
PUBLICISTIKA22
ČÍSLO 124 REGIONÁLNENOVINY

PETER RAŠEV BY BOL HVIEZDOU
SLOVENSKÝCH SERIÁLOV
Dnešné sexidoly by prevalcoval.
KOŠICEy Keď pred se-
demdesiatimi rokmi prišli
v Prešove na svet dvojičky,
dievčatko a chlapček, vtedy
ešte nikto netušil, že
z chlapca vyrastiemuž, kto-
rého bude poznať celé Slo-
vensko.
Peter Rašev, charizmatic-

ký slovenský herec, tvár ko-
šickej Nežnej revolúcie, jed-
na z najväčších osobností
košického aj prešovského
divadla, už svoje krásne ju-
bileumoslávi na onom svete.
Predčasne ho tam, pred štr-
nástimi rokmi, zobrala zá-
kerná choroba.

Stihol len Nirvánu

S herečkou Ľubou Blaškovi-
čovou, Petrovoumanželkou,
sedíme na verande priam
rozprávkovej chalupy v Pra-
kovciach, v malebnej Hni-
leckej doline.
Nad schodmi, na ktorých

rád sedával aj Peter, pod
Nirvánou, obrazom, ktorý
namaľoval už počas choroby.
„Často spomínamna to,

ako Peter vždy, keď sompo-
vedala, že keď raz budeme
starí, tak budeme sedávať tu
na našommieste na scho-
doch, odpovedal: Ja starý
nebudem. A vždyma to tak
nejako zaskočilo. A párkrát
mi to pripomenul, keď sme
druhýkrát rekonštruovali
túto chalupu s hlavnoumo-
tivácioumať na staré kolená
toaletu a kúpeľňu poruke.
Ale chvalabohu sa to podari-
lo dokončiť a aspoň posledné
dva roky života si ju užil na-
ozaj komfortne a v prostredí,
ktorémal veľmi rád. Veď tu
napísal aj svoju poslednú
hru Sanatórium, namaľoval
svoj jediný obraz, hoci vždy
túžilmaľovať. A ten jediný
nazval Nirvána a zhodli sme
sa, že to je jeho predstava
miesta, kde teraz je – krásne
tyrkysové údolie plné červe-
nýchmakov,“ hovorí so sl-
zami v očiach Ľuba Blaško-
vičová.

Vo veľkom štýle

Hoci od smrti Petra Raševa
už ubehlo veľa rokov, stále
ostáva v spomienkach tých,
ktorí s ním spolupracovali,
ako jeden z najtalentovanej-
ších hercov. Ako človek
s veľkým srdcom, ktorý ne-
mal rád nespravodlivosť
a vedel sa vzoprieť neprá-
vosti. Ale aj ako človek, ktorý
v divadle, ale aj v televízii,
stvárnilmnožstvo nezabud-
nuteľných postáv. A ako člo-
vek, ktorý aj po rokoch veľmi
chýba.
Ako by Peter oslavoval

svoje jubileum?

„Určite vo veľkom štýle
a spomenul by si na všet-
kých priateľov, ktorýchmal
ešte z mladosti, s ktorými
kedy robil a určite by si spo-
menul aj na tých, s ktorými
stával na javisku, v šatni
hrával karty a rozprávali si
vtipy – a už tu nie sú. Veľmi
rád spomínal na začiatky
v košickomdivadle. Boli to
mená, ktoré sme opakovali
dookola a dookola.Milan
Drotár, Peťo Gažo, Fero Papp.
Veľmi zvláštne bolo, aký
vzťahmali so ZolomLász-
lóm. Ale aj JankoHanák.
Proste to boli ľudia, s ktorý-
mi si Peter rozumel a pova-
žoval ich za blízkych priate-
ľov. Títo bymuurčite chýba-
li. A určite by na nich spo-
mínal. A určite by tu boli aj
Stražanovci. Aj tomi bolo
veľmi ľúto, keď Jožko odišiel.
Často sme spomínali, a ja
dodnes spomínam, na to,
koľko veľa sme toho s nimi
urobili a zažili. V Staromest-
skomdivadle boli prvými
stálymi hosťami v našich
predstaveniach. A ja si viem
predstaviť, že by sme tu, na
doline, pripravili pre všet-
kých, vrátane susedov, neja-
kú veľmi veľkú a dobrú žúr-
ku,“ odpovedá Ľuba.

Lipa v strede a Petrove brezy

Chalupu v Prakovciach aj
s pozemkomPetermiloval,
hovoril „toto jemoja zem”.
Ľuba konštatuje, žemu to

možno evokovalo spomienky
na otcove bulharské pesto-
vateľské korene, aj gény
pradeda, donského kozáka,
ktorý sa preháňal na koni po
stepiach.
„Peter bol skvelý jazdec,

rovnako ako naše dcéry,
chcel tu raz chovať kone,
preto smena hornej lúke nič
nesadili,” vysvetľuje.

