Drevený skvost. V centre Rajeckej Lesnej víta a uchvacuje svojím „zlatom“ návštevníkov nielen zo Slovenska

Najväčší betlehem
a najkrehkejšie ozdoby
Vianočné sviatky pokoja, lásky a hojnosti každoročne zavítajú do našich domovov a prinútia na
chvíľu zastaviť. Seba i čas. Čaro, vôňa, koledy, odkaz predkov a... symboly. Patria medzi ne určite
aj betlehemy a ozdobené stromčeky. Hoci ich nájdeme prakticky na celom svete, aj my máme,
pravdaže, slovenské špecifiká. Tradície, hoci sú aj takpovediac „menej bradaté“.
Text: Ivan Krajčovič | Foto: Fotografie: autor a archív VD Okrasa
Slovenský betlehem –
splnený sen

Sú Slováci, na ktorých nezabúdame
aj v súvislosti s najkrajšími sviatkami roka. Jedným z nich je rezbár Jozef Pekara. Majster, po ktorom zostalo úžasné dielo. Najväčší pohyblivý drevený betlehem na svete, plod
sedemnásťročnej práce, ktoré môžu
návštevníci obdivovať v malebnej
dedinke Rajecká Lesná.
K dlátu nemal doma ďaleko. Jeho
otec bol debnár a aj starší brat Ján
pracoval ako rezbár. Zvláštnosťou
podniku v Rajci, kde Jozef Pekara pracoval od jeho vzniku (1950),

bolo, že časť výrobkov tvorili predmety sakrálneho charakteru, potichu komunistickou verchuškou tolerované...
Po odchode na dôchodok si v tichosti, ako veriaci, začal plniť sen: zanechať viac než len drobné výrobky.
Ako mi kedysi zdôraznil, malo to byť
hlavne niečo, čo by pripomínalo Slovensko. Musel byť všetkým: znalcom
reálií, návrhárom, rezbárom aj konštruktérom. Veľkou oporou mu bol
kňaz Vojtech Valent, ktorého podporil bývalý správca farnosti Alexander Klabnik s cieľom vytvoriť Slovenský betlehem ako stálu súčasť pút-

nického miesta. Pekara mal spočiatku skromnejšie plány, chcel zachytiť len stredné a severné Slovensko.
Kňaz mal však túžbu, aby v betleheme bolo zobrazené Slovensko celé.
Na pútnické miesto Rajecká Lesná
– Frivald už po stáročia prichádzali
mnohí pútnici, aby si vyprosili priazeň Panny Márie... S majstrom Pekarom som sa stretol začiatkom roku
1995, finišoval so zostavovaním diela. Drobný sedemdesiatnik sa pohyboval svižne medzi figúrkami a dolaďoval mechanické časti. Veľa času na
rozhovor nemal, ale stihol viesť medzi prácou monológ o svojom diele.
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Najviac sa tešil na otvorenie a strachoval sa, aby sa ho dožil. Dožil sa –
v zdraví a stihol si ešte užiť svoje dielo ďalších desať rokov. Zomrel v roku
2005 a, aby som nezabudol, narodil
sa v roku 1920. Zdajú sa vám tie roky
povedomé? Možno je to iba náhoda,
ale tento veriaci človek sa narodil aj
zomrel v tých istých, ako pápež Ján
Pavol II.
Betlehem bol otvorený a požehnaný 26. októbra 1995 J. E. Jánom
Chryzostomom kardinálom Korcom. No Pekara ešte cizeloval a dopĺňal dielo ďalšie dva roky. Úplne
ho dokončil, keď pribudli ďalšie pamätihodnosti a postavičky, v roku
1996 zo západného a o rok neskôr
z východného Slovenska. Ak by nebol obmedzovaný rozmermi už vtedy dohotoveného Domu Božieho milosrdenstva, v ktorej je betlehem vystavený a ktorý navrhol Stanislav Machovčák zo Staškova, asi
by pokračoval ďalej... Na postavenie domu sa organizovala zbierka,
ktorá prerástla na celé Slovensko.

