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MOJE OBªÚBENÉ MIESTO
V PRAHE

Moje obºúbené miesto v Prahe je Novgorodská ulica. Krátka, slepá uliãka
neìaleko vr‰ovickej stanice, kde kedysi v jednom dome Ïila moja ovdovená
babiãka Anna Feldeková. Ona na zv˘‰enom prízemí, a nad Àou, na prvom po-
schodí, otcova sestra, takisto vdova, teta Anu‰ka Dlouhá so synom Vláìom.

Spred vojny som si na babiãku len matne spomínal, no po vojne sme vyrá-
Ïali zo Îiliny do Prahy kaÏdé leto na pár t˘ÏdÀov, hneì po mojom vysvedãe-
ní – a b˘vali to prázdniny! Bratanec Vláìa bol jedn˘m z t˘ch vysoko‰kolákov,
ão vy‰li v Prahe do ulíc na protest proti víÈaznému februáru – a mal „‰Èastie“,
Ïe neskonãil v Jáchymove, iba vymenil plá‰È budúceho lekára za uniformu ãier-
neho baróna. 

Ako ãierny barón si zarobil na gramofón – a tak vÏdy, keì sme pri‰li do Pra-
hy, som trávil hodiny a hodiny pri jeho gramofóne a pri pesniãkách V+W. Plat-
ní s nimi sa Vláìovi podarilo zozbieraÈ úctyhodnú kôpku.

Hoci b˘valo uÏ po sezóne, stihli sme e‰te vÏdy aj pár divadeln˘ch predsta-
vení. Ani sa mi nechcelo veriÈ, Ïe vidím Ïivého Jana Wericha. Zo Îobráckej
opery sa mi najhlb‰ie vryl do pamäti chrapºav˘ hlas a hrdzavá parochÀa Zu-
zany Koãovej. No e‰te hlb‰ie Nezvalova Manon Lescaut, ktorú som videl pod
hviezdnatou letnou oblohou v Ledebursk˘ch záhradách. Rodiãia ma pustili na
to predstavenie samého – a tak sa mi oãarenie z veãernej Prahy zmie‰alo so
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Prázdniny v Prahe – zºava môj otec, mama, teta Anu‰ka, môj bratanec Vláìa a ja. âiernoba-
rónske v˘loÏky na Vláìovej uniforme prezrádzajú, Ïe je uÏ po februári 1948.



strachom, Ïe zablúdim, a vzru‰enie zo skutoãn˘ch krásavíc na uliciach s di-
vadelnou krásou tej, ão umierala na javisku.

Hodiny bijí, bijí ãtvrt,
a moje ruce zebou.
Odbijí pÛl a pfiijde smrt
a vezme si mne s sebou...

Puberta nás programuje. Îobrácku operu som (spolu s Martinom Porubja-
kom) prekladal pred pár rokmi pre bratislavské SND. A to isté divadlo tohto
roku uviedlo aj Nezvalovu hru – aj Manon dnes na Malej scéne SND umiera
v mojom novom preklade.

Hodiny bijú, bijú ‰tvrÈ,
na ruky mi je zima.
Odbijú pol a príde smrÈ,
so sebou vezme si ma...

Ani lásky k V + W sa nikdy nezbavím. Moja dcéra Katka, keì bola e‰te kon-
zervatoristka, sa ma raz pri obede op˘tala: „Dokázal by si preloÏiÈ aj Klobouk
ve kfioví? Dokázal by si preloÏiÈ aj r˘m svízel – zmizel?“ Chytil som pero,
a hneì som jej na obrúsku dokázal, Ïe by som to dokázal. Odvtedy je ten slo-
vensk˘ Klobúk v bodºaãí v jej ‰ansoniérskom repertoári.

Vietor vanie pú‰Èou,
po piesku Ïenie klobúk,
po piesku aj hú‰Èou,
star˘ a ãierny klobúk.

KdeÏe je tá hlava,
ktorá klobúk nosila,
bola ãierna, ãi plavá,
komu asi patrila?

Kto to v pú‰ti zmizol,
odkiaº ‰iel a kam?
Ak˘ Ïiaº ho hr˘zol,
Ïe bol v pú‰ti sám?

Len zaviate stopy,
star˘ klobúk v bodºaãí,
nikto niã nepochopí,
nikto na to nestaãí.

LenÏe aj mládenci zo Ïilinskej ·tátnej bezpeãnosti milovali Prahu. Keì zis-
tili, Ïe aj môj otec sa im hodí, aby sa stal „muÏom urãen˘m na likvidáciu“,
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mohlo si ich komando prísÈ poÀho aj v Îiline – no oni si rad‰ej poãkali, k˘m
sa vyberie do Prahy, a urobili si za ním parádny v˘let. Iste si najprv pozreli pa-
norámu Prahy z praÏského hradu, kúpili darãeky deÈom v Dûtskom dome na
Pfiíkopech, dali si pár plzensk˘ch u PinkasÛ – a aÏ potom sa vybrali do Vr‰o-
víc a zatkli môjho otca, práve keì vychádzal z brány domu ãíslo 7, rovno pod
oknom, z ktorého sa na to nechápavo dívala jeho matka, moja osemdesiat-
roãná babiãka. Videla ho v tej chvíli naposledy – zakrátko nato zomrela. Tak
zakrátko, ako môj otec zomrel zakrátko po vyjdení z väzenia. Zomrel je slabé
slovo. Aj on zmizel v pou‰ti. Zabili ho.

Aj moje neobºúbené miesto v Prahe je Novgorodská ulica.
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9

Anna a Jozef Feldekovci,
svadobná fotografia
mojich star˘ch rodiãov
z otcovej strany.

