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HIRU BAINUETXE-HIRI EZAGUNENAK

BOHEMIA

Hiru dira Europa ekialdeko triangelu
termal ezagunenaren erpinak: Bohemia
eskualdeko hiru bainuetxe-hiri, arkitektura
barrokoaren eta neoklasikoaren hiru bitxi,
hiru hiri sendagarri. Karlovy Vary,
Mariánské Láznê eta Frantiskovy Lázne
dira, hirurek ere ura dutenak ardatz.

rri asko baino gehiago erabili dira atsotitzen
eta aipuen bildumak egiteko. Tartean, Giacomo Leopardi poeta eta erudituari egotzitako
hauxe: «Lastima da gero ura edatea ez izatea
bekatu. Bekatu balitz, hori gozamena!» Triangeluko bainuetxe-hiri ospetsuena den Karlovy Varyko iturriei darien urak hori besterik ez du falta; alegia, bekatu izatearen magia. Gainerakoan, den-dena du. Bai duela 656
urte sortutako Karlovy Varyko urak, bai Mariánské
Láznê eta Frantiskovy Lázne aldameneko hirietakoak.
Errazago iruditzen bazaizue, dei itzazue Carlsbad, Marienbad eta Franzensbad, alemaniarrek bezala.
Hiru hiriok ura dute maite, bizitza zor diote, ura dutenez ardatz. Beste leku batzuek petrolioa dute, mineralak, harribitxiak, urrea, zer dakit nik. Hemen, baina,
ura horiek guztiak baino preziatuagoa da. Aberastasun-iturri da osasunbide bezainbat. Eta 120 kilometrora
baizik ez dago hiri erromantikoen ama: Praga.
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Hungaria mugakidearen baimenarekin, bainuetxetan ez dago herrialde hoberik, uren propietate mineromedizinalak eta hobi peloideak direla eta; alegia,
uraren osagai mineralak onuragarriak dira hainbat
nahasmenduri (diabetesa edo kolesterola), digestioondoezi, disfuntzio kardiobaskularri eta artikulazioetako arazori aurre egiteko, edateko hartzeaz gain,
lohi-enplastuetarako edo lohi-bainuetarako ere erabiltzen delako.
Alferrikakoa da uraren ibilguari jarraitzea, baldin eta
ur-bilatzaileak ez bagara, lurpetik doalako. Karlovy Vary,
hiri senideak bezala, akuifero handi baten gainean kokatuta dago, laurogei iturbegi, alajaina, darizkiona. Batzuek ur hotza ematen dute, beste batzuekin arrautza
egosiko genuke minutu gutxitan. Badira edangarriak,
baita duten sufre-kopuruagatik edan ezin direnak ere.
Eta, jakina, gaitzak sendatzeko mineralak dituztenak.
Pentsa liteke akuiferoa Babelgo dorre moduko bat dela,

iturbegi bakoitzak bere mintzaira duena. Putzuak asko
diren arren, Karlovy Varyn, dozena bat besterik ez dira
erabiltzen sendabide gisa. Denetan izarra Irakinarazlea
deitua da, Vřídlo, txekieraz. Geiser honen ura 72º C-ko
tenperaturan irteten da, 2.000 litro minutuko emanez;
aski, hiriko bainuetxe guztiak hornitzeko. Iturri bisitatuenetako bat da eta 1970eko hamarkadan eraikitako
galeria beiraztatu baten barruan dago.
Esaten denez, Karlos IV. enperadoreak, Pragako Moldava ibaiaren zubiari izena ematen dionak, aurkitu
zuen iturbegia 1370ean (Karlovy Varyk Karlosen termak
esan nahi du). Eta iturbegiaren urek belauna sendatu
ziotenez, inguruan gaztelu bat eraikitzea agindu zuen.
Kondaira izan, egia izan, uraren sukarra ez da gaur goizeko kontua; erraz antzemango dio bisitariak, aberastasun busti horren inguruko arkitekturari erreparatuz
gero. Urte asko dira basoz inguratutako hiru hiriok garaiko glamourraren gune nagusi zirela, Beethoven,

