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Dvousetdvacetitisícové město na ře-
ce Tobol pojmenované po jedné z dcer 
místního kupce, jež se v tomto ma-
jestátném veletoku utopila. Před 
vybudováním Astany bezpochyby 
kulturní centrum severního Kazach-
stánu spojované s počátky kazašské-
ho národního obrození. Právě zde 
působil na konci 19. a v prvních de-
setiletích 20. století reformátor ka-
zašského národního školství Ahmed 
Bajtursynov, jehož jméno nese také 
zdejší univerzita. 

Byť jasně bílé neoklasicistní uni-
verzitní budovy evokují zašlou slávu 
carského impéria, byly postaveny až 
mnohem později. Zdejší učitelský 
ústav začínal ve 30. letech minulé-
ho století v podmínkách mnohem 
skrovnějších a jeho první posluchač-
ky zejména v zimních měsících, kdy 
zde ručička teploměru klesá až na 
-40 °C i níže, často vedle studia pl-
nily také roli dřevorubkyň a topi-
ček. Kostanajská univerzita, jejíž 
prorektorka Natálie Kim iniciovala 
prostřednictvím kazašské ambasá-
dy v ČR první kontakt s naší fakul-
tou, skýtá ale i dnes řadu zajíma-
vostí. Součástí jejího areálu je také 
nejstarší dochovaná zděná budova  
ve městě, která od 70. let 19. století 
sloužila lovcům, cestovatelům i dob-
rodruhům jako místo, kde se moh-
li vybavit před cestou do stepi, či 
směnit své úlovky za pasti, náboje 
či jednoduše za ruble. Dnes zde sídlí 
univerzitní muzeum, jehož součástí  
je také archeologické oddělení, se kte-
rým je spojeno jedno z největších 
překvapení, které jsem v zemi step-
ního orla zažil. Vedle dlouhých me-
čů, zbrojí a válečných vozů árijských 
válečníků, zde byly na stěnách roz-
věšeny letecké snímky zobrazují-
cí zejména svastiky, ale i další nej- 
různější geometrické vzory. Když 
jsem se našeho průvodce zeptal, zda 
letecký průzkum není příliš náklad-
ný, pousmál se, a ukázal mi v rohu sa-
telitního snímku nápis  Google Earth. 
Jak jsem pochopil, země je tady  
tak plochá a nebe čisté, že zdejší ar-
cheologové slaví s programem, který 
má na internetu zdarma k dispo- 
zici každý z nás, značné vědecké 

Kostanajská hlavní třída         Fota: archiv autora

Kostanaj včera … 
Park vítězství, busta 
dvojnásobného hrdiny SSSR 
a kostanajského rodáka, 
pilota I. F. Pavlova
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úspěchy.
Jednání na univerzitě byla po-

dobně jako v Astaně dlouhá a velmi 
náročná. Svou roli zde bezpochyby 
sehrávalo i počasí, kdy jen přechod 
z hotelu na univerzitu v takřka pade-
sátistupňovém vedru po rozpáleném 
bulváru způsoboval nám Středoev-
ropanům značné obtíže. Rovněž fa-
kulty jsou na rozdíl od českého, resp. 
západoevropského standardu velmi 
malé. Pracovního zasedání vedeného 
prorektorkou se tak účastnila řada 
děkanů, jejichž fakulty byly menší 
než naše katedry, a často bylo složité 
se orientovat, který výzkumný směr 
je v kompetenci té či oné fakulty. 

Organizací našeho volného času 
pak byl pověřen  proděkan Historic-
ké a právní fakulty Omirbek Orazba-
jev, který nám představil taje místní 
kuchyně a seznámil nás s řadou ka-
zašských obyčejů a pověstí. Za 
všechny zmíním jednu, která mi ob-
zvláště utkvěla v paměti snad také 
proto, že evokovala vzpomínku  
na Hesseho světoznámý román Step-
ní vlk. Jak praví legenda, stepní vlci 
jsou mnohem silnější, houževnatější 
a lstivější než jejich bratranci žijící  
v lesích. Ve smečkách napadají tábory 
i vsi kočovníků, a zabijí každého, kdo 
jim zkříží cestu. Lidé se proto scho-
vávají do svých obydlí, neboť tam  
se vlk neodváží. Když vlci zmizí, vy-
jdou lidé ze svých domovů, aby po 
vsi našli roztrhaná zvířata, která ne-
stačili včas skrýt – koně, ovce, psy… 
Nejsilnější psi však chybí! Ti, kteří 
přežijí boj se stepním vlkem, stávají 
se součástí smečky, kříží se se svý-
mi novými druhy a z tohoto spojení  
se pak rodí „volkolidy“, divoká zví-
řata, jejichž genetická výbava již po-
strádá přirozenou bázeň z člověka…  