V Trenãíne – kompletná päÈdetná feldekovská rodina, aj s troma zaÈmi a jedn˘m vnukom:
Po pravej ruke deda Feldeka najmlad‰ia dcéra Terézia. Po jej pravej ruke – ak preskoãíme
môjho otca – jej manÏel. Po ºavej ruke deda Feldeka prostredná dcéra Mária, vedºa jej man-
Ïel Kfií‰tû. V popredí babiãka vedla nej najmlad‰í syn Rudolf, vedºa neho najstar‰ia dcéra
Anu‰ka s mal˘m Vláìom v náruãí – a vedºa nej jej manÏel.

Môj otec ako poslucháã
právnickej faulty.

Na balkóne v Trenãíne –
môj otec s rodiãmi a mlad-
‰ím bratom.

E‰te raz teta Anu‰ka a mal˘
Vláìa.
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Starí Feldekovci v Prahe, tesne po druhej svetovej vojne – dedo Feldek krátko nato zomrel.

Mária a Ferdinand
Stupiankovci – svadobná
fotografia mojich
star˘ch rodiãov
z matkinej strany.

Stopa Ferdinanda Stupianka
sa stráca v Chicagu

– posledná fotografia,
ktorú odtiaº poslal.

Margita a Jozef
Feldekovci – moji rodiãia
sa vzali v Púchove roku 1934.
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Sme v Senici. Je u nás práve na náv‰teve púchovská babka Stupianková (po otcovej pravej
ruke) – a takisto teta a str˘ko Kfií‰tûovci z Bratislavy (boli bezdetní). Tetu vidíme zle – zrejme
sa pohla. Kfií‰tûho nevidíme – fotografuje.

A na tejto som ‰tvorroãn˘ – pí‰e sa
rok 1940 a zakrátko sa budeme sÈa-
hovaÈ do Senice.

Narodil som sa roku 1936 – na tejto púchovskej
fotografii mám uÏ tri roky.

Obºúben˘m v˘letn˘m
miestom Seniãanov boli
kúpele Smrdáky. Tam ma
okolo roku 1943 otec vy-
fotografoval na schodoch
lieãebného pavilónu.

V senickom parku bola
jaskyÀa. Môj otec sa ne-
chal vyfotografovaÈ pred
vchodom do nej.
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V Îiline som roku 1954 zmaturoval. Vtedy e‰te existovali ãisto chlapãenské triedy. To vy-
svet-ºuje, preão aj na tejto fotografii, ktorej pozadie tvoria Ïilinské veÏe, sú na stretávke po
50 rokoch samí páni. Pod drobnohºadom by sa moÏno dal na Ïilinskom divadle preãítaÈ pla-
gát ªUBOMÍR FELDEK, LOMIDREVO. V ten ist˘ deÀ tam mala premiéru moja hra.

V rovnakom ãase sa z konca
vojny radoval v Tvrdo‰íne aj
JUDr. ·tefan Lukáãi s manÏel-
kou Máriou. Na jeho rukách –
moja budúca Ïena Oºga.

Takto vyzerala na pr-
vom svätom prijímaní –
ãas, keì som ju mal
stretnúÈ, sa pomaly blí-

V Senici pod vianoã-
n˘m stromãekom.

Takto spokojne sa krátko po
vojne prechádzali moji rodi-
ãia po kolonáde v Luhaãovi-
ciach – netu‰ili e‰te, Ïe sa blí-
Ïi február 1948



I )
BLÚDIACI HOLANëAN,

MÔJ PREDOK

Odkiaº a kedy vlastne priputovali Feldekovci do Prahy?
Aj to som sa dozvedel jedného leta na Novgorodskej ulici od tety Anu‰ky.
Otcova star‰ia sestra bola obdivuhodná Ïena. Îivot sa s Àou nemaznal, penziu po

manÏelovi, ktor˘ zomrel na následky vojnov˘ch útrap, mala malú, od babiãky, ktorú
doopatrovávala, sa nadlh‰ie vzdialiÈ nemohla, ale nikdy nebedákala a vÏdy si na‰la
prácu, ktorou si mohla privyrobiÈ aj doma. Keì sme sa my, jej letní hostia, vracali pod-
veãer z centra Prahy, vÏdy sme ju na‰li sklonenú nad tkáãskym rámom. KaÏd˘ deÀ
stihla utkaÈ niekoºko ‰álov pre druÏstevnú firmu Zádruha – dodnes poãujem zvoniv˘
zvuk toho brda, ktor˘m teta Anu‰ka prehadzovala osnovu. Nauãila tkaÈ aj mÀa – nie

veºmi podaren˘ ‰ál, ktor˘ som si
pred vy‰e polstoroãím utkal
v Prahe, som mal dlho odloÏen˘
na pamiatku, aÏ k˘m ho nezoÏra-
li mole. No tkáãsky rám mával na
stole tety Anu‰ky aj spoloãnosÈ –
h⁄bu kníh, kaÏd˘ t˘ÏdeÀ in˘ch.
Nosila si ich z kniÏnice, a hoci
mali jej okuliare pekn˘ch pár di-
optrií, oãi si ne‰etrila a kaÏdú noc
preãítala najmenej jednu z t˘ch
kníh. Rada potom rozprávala ich
obsahy – a poznala aj príbehy zo
Ïivota spisovateºov a in˘ch umel-
cov. Neviem, kam na to chodila,
veì po februári 1948 uÏ iste ne-
vychádzal bulvár. No ona vede-
la také podrobnosti, Ïe som sa
po jej informácii nemohol bez
úzkosti pozrieÈ uÏ ani na foto-
grafiu slávneho herca Karla
Högera, najmä nie na tú kolmú
vrásku uprostred jeho ãela –
teta Anu‰ka ma presvedãila, Ïe
sa mu „rozchází lebeãní kost“.
Voperovali mu tam síce zlatú
sponu, ale aj tak je vraj len otáz-
kou krátkeho ãasu, keì to tá
spona nevydrÏí a hlava Karla
Högera sa rozpadne.
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Takto vyzerá Henric van Veldeke, môj predok z 12.
storoãia, na imaginárnom portréte v rukopisnej zbier-
ke Codex Manesse (ktorú dal züri‰sk˘ milovník svet-
skej poézie pán Manesse zostaviÈ v 14. storoãí). Vºa-
vo hore vidíme Henricov ãerveno-zlat˘ erb



