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V Jakubiskovom filme „Tisícročná 
včela“ starý pán Pichanda vraveli, 
že na konci sveta je plot. Dokonca 

nie jeden! Za prvým je vraj plot ďalší a až 
za tým druhým je definitívne koniec sveta. 
Tam na konci sveta, niekde medzi tými 
plotmi, je kráľovstvo Tonga. 

Je síce pravda, že sme žiadny plot 
nevideli, ale nie som si už taký istý, či sme 
nejaké ploty predsa len neprekonali. Mys-
lím nejaké tie ploty v nás. Nielen preto, 
že cesta na opačnú stranu zemegule, kde 
sa Tonga nachádza, je nekonečne dlhá. 
Ale aj preto, lebo tá cesta sa začala dávno 
pred tým, ako sme vo Viedni nastúpili 
do lietadla. 

Urobiť film o veľrybách si vyžaduje 
nekonečnú prípravu a rovnako nekonečný 
kus šťastia. Prípravu nielen v tom zmys-
le, že strávite týždne hľadaním vhodnej 
destinácie a dobrého miestneho sprievod-
cu. Prípravu predovšetkým v tom zmysle, 
že človek v akomkoľvek odvetví ľudskej 
činnosti musí najskôr dozrieť. Pri potápaní 
znamená dozrieť najmä to, že sa naučí-
te cítiť vodu. Nielen fyzicky, tak že aj so 
zatvorenými očami dokonale ovládate 
svoj vztlak a pohyb pod hladinou. Dozrieť 
znamená tiež to, že sa vo vás pevne zako-
rení rešpekt ku vode a všetkým vodným 
živočíchom. Musíte sa im naučiť rozumieť, 
pretože verte mi, neverbálna komunikácia 
existuje. 

Aby ste však dokázali komunikovať, 
musíte v sebe nájsť pokoru a potom aj ten 
prepínač, ktorým sa dokážete prepnúť 
do módu, pomocou ktorého správne vní-

mate tú nekonečnú a divokú prírodu, akou 
voda napriek všetkému ešte stále je.

Až potom môžete zobrať do ruky kame-
ru a skúsiť ten fascinujúci a ľahko zrani-
teľný svet zachytiť. Začínate s ostriežmi, 
šťukami, či sumcami kdesi v jazere, potom 
na morskom útese, kde príde prvá chobot-
nica, potom muréna, delfín, tuleň, či prvý 
žralok. A keď tých žralokov budú stovky, 
keď dokážete vnímať tie obrovské zmeny, 
ktoré sa vôkol vás ako v priamom prenose 
dejú, až potom môžu prísť na rad veľryby. 

To sú tie ploty poznania, ktoré treba 
prekonať. Preto je tá cesta za tonžskou 
populáciou vráskavcov dlhoplutvých tak 
nekonečne dlhá. Až keď ju prekonáte, mô-
žete dúfať, že dokážete naplniť stanovený 
cieľ. Pre mňa naozaj mimoriadny. Nájsť 
pozitívnu emóciu pre inak smutný film 
„Plač veľrýb“. 

V momente, keď po šesťdesiat osem 
hodinovom putovaní konečne vystupujem 
z lietadla na letisku ostrova Vava´u, ešte 
netuším, ako ma toto ostrovné kráľov-
stvo, pozostávajúce zo sto šesťdesiatich 
deviatich ostrovov, z ktorých je iba tridsať 
šesť obývaných, zmení. Ako veľmi ma 
ovplyvní to, čo tu zažijem. Poznanie života 
tunajších ľudí, stretnutie s veľrybami, ale 
aj stretnutie s našou slovenskou histó-
riou. Ako ma to všetko utvrdí v tom, že 
je naozaj dôležité dokumentovať zmeny, 
ktoré sa dejú okolo nás a najmä v nás, 
pretože voda a vodné biotopy to bytostne 
potrebujú. Pretože to potrebujú ľudia, aby 
videli aspoň sprostredkovane, cez filmový 
záznam, ako barbarsky sa správame a aké 

Cesta na koniec sveta

katastrofálne dôsledky to má na prírodné 
ekosystémy. 

