkastého
tufu, ktorý
počas slnečných dní neodráža veľa svetla a dobre sa 
naň pozerá, takže na rozdiel od bielych budov 
v iných mestách nedráždi oči a neoslepuje. 
V architektúre sa prejavujú orientálne vplyvy 

s množstvom arkád a klenieb, ale štýl sa celkovo dá označiť ako neoklasicizmus. Prestavbu mesta 
naprojektovali arménski architekti pod vedením Alexandra Tamanjana (1876 – 1936). Ako nám 
podaktorým Milan neskôr povedal, keď sa ho miestni pýtali, ktoré mesto sa mu viac páčilo, či Tbilisi 
alebo Jerevan a on povedal, že Tbilisi, tak si povzdychli, že aj Jerevan bol kedysi taký, ale Rusi im ho 
prestavali. Ale to nie je celkom pravda, mesto prestavali Arméni, aj keď s ruskými školami. Zvyšky 
pôvodnej zástavby sa ešte zachovali v niektorých mestských štvrtiach, niečo schátralé bolo vidieť aj 
malý kúsok od nášho hotela, ale tiež pomaly ustupujú novšej výstavbe a modernizácii mesta. Mne 
osobne sa takto prestavaný Jerevan páči a aspoň si ho nikto nebude pliesť s Tbilisi. A ak by som si 
niektoré z troch navštívených hlavných miest naozaj rád dôkladne prešiel, tak na prvom mieste je 
Jerevan a jeho okolie. Možno sa podarí, keď budem veľký.

Ešte niekoľko viet o tom, o čo som prišiel, keď 
som nemohol ísť s našou partiou na prehliadku 
mesta.
Jednou z veľkých atrakcií je jerevanská 
Kaskáda. Je to veľkoryso navrhnutá vyhliadka 
využívajúca hornatý terén okrajových častí 
Jerevanu. Projekt kaskád navrhol ešte v roku 
1924 Alexandr Tamanjan, ale výstavba podľa 
upraveného projektu začala až v roku 1971. 
Prerušilo ju mimoriadne silné zemetrasenie 
v roku 1988, rozpad ZSSR a vojna o Náhorný 
Karabach a jej pokračovanie umožnili dary 

arménskej diaspóry. Kaskádu tvorí 5 terás prepojených
schodami a pod nimi v priamej línii sa nachádza park s

kvetinovými
záhonmi. Na
terasách sú
umiestnené
alebo priamo
zabudované
moderné
sochárske diela, 
fontány, reštaurácie a kaviarne, konajú sa na nich výstavy, 
koncerty…

Kaskáda poskytuje krásny výhľad na Jerevan s Araratom v pozadí.

Ďalej si moji kolegovia pozreli obriu sochu Matka Arménska z roku 1967, postavenú na podstavci, 
na ktorom predtým bola socha Stalina z roku 1950. Autorovi sochy sa úspešne podarilo prepojiť starší
podstavec a novšiu sochu, aj keď bol kritizovaný za to, že nič nové nepriniesol, motív sochy ženy s 
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mečom v ruke bol opakovane použitý už v minulosti.

Pamätník Matka Arménska je venovaný obetiam vojen,
predovšetkým Druhej svetovej vojny a vojny o Náhorný
Karabach.

Kolegovia navštívili
tiež Múzeum genocídy
Arménov a ako
povedali, bol to silný
zážitok. My na
Slovensku si
uchovávame
v historickej pamäti
besnenie Turkov, hoci
k nemu došlo už pred

stáročiami. Arméni pocítili ich krutosť len pred sto rokmi.
Turkom sa začala rozpadať Osmanská ríša, podrobené

národy sa oslobodzovali
od tureckej okupácie. Najväčší podiel na vraždení Arménov mali 
tureckí a moslimskí utečenci z Európy, ale Turkom sa na to 
podarilo nahuckať aj Kurdov. Zahynulo jeden a po milióna 
Arménov, státisíce ich ušli do zahraničia, a to všetko za výrečného
mlčania západných veľmocí, ktoré si chceli uchovať Turecko ako 
spojenca. Keďže sa Arméni nevedeli dovolať spravodlivosti na 
medzinárodnom fóre, sami sa postarali o likvidáciu strojcov 
genocídy pomocou atentátov v operácii nazvanej podľa 
starogréckej bohyne pomsty Nemesis. Niektoré „západné 
demokracie“ doteraz nepriznali, že vraždenie Arménov a pochody 
smrti cez púšť boli vedomá a úmyselná genocída. Geopolitické 
záujmy nadovšetko.
Turci sa dopustili genocídy aj na Asýrčanoch, súbežne 
z genocídou Arménov počas Prvej svetovej vojny, zahynulo pri 
nej približne 300 000 ľudí.