Neãudo, Ïe práve táto teta Anu‰ka sa
najviac z celej rodiny zaujímala o felde-
kovskú minulosÈ. Prezradila mi, Ïe my, Fel-
dekovci, sme kedysi dávno priputovali do
ãeského kráºovstva z Holandska – a priniesli
sme si sem aj ‰ºachtick˘ erb.

Spomenul som si na to a znova som jej
uveril aj po rokoch, keì som raz pri blúde-
ní po praÏsk˘ch antikvariátoch natrafil na
antológiu stredovekej trubadúrskej poézie
– objavil som v nej osemriadkovú báseÀ,
ktorá sa volala Zimní píseÀ a jej autorom
bol minnesänger Henric van Veldeke.

Muselo v‰ak prejsÈ pol storoãia, k˘m som
si na‰iel k tomu Henricovi cestu.

Henric van Veldeke sa narodil v Limburgu,
neìaleko Maastrichtu (dodnes sa tam jeden
mlyn pri Spalbeeke volá Veldeke), a Ïil s naj-
väã‰ou pravdepodobnosÈou v rokoch 1140 –
1190. Pochádzal z váÏenej rodiny a patril mu
nielen univerzitn˘ titul magistra ale aj titul
her, vyhraden˘ urodzen˘m rytierom. Erb mal
jednoduch˘ – uhloprieãne rozdelen˘ na dve
polovice, z ktor˘ch horná pravá bola zlatá
a dolná ºavá ãevená. Z jeho tvorby sa zacho-
vali dve väã‰ie básnické skladby (neúplná
ver‰ovaná Legenda o svätom Servatiovi a voºné
prebásnenie Vergiliovej Eneidy) a 25 krat‰ích
ºúbostn˘ch piesní, ktor˘ch názvami sú rímske
ãíslice od I do XXV – názov Zimní píseÀ pre
jednu z nich (XI) teda zrejme vymyslel jej ães-
k˘ prekladateº.

Najprv som sa k nemu priblíÏil ako cestova-
teº – nav‰tívil som holandské mesto Maastricht
a v Àom Veldekeho námestie, uprostred ktoré-
ho je umel˘ kopãek a na Àom, obkolosená tu-
lipánmi, sedí na podstavci minnesängerova za-
myslená socha. Prvé, ão som si musel v‰imnúÈ,
bolo, Ïe v‰etko na nej, podoba tváre i drÏanie
tela, akoby vypadlo z oka môjmu otcovi.

Ale aÏ teraz, na staré kolená, som t˘ch
Henricov˘ch 25 zachovan˘ch ºúbostn˘ch
piesní – v odbornej spolupráci s profeso-
rom Mojmírom Grygarom – preloÏil do slo-
venãiny. Vy‰li v knihe Krásne slovo, sladká
melódia.
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Socha uprostred Veldekeho námestia
v Maastrichte. "Henric van Veldeke
akoby vypadol z oka môjmu otcovi!"
To bolo prvé, ão som si tam pomyslel.

Overil som si, Ïe námestie v Maa-
strichte sa naozaj volá HENRIC VAN
VELDEKEPLEIN. Chvalabohu, nemu-
sím si lámaÈ hlavu nad t˘m, ãi nieke-
dy niekde nejaké námestie ponesie



Henric van Veldeke, 
KRÁSNE SLOVO, SLADKÁ MELÓDIA

I

Veºmi dobrá je tá nová správa,
ão nám kaÏd˘ vtáãik porozpráva –
Ïe uÏ puãia kvety a je jar.
Lebo – ako kaÏd˘ rok sa stáva –
tá jar zas i ºuìom radosÈ dáva.
Mne v‰ak – beda! – nepatrí jej dar,
neve‰tí mi radosÈ kalendár.
Zradilo ma srdce, zle sa správa –
moja jar je smutná ako kar.

Tá najmil‰ia a najkraj‰ia dáma,
od Saôny aÏ po Rhônu známa,
mi uÏ takmer v‰etko sºúbila.
MúdrosÈ hºadá‰, hlúposÈ príde sama.
MuÏ na uzde lep‰ie drÏaÈ sa má –
hlúposÈ ma jej priazne zbavila!
Nie nevera – smelosÈ zbesilá.
A teraz uÏ iba zoÏiera ma
strach, Ïe si ma navÏdy zhnusila.
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Aj na‰a rodina vlastní Henricov rytiersky erb – vytvoril ho ten muÏ vºavo, ná‰ priateº mali-
ar Fero Guldan, a galantne ho venoval na narodeniny mojej Ïene.



Láska, ktorá ‰ºahla privysoko,
zbavila ma zmyslov, keì si oko
lep‰ie v‰imlo raz jej prednosti:
oãi otvorené na‰iroko,
ústa, bradu, ladnú krivku bokov – 
a zo‰alel som v jej blízkosti. 
Srdce – obeÈ mojej hlúposti.
Tak sa cíti, ako keby zmokol,
ãlovek, keì ho rozum opustí.