Stojím pred letiskovou halou a zatiaľ 
viem iba toľko, že sme sa konečne dostali 
na jedno z najlepších miest na svete, kde 
sa dajú pozorovať veľryby. Už cesta z letis-
ka nám odhaľuje, že sme sa ocitli v úplne 
odlišnom svete. Palmové háje, jednoduché 
obydlia, voľne roztrúsené pozdĺž cesty, 
umiestnené priamo v divokej vegetácii, 
deti v školských uniformách, mohutní Po-
lynézania, pobehujúce sliepky a prasiatka, 
zo stromov visiace pavučiny s obrovskými 
pavúkmi. Počas zastávky na miestnom 
trhovisku hľadím na poľnohospodárske 
produkty a pri mnohých z nich ani len 
netuším, či je to ovocie alebo zelenina a už 
vôbec neviem, ako sa pripravujú a konzu-
mujú. Snáď z každého miesta na ostrove 
sa nám otvára výhľad na more, ostrovy 
a ostrovčeky a to všetko je popretkávané 
atmosférou, ktorá je v úplnom protiklade 
so životom u nás doma. Akoby to tu všetko 
na nás volalo: „Človeče veď spomaľ!“ 

Cítim ten obrovský rozdiel a už 
zo skúseností viem, že sa toho civilizačné-
ho stresu, ktorý nesiem so sebou, musím 
čo najskôr zbaviť. Až potom sa dostaví 
pocit spolupatričnosti a ja dokážem aspoň 
trochu chápať tunajší život a vytvoriť 
spojenie, ktoré potrebujem na to, aby 

som dokázal vnímať zvuky a obrazy tohto 
kúta sveta. 

V rezorte na nás čaká staršia pani. Je to 
pravá, mohutná Polynézanka, ktorá pôsobí 
dojmom, že jej neradno odporovať. Nerobí 
jej žiadny problém zobrať pri fotografova-
ní naše baby na ruky a ešte sa pri tom aj 
usmievať. V skutočnosti je to však citlivá 
duša, ktorá nám počas celého pobytu bude 
odkrývať tajomstvá ostrova. Ubytováva 
nás v jednoduchých bungalovoch pria-
mo na brehu Pacifiku a stáva sa pre nás 
spojivom so životom na ostrove. Stáva sa 
našou tonžskou mamou. Vlastne všetko, 
čo sa v rezorte udeje, ide cez mamu Musi. 
Ona plní chladničky podľa našich objedná-
vok, pripravuje raňajky, či večere. Vlastne 
to máme jednoduché. Chceš pivo? Ob-
jednaj si u mamy Musi. Chceš na večeru 
ryby? Stačí povedať mame Musi. Ona ich 
nakúpi, upečie, aj prestrie stôl. 

Dnes je stôl už prestretý. Obťažkaný 
uvítacou večerou, na brehu mora, pod 
jednoduchým prístreškom na móle. Mama 
Musi nás usádza, naberá nám kusy rýb 
so sladkými zemiakmi a potom si sadá 
za vrch stola. Celý večer sa miesi jej hlas 
so šumom vĺn. Kým mi jeme, ona nám 
rozpráva o Tonge. Vzbudzuje v nás zveda-
vosť a pomáha nám prekonať jeden z tých 
plotov v nás. Vďaka jej rozprávaniu viem 
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po pár dňoch o Tonge a Tonžanoch viac 
ako wikipédia. 

Mama Musi je hrdá Tonžanka. Vlastne 
oni sú Tonžania všetci veľmi hrdí ľudia. 
Tonga ako jediná krajina v Polynézii 
odolala koloniálnym tlakom a udržala si 
nezávislosť. Zdá sa, že si ich nepodrobili 
ani moderní marketingoví mágovia. Kon-
zum akoby krajinu obchádzal. Na ostrove 
nevidno žiadne nákupné centrá, je tu iba 
zopár malých obchodíkov, ktoré sú urče-
né predovšetkým pre cudzincov. Ľudia 
mimo „hlavného mesta“ žijú svoj pokojný 
život a dopestujú, či dochovajú si takmer 
všetko, čo potrebujú k životu. Hospodárske 
zvieratá, najmä hydina a ošípané sa voľne 
pohybujú nielen po dvoroch, ale po celom 
ostrove. Výrobný sektor predstavuje iba tri 
percentá HDP. Veľmi oceňujem, že v roku 
1978 bol na Tonge kráľovským dekrétom 
zastavený lov veľrýb. Tento sebavedo-
mý národ tak celému svetu ukázal, že je 
možné poraziť ľudskú chamtivosť. Aspoň 
čiastočne. Tonga sa tak stala miestom, 
kam môžu každoročne priplávať vráskav-
ce dlhoplutvé, aby tu v relatívnom pokoji 
priviedli na svet svoje potomstvo. 