Domovina v malom

Doteraz sa monumentálne dielo
teší obdivu nespočetných turistov.
Od jeho vzniku sa priestory zmenili. Súčasťou budovy je aj galéria na
poschodí, kde sú vystavené drevorezby významných rajeckých rezbárov, napríklad Jozefa Brieštenského, u ktorého sa Pekara vyučil remeslu. Môžete sa odtiaľ pozrieť aj
na panorámu betlehema a ten pohľad stojí za to! Muselo však pribudnúť ochranné sklo – túžba dotknúť
sa bola často priveľká... Je sprístupnený zdarma, pre potechu tých, ktorí si chcú pozrieť Slovensko vyrezané z dreva a zasadené do obdobia
narodenia Ježiša Krista. Návštevníka teda neprekvapí, že podľa majstra Pekaru je vyobrazenie scény
Božieho narodenia situované priamo do obce Rajecká Lesná a dominuje celku. Slovensko, naša domovina, v malom. Z akoby zlatého lipového dreva vidíme Bratislavský,
Trenčiansky a Oravský hrad, Devín,
Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Trna-

Bizmayerom), pastieri, kováči, baníci, pradiarka, modliaci sa starec,
zvážanie dreva, mlyn, cirkevná procesia, stavanie mája, pasenie dobytka, terchovská muzika, voz plný rozjarených svadobčanov aj s nevestou
na obyčajnom rebrináku ťahanom

Fragment z oslavy. Silného národa, pevnej
viery a krásnej krajiny

koňmi alebo vtipná scéna, kde pes
prenasleduje medveďa utekajúceho zo salaša s ovcou v náručí. Ani za
hodinu, ak si chce návštevník všetko
pozrieť a pochopiť neskutočný zápal
a invenciu tvorcu, všetko neobsiahnete... Každopádne budete odchádzať s pokorou a obdivom k človeku, ktorý tu zanechal časť svojho bytia, umenia, duše a viery v Boha. Ale
aj v krásu Vianoc a silu národa.
Krása z Okrasy
doma aj vonku

Jozef Pekara. Archívna fotografia ho ukazuje pri sústredenej práci na veľkom diele

Slovenský betlehem je momentálne z poverenia Biskupského úradu
v Nitre cirkevným majetkom, ktorý
spravuje Farský úrad v Rajeckej Lesnej. Jeho rozmery sú impozantné,
hovoríme o diele veľkom 8,5 x 3 x
2,5 metra. Na svete sú síce aj väčšie
betlehemy, napríklad v susednom
Česku meria tzv. Krýzov betlehem
17 metrov, ale nie je postavený len
z dreva. Takže prvenstvo tohto čisto dreveného Slovenského betlehemu je nespochybniteľné.

ve, baziliku v Šaštíne-Strážoch, katedrálu v Nitre, barlolamača v Piešťanoch, Spišskú Kapitulu, Levoču,
Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Čičmany, drevený kostolík z Bardejova,
národný vrch Kriváň. Pravdaže, nie
všetko je v rovnakej mierke, ale to je
daň za snahu vtesnať tam čo najviac
krás Slovenska. Postavičky znázorňujú všedný život v minulosti – vinobranie, zvážanie sena, podkúvanie koní, výrobu modranskej keramiky (akoby inšpirovanej majstrom

Buďte na Vianoce trendoví! V móde
je fialová, čierna so zlatom a striebrom, ktorú obľubujú mladší na netradičných stromčekoch. Kto vsadí na klasiku, tiež neprerobí... Nie
je reč o odevoch, hoci – aj vianočný
stromček sa potrebuje zahaliť. Klasikou na Vianoce už od roku 1954
sú na Slovensku sklené gule a iné
ozdoby z Výrobného družstva Okrasa Čadca. Dnes, žiaľ, ak si odmyslíme pár súkromníkov, ktorí sú odchovancami družstva, je jediným výrobcom týchto ozdôb u nás s niekoľko desiatok rokov trvajúcou tradíciou. Aj ja mám doma po rodičoch pár škatúľ s menom výrobného družstva. Ukrývajú krehkú krásu, ktorá má smolu, že sa dostane
na svetlo iba raz do roka. No urobí
radosť všetkým naokolo... „S týmito
spomienkami sa dosť často stretávame,“ usmeje sa Eliška Šipulová, ktorá mi s kolegyňou Evou Macejkovou
poskytla prvé informácie. Prijali ma
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Krása na Vianoce. Ukážka z bohatej, krásnej a krehkej ponuky čadčianskeho výrobného družstva