Mal som drÏaÈ jazyk za zubami
a nie táraÈ do u‰ka tej dámy,
vlastnou hlúpou vá‰Àou dojat˘!
Vzbækol som k nej ako kopa slamy,
prosil som ju o milosÈ – nech dá mi
rozhre‰enie v sladkom objatí.
Darmo som v‰ak volal o raty –
i‰la svojou cestou cnostná pani,
nezviedol ju ten môj rohat˘.

XI

Stalo sa to v noãnom chlade,
Ïe o lístie pri‰iel strom – 
zima zmarí v‰etko v‰ade.
Mne v‰ak láska dala nádej – 
som v tu‰ení radostnom,
Ïe ma mladé ‰Èastie nájde.
R˘dza láska nie je snom – 
chcem byÈ tvoj a uÏ aj som.

XXII

Oznamujú vtáci piesÀami,
Ïe uÏ v sadoch znova blúdiÈ sa dá.
Ich radosÈ aj moju radosÈ hºadá,
moje srdce konãí s tiesÀami.
Nech tej panej anjel holdy skladá,
ão na druhej strane R˘na mi
poskytuje útulok tak rada – 
hoci sama vo vyhnanstve stráda.
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XXIII)

Krásne slovo, sladká melódia
vie oblohu du‰e zbaviÈ chmár.
Miazga, ão sa do pamäti vpíja
a priná‰a úÏitok a dar!
Spievam, aj keì jedna pani milá
smutnú náladu mi spôsobila.
Spievam o tom, Ïe ma sklamala --
útecha je z toho pramalá.

Dobre mi len jej útecha padne.
Îivot bez nej -- len smrÈ pomalá.
Veì doteraz vÏdy, keì som bol na dne,
tá pani mi ruku podala!
Keì zavelí, zas budem jej mil˘m,
so smrÈou si lásku nepom˘lim.
A neviem o väã‰om úspechu,
len získaÈ zas tú jej útechu.

XXV) 

Aj z kroník uÏ známe je nám – 
‰ediny sú nevhod Ïenám.
HromÏím vÏdy, keì zaznamenám, 
Ïe panenka bez venca
dá sivého uãenca
za hlúpeho mládenca!

Siv˘ som – no ka‰ºaÈ na to.
Stále ma v‰ak zaráÏa to,
preão vÏdy to staré zlato
nov˘m cínom nahradia?
V ãom je Ïenská záhada?
Chcú to ako zamlada.
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I I )
V·ETCI Z TEJTO BÁSNE
ZNOVA STRETNEME SA

Keby e‰te Ïil môj otec, Jozef Feldek, bol by
tohto roku storoãn˘.

Narodil sa 9. októbra 1906 v rakúsko-uhorskej
monarchii, v Nemeckom (neskôr Havlíãkovom)
Brode a zomrel v Bratislave 30. decembra 1962.

Roku 1919, po zániku Rakúsko-Uhorska a vzni-
ku âeskoslovenskej republiky, sa Feldekovci prisÈa-
hovali do Trenãína. Tam pôsobil môj dedo vo fi-
nanãnej správe a môj otec roku 1924 zmaturoval.
Keì som bol raz v Trenãíne na besede a dozvedel
som sa, Ïe besedujem na najstar‰om gymnáziu
v meste, hneì mi zi‰lo na um, ãi nie som na stope
otcovej mladosti. PoÏiadal som hostiteºov, aby zalis-
tovali v roãenkách – a o chvíºu som mal pred sebou
oxeroxovan˘ zoznam maturantov z roku 1924. Svoj-
ho osemnásÈroãného otca som v Àom na‰iel pod ãís-
lom 6 – pod rovnak˘m som maturoval aj ja.

Po maturite vy‰tudoval môj otec v Bratislave právo, a potom zakotvil ako sud-
ca na súde v Púchove – mesteãku, v ktorom Ïila moja matka, Margita, rodená Stu-
pianková (narodila sa v Púchove 21. júna 1908 a zomrela v Bratislave 16. febru-
ára 1993). Pochádzala z pekárskeho rodu a jej dedo sa volal PobeÏal – to meno
prezrádza potomka ãesk˘ch exulantov, ktorí museli „pobehnúÈ“ v 17. storoãí, po
belohorskej bitke. Púchov, leÏiaci blízko moravskej hranice, bol vtedy jednou
z najv˘znamnej‰ích exulantsk˘ch enkláv – medzi exulantmi, ktorí sa usadili v Pú-
chove, údajne ist˘ ãas pobudol aj Ján Amos Komensk˘.

