
NAVZDORY OSUDU Text a foto: SATUR

Na svete žije niekoľko sto miliónov negramotných žien, ale žiadna z nich 
nie je Kubánka. Až polovicu Kubáncov tvoria mulati. Náhrobné kamene na 
miestnych cintorínoch sú biele. Kuba je však pestrofarebná... a šťavnatá. 
Ako cukrová trstina, ktorá tvorila desiatky rokov základný pilier miestnej 
ekonomiky. Niekedy má však život v tomto Karibskom raji aj trpkú príchuť, 
rozprávajú príbehy niekoľkých osudov. Navzdory tomu si však Kubánci 
radosť zo života nechcú nechať vziať.
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PODNIKATEĽKA
Altamira stojí na okraji cesty a zo-
široka sa usmieva. Drží tabuľku 
s nápisom „REN RUN“ a verí, že 
pochopíme a zastavíme. Zastavili 
sme, ale zo zvedavosti. Kde sa tu čo 
beží? Až po chvíľke diskusie sme po-
chopili, že zámerom Altamiry nie je 
niekam bežať, ale prenajať izbu, t.j. 
RENT-A-ROOM. Znalosť angličtiny 
je na ostrove vo všeobecnosti dosť 
nízka, hoci podľa slov nášho priateľa 
Jesúsa z Baracoa na národnom tele-
víznom kanáli bežia jazykové kurzy 
pravidelne, každý deň o siedmej ráno 

a o ôsmej večer. Bez problémov a ply-
nulo hovoria len čašníci a personál na 
Varadere. Ubytovanie sme u Altami-
ry zjednali za 10 USD, čo bol opro-
ti štandardnej cene 25 USD na noc 
v tzv. casa particular, teda ubytovaní 
v súkromí, dosť veľký rozdiel. Altami-
ra totiž svoj biznis prevádzkuje nele-
gálne – ako neohlásenú živnosť, aby 
sa vyhla plateniu vysokých daní, ktoré 
predstavujú mesačne až 250 USD bez 
ohľadu na to, či sa u nej niekto ubytu-
je alebo nie. Najkurióznejší bol fakt, 
že Altamirin domček stojí takmer pod 
oknami polície. Večera zodpovedala 
doterajšiemu nastaveniu: fantastický 
homár na paradajkovej omáčke za 10 
USD, pričom súkromný lov homárov 
je samozrejme takisto zakázaný.

STRÁŽNIK

Nádhernou vlastnosťou ostrova je, 
že tu neexistuje zápcha a auto vždy 
zaparkujete rovno pred vchodom do 
svojej „casa particular“. Vtedy k vám 
vždy priskočí sused odnaproti a veľa-
významne si ukazovákom potiahne 
dole spodné viečko – znak, že vám 
na to vaše fáro v noci za malý bakšiš 
mrkne, aby ste vy mohli v pokoji spať. 
Nárok na auto majú totiž len politici 
a športovci – a turisti, za príslušný 
„buržoázny“ poplatok. Ostatní sú od-
kázaní na podomácky rekonštruované 
americké veterány, kde smerovky na-
hrádza mávanie rukou a svetlá svietia 
len ojedinele. Tí, čo nemali ani toľko 
šťastia, stopujú po okrajoch cesty. 
Pravidelná autobusová doprava fun-
guje nespoľahlivo a len na hlavných 
cestách, do odľahlejších oblastí jazdia 
buď nákladiačiky zvážajúce robotní-
kov, alebo vôbec nič. Napríklad hoci 
učiteľka v dedinke La Bajada býva len 
30 km odtiaľ, do práce nedochádza, 
ale býva priamo v škole – inak by sa 
vyučovanie nikdy nemohlo začať 
včas. Pani Carmen si zasa musela roz-
plánovať nákup farby v 60 km vzdiale-
nom meste na celý deň – ráno musela 
na 30 km niekoho stopnúť, potom 
„chytiť“ miestny autobus na zvyšných 
30 km, nakúpiť farbu (ak ju medzitým 
nevypredali), skúsiť sa zviezť naspäť 
tých 30 km robotníckym nákladiači-
kom a potom dúfať v opätovné šťastie, 
že ju zvezú nejakí turisti smerujúci do 
populárneho potápačského strediska 
Maria La Gorda.
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DUCHOVNÝ
Imanuel býva na „dobrej adrese“ v Tri-
nidade, najvýznamnejšej pamiatke 
UNESCO celého ostrova: mestečko 
plné jedinečných dláždených krivo-
lakých uličiek s konskými povozmi 
a nádherne zachovalými domami z ko-
loniálnej éry, ktorému dominuje maleb-
ný františkánsky kostol. Uličky sú plné 
predavačov zeleniny, dôstojných pánov 
– zanietených hráčov domina a nadše-
ných mladých hráčov basebalu. Navy-
še najbližšia karibská pláž (pláže Vara-
dera patria v skutočnosti do Atlantiku) 
je od mesta vzdialená len 5 kilometrov. 
Odetý od hlavy až po päty v bielom, 
Imanuel je predstaveným santérie – 
teda afro-kubánskej viery, ktorá má 
pôvod v náboženstve „Regla de Ocha“, 
praktizovanom v juhovýchodnej Ni-
gérii. Z jeho 400 bôžikov je na Kube
uctievaných asi dvadsať, pričom kaž-
dý sa identifi kuje niektorým z kres-
ťanských svätých (napríklad Orula = 
sv. František z Assisi). Pri návšteve si 
všimnite obetné dary na úpätí posvät-
ného stromu ceiba či desiatky sviečok, 
kvetov a bábik okolo svätostánku s Vir-
gen de Regla (Madonnou). Toto všetko 
nám Imanuel síce trpezlivo vysvetľoval, 
ale príliš zanietenie sa pritom netváril. 
Byť duchovným je preňho jednoducho 
dobrý biznis – špeciálne ceremónie 
pre turistov či štát mu vynášajú vytú-
žené doláre a prezývku „diplobabalao“ 
– kňaz pracujúci pre peniaze. Teší sa 
úcte „ovečiek“ a najmä ich početným 
hmotným darom, ale nič viac. Úlohou 
pravého „babalao“ je však byť lekárom 
tela aj duše, pomáhať ľuďom riešiť ich 
problémy prostredníctvom mágie.