vo vzorkovej sieni v hlavnej budove
firmy, ktorá je sprístupnená všetkým
zákazníkom. Na stenách niekoľko tisíc vzorov, vybrať si je takmer nemožné. Farby sú usporiadané od najjemnejšej cez pastelové až po najtmavšiu a je ich toľko, že ani profesionálni maliari by ich názvy nevedeli. Hoci je v miestnosti iba po
jednom vzore, aj keby sa z nich vyrobili tisíce, každý je originál. Bude
sa líšiť veľkosťou, ktorá sa nedá pri
ručnom fúkaní na milimeter dodržať, a aj farbami, vzor je síce daný,
ale odchýlky sú. Za celkovú existenciu družstva sa počet vzorov vyšplhal na vyše dvanásťtisíc. Kopírujú sa
výrobky? „Určite, je to tak,“ hovorí Eliška Šipulová, no môj nápad na
registrovanie výrobku ako chránený
priemyselný vzor odmieta. „Stačí,
ak niekto zmení tvar alebo inak náš
originálny vzor maľby prekreslí a už
to môže deklarovať ako svoj výrobok.“ Pred rokmi bolo zámerom poskytnúť prácu nezamestnaným ženám a osobám so zníženou pracovnou schopnosťou. Aj dnes tvoria asi
15 percent zamestnancov. Začiatky boli skromné. Jeden kompresor
so splynovačom, jeden stroj na gir-

landy, jeden na sklenené vlasy, desať horákov a pár foriem na výrobu
fúkaných ozdôb. O výrobky bol však
veľký záujem aj v zahraničí, a tak
v roku 1968 družstvo zamestnávalo
už 360 pracovníkov. Prišiel rok 1989
a hoci sa výroba ešte držala, po roku
2001 nastáva útlm záujmu o výrobky, začína prevažovať export a stav

zamestnancov sa znižuje. Zrušili aj
učilište, ktoré fúkačov skla vychovávalo. Momentálne ich tu pracuje
okolo osemdesiat.
„Ak teraz prijmeme ženu, ktorá
je ochotná remeslo robiť, musí prejsť
zaučením,“ hovorí E. Šipulová. „Fúkať sa učia tri mesiace, maľovať dva
a potom už vidíme, či sa záujemkyňa

Ako z cukru. Vyzerá táto (čarovná) guľa a jej výzdoba zo špeciálnej polevy
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chytí, má cit, záujem, trpezlivosť.“
Prečo hovoríme stále v ženskom
rode? Nuž, mužov tu až na vzácne
výnimky nestretnete a fúkačov a maliarov už vôbec nie. Chýba im trpezlivosť a jemné ruky. Chod družstva
sa prispôsobuje ročným obdobiam.
Výrobu som si vlastne prišiel pozrieť
neskoro. Najväčší vianočný zhon je
v tomto družstve v lete, v novembri už myslia na dovolenky a záver
sezóny. V januári čerpajú dovolenky, potom sa pripravuje tuzemský
trh a postupne prichádzajú zákazníci, ktorí si objednávajú z vystaveného sortimentu alebo majú predstavu o vlastnom. Zahraniční zákazníci tvoria vyše 80 percent, najviac je
ich z Rakúska a Nemecka, ale sú aj

poschodiach. Najprv sme navštívili
návrhové oddelenie. „Tu pracovníčky sledujú trendy, záujem zákazníkov a podľa toho navrhujú vzory. Vyrobia prototyp a ak je schválený, dostane sa do výroby, ak o neho budú
mať zákazníci záujem.“
Návrhárka zapne horák, pripraví
si sklenenú trubku a ozve sa ohlušujúci zvuk. Chvíľku nahrieva, potom z dlhej trubky oddelí kus. Fúkne a už je hotové akési vajíčko. Čo
z toho vznikne? Za vajíčkom vytiahne tenšiu časť a znova fúkne, vznikne ďalšie menšie vajíčko a akýsi zobáčik. Chvíľka nahrievania a z tenšej časti je elegantný krk. „To je základ pre páva,“ hovorí a z police vytiahne hotového, pestro pomaľo-