S exulantskou tradíciou a s blízkosÈou Moravy iste súvisí, Ïe aj neskôr, v kaÏ-
dej generácii, sa do tohto povaÏského mesteãka priÏenilo pár zaÈov z Moravy
a âiech. Pekne to vidieÈ na rodine mojej matky. Po dedovi PobeÏalovi priputo-
val, aby sa oÏenil v Púchove, aj jej otec Ferdinand Stupianek, rodák z moravsk˘ch
Bojkovíc. (V Bojkoviciach som neskôr objavil uÏ iba StupÀánkovcov – tomuto
moravskému Ïeníchovi zrejme skomolil meno púchovsk˘ matrikár.) StupÀánek-
Stupianek sa v‰ak v Púchove dlho neohrial. Keì priviedol na svet moju matku,
akési okolnosti (ktoré som sa pokúsil rekon‰truovaÈ v básni Srdcov˘ kráº v zbier-
ke PlakaÈ je krásne) ho vyhnali do Ameriky. Pobral sa ta roku 1912, nasledovala
prvá svetová vojna, a po nej sa jeho stopa stratila kdesi v Chicagu. âo sa nestra-
tilo, bola rodinná tradícia – keì jeho dcéra vyrástla, aj ona sa vydala za âecha.
Pracovala ako úradníãka na súde – na tom istom, na ktor˘ nastúpil po vy‰tudo-
vaní práva môj otec. Mlad˘ sudca a mladá súdna úradníãka si padli do oka, bola
svadba – a ãoskoro som sa objavil i ja.
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Nenarodil som sa v‰ak v Púchove. Boli uÏ iné ãasy ako b˘vali, rodné domy vy-
striedali pôrodnice, a najbliÏ‰ia s dobrou povesÈou bola v Îiline. Pri‰iel som na
svet ako gratulácia – 9. októbra 1936, presne na tridsiate narodeniny svojho otca.
Keì ho ku mne pustili, potriasol mi vraj rukou a povedal: „Som Jozef Feldek, tvoj
otec.“ I ja som iste nieão zamrnãal – a tak sme si navzájom zablahoÏelali k na-
rodeninám.

Doba, do ktorej som sa narodil, bola predvojnová. O pár rokov po mojom na-
rodení nasledoval Mníchov, rozdelenie âeskoslovenska, vznik ãeského Protekto-
ratu a Slovenského ‰tátu. Starí Feldekovci, rodiãia môjho otca, museli opustiÈ
Trenãín – presÈahovali sa do Prahy.

No ani môj otec, hoci vyrástol a vy‰tudoval na Slovensku a hoci sa oÏenil so
Slovenkou a hovoril po slovensky, nemal ustlané na ruÏiach. Dostal sa v Púcho-
ve do akejsi nemilosti – a na‰a rodina sa musela roku 1940 sÈahovaÈ do Senice.
Tam sme sa doãkali konca vojny.

SPOLOâNÁ FOTOGRAFIA

1
Vybral som sa do divadla Karlínek na Horníãka.
Bol to ten program, kde vystupuje so ‰ansoniérom Igorom ·ebom, rozpráva di-

vadelné historky a popíja pritom ãervené víno.
„Buì tak hloupej a nalej mi!“ vyzval ‰ansoniéra, keì mal pohár prázdny, a za-

tiaº ão Igor ·ebo nalieval, Horníãek referoval publiku: „Zajímavé je, Ïa na tohle
vám kaÏd˘ naletí. KaÏd˘ si myslí, Ïe sly‰el ,buì tak hodnej‘. Na tyhle srandiãky
byl jako dûlanej ná‰ syn. Ten u nedûlního obûda najednou fiekl: ,Táto, postav se,
aÈ vidím, jak se‰ vysokej!‘ Já stanul a on dodal: ,KdyÏ uÏ stojí‰, táto, podej mi,
prosím tû, sÛl!‘...“ 

Smial som sa, aÏ som mal slzy v oãiach, a spomenul som si na Kfií‰tûho. 

2
Bankov˘ prokurista Karel Kfií‰tû mal za Ïenu otcovu sestru, moju tetu MáÀu –

a v rodine sa mu hovorilo vÏdy len Kfií‰tû. Kfií‰tû s tetou boli bezdetní, b˘vali
v Bratislave – a my v Senici nad Myjavou. Vojna sa pomaly konãila a Veºkú noc
1945 strávili Kfií‰tû a teta MáÀa u nás. Domov sa uÏ po sviatkoch nedostali. Front
sa priblíÏil, prestali chodiÈ vlaky. Bolo to ich ‰Èastie – keì sa do Bratislavy vrátili
neskôr, ãinÏák, v ktorom b˘vali, uÏ nena‰li.

Ale ani v Senici nad Myjavou ich bombardovanie neminulo. 
Domãek, v ktorom sme b˘vali, stál na konci mesteãka, hneì za ním sa uÏ za-

ãínali ãerstvo vykopané zákopy. Pri jednom ruskom nálete som do jedného z nich
vliezol, mal som drevenú pu‰ku a nevedel som, ão je strach, a pálil som na níz-
ko letiacu ratu. Letec ma zbadal a pustil nám na strechu svoj pozdrav. Bomba síce
nikoho nezabila, no v‰etci obyvatelia museli dom opustiÈ a nasledujúce tri dni
a tri noci sme preleÏali na matracoch v pivnici Detského domova.

Po troch dÀoch boja Nemci zo Senice vycúvali a v na‰ej pivnici sa objavil prv˘
Rus – mlad˘ âerkes. Vojaci v prvej línii dostávali vypiÈ, aby sa im ºah‰ie hºadelo
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do tváre smrti – ani mlad˘ âerkes nebol triezvy. A tak dobyl Senicu a po boji si
pri‰iel vyzdvihnúÈ plácu za to, Ïe nás oslobodil. Najviac sa mu pozdával Kfií‰tû-
ho fotoaparát. 

âerkes bol sympaÈák a jeden fotoaparát za nasadenie Ïivota – to sa mi nezdalo
aÏ také hrozné. Kfií‰tû mal v‰ak za sebou prvú svetovú vojnu, aj on bol v prvej línii,
a díval sa na vec ináã. Zdvihol sa z matraca a pobral sa za âerkesom. Z chodby
pivnice sa oz˘valo nezrozumiteºné mrmlanie osloboditeºa a Kfií‰tûho zreteºné: „Naã
ti to bude?“ O chvíºu sa Kfií‰tû vrátil s fotoaparátom. „Cos mu to fiíkal, Kfií‰tû?“ sp˘-
tala sa teta MáÀa. „Ptal jsem se ho, naã mu to bude,“ povedal Kfií‰tû.

