Boží Dar: Anton Günther

Tři v jednom: Božídarský Špičák.1 Přátelsky kde lesy šumí (překlad J. V. Nečas) 2
Jak je krásné u nás v horách,
V horách tam je přepěkně,
Sluníčko nám ve dne svítí,
Ze všech končin nejdéle.
S žádným králem neměnil bych
Stráň, kde otec domek má,
Přátelsky kde lesy šumí
A vřes rudě rozkvétá.
V hloubi lesa srnky, laně,
Kukačka tam kukává,
Vítr vane po výšinách,
Tisíce květů houpává.
S žádným králem neměnil bych ….
…
…
Prošel já jsem různé kraje
Lidé jsou tam jinačí.
Ale vždycky jsem se vrátil
Domov srdce potěší
S žádným králem neměnil bych ….
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https://de.wikipedia.org/wiki/Liedpostkarte, http://www.anton-guenther.de/
http://www.znkr.cz/clanek/504-Zivot-a-dilo-antona-gunthera-vypravi-a-hraje-josef-necas-/
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Motivy pro samostatná bádání:
Najděte informace o narození a mládí Antona Günthera.
Jak Günther přišel na svou „typickou“ pohlednici? Popište ji.
Hlásí se Boží Dar dostatečně ke svému rodákovi Güntherovi? Zdůvodněte.
Popište dům, hrob, pomník v obci Boží Dar.
Kudy vede stezka Antona Günthera? Která místa na ní byste rádi navštívili? Zdůvodněte.
Na základě písně Přátelsky kde lesy šumí vytvořte pozvánku do Krušných hor.
Naučte se pět slov krušnohorským nářečím Antona Günthera. Hledejte v názvech písní…
(kdekoliv)
Najděte informace o konci Antona Günthera.
Porovnejte českou a německou stránku o A. G. na Wikipedii. Čím je dána taková odlišnost?
Napište alespoň tři příklady Antonova pohledu na svět.

Žil v horách v chudobě, přesto byl opěvovaný a oceňovaný. Jak si to vysvětlujete?
Po zkušenostech z Prahy se rozhodl pro dráhu profesionálního hudebníka. Již jako osmiletý si
totiž se svým otcem chodíval přivydělat v zimě do krčem. Anton psal a zpíval v původním
krušnohorském dialektu. Po druhé světové válce byl dlouhé roky zamlčován a jeho odkaz byl
připomínán spíše v rámci sudetské komunity.
Ve své písni Arzgebirg, wie bist du schie!
(Krušnohoří, jak si krásné!), se zmiňoval o
panenské krajině, vyzdvihl rozmanitost
krajiny, od nízko položených luk až po hory,
zeleň na jaře a zimní „sněhovou“ bělost. Podle
něj na počasí nesejde, krása Krušnohoří je
uložena hluboko v duši. Panenská krajina
společně s jazykem evokuje domov, spojení s
přírodou. Následuje motiv tajícího sněhu,
který zalévá květiny, v přeneseném smyslu
lidskou duši. Günther vyzdvihoval i zvukovou
kulisu přírody, která jej obklopuje. Emotivně
silný je i opis sběru plodů (les, louky), které si
spojuje se sytými vůněmi. Popsal všechna
roční období. Zima je reprezentována
neobvykle vesele (atmosféra rodinného krbu),
ač je spjata s možností smrti. Autor naznačil
své přání vždy se moci vracet do „původně
německé krajiny,“ která je jemu a jeho
blízkým po věky domovem. 3
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