Mariánske Lázne da hiru bainuetxehirietan gazteena, eta ezezagunena, baita
ur termaletan aberatsena ere. Gainera,
leku benetan atsegin ugari ditu, orrialde
honetan ageri den parkea, adibidez.
Ohikoa da arratsero oinezkoak edo
kirolariak ikustea bertan.
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Karlovy Vary herrian putzuak ugariak diren arren,
denetan izarra lerroon gaineko Vřídlo da. Geyser
honen ura 72º C-ko tenperaturan irteten da, eta
minutuko 2.000 litro ur ematen ditu.
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Liszt, Chopin, Goethe, Tolstoi, Turgueniev, Sigmund
Freud eta are Karl Marx ere bertaratzen zirenez. Hiriaren garrantziaren seinale dira aipatutako musikariek
bertan emandako musika klasikoko kontzertuak, baina
baita Paganinik, Carusok, Vivaldik, Dvorakek edota Wagnerrek emandakoak ere.
Kapitala idatzi zuenak defendatutako langileek ezin
izan zuten paradisu urtar honetaz gozatu, harik eta,
Eslovakiarekin bat eginda, herrialdea komunismora
bihurtu zen arte. Hala, burgesak eta nobleak besterik
ez zihoazen lekua, bat-batean, langilez eta erretiratuz
bete zen –baita bloke sobietarreko funtzionarioz ere–,
Estatuak egonaldiaren zati bat diruz lagunduta. Kapitalismoa itzuli zenean, baina, diru-laguntzak kendu zituzten, eta, orain, txekiarrez gain, batik-bat alemaniarrak, arabiarrak eta errusiarrak joaten dira. Azken
horiek bezero finak direnaz ohartuko gara kaleetako
eta saltokietako idazki zirilikoekin, hiri osorako bistak
dituen Done Petriren eta Done Pauloren eliza errusiar
ortodoxoarekin eta Karlovy Varyko aireportu txikira
iristen diren Moskutiko zuzeneko hegaldiekin.

Mariánske Lázne mimo
handiz egituratu zuten XIX.
mende hasieran, Teplako
monasterioko abadeak
hainbat arkitektori iturrien
eta iturbegien inguruko
eremu basa hura leku
atsegin bihurtzeko egindako
enkarguaren harira,
parkeak, lorategiak,
kolomadiak, jauregiak eta
pabilioiak nahi zituenez.
Irudian hiriko kolomadia.

Zinema-jaialdia
Leku guztietan gertatzen den eran, neguan jende edadetuagoa topatuko dugu. Hori bai, urtean zehar, erabiltzaileen profila ez da hain zehazterraza. Hiriko tonu
argiko kale barroko eta neoklasikoetan –eraikin gehienak XVIII. eta XIX. mendekoak dira, hiriak sona hartu
zuen garaikoak– ohikoa da arratsero oinezkoak ikustea
albornoza edo kirol-arropa jantzita, eta eskuan portzelanazko pitxartxo bat daramatela, dagokien iturrian
urez betetzeko. Norberak hautatzen du nozitzen duen
gaitzak tratatzeko unea, argi dago, baina leku paregabe
honetaz ahal adina gozatzeko bi urte-sasoi bereizi behar
dira: udazkena, hiru hiriok biltzen dituzten basoen kolore-festa miresteko; eta uztaila, Nazioarteko Zinema
Jaialdiarekin bat egiteko. Jaialdia 1946an sortu zen, eta
Europako beste jaialdi batzuk bezain ospetsua ez den
arren, eta zinema-estilo gogokoena gorabehera, hirira
udan joanez gero, ez litzateke harritzekoa pitxarra urez
betetzeko ilaran Jude Law, Sharon Stone, John Malkovich edo Robert de Niro topatzea. Jaialdiaren gune nagusia Thermal Spa Hotela da, denetariko iritziak sorrarazten dituena; izan ere, batzuentzat abangoardiako
arkitektura dena, beste batzuentzat gogora ekarri nahi
ez duten iragan aldi bateko erlikia zentzugabea besterik
ez da. Hamabost solairuko zementu grisezko eraikintzarra irizten diote, eta bi alde on ikusten dizkiote: ur
termaleko igerilekua eta bertan ostatu hartuz gero,
leihotik begiratzean, ez duzula ikusiko. Pinguinoa desertuan, hori dirudi hotelak –alde zaharrean kokatua,
hiria zeharkatzen duen Tepla ibairen ertz batean–, Carlsbadeko eraikinen zilueta leun eta krema kolorekoa nabarmen urratzen duela. Zinema Jaialdiaren egoitza nagusia da, baina izarrek beste hotel batzuetan hartzen
dute ostatu, Grandhotel Puppen, kasu. XVIII. mendean
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inauguratutako ostatu ezaguneko maindireen artean
ibiliak dira aristokrata eta artista ez gutxi, besteak beste,
Pedro I. Handia tsarra, Goethe, Kafka, Claudia Cardinale,
Greogory Peck, Milos Forman, baita Bond, James Bond
bera ere, Casino Royale hartako saltsatan, nahiz eta filmean hotelari Splendide esan.
Baina itzul gaitezen Goetherengana. Idazle alemaniar
itzaltsuak denboraldi luzeak igaro zituen hirian; horren
lekukotza, hemen estatua bat, hor museoa, han hotela,
denak ere bere omenezkoak. Sonatua da, halaber, Ulrikerekin hartutako desengainua. 17 urteko neskatoarekin
maitemindu zen Goethe, nerabeak legez enamoratu,
72 urte zituela. 1823 urtea zen eta hirurogeita hamar
urtetik gorako idazleak ezkontza-eskea egin zion Ulrikeri Karlovy Varyn. Neskatoak ezetz esan zion eta Goethek hiritik betiko joatea erabaki zuen. Desengainuari
esker idatzi zuen “Marienbadeko elegia”, diotenez Weimar jaioterrirako bidaian. Ziur aski, ez zen bere asmoa,
baina liburuak are gehiago famatu zuen hiria, marketinga inoren ahotan ez zebilen garaian.
Ahizpa txikiak
Karlovy Vary baino txikiagoa eta lasaiagoa da Mariánske Lázne, baina ur termaletan ere aberatsa da. Ur
mineralen berrogeita hamar iturbegi baino gehiago
ditu, batez ere, giltzurrunerako, digestio-aparaturako,
arnasbideetako eta azaleko gaitzetarako aproposak direnak. Karlovy Varyk zinema-jaialdia duen eran, hemen,
Chopinen omenezko musika-jaialdia antolatzen da,
bertan izandako bisitari ospetsuenetako bat denez. Mariánske Lázne, hiru bainuetxe-hirietan gazteena, mimo