3
O ìal‰iu minútu sa v‰ak vrátil aj âerkes.
Medziãasom pochopil, Ïe stratil korisÈ, ale zato na‰iel za pásom vajcov˘ granát.

Chvíºu sa hral s jeho retiazkou, potom ho to prestalo baviÈ, granát nám hodil do
stredu pivnice a zase zmizol. Ak vedel, Ïe ho neodistil, mal zmysel pre humor. Skôr
bude v‰ak pravda, Ïe to nevedel – a my sme mali ‰Èastie. Granát tam leÏal a v‰etci
sme sa na ten granát mlãky dívali – a vtedy sa zase zdvihol z matraca Kfií‰tû, vzal
granát opatrne do troch prstov a vy‰iel s ním von. Keì sa po piatich minútach vrá-
til, teta MáÀa sa sp˘tala: „Co jsi s tím udélal, Kfií‰tû?“ „Vynesl jsem to do pole.“
Zvonku sa e‰te oz˘vala streºba a Kfií‰tû, okolo ktorého pred chvíºou moÏno hvízdali
guûky, si spokojne ºahol znova na matrac k tete Máni a k svojmu fotoaparátu.

4
O deväÈ rokov, keì uÏ teta MáÀa neÏila, b˘val som ako ‰tudent pár t˘ÏdÀov

s Kfií‰tûm v jeho garzónke – a neskôr som ho aspoÀ raz do t˘ÏdÀa nav‰tevoval.
Kfií‰tû bol ÈaÏk˘ vredár, Ïil sám – ale nevedel, ão je to nuda. Keì dosiahol pen-
zijn˘ vek, mal dojem, Ïe sa ocitol v raji. Zaãal sa uãiÈ po anglicky a ãoskoro ãí-
tal Shakespeara v origináli. Z kniÏníc si nosil haldy kníh, nevynechal nijakú ge-
nerálku, nijak˘ koncert, nijak˘ film – okrem rusk˘ch. Obãas som mu nejak˘ rusk˘
film odporúãal ako zaruãene dobr˘ – ale zbytoãne.

„Po tom, co nám ti pacholci provedli v osmaãtyfiicátém, jsem se zafiekl, Ïe ne-
chci vidût uÏ nikdy ruskej film – a dodrÏím to.“

Ale nedodrÏal.
Jedného dÀa mi hlásil: „Tak jsem to pfiece poru‰il a byl jsem se podívat na rus-

kej film.“
„A ão si videl?“ 
„Hamleta.“

5
Keì som sa o ìal‰ích pár rokov vrátil do Bratislavy z fabriky na Orave, kam ma

poslali, aby som si odtiaº priviedol Ïenu, aj Kfií‰tû si hneì moju Oravku obºúbil –
a ona jeho. Odvtedy v‰etko, ão rozprával, uÏ nerozprával mne, len jej. „Já mûl
tfii maminky a tfii tatínky!“ 

Moja Ïena sa dozvedela, ão som ja ani netu‰il – Kfií‰tû bol mohonásobná sirota.
Keì bol e‰te mal˘, zomrela mu vlastná matka, otec sa oÏenil, potom zomrel otec,
nevlastná matka sa vydala, potom zomrela aj tá, druh˘ otec priviedol do domu tre-
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tiu matku, potom zomrel a tretia matka sa vydala za tretieho otca. Napokon ho vy-
chovali rodiãia, ktorí s ním nemali absolútne niã spoloãné, a zomreli.

Moja Ïena dodnes opatruje album, ão jej venoval, a vie v Àom presne ukázaÈ
Kfií‰tûho troch otcov a tri matky.

6
UÏ to mám, preão som si naÀho spomenul! Podobne ako Kfií‰tû zabával moju Ïenu

rozprávaním o svojich troch otcoch a troch matkách, rozpráva Miroslav Horníãek
o svojom synovi, o ktorom kaÏd˘ v hºadisku vie, Ïe tragicky zahynul ako chlapec,
a Ïe nás teda ten star˘ zabávaã na javisku zabáva svojím najsmutnej‰ím príbehom... 

âesk˘ humor. Smeje‰ sa pri Àom, aÏ ti teãú slzy.

7
Hovorím svojej Ïene: „Dnes v divadle mi pri‰iel na um Kfií‰tû. Aj on bol vlast-

ne zabávaã – spomína‰ si naÀho?“
„No akoby nie!“ hovorí moja Ïena. „Som posledná, kto ho videl Ïivého! Keì

volali z nemocnice na Bezruãke, Ïe tam leÏí s infarktom, hneì som tam beÏala.
Sedela som pri Àom, stískal mi ruku, usmieval sa, povedal ,to je sranda’ a vyd˘-
chol naposledy. Ty si chcel e‰te v televízii dopozeraÈ futbal – a keì si pri‰iel, bol
uÏ pol hodiny m⁄tvy!“

„Áno,“ hovorím. „Presne sa na to pamätám. Bol u nás vtedy JoÏo Mihalkoviã.
Hrala Îilina s Brnom a skonãilo sa to 1:1.“

8
Moja Ïena, tá vie chytiÈ Ïivot do rúk! 
A preto môÏe drÏaÈ za ruku aj smrÈ. 
Ale ja? 
Akoby som sa pohºadu na Ïivot aj na smrÈ bál –
a preto sa dívam rad‰ej na futbal.

Odkedy som tak˘to somár?
A uÏ tak˘to ostanem?
Dúfajme,
Ïe sa z toho e‰te dostanem.

Ak nie tentoraz,
tak nabudúce, ãiÏe pfií‰tû.