Kedysi holú lúku dnes ob-
kolesuje les, postupne tu
spoločne presadili 69 stro-
mov z Prakovskej doliny. V
spodnej časti záhrady zasadil
Peter tri brezy, kochal sa ni-
mi a tie sú zo všetkých naj-
vyššie. A v centre pozemku
je teraz krásna veľká lipa,
pod ktorou navždy odpočíva.
„Možno to znie zvláštne,

ale keď Peter zomrel a rozp-
tyľovali sme tu jeho popol,
ten kar vôbec nebol smutný.
Peter by to nechcel. Grilovalo
sa, púšťali sme si jeho obľú-
bené pesničky, opakovali je-
ho vtipy…A dodnes je pod li-
pou tabatierka, strašne zhr-
dzavená, ale je v nej symbo-
lická cigareta, posledný dar-
ček od priateľa. A mojama-
minka, ktorámá 89 rokov,
vždy keď sempríde a ideme
hore pod lipu zapáliť svieč-

ku, nalejemalý pohárikme-
taxy, ktorúmal rád, položí
na kameň a pošlemu ju ho-
re,“ spomína Ľuba Blaškovi-
čová, ktorá je presvedčená,
že Peter si krásu Prakoviec
vychutnáva stále a stále na
ne dozerá.
„Mne najviac chýba to, že

sa s nímnemôžempodeliť
o tú krásu. Ale na druhej
strane simyslím, že ju vidí.
To boli ajmoje posledné slo-
vá, keď somho odtiaľto
viezla do nemocnice. Keď
sadal dole do auta, tak som
mupovedala, pozri sa ešte
hore, ako je tu krásne. A on
ten posledný pohľad ešte
urobil. Naozaj simyslím, že
on sa na to všetko zhora po-
zerá a veľmi sa teší z toho, čo
sme tu vytvorili a koľko ľudí
je tu šťastných. Je tomiesto,
ktoré vytvára neskutočnú
atmosféru pokoja, relaxu,
pohody.Možno aj to je dô-
vod, prečo sa snažímudržia-
vať to tu krásne. Lebomám
pocit, že je niečo pekné na
tomto svete, prečo sa oplatí
žiť, kam sa oplatí vracať
a odkiaľ sa ti ani nechce od-
ísť. A zaujímavé je, že je to aj
miesto tvorivosti. Lebo aj
mňa aj Petra ten pohľad na
hory, zeleň, farby stále in-
špiroval. Lebo keďmáš krásu
okolo, tak ti napadajú krásne
veci a chceš sa s nimi pode-
liť.“

Mal sa narodiť neskôr a
ostať dlhšie

Aj dnešný deň, 6. august,
bude napriek tomu, že už nie
jemedzi nami, patriť Petrovi
Raševovi.
„Určite budemenaňho

spomínať, sadneme si pod
lipu na lavičku, tak ako to
robievame pravidelne. Cho-
dievam tama rozprávam
mu, čo je nové. A viem si
predstaviť, že by sme urobili
aj jedno veľmi príjemné po-
sedenie s kolegami v divad-
le,“ predstavuje si Ľuba
možné oslavy Petrovej se-
demdesiatky. Z jeho šiestich
bratov už ostal len jediný. „A
aj sestra dvojča a ja sa teším
z toho, žemôže tú sedemde-
siatku reálne osláviť.
A možnomu sestra príde
popriať aj sem, do Prako-
viec,“ hovorí Ľuba, ktorámu
v deň jubilea povie to, čo ho-
vorí v posledných rokoch
často.
„Strašnemi tu chýbaš.“
Je to síce klišé, ale pýtame

sa aj na to, čo by bolo, keby...

„Keby tu bol, tak by to bolo
presne tak, ako keď sme vy-
mýšľali projekt Na jednom
lane (2002 – pozn. red.) pre
Staromestské divadlo. Sedeli
sme na schodoch verandy

a vymýšľali zápletky, sklad-
bu postáv, robili sme to spo-
lu. Ako väčšinu vecí v našom
živote. A napriek všetkému
ťažkému, čo sme vtedy pre-
žívali, sme všetko brali
s akýmsi nadhľadom.Neskôr
aj Petrovu chorobu, keď sme
tie hojdačky, ktoré prinášala,
prekonávali statočne
a s dôstojnosťou. Toto by
sme ďalej robili s Petrom.
Vymýšľali veci, ktoré ľudí
potešia a ktorémajú silnú
tému,“myslí si Ľuba Blaš-
kovičová a dodáva, že jej
manžel by sa isto nestratil
ani v dnešnom televíznom
svete.
„Sompresvedčená, že ak

by tu bol, tak by bol hviezdou
televíznych seriálov. Lebo by
sa konečne dočkal toho, po
čomveľmi túžil.Mal sa na-

rodiť o niečo neskôr a mal tu
ostať dlhšie a určite by pre-
valcoval všetkých fešákov zo
slovenských seriálov. Bol
jednoducho charizmatický,
vedel hrať, spievať, tancovať,
jeho hlas dodnes znie z nie-
ktorých nadabovaných se-
riálov a dokumentov. Je
škoda, že už tu nie je. Čo by
bolo keby...“

Rozdvojená v objatí

Presúvame sa pod lipu
v strede záhrady. Zasadili ju
spoločne z výhonku, ktorý
odolával koseniu. KýmPeter
odišiel, vyrástla asi do šty-
rochmetrov. Keď pod ňou,
podľa jeho želania, rozptýlili
jeho popol, stalo sa niečo
zvláštne.

Miesto jedného vrcholo-
vého konára boli zrazu dva
a tie sa preplietli akoby do
objatia. Zvláštna symbolika
miesta...
Po spomienkach zapaľu-

jeme sviečky. Namalomná-
hrobnomkameni sú trime-
ná. Prvé patrí TeteMarke –
opatrovateľke, ktorá bola pre
dcéry Petra a Ľuby náhrad-
nou staroumamou. Až keď
sa robila tabuľka, si Ľuba
uvedomila, že zomrela
v rovnaký júnový dátumako
Peter. Druhé je Petrovome-
no. A tretie jemenomladšej
dcéry Katky Raševovej, ktorá
takisto veľmi predčasne od-
išla za otcompred necelými
tromi rokmi.

z SvjatoslavDohovič

z ĽubaBlaškovičovápod stromom, kdeodpočívajú jejmilovaní.z foto: SvjatoslavDohovič

z Na týchto schodoch Ľubaa Peter radi sedávali a tvorili..z foto:SvjatoslavDohovič


