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Hauswaldské vzkříšení
Malý zázrak se povedl na Šumavě nedaleko Srní, na místě, které se díky
Karlu Klostermannovi a jeho povídce Červené srdce dostalo do krásné
literatury. Následující úryvek může sloužit jako návod, podle něhož se
tam lze dostat: „... klene se kamenný můstek o jednom oblouku, za nímž
se vypíná vysoký míchaný les, jemuž říkají Hauswald. Jda tou cestou
dále přijdeš ke dvěma kapličkám, stojícím po levé i pravé straně cesty a
zírajícím družka na družku svými vchody.“ Ke spisovatelovu
kouzelnému popisu dodejme, že onen kamenný můstek umožňuje

přejít přes Vchynicko-tetovský
kanál, po němž se plavívalo vytěžené dříví, a dále už se jen krátce stoupá do kopečka.
Nejstarší kaple uprostřed stinného lesa vyrostla v roce 1820, protože zdejší studánce se připisovaly zázračené
účinky, po nichž prý slepí prohlédli a zmrzačeným se zahojily rány. O čtyřicet let později byla postavena další, o
poznání větší kaple - pověst totiž lákala čím dál více poutníků, hovořilo se dokonce o šumavských Lurdech, a tak
její oltář zdobila socha Panny Marie Lurdské. Po roce 1945 byli z české
strany Šumavy vyhnáni Němci, zanedlouho byla za humny vztyčena
ostnatým drátem vyztužená opona a připomínky nejenom společné, ale
jakékoliv minulosti, jež by sem přitahovaly pocestné, se staly
nežádoucími. Před několika dny, 14. září, uplynulo devětačtyřicet let od
okamžiku, kdy vojáci kapli podminovali a nechali ji vyhodit do povětří.
Jenže stal se malý zázrak.
Občanské sdružení Karel Klostermann - spisovatel Šumavy oslovilo architekta Karla Jandu, sochaře
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Václava Fialu a sklářku Vladěnu Tesařovou a mystické místo zase dostalo
svou současnou podobu. Původní kaple připomínají pietně jen jejich základy, ale také třeba prastará kasička na
milodary objevená v kořenech stromu, který vyrostl v ruinách. Určujícím prvkem se stala voda vyvěrající ze
studánky, jež je vedena třiadvaceti koryty vydlabanými z dubového
dřeva a nakonec padá do kamenné nádrže na skleněný objekt
připodobněný lidským dlaním. Pod koryty jsou usazeny oblé kameny jako nedílná součást tohoto výjimečného, avšak nijak okázalého
prostorového díla, jež dostalo případné jméno: Růženec. A tak

Hauswaldská kaple opět

ožila, i

když si její někdejší krásu můžeme jen představovat. Ty nejdůležitější věci jsou stejně okem neviditelné ... ale po
napití z ledového pramene může být vše jinak.
Reflex 39/2006
Kontextové odkazy ETARGET>> Přidej mezi ETARGET odkazy
Sklo a skleněný materiál - poptávka pro firmy
Oslovíme nejvhodnější dodavatele z více než 100000 registrovaných firem, předáme jim Vaši poptávku a Vy si
vyberete nejlepší nabídku. Neváhejte a zadejte si poptávku ještě dnes!
Levná podzimní dovolená
Využijte nabídky levné dovolené od 250 cestovních kanceláří v září, říjnu, listopadu, prosinci do populárních
letovisek a destinací.
Úklid firem
Máte již smluvní úklid? Jste spokojeni? Nikoliv? Zkuste to s námi. Úklid firem, obchodů, kancelářských prostor...
Profesionální úklid pravidelný i jednorázový generální...
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