(T. j. po príchode na nebesá,
kde v‰etci z tejto básne znova stretneme sa,
Horníãek so synom, Kfií‰tûho traja otcovia, tri matky, teta MáÀa,
opit˘ âerkes, rusk˘ letec, ·ebo, Mihalkoviã, Hamlet, moja Ïena,
aj ja – s drevenou pu‰kou, deväÈroãn˘ –
a fotoaparátom, ktor˘ ani smrÈ mu nezobrala,
spoloãnú fotku nám tam spraví Kfií‰tû.)
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USMIATY OTEC

„... roku 1946 som sa predsa len stal Îilinãanom:
môjmu otcovi ponúkli miesto predsedu tamoj‰ieho
okresného súdu. Najprv odmietal, netúÏil po slu-
Ïobnom postupe. Napokon to v‰ak prijal – zrejme
na matkino naliehanie, Îilina bola kúsok od jej pú-
chovského rodiska. Neskôr si vyãítal, Ïe to urobil –
pokladal tento krok za predohru svojho ne‰Èastia.“

Takto sa mi podarilo zhrnúÈ prvé roky po voj-
ne v doslove ku knihe This Side Up.

Ná‰ prv˘ Ïilinsk˘ byt bol priamo na súde.
V súdnom dvore práve dostavali novú väznicu –
z okna svojej detskej izby som videl rovno do jej
dvora. ªah‰í väzni vykonávali rôzne práce aj
mimo väznice, na súdnom dvore, kde som sa hrá-
val. Obºúbili si ma, a ja som si zase obºúbil väz-
Àov. Iste to dosvedãí aj báseÀ Väzni a lopta.

Aj iné moje básne sa vracajú do obdobia, keì
sme sa prisÈahovali do Îiliny, kde môj otec v rám-
ci povojnovej oãisty predsedal aj tzv. ºudov˘m
súdom. Jeho rozsudky boli mierne. Pred ºudov˘m
súdom sa napríklad ocitol známy Ïilinsk˘ ‰porto-
vec, v‰etci moji noví spoluÏiaci mu drÏali palce, bol som teda i ja zvedav˘ na v˘-
sledok a pote‰ilo ma, keì otec doma so smiechom oznamoval: „Oslobodil som
ho. Fanú‰ikovia ho vyniesli zo súdnej siene na pleciach.“ Predsa v‰ak vyniesol
jeden prísnej‰í rozsudok – zaznamenal som to v básni Lepe‰i.

Môj otec mal povesÈ vynikajúceho sudcu a jeho profesia – k˘m ju smel vykoná-
vaÈ – mu staãila k ‰Èastiu. Nikdy netúÏil po politickej kariére – táto vlastnosÈ je v na-
‰ej rodine dediãná. No povojnová politická eufória zrejme spôsobila, Ïe aj on sa stal
funkcionárom Demokratickej strany. Iba nakrátko. Dlhodobé boli iba následky. 

Po februári 1948 do‰lo opäÈ k v˘mene ºudí v ‰tátnej správe a zmeny postihli aj
môjho otca. Svoju úlohu zohralo aj to, Ïe odmietol „príleÏitosÈ“ odsúdiÈ na trest
smrti známeho bratislavského zlatníka Frostiga, ktorého potom odsúdil na smrÈ
in˘ sudca zo Îiliny. V tom ãase som chodil na strednú ‰kolu, zaãal som písaÈ ver-
‰e a po‰Èastilo sa mi, Ïe mi ako ‰trnásÈroãnému uverejnil báseÀ Kultúrny Ïivot.
Otec bol na mÀa hrd˘. Raz, keì ho nav‰tívil nejak˘ priateº, som spoza dverí jeho
pracovne zaãul, ako mu tú báseÀ nad‰ene recituje. 

Na skutoãné nad‰enie v‰ak bolo ãoraz menej príleÏitostí: v celom ‰táte sa pod
dozorom rusk˘ch poradcov etablovala diktatúra proletariátu, rádio a noviny pri-
ná‰ali správy o nov˘ch a nov˘ch procesoch, o ktor˘ch aj malé deti vedeli, Ïe sú
zinscenované. A tá verejná úzkosÈ, ktorá sa ‰írila z tribún a médií, prenikala kaÏ-
dému aj do súkromia a do du‰e. Aj môj otec patril medzi ºudí, ktorí – aj keì boli
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zatiaº na slobode – neunikali pozornosti ·tátnej bezpeãnosti a museli rátaÈ so
v‰etk˘m. Nevzdával sa v‰ak nádeje, Ïe komunizmus ãoskoro padne – a dnes by
vedel, Ïe sa nem˘lil, iba to nebolo ãoskoro. On aj zahraniãn˘ rozhlas, ktor˘ den-
nodenne poãúval, boli vo svojich odhadoch priveºmi optimistickí. 

Politické názory mojich rodiãov sformovala prvá republika. Na ich kniÏnici aj
v päÈdesiatych rokoch stál pohár so zatavenou fotografiou T. G. Masaryka.
A z jedn˘ch praÏsk˘ch prázdnin si ako suvenír priniesli kolekciu fotografií prezi-
denta Eduarda Bene‰a a jeho Ïeny Hany – posledn˘ch fotografií uroben˘ch v Lá-
noch, na ktor˘ch prezidentsk˘ pár, obleãen˘ v bielych ‰atách, vyzeral e‰te ‰Èast-
ne… To najmä teta Anu‰ka dbala, aby môjmu otcovi ani na Slovensku nech˘balo
niã z toho, ão tvorilo politickú a kultúrnu v˘bavu kaÏdej podobne orientovanej
ãeskej rodiny. V kniÏnici mojich rodiãov nech˘bali popri ãesk˘ch klasikoch a ro-
mánoch s tak˘mi záhadn˘mi názvami ako âerné svûtlo alebo Helimadoe aj dô-
stojne zviazané âapkove Hovory s TGM – a ja som zase dedil knihy po Vláìovi
Dlouhom a ìal‰ích ãesk˘ch bratancoch a bol som hrd˘m majiteºom zviazan˘ch
roãníkov Junáka, Záhady hlavolamu aj Klapzubovej jedenástky…