Poslední zastávkou našeho puto-
vání Kazachstánem byl Petropavl, 
dvousettisícové město na řece Išim 
nacházející se takřka na samé hrani-
ci s Ruskem. Kazašská brána na Si-
biř, ruská do východní Asie a Číny, 
první ruská pevnost na území jiho-
východní Sibiře založená roku 1752. 

Jako dopravní prostředek jsme 
tentokráte zvolili automobil. Byť  

… a dnes. Dívka s laptopem 
- dar Francie městu
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rubu, snad jen soch, fontán a praporů 
bylo více. Jednání pod vedením pro-
rektorky Laury Kairžanové probíhala 
v obdobném duchu jako v Kostanaji, 
jen publicita byla o poznání větší, neb 
jsme se stali „hrdiny“ zdejších regio-
nálních zpráv. Právě v Petropavlově 
jsem si uvědomil, že má-li být naše 
východní mise úspěšná, musíme ke 
svým novým partnerům přistupovat 
profesionálně a zohledňovat specifi-
ka v mnoha ohledech tolik odlišná od 
těch středo- a západoevropských, což 
je také vize Euroasijského akademic-
kého fóra, jež poprvé spatřila světlo 
světa pod břízami zdejšího proslave-
ného parku oddechu. 

S novými myšlenkami v hlavě, vy-
baveni litry slané minerální vody No. 
16 a No. 4, několika kilogramy temně 
rudých třešní, „buchtami“ z kynu-
tého těsta plněnými skopovým ma-

se jednalo o zcela nový Volkswagen 
Transporter vybavený klimatiza-
cí, řidič používal, zřejmě s ohledem  
na úsporu paliva, osvědčený typ 
chlazení – otevřená okna. Koneckon-
ců step musí člověk nasát a tato sed-
misetkilometrová jízda nekonečnou 
zelenou plání za půl dne nepohodlí 
skutečně stála. Při pohledu na šumí-
cí moře trávy táhnoucí se od hori-
zontu k horizontu jsem si nemohl 
nevzpomenout na nekonečné zástu-
py kočovníků, jež ve svých dílech 
ztvárnil Henryk Sienkiewicz. Byl to 
zážitek, který zcela zastínil nejisto-
tu, která se nám pomalu vkrádala 
do myslí, když se asfaltová silnice 
pozvolna měnila v méně asfaltovou 
silnici, která pak místy mizela zcela.

Petropavl, již vzhledem ke své histo-
rii, na nás působil nejvíce „evropsky“. 
Evokoval vzpomínky na Havířov či Po-

sem či sýrem a lahví kazašské vodky,  
z které jsme ovšem během cesty vzhle-
dem k počasí nevypili ani hlt, jsme vy-
razili na nádraží, kde jsme nasedli do
pravidelného spoje Moskva – Almaty. 
Z nádraží, které je významným želez-
ničním uzlem, vyrazil náš na půl ki-
lometru dlouhý vlak směrem na jih,
do stepi, a my jen z okna sledovali, jak
se nám v dáli ztrácí Transsibiřská ma-
gistrála, sen všech cestovatelů a mi-
lovníků vlaků. Jako křižácké hrady  
ve Svaté zemi jsme míjeli obrovská 
obilná sila, zpustlé vesnice i mohyly 
starověkých vládců. Po sedmi hodi-
nách jízdy se před námi začaly obje-
vovat meziúrovňové křižovatky a také 
nový železniční svršek zvěstoval, že se 
blíží futuristické hlavní město ve stepi 
– Astana, start i cíl naší cesty Kazach-
stánem a brána domů. 

Aleš ZÁŘICKÝ

Cesta stepí      