Treba mať neustále na pamäti, že v Turecku sú stále živé myšlienky o obnovení Osmanskej ríše v jej 
najväčšom rozsahu a vôbec nemusíme pochybovať o tom, že tureckí predstavitelia na tom skryto 
pracujú. Robia so zálusk predovšetkým na grécke ostrovy. Ale podľa starých proroctiev Istanbul 
jedného dňa bude opäť kresťanský a vráti sa k pomenovaniu Konštantinopol…

Na druhý a predposledný večer v Jerevane sme mali objednanú večeru 
mimo hotela, v inom podniku,  spojenú s arménskym folklórnym 
večerom. A okrem večere a pesničiek sa Silvia dočkala prekvapenia, 
mala práve meniny, tak Miro
jej za celý koľektyv odovzdal
malý darček.
Vzhľadom na predchádzajúcu

veselú noc som si dal len diétnu večeru, ale kolegovci si
dopriali, a aj ja som im rád doprial, veď na takéto
vydarené akcie sa spomína ešte dlho po návrate domov.
Priznám sa, arménsky folklórny večer sa mi páčil oveľa
viac ako ten gruzínsky. A to aj napriek tomu, že nám
nehrala, nespievala a netancovala ABBA – Армянский 
большой балалайковый ансамбль. Zostava v zrelom



veku však dokázala rozprúdiť zábavu aj krv v našich žilách a vyslúžila si náš potlesk.

Po večeri sme vyšli na ulicu, kde nás upútalo nezvyčajné predstavenie. Cez sklo jednej reštaurácie 
sme mohli obdivovať tetušky, ktoré priamo na mieste pre hostí pripravovali miestny druh chleba - 
lavaš. Jedna rozvaľkala hrudku cesta, druhá rozvaľkané cesto ešte ponaťahovala a povykrúcala tak, 
ako keď temperamentný Talian pripravuje pizzu, potom cestovú „plachtu“ umiestnila na bochníkovitú
pomôcku a nalepila ju na vnútornú stenu pece. Keď si tetušky všimli, že ich cez sklo niekto pozoruje, 
viditeľne sa rozkokošili a užívali si náš obdiv.

Potom sme s Paľom zašli k slávnym jerevanským fontánam a to 
teda bolo niečo. Fontány na promenáde sú usporiadané v dlhom
rade vo viacerých nádržiach, v každej nádrži je množstvo 
trysiek a svetiel. Trysky a svetlá sú naprogramované tak, aby 
vytvárali farebné a tvarové efekty - vzory, prechody, blikanie aj 
„mexické vlny“. To sa nedá opísať, radšej niekoľko fotografií, len
škoda, že statických, nepohyblivých. A pohyblivé video so 
zvukom sa vytlačiť nedá.
Pri fontánach sa
nachádza tiež niekoľko

kovových sôch zvierat, ale ak si ich chcete odfotiť, máte
smolu. Stále sa na ne niekto šplhá, fotí sa pri nich a skúša

vašu trpezlivosť. Ale
my s Paľom sme
trpezliví.
Na konci radu
fontán sú ešte dve
odlišné fontány –
jedna vystrekuje
vodu do tvaru tunela, cez ktorý prebiehajú decká aj dospelí a
je im jedno, že sú úplne premáčaní, majú so sebou suché 
oblečenie,
druhá

pozostáva z kolmých výtryskov vody, čo je síce
bežné aj inde, ale je doplnená zapusteným
farebne podsvieteným potôčikom, čo som zatiaľ
nikde inde nevidel a páči sa mi to. Aj Paľa to
očarilo.