Hneď prvé ráno, po výdatných raňaj-
kách od mamy Musi, prichádza pre nás 
loď a my vyrážame na more. Objaviť 
gejzír vydychovanej pary nie je žiadne 
veľké umenie. Čln sa opatrne blíži a Ata, 
náš sprievodca, nám ukazuje, ako poti-
chu vkĺznuť do vody. Zaberám plutvami 
ako o dušu, tlačím vo vlnách pred sebou 
puzdro s kamerou a mojou odmenou sú 

obrovské tiene, ktoré na zlomok sekundy 
zazriem na hrane viditeľnosti. Keď sa 
to niekoľko krát opakuje, hompáľam sa 
vo vlnách a zdá sa mi nemožné, že by sa 
mi mohlo podariť nafilmovať aspoň niekoľ-
ko použiteľných sekvencií. 

Vtedy sa udeje to, čo týchto ľudí cha-
rakterizuje snáď najviac. Ata, rozhodnutý 
dopriať nám stoj čo stoj vzácne stretnutie, 
čosi dohaduje s kapitánom člna a ten na-
berie kurz späť k ostrovom. Zastavujeme 
v širokej zátoke, snáď sto metrov od brehu, 
a náš guid nás dôrazne žiada o zachovanie 
úplného ticha. Rozdeľuje nás do dvoch 
skupín a keďže nás je sedem, tak ja sa 
stávam členom oboch. Mužskej aj ženskej. 
Najskôr vstupujú do vody muži. Nasledu-
jem jeho vystretú ruku a to, čo po chvíli 
vidím priamo pod sebou, mi berie dych. 
V chránenej vode zátoky spí snáď pätnásť 
metrová matka s mláďaťom. Teda spí iba 
matka. Mladá veľryba neposedne pláva 
okolo, každých päť minút sa ide nadých-
nuť na hladinu, potom sa ponorí späť k 
mame a saje mlieko. Vzápätí sa schováva 
za maminu obrovskú hlavu, spoza ktorej 
vykukuje a obzerá si nás s rovnakou zve-
davosťou, ako si mi obzeráme ju. Následne 
sa opäť vydáva na hladinu a bezstarostne 
sa predvádza priamo pred nami. Môže mať 
tak štyri metre a sem tam zamrmle také 
vysoké: „Úhhm, úhhm“.

Po chvíľke sa opäť ponorí k matke, tá 
ju nežne objíme dlhými plutvami a mladá 
veľryba sebavedome dvíha hlavu.

Baby striedajú chlapov, ja zostávam 
a celé to úžasne divadlo filmujem. Čas 
nevnímam. Keď začne stúpať matka, 
zúfalo sa snažím, nepokaziť záber. Ata 
mi ukazuje, aby som ustúpil, čosi na mňa 
kričí, ale už je neskoro. Obrovské telo je 
tesne predo mnou, už nemôžem ani zabrať 
plutvami. Ak sa pohnem, tak ju kopnem 
rovno do hlavy. Zaznie mohutný výdych 
a vzápätí ďalší. Zostávam ležať na vode 
a kým sa snažím cúvať, ten obrovský tvor 
dvíha svoju dlhočiznú prsnú plutvu. Míňa 
ma iba o centimetre. 