UČITEĽKA TANCA
Evelien je Imanuelova suseda. Vedie 
miestnu mládežnícku tanečnú skupinu 
a po večeroch si privyrába doučova-
ním cudzincov, ktorí sa na diskotéke 
tiež chcú vlniť tak prirodzene a zvodne 
ako miestni obyvatelia, ktorí akoby ve-
deli tancovať salsu ešte skôr, ako vôbec 
prišli na svet. A výročie socialistickej 
revolúcie hudobnej produkcii praje – 
ako nám povedal jeden zo staviteľov 
aparatúry a pódia v Holguíne – viac 
než 50 rokov revolúcie rovná sa aspoň 
50 dní tanca, hudby a zábavy, 50 dní 
pouličných diskoték a koncertov. Na 
celom ostrove to každý večer neuveri-
teľne žije – jedinú výnimku tvorí Nový 
rok, ktorý je podobne ako naše Viano-
ce vyslovene rodinným sviatkom, keď 
sa všetci stretávajú okolo spoločného 
stola a tancujú len doma. Jedným 
z pozitívnych vynálezov revolúcie sú 
tzv. „Casa de la musica“ a „Casa de 
la trova“, teda akési Domy kultúry, 
ktorých je po celom ostrove asi 250. 
Svoje brány nezatvárajú ani v pon-
delok, program hosťujúcich kapiel je 
neuveriteľne pestrý a rytmus chytľavý. 
Znie hlavne son, predchodca salsy, 
poeticky opisovaný ako vášeň medzi 
španielskou gitarou a africkými bubna-
mi. Najznámejšou skladbou je určite 
Guantanamera s textom od José Mar-
tího, najvýznamnejšieho kubánskeho 
básnika a hrdinu boja za nezávislosť, 
ktorá sa považuje aj za neofi ciálnu ku-
bánsku hymnu. 

KONŠTRUKTÉR
Okrem ekonomických ťažkostí spô-
sobených hospodárskym embargom 
a centrálnym plánovaním sužujú 
krajinu aj prírodné živly. Pred štyrmi 
rokmi sa krajinou prehnal v auguste 
mimoriadne silný hurikán, ničiaci 
všetko, čo mu stálo v ceste – úrodu, 
telefónne vedenie, domy, dobytok, 
cesty... Nádherné údolie Viňales, 
známe predovšetkým jedinečnými 
homolovitými útvarmi vápencového 
pôvodu, tzv. mogotmi, množstvom 
jaskýň a ideálnymi podmienkami pre 
pestovanie tabaku, patrilo medzi naj-
viac postihnuté. Sťažovali sa nám poľ-
nohospodári, ubytovatelia aj sprievod-
covia. Zároveň ale boli šťastní a hrdí, 
že okrem množstva jaskýň, v ktorých 
sa môžu ukryť, majú medzi sebou aj 
šikovného architekta – konštruktéra 
tzv. „bojónov“, akýchsi zemľaniek 
skonštruovaných špeciálnou tech-
nológiou z prírodných materiálov 
a zapustených do zeme tak, že v nich 
môžu s rodinou aj jedlom prečkať bez 
strachu, že im odfúkne strechu nad 
hlavou aj to najväčšie besnenie. Skrát-
ka: vďaka nemu sa v „bojóne“ neboja.
Nepredstaviteľná paleta odtieňov ze-
lenej kontrastujúca s hyperúrodnou 
červenou pôdou, majestátne sa tý-
čiace kráľovské palmy a ten najlepší 
tabak na svete im dáva do rúk ďalší 
silný argument, aby zostali.
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ČO TREBA VEDIEŤ / ZVYKY A ZVLÁŠTNOSTI

 Goodbye Lenin Minority 
Report
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