handiz egituratu zuten XIX. mende hasieran, Teplako
monasterioko abadeak hainbat arkitektori –haietako
bat paisajista zen– iturrien eta iturbegien inguruko
eremu basa hura leku atsegin bihurtzeko egindako enkarguaren harira, parkeak, lorategiak, kolomadiak, jauregiak eta pabilioiak nahi zituenez. Esan eta egin, eta
gaur arte ia batere ez da aldatu, koloreei ere eusten
diela, horia eta zuria, Slavkosky basoaren berdearekin
bat etorriz. Bainuetxea sarri bisitatzen zuen Ingalaterrako Eduardo VII.ak, eta bertan hartu zuten ostatu
Mark Twainek, Henrik Ibsenek, Johann Straussek eta
Thomas Alba Edisonek ere, besteak beste. Ahizpa nagusitik berrogeita hamar kilometrora dago, hiru ordu
laurden eskasera, errepidez.
Hirugarren erpina Frantiskovy Lázne da, Mariánske
Láznetik 40 kilometrora dagoena. Hiruetan ezezagunena da, eta, horregatik, lasaiena. Bainuetxea 1793an
sortu zen arren, iturrien sendatzeko ahalmena denbora
denbora denetik ezagutzen zuten handik gertuko Cheb
hiriko biztanleek. Hiri txiki eta eder honen alde zaharra,
estilo germaniarrekoa bohemiarrekoa baino gehiago,
zein ondo kontserbatuta dagoen ikustea harritzekoa
da; nahitaez bisitatu behar da maitagarrien ipuinetakoa
dirudien gaztelua. Jende batek osteratxo baten aitzakian
egiten du hiru hiriotako edozeinetarako bidea, oroigarriren bat-edo erosteko, eta hurrengo bisitalekura laster
batean salto egiteko. Ez dakite ondo zer galtzen duten.
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Hiri senideak bezala, Karlovy Vary akuifero
handi baten gainean kokatuta dago eta
laurogei iturbegi ditu. Lerroon gainean,
gizonezko bat Vřídlo iturritik ura edaten.
Eskuinean, hiriaren panoramika. Ezkerrean,
Mariánské Lázne herriko kolomadi bat.