Je zrejmé, že mi veľrybia mama práve 
vytýčila dištanc, na ktorý sa mám držať 
od jej mláďaťa. Následne obe veľryby 
klesajú späť do asi desať metrovej hĺbky, 
mladá sa opäť prisáva k matke, potom 
pláva okolo nej a opäť vyráža ku hladine. 
Snažím sa rešpektovať vzdialenosť, ktorá 
mi bola vytýčená, no je evidentné, že svoj-
mu mláďaťu žiadne obmedzenia neurčila. 
Opakovane pláva až ku nám, prevracia sa 
na bok a pozorne nás skúma. Je tak blíz-
ko, že by stačilo načiahnuť ruku. 

Naše dve skupiny sa pravidelne strieda-
jú a celé to trvá hodinu a pol. Fascinujúce 
stretnutie s tvormi, ktoré predstavujú 
snáď to najkrajšie, čo sa dá v oceáne 
vidieť. Emócie by sa dali krájať. Napokon 
obe, matka aj mláďa, zostávajú na hladine 
a hodnú chvíľu nás spolu sledujú. Mláďa 
niekoľko krát pripláva až na dotyk a opa-
kovane mrmle to svoje „Úhm, úhm.“ Stará 
veľryba to s pochopením sleduje, občas si 
mláďa privinie plutvou ku sebe a potom ho 
opäť nechá plávať ku nám. Napokon obe 
zľahka zaberú chvostmi a miznú v šírych 
vodách zátoky. Plávam ku člnu, vystupu-
jem po schodíkoch a od návalu emócií sa 
mi podlamujú kolená. 

Pri návrate z mora nás na móle čaká 
mama Musi. Zdieľa s nami naše nadšenie, 
zapisuje si, čo komu má nakúpiť a potom 
len tak sedí a rozpráva. Kto chce počúva, 
kto nechce ide do bungalovu. Vyberám 
z puzdra kameru, staviam ju na statív 
a nechávam ju bežať. Najskôr sa ponosuje 
na vysoké ceny a nízke mzdy. Potom sa 
ale rozhovorí o rôznych zvyklostiach a ja 
prvý krát počujeme o omamnom nápo-
ji kava. Stretávajú sa pri ňom výlučne 
muži. U nich v dedine vždy v sobotu večer, 
v miestnom komunitnom centre. Keď 
prejavíme záujem, sľubuje, že sa pokúsi 
pre nás vybaviť pozvanie. Baby dohadujú 
na nedeľu návštevu bohoslužby a tak sa 
akosi pozvoľna stávame súčasťou ostrov-
ného života. 

Večer sa vydávame hľadať miesto, ktoré 
tu na ostrove zostalo po našom slávnom 

rodákovi Milanovi Rastislavovi Štefániko-
vi. Hľadáme akési betónové pylóny, ktoré 
mu slúžili ako podstavce na umiestnenie 
prístrojov pri pozorovaní zatmenia slnka 
29. apríla 1911. Motáme sa prašnými ulič-
kami pomedzi voľne roztrúsené domy, ale 
naše pátranie je neúspešné. 

Nasledujúci deň nám pri raňajkách 
mama Musi oznamuje, že v sobotu môže-
me ísť všetci na stretnutie mužov pri kave. 
Kvôli poruche na lodi vyrážame na more 
až popoludní. Tentoraz sa ideme potá-
pať a máme dva ponory. Po ich skončení 
zostávame s člnom na otvorenom mori a 
ja prvý krát vyťahujem nové nahrávacie 
zariadenie a do vody spúšťam hydrofón. 
Chvíľu počujem v slúchadlách iba nárazy 
vĺn do boku člna, potom však ticho pret-
ne spev veľrýb a mne stoja všetky chlpy 
na tele. 

„Počujem ich“, volám vzrušene a v člne 
nastáva hrobové ticho. 

Z diaľky prichádzajú tie najúžasnej-
šie zvuky oceánu. Je to ako oslava ži-
vota. Oslava toho, že tieto vody sa stali 
miestom, kde zvíťazil zdravý rozum. Ten 
zvuk ma preniká rovnako ako Tonga, skrz 
naskrz. Opäť a opäť si ho večer púšťam, 
keď sedím sám na brehu mora. Hľadím 
na južný kríž, ktorý dominuje hviezdami 
posiatej oblohe a dozrieva vo mne myšlien-
ka, ktorú v sebe nosím už roky. „Požičaná 
planéta“. 

 
   