Cit a skúsenosť. Dva nevyhnutné predpoklady, na konci ktorých je ozdoba stromčeka

zo vzdialenejších krajín, až po Austráliu či USA. Záujem nemeckého
zákazníka poteší, tam totiž vznikla
prvá sklenená guľa. Vianočné ozdoby zo skla sa pôvodne začali vyrábať v polovici 19. storočia v mestečku Lauscha. Okrem vianočných gulí
rôznych veľkostí sú v ponuke podľa
tvaru nazývané olivy, rakety, zvončeky, srdiečka, špice. Do foriem sa odlieva sortiment, ktorý sa nedá vyfúknuť, napríklad sklenené figúrky,
vtáčiky, šišky, muchotrávky, cencúle,
domčeky, húseničky, dedo Mráz či
cirkevné námety. V návrhovej dielni vidíme aj pávov, včielky a iné milé
výrobky, ktoré potešia najmä deti.
Krehkosť treba chrániť

Výroba je sústredená na niekoľkých

vaného páva s korunkou a farebným chvostom z peria. Na údiv nie
je čas. Za pár sekúnd vyfúkne dokonalú guľu. Dozviem sa, že sklo musí
byť ohriate rovnomerne, ak nie je,
vznikne nepodarok. Jednu stranu
ohreje, až si myslím, že ju chce zničiť, potom chytí do ruky obyčajnú
ceruzku, dá si koniec do úst a bodne. Vznikne krásna hviezdicovitá preliačina. „Teraz som nefúkala,
ale naopak vdychovala vzduch,“ vysvetľuje. „Tvar si regulujem iba ústami.“ Kolegyňa na druhej strany
stola ukazuje výrobu zvončeka, na
čo používa aj akési drevené „čosi“.
Spočiatku neviem, čo to bude, ale
jej stačí pár minút a zvonček je na
svete. Potom mi ukážu výrobu špica na vrchol stromčeka. Teplota ho-

ráka je 900 stupňov a ich ruky sú
nebezpečne blízko. Napriek tomu
sa vraj popália len málokedy. Druhá zastávka je vo „fukárni“. Ak jeden horák robil hluk, čo dvadsať?
Nikto to však nevníma. Tu vznikajú polotovary. Pracovníčka chytí do
ruky sklenú trubku, ktorá sa dováža z Nemecka. Nahreje, vyfúkne,
primeria. Znova, znova a znova...
Sklo je sodnodraselné, ľahko sa tvaruje. Pravdaže, ak to viete... Nasleduje poschodie, kde dominuje zápach riedidla. Vodou riediteľné farby sa neujali, neboli stále. Potešiteľná je informácia, že farby dodáva
slovenský výrobca Chemolak Smolenice. Tu dostanú výrobky základnú podkladovú farbu. Žiadaná je aj
strieborná, ale do tej sa gule nenamáčajú, ale farba sa vleje dovnútra
a vytvorí tak zrkadlový efekt. Pracovníčka ich nastokne na prípravok
a výrobok čaká farbiareň. Tam na
základnú farbu nanášajú vzory podľa návrhu. Čakal som výlučne štetce, ale kdeže! Používajú sa aj tie, ale
pracovníčky majú v rukách aj niečo podobné igelitovým vreckám na
zdobenie perníkov. Rovnako zdobia
aj gule. Tu sa ruka nikomu triasť nemôže. Štetcov je pomenej, používajú sa aj na nanášanie lepidla, na ktorý sa sype trblietavý prášok. Odtiene
by som tiež nedokázal pomenovať.
Zlaté, strieborné, tyrkysové... Hlavne sú však všetky trblietavé. Stovky. Na konci výroby je baliareň. Úlohou baličiek nie je výrobky len zabaliť. Všetky majú ešte dlhé sklenené stonky, pretože za tie ich pracovníčka drží, aby sa neušpinili a musia
sa za ne po každom úkone nastoknúť na tŕň a nechať uschnúť. Balička zvyšok stonky odreže a na koniec
umiestni postriebrenú či pozlátenú
sponku s háčikom, za ktorý sa guľa
zavesí na stromček. Až potom je výrobok pripravený na púť k zákazníkovi. Veru, dlhú cestu musia uraziť a prejsť mnohými rukami, kým
sa z nezaujímavej trubky premenia
na dominantu vianočného stromčeka... Veľkým konkurentom sú lacné
výrobky z umelej hmoty zo zahraničia. Nemajú však v sebe to, čo naše.
Krehkú krásu, ktorú treba chrániť.
Nielen pred rozbitím, ale aj preto,
aby sa výroba zachovala aj v ďalších
rokoch. n
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