Fontánová
promenáda je
ukončená sochou
nám neznámeho
arménskeho
dejateľa, nám pri
nočnom osvetlení
pripomenula Klementa
Gottwalda.
Z promenády sme sa presunuli
na Námestie republiky,
k hrajúcej a spievajúcej
fontáne. Tá tiež vytvárala
rôzne tvarové a svetelné
efekty, k tomu zneli arménske

piesne o Jerevane, vyzeralo to dobre, ale – ako celok to pôsobilo



tak trošku snobsky a sterilne, zatiaľ čo fontány na promenáde boli naozaj zábavné a uvoľnené a 
prekypovali životom.

Takže dosť bolo kultúry, treba ísť spať.



14. deň – 28. august 2019 - streda

Predposlednú noc si podaktorí z našej výpravy užili tak, že si mohli spolu so skupinou Horkýže Slíže
zaspievať
Bolí ma hlava jak koňa
včera som prišiel domov dnes
podľa Murphyho zákona
paragraf tri odstavec šesť
vyzujte ma nechajte ma
pokus o návrat Krakena
dnes so mnou aj tak nepohneš…

Posledný deň pobytu v Arménsku sme venovali výletu do okolia, asi hodinu jazdy od Jerevanu.
Najskôr sme sa zastavili na vyhliadkovom kopci, z ktorého
je za priaznivých okolností krásny výhľad z Arménska 
do Arménska -
na Ararat. My sme
však mali oblačné
počasie a vo
vzduchu mierny
opar, tak sme si
reklamné fotky
nemohli urobiť.
V budove na

vrchole vyhliadkového kopca miestny umelec silným hlasom
spieval známe ruské piesne, napríklad Подмосковские 
вечера. Mňa však zaujalo niečo iné – trvalka s listami podobnými agátu a s chlpatými strukmi. 

Poznal som ju len z článkov na internete, ale určite to bola ona – 
bylinná Sophora     alopecuroides. Najznámejším druhom rodu je 
stromovitá Sophora japonica bežná v mestskej zeleni v Bratislave, 
ale tiež v Baku. Niektorí botanici ju však radia do osobitného rodu
ako Styphnolobium japonicum.

Keď sme sa
dostatočne
pokochali

vyhliadkou na takmer neviditeľný Ararat, nasadli
sme do minibusu a zamierili ku kláštoru Geghard,
v ktorom má byť podľa legendy umiestnený hrot
kopije, ktorou prebodli bok Ježiša na kríži – slovo 
geghard znamená kopija. Samozrejme, pravosť nie

je možné
overiť,
buď tomu
veríte
alebo nie.
Kláštor Geghard je vybudovaný na dramatickom mieste, 
takmer na hornom konci hlbokej doliny pod vysokou skalou. 
Značná časť kláštorného komplexu je dokonca vytesaná 
priamo do skaly. Budovanie začalo už vo 4. storočí na mieste 
posvätného prameňa vyvierajúceho v jaskyni. Pôvodný 
názov kláštora bol Ajrivank, doslova jaskynný kláštor. 

Hlavné obdobie výstavby začalo po roku 1215 pod vedením bratov Zakarjanovcov, ktorí bojovali 
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proti seldžuckým Turkom vo vojsku gruzínskej kráľovnej Tamar.

Pri kláštore sme mali chvíľu čas a dalo sa zbehnúť k potoku, tak
som to využil a trochu si poskákal po balvanoch v koryte 
pomedzi vŕby a boľševníky a porasty zaujímavej mohutnej 
trvalky Datisca 
cannabina. Našťastie
bez chemického úrazu.
Potok vytvára pekné
jazierka aj malé
vodopády, ale jeho
okolie je dosť suché a
pokiaľ ide o dreviny,
tak druhovo chudobné.
Rastú okolo neho
predovšetkým vŕby, ale
našiel by sa aj nejaký brest a čerešňa mahalebka. Príjemne 
prekvapil tavoľník vrúbkovaný (Spiraea crenata). Ten podľa 
botany.cz výskytom
zasahuje na Slovensko,

ale iba jedinou lokalitou a aj na tej je nezvestný. Nebol som
sám, koho zlákal potok, po skalách si zaskákal aj Milan.

Z Geghardu sme sa presunuli
do mesta Garni, v ktorom sa
nachádza jediná antická
pamiatka na území Arménska,
aj to výrazne ovplyvnená
prestavbou.
Na ulici nás privítala vysoká štíhla krásavica v národnom kroji, ale 
chúďa, asi bola hluchá a nemá, lebo na pozdrav neodpovedala, a asi aj 
ochrnutá, lebo sa vôbec
nehýbala. Ale inak vážne kočka.
Samotná antická stavba sa
nachádza na okraji mesta na
okraji útesu nad hlbokým

riečnym údolím. To ju robilo takmer nedobytnou.
V dochovaných nápisoch sa síce píše, že chrám dal postaviť 
Trdat I. (Tiridat I.) v roku 76, ale už predtým na tomto mieste 
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stál starší
chrám. Jeho
potomok,
Trdat III.
Veľký dal
chrám
začiatkom 4.
storočia
prestavať.
Práve počas vlády Trdata III. bolo kresťanstvo prijaté 
ako oficiálne

štátne náboženstvo Arménska. Antický chrám zničilo
zemetrasenie v roku 1679, počas sovietskej éry v rokoch

1966-76 bol znova
vybudovaný, aj keď
už ho nebolo možné
úplne zreštaurovať
do pôvodného stavu.
Je súčasťou
rozsiahlejšieho komplexu, ktorého zvyšky odhaľujú 
archeológovia.

Po prehliadke oboch chrámov sme sa vrátili naspäť do 
Jerevanu a „zakotvili“ sme pri GUM-e. Je to skratka zo
sovietskych čias a znamená Государственный 
универзальный магазин, čiže Štátny univerzálny obchod.
V skutočnosti to je veľká krytá tržnica, na ktorej sa predávajú
ovocie, zelenina a výrobky z nich, ale tiež odevy, obuv…
Tam sme si dohodli ďalší bod programu a dali si rozchod.

Mne stačilo vliezť dovnútra a kúpiť pre rodinu orieškové
„sviečky“, ktoré nám Milan dal ochutnať prvý deň v Tbilisi.
No a keďže dva dni predtým som bol dočasne vyradený z prevádzky, využil som voľný čas na 
prehliadku blízkeho parku s množstvom atrakcií.

Park, do ktorého som vliezol, je súčasťou parkového 
komplexu obkolesujúceho širšie centrum Jerevanu. Nie sú 
to len porasty stromov, záhony s kanami a ružami, ale aj 
pamätníky venované
významným
osobnostiam,
jazierka, fontány a
predovšetkým
množstvo zábavy

nielen pre deti, spojenej s posedením pri niečom na vypitie
aj na zjedenie. Kolotoče všetkých druhov, od autíčkových a
vláčikových cez včielky až po dinosaury, ale tiež motorové



labute, na ktorých sa za mierny poplatok môžete povoziť po hladine jazierka. Ťažká romantika.

Zeleň v parku nevyniká druhovým bohatstvom, aj keď nájdu sa v ňom celkom pekné kúsky 
platanov a objavil som aj albíziu.

Týmto smerom som sa
nevybral náhodou, Paľo
mi na mape Jerevanu
ukázal, kde sídli bájne 
Rádio     Jerevan a uznajte,
byť v Jerevane a nevidieť
to preslávené rádio by bol
takmer smrteľný hriech.

Rádio Jerevan sa
v skutočnosti nazýva Hayastani     hanrayin     rradio, vo voľnom
preklade Verejnoprávne rádio Arménska, a neobklopujú ho

davy fanúšikov. Je to celkom
obyčajná pekná úhľadná budova
v historizujúcom štýle, pred
hlavným vchodom je umiestnená
bronzová plastika sediacej ženy
s rádiom na kolenách (to rádio

naozaj vysiela) a v dlažbe sú zapustené plakety s menami najznámejších miestnych redaktorov. A 
nám všetkým je jasné, že Rádio Jerevan nie je nič iné ako vtipná a občas provokačná paródia na 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Radio_of_Armenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Radio_of_Armenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Radio_of_Armenia
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Jerevan
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Jerevan


bežné rozhlasové programy s otázkami a odpoveďami, politickými, nepolitickými, občas 
rypáckymi a často absurdnými a nemá nič spoločné so skutočným verejnoprávnym vysielačom.
Toto skutočné rádio vysiela vo viacerých jazykoch – samozrejme arménsky, ale tiež 
azerbajdžansky, anglicky, arabsky, asýrsky, grécky, gruzínsky, španielsky, kurdsky, nemecky, 
perzsky, rusky, turecky a francúzsky, väčšinou cez internet.
Na ukážku aspoň jeden vtip.
Otázka pre Rádio Jerevan: Môžu mať muž a žena pomer počas behu?
Odpoveď Rádia Jerevan: Nemôžu, pretože je vedecky dokázané, že žena s vykasanou sukňou beží 
rýchlejšie ako muž so spustenými nohavicami.

Posledným bodom
programu
v Arménsku aj na
výlete bola návšteva
podniku, v ktorom sa
vyrába známy až
najznámejší
arménsky koňak 
Ararat. Je to jediný

nápoj tohto druhu, ktorý od Francúzov dostal výnimku a môže byť označovaný názvom koňak.
Na recepcii si nás vyzdvihla
drobná usmiata Maria a
previedla nás prevádzkou.
Všetko čisté, upravené,
usporiadané, naozaj pekný
starší výrazne
zmodernizovaný interiér
s množstvom doplnkov čisto len pre estetiku a zvýšenie 
útulnosti. Ale na mne aj tak nezarobia. Vo fotogalérii na 

stene sme si mohli pozrieť fotky významných hostí, ktorí zavítali do tohto podniku. V našej oblasti 
má najväčšiu popularitu český prezident Miloš Zeman, preslávený svojimi bonmotmi.

Komu koňačik chutí, nech si dá, a
tak si na degustácii dvoch vzoriek
labužníci uchmatli aj môj prídel.

Na poslednej večeri v Jerevane od nás dostal Milan malú 
pozornosť v podobe knihy s arménskym umením a 
kultúrou s venovaním, ktoré krasodušne vymysleli a 
krasopisne napísali Slávka a Veverka. A potom už len zbaliť všetky veci, na nič nezabudnúť, nebrať 
z hotela nič, čo nám nepatrí a aspoň na chvíľku si ľahnúť pred veľmi skorým vstávaním, lebo na 
nasledujúci deň sme mali pred sebou dlhú cestu domov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ararat_(brandy)


15. deň – 29. august 2019 - štvrtok

Vstávať o druhej ráno nie je nič príjemné, ale nedalo sa tomu vyhnúť, ak sme chceli stihnúť 
lietadlo. Aj tak asi nikto nespal od nervozity pred dlhou cestou.
Ráno o 3:00 sme nasadli do minibusu na vôbec poslednú krátku jazdu po Jerevane, od hotela na 
letisko Zvartnoc, kde sme sa rozlúčili s naším spoľahlivým a trpezlivým šoférom Samsonom, ktorý
s nami strávil 10 dní. Všetky formality prebehli hladko, ale v lietadle som sa takmer naštval. Na 
mojom mieste 24F pri okienku vpravo sedel tučný chlapík s tupým výrazom tváre a ani za svet sa 
odtiaľ nechcel odpratať, lebo mal vedľa seba dve svoje adolescentné dcéry. Cez uličku sedel zvyšok
jeho rodiny. Letuška ma najskôr chcela usadiť o rad dopredu, ale tam zasa mala miesto jedna z 
našich dvoch Soní. Bol som síce v práve a mohol som trvať na tom, aby mi ten domyslite si 
ľubovoľné škaredé slovo uvoľnil moje miesto, ale nemal som chuť hádať sa a tak som si sadol na 
iné voľné miesto, pri uličke. Ale bez výhľadu na Elbrus… :/
Let do Kyjeva trval o niečo kratšie ako dva týždne predtým let z Kyjeva do Baku, nielen preto, že 
Jerevan je bližšie ku Kyjevu, ale aj preto, lebo teraz sme leteli proti smeru zemskej rotácie. Na 
formality a iné záležitosti na letisku v Kyjeve sme mali len niečo vyše hodiny. Na bezpečnostnej 
bráne som zapípal, prístroj asi zachytil moje oceľové nervy, ktoré som musel aktivovať pri 
nastupovaní do lietadla v Jerevane. Ale Milan tiež zapípal, prístroj nepochybne zachytil jeho zlaté 
srdce.
Pri nastupovaní do ďalšieho lietadla, z Kyjeva do Viedne, som si všimol oddelený priestor vpredu, 
tak som sa spýtal mladého „letuška“, či to je prvá trieda. On mi to potvrdil, tak som chcel vedieť, či
prvá trieda bude vo Viedni skôr. Neviem, čo mu bolo smiešne na mojej otázke, podľa mňa by prvá 
trieda v lietadle mala mať nejaké výhody, nemyslíte?

Keď sme cez okienko lietadla vedeli rozlíšiť Ostrihomskú baziliku a vodné dielo Gabčíkovo, vedeli

sme, že sa blížime k letisku. Ešte pohľad zhora na Neziderské jazero a na rakúske „vrtuľovníkové“
lesy, potom hladké pristátie, formality a cesta na Slovensko, do Bratislavy, kde sme ukončili výlet a
vystískali sa, veď za tie dva týždne sme si na seba naozaj zvykli.

Malá skupinka ešte uviazla na bratislavskej hlavnej stanici – ja, Paľo, Miriam, Maja, Slávka a 
Milan. Družná debata sa viedla hlavne okolo cestovania. Ešte počas cesty po Kaukaze a okolí som 
si všimol, že Maja a Slávka sa navzájom oslovujú Mici, tak potom na nástupišti, keď sme ich išli 
odprevadiť na vlak, som sa ich spýtal, ktorá z nich je Mici. Slávka vybuchla do smiechu a 
odpovedala: „Každý je Mici, keď si neviem spomenúť na meno, aj ty si Mici :D“

Hm, tak dobre, 24 kusov Mici (počítam aj Mici Milana a Mici Samsona), bolo mi s vami naozaj 
dobre, na akcie tohto druhu sa nezabúda a keby čosi, suveníry, fotky a magnetky osviežia 
spomienky.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nezidersk%C3%A9_jazero
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nezidersk%C3%A9_jazero
https://en.wikipedia.org/wiki/Zvartnots_International_Airport


Zhrnutie:

Toto bola ďalšia z naozaj vydarených akcií, ktoré spolu „spáchali“ naša SZKT a CK Svetobežník.
Milan ako sprievodca je na 1*, ochotný, spoľahlivý, vybavuje, zariaďuje… a my sme cítili, že 
preňho nie sme len bežní klienti, ale priatelia. A my sme sa snažili byť disciplinovaní a nerobiť 
Milanovi a sebe navzájom problémy. A tak to má byť.

Po návrate domov som napísal riaditeľovi BZ v Baku aj dobrej tetuške z BZ v Jerevane, ale 
odpovede som sa zatiaľ nedočkal. To prežijem. Hlavné je, že Rhus coriaria aj Periploca graeca 
z Baku začali pučať a len čo to bude možné, vysadím ich do Treťohorného parku. Ešte aby vyklíčila
Koelreuteria bipinnata z Jerevanu.

Takže dámy a páni, ďakujem Vám za skvelú spoločnosť, urobili ste môj život krajším. Tak zasa 
niekedy do videnia.

Zaznamenal a spísal: Ing. Martin Smatana

Azerbajdžan – 15.8. - 18.8.2019
Gruzínsko – 19.8. - 23.8.2019
Arménsko – 24.8. - 29.8.2018

Autori fotografií:

Ing. Martin Smatana
Ing. arch. Pavel Fabián – kaskáda v Jerevane, Matka Arménska, interiér Múzea kobercov v Baku
Ing. Marie Straková – karavanseraj Selim Pass – predaj suvenírov
Ing. Miroslav Horváth – spoločné foto v Tbilisi

P.S. č. 1: Milan, keď budeš niekedy v Jerevane, odkáž Samsonovi, že všetky dámy z našej výpravy 
mu posielajú pusu :)



P.S. č. 2: Kolegyňa Maja Parráková spracovala stručnú štatistiku z nášho putovania Kaukazom a 
okolím

bus : Azerbajdžan cca : 630 km, Gruzínsko+Arménsko 3800 km, /povedal Samson/+milý retro nočný 
presun Baku - Tbilisi 549 km, t.j. spolu 4979 km….nech je 5000 km
peši : podľa krokomeru sme prešli 169 146 krokov, čo je v prepočte na km 121,164 km, čo je 
v priemere na deň 8,6 km.
Keď sa na to pozrieme tak, že dva dni sme cca leteli a luxusne cestovali, tak to vyjde priemerne na 
deň cca 10 km, každý deň.
Najviac sme nachodili utorok 27.8. to bolo 15,7 km/ 22 029 krokov / Kde sme to boli? (prechádzka po 
Jerevane, Kaskáda a tak)

P.S. č. 3: Rozprávanie o našom motaní sa po Kaukaze, Zakaukazsku a Arménskej vysočine som 
začal pesničkou На Кавказе есть гора. Je to taká vtipná, satirická aj vrtácka pieseň na spôsob 
častušiek, v ktorej si autor tak trochu uťahuje z Gruzíncov. Veď aj my si uťahujeme z Čechov a oni 
z nás a aj tak sa máme radi.

Pieseň má veľa verzií, ťažko vybrať vtipnejšiu, tak aspoň jedna z tých slušnejších:

На Кавказе есть гора самый он выский
А под гороую течёт река самый он глубокий
Если на гора залезть и с гора бросаться
Очень много шансов есть в небо оказаться

Припев:
Гогия, Гогия, Шантаурия Гогия,
Гамардцоба, генацвале, Шантаурия Гогия

От лавины вниз бежит в жопу раненый джигит
Далеко не убежит – глубоко кинжал сидит
Скоро в армию пойду заберут в Абхазию
Может быть, в последний раз на коня залазею

Припев

Как-то я сидел в гостях, что-то плавало в борщах
Я хотел его поймать а оно давай нырять
На столе стоит стакан, в том стакане таракан
Почему там таракан? У него квартира там

Припев

На столе стоит стакан в том стакане лилия 
Что ж ты смотришь на меня Морда крокодилия?
Эта дама не пойдёт ни в кино, ни в цирка
Потому что у неё на колготках дырка

Припев

Ты грузин и я грузин, вместе много лет и зим
Мы спустились оба с гор и торгуем помидор
Ты грузин и я грузин, оба мы абреки
Ты торгуешь апельсин а я чебуреки

Припев

Na Kaukaze je hora, ten najvyšší
A pod horou tečie rieka, ten najhlbší
Ak na hora vyliezť a z hora vrhnúť sa
Veľmi veľa šancí je do neba porúčať sa

Refrén
Gogija, Gogija, Šantahurija Gogija,
Gamardžoba, genacvale, Šantahurija Gogija  1*

Od lavíny dole beží do zadku ranený džigit
Ďaleko nedobehne, hlboko kinžal uviazol
Čoskoro do armády pôjdem odvedú ma do Abcházska
Môže byť, že posledný raz na koňa vyleziem

Refrén

Ako som tak sedel na návšteve, čosi plávalo v boršči
Chcel som to vytiahnuť a ono daváj ponárať sa
Na stole stojí pohár, v tom pohári šváb
Prečo je tam šváb? Má tam byt

Refrén

Na stole stojí pohár, v tom pohári ľalia
Čože na mňa hľadíš, morda krokodília?
Táto dáma ne pôjde ani do kina ani do cirkusa
Pretože má na nohavičkách dierku

Refrén

Ty si Gruzínec, i ja som Gruzínec, spolu sme mnoho liet aj
zím
Obaja sme zliezli z hôr a obchodujeme s paradajkami
Ty si Gruzínec, i ja som Gruzínec, obaja sme „abreki“ 2*
Ty obchoduješ s pomarančmi a ja s čeburekmi 3*

Refrén

https://www.youtube.com/watch?v=bsee1mVwCa0


1* Gogija – gruzínske meno

Šantahurija – gruzínske priezvisko

gamardžoba – gruzínsky pozdrav, vo voľnom preklade znamená „víťazstvo“

genacvale – ľudia

2* abrek – účastník odboja v období ruského záboru Kaukazu v 19. storočí

3* čeburek – tatársky mäsový piroh

S použitím Google Maps spracoval Ing. Martin Smatana



S použitím Google Maps spracovala Ing. Mária Parráková



S použitím Google Maps spracoval Ing. Martin Smatana

S použitím Google Maps spracoval Ing. Martin Smatana