NuÏ neãudo, Ïe keì som si svojimi literárnymi pokusmi jedného dÀa vyslúÏil po-
zvánku na ‰kolenie, ktoré usporiadal Zväz slovensk˘ch spisovateºov na jeseÀ 1951
v Budmericiach, nevyvolalo to u môjho otca iba hrdosÈ. Vedel, Ïe to ‰kolenie bude
nielen umelecké ale aj politické, a nestál o to, aby mu syna ‰kolili t˘mto spôsobom.
„Nebránim ti tam ísÈ,“ povedal, „len Èa varujem, aby si to raz neoºutoval.“

Viditeºne bol – aj napriek svojim vlastn˘m ãoraz väã‰ím starostiam – oveºa
‰Èastnej‰í, keì zistil, Ïe sa vo mne nesklamal a ja – aj vy‰kolen˘ – som bol roku
1953 vylúãen˘ zo v‰etk˘ch Ïilinsk˘ch ‰kôl a do maturitného roãníka som musel
nastúpiÈ v Trstenej na Orave. (Orava mi bola zrejme súdená.) 

Príbeh svojho vylúãenia som porozprával vo fejtóne Ako som sa stal satirikom
– a ten fejtón sa potom stal jedn˘m z textov iba v ãe‰tine publikovanej knihy
À propos svûdomí.

VÄZNI A LOPTA

Súdny dvor zmen‰ili a postavili na Àom 
miniatúrnu väznicu s ìal‰ím dvorom,
tieÏ miniatúrnym,
no obohnan˘m vysok˘m múrom.

(Kedysi taká staãila.
AÏ neskôr, v rámci premien,
postavili kdesi ãosi pompéznej‰ie
a v tejto je – 
tak ako vlastne bol tu vÏdy – 
sklad semien.)

A treba povedaÈ, Ïe za onoho ãasu
b˘val tu dôleÏitou in‰titúciou
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aj chlapec v trenírkach.
Mohol priná‰aÈ noviny a cigarety,
alebo iba si tak pokopávaÈ loptu o ten múr
a vyÈukávaÈ správu:

Je leto, Ïien je dosÈ, a dievãat najmä,
a e‰te aj ich vieãka robia tempá tajné,
keì v ‰atách neprestajne
celkom nahé plávu.

Nároãky potom obãas loptu prekopol im
do väzenského zo súdneho
a väzni mu ju nazad nároãky ne‰ikovne kopali
a poãúval ju z druhej strany múru dlho naráÏaÈ
(alebo srdcia to tak bláznivo tam klopali?),
k˘m lopta zase vyletela z väzenského dvora
a chvíºu na svet za múrom sa pozerala zhora
a znásilÀovala v Àom v‰etko rad-radom
chlapãensk˘m (lebo tak˘ majú väzni) pohºadom…

LEPE·I

Ako chlapec som chcel vedieÈ,
ãi je naozaj môj otec pán nad Ïivotom a smrÈou.
Pokiaº ide o Ïivot – zaiste áno,
splodil ma.
Ale pokiaº ide o to druhé – dal ako sudca
aj niekoho popraviÈ?

„Nie, nikdy,“ povedal.
„Aj doÏivotie bolo proti mojim zásadám.
Ale raz, krátko po vojne,
keì sa hromadili v˘hrady zhora,
Ïe moje rozsudky sú nízke,
dostal som správu,
Ïe ist˘ obÏalovan˘,
b˘val˘ esesák Lepe‰i,
u‰iel za hranice
a dal som mu in contumatiam
u mÀa v˘nimoãn˘ trest...“

Potom sa správa ukázala nesprávnou,
chlapa chytili niekde pri A‰i
a rozsudok nadobudol platnosÈ...“
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O dobr˘ch desaÈ rokov
pokraãoval otec v tomto príbehu:
„A niã tam nebolo pre mÀa hroznej‰ie,
ako keì sme raz stáli nastúpení
na nádvorí
a spoluväzeÀ za mnou sa mi ‰eptom prihovoril:
„Vy ste sudca Feldek?
P˘ta sa na vás jeden väzeÀ,
volá sa Lepe‰i...“
A tu sa odmlãal,
aÏ po chvíli dodal:
„Ja som uÏ vonku – on e‰te stále sedí...“

V tomto sa otec m˘lil.
Vonku bol uÏ len jeho tieÀ, nie telo.
A tieÀ sa zo slobody nete‰í.

Otec je m⁄tvy.
No ìalej e‰te Ïije jeho dielo.

Na doÏivotie odsúdení:
ja a Lepe‰i.

AKO SOM SA STAL SATIRIKOM

Mám napísaÈ ãosi o tom, ako som sa stal satirikom, definovaÈ satiru, alebo ãosi také.
Urobím to rád – aspoÀ sám zistím, kedy som sa to vlastne zaãal venovaÈ satire.

Na zaãiatku svojej kariéry som totiÏ bol bezpochyby ãist˘ neÏn˘ lyrik. Nemal
som e‰te ani pätnásÈ rokov, a uÏ mi Kultúrny Ïivot (to bol tak˘ t˘Ïdenník, vy-
chádzal raz do t˘ÏdÀa) uverejnil báseