
Neznámy cestovatel'

Nie je nič horšie pre č|oveka, ktorý sa
zaujima o určitý odbor, než neúplné či zámer-
ne skres|'ované informácie. Táto prax sa,
žial', v minulosti rrevyh|a ani našim cestovate-
lbm. Naše nárďy sa pritom vždy moh|i
pochvá|iť mnohými ďvážnymi' vzde|anými
|.ud.mi' o ktorých sa s oMivom a úctou
hovori|o vo svete. Doma to však už bo|o
horšie.

Pripomeňme si životné osudy pína Fiuar-
da lgriša. Narodi| sa roku 1905 v Z|oniciach
pri S|anom. Od m|adosti mal rád prírďu,
trampova|. Zača| sk|adať piesne. Velmi
úspešne. V obdobi medzi svetovými vojnami
už patri| medzi najúspešnejších a najp|ďnej.
ších autorov. Tvori| hudbu k fi|mom, sk|ada|
operety a piesne. Jednu z nich poznáme asi
všetci. Je to Niagara, označovaruí za hymnu
trampov.. V tomto úsilí spo|upracoval s priatelmi
a s mnohými hudobnikmi a hercami - Jřím
Voskovcom, Jaros|avom Ježkom, R. A. Dvor.
ským. Po skončení druhej svetovej vojny
sledoval situáciu v Českos|ovensku a vytuši|,
že je načase ďísť. A tak sa z hudobného
skladatela a trampa stal cestovate|.. odišie|
do Brazí|ie. hecestova| horný tok Amazon.
ky. Žil medzi Indiánmi, získa| mnoho unikát.
nych fotografii a nakrúti| známy fi|m Nepo-
korená Amazonka. Po tomto dobrďružstve
sa v Peru zoznámi| s Thorom Heyerdahlom.
Spriateli|i sa a Eduard Ingriš sa rozhďo|
podporiť Heyerdah|ovu teóriu o kontaktoch
mďzi kultúrami Po|ynézie a Ameriky.

Zhotovil si ba|zovú plť' ktorú rrazva| pod.
|a mýtickej kvetiny Inkov Kantuta a roku
1954 vyp|áva| z peruánskeho pristavu Ta|a-
ra. V nedoziernych vodách PaciÍiku nesený
Humbo|dtovým prúdom peŽiva| so svojou
posádkou mesiace nebezpečenstva. Ce|á vý-
prava sa skonči|a takmer tragicky. Nespráv.
na navigácia spósobi|a' že č|n.sa dosta| do
obrovského morského víru. K pobrežiu Ga-
lapág to bolo dvetisic ki|ometrov. Po takrner
páťdesiatich dňoch vyčerpanú a chorú po.
sidku zachníni|a celkom náhodou americká
loď.

Eduard Ingriš _ t6to|,ate{
u hudobnik
(Perokresba : M. Kohout)

Ingriš msta| v Peru. Vráti| sa k hudbe'
dirigova| v Lime štátny peruánsky symfonic.
ký orchester. hitom pripravoval ďa|šiu plav-
bu. Aj napriek nepriaznivému počasiu vyp|á-
va| v apri|i 1959 z prístavu Cal|ao, z ktorého
pred časom vyplával aj Kon-tiki.

Ingrišov nový č|n nieso| názov Kantuta II.
Táto p|avba sa skončila úspešne. Po štyroch
mesiacoch a páťtisíc námorných milhch č|n
pristál pri ostrovčeku Matahiva v po|ynéz-
skom súostroví Tuamotu.

Eduard lngriš sa po da|šom pobyte
v Polynézii presťahova| do USA. Jeho ďa|ší
život bo| plný prednášok' turné. Spo|upraco-
va| aj s Ernestom Hemingwayom pri natáča-
ni filmu Starec a more, sptevádzal našich
cestovatelov Hanzelku a Zikmunda pri ich
pobyte v Peru. Sklada|' upravova| text' přa-
cova| na svojich filmoch' prednáša|. Roky
mu na životnom e|áne neubra|i' práve na.
opak.

Prib|iži|i sme len niektoré z bohafých
zÁŽitkov Eduarda Ingriša. Prajme si, aby vo
svojom kalifornskom dome ešte mnohé roky
pripravova| svoje ďa|šie cesty.

MIROSLAV KADLUBIEC

i\



ll

ffi
Ft

lil

o
{F\

s.
l.
pď.-l

's
ď
0)
oc
s
0)s(
o
5
3
o
om

.ř*l[Y,] '

t\
I

*YP, tq(r, .cul ,Á1ppod3 ooqo1- otJou ó8ó|' o

7, ,/ďkro.i *- e|ab,,,.t"-ú, :

I ut polupd

rú-,etpúr i'i4,o"+*'*i"| Ýfuř,,ň]1; i-,:
r,ú,;!/*W Átt,* r,iúÝť* 7 *l,.,,lbruntťll4u 4n.Le,fu o bt.ta"il)eú {Lql frya*,,LY0o,n,!,oat4l%&-; .r*;,a /oÍ, éť, k,I ea/ f+ uy"1ďau<,'*ly. s*" /ny&',iul t,J..p y,r,;*+,"^ť rit,fl f, eu-ar,a,uia{, 4ap, v,-,hil.|$"*

,.tÁa,,, ť-u,,.t, eifr fu4.@Ú yu3 ú, ;.^4".4, i t,*-t,z"? .-žru:;

í*rk"-&ln ( lohP/ ,{h. nr,ut4l.tqi.lt.epum.c'\",l43(,t4. il-t I

41nť{..,3 tficbl ,a.- ,Ei.r,u-,,,í /#to .ťoto"gu\Za*c-l
,1' l,4,h,,V b' /ín.a*ad; "!Í*#a,y'to>.o^u%{f7LdHLq'Jr !,,*ryw*, Í-,. 2ďu,-,4. Í!tr,WÍ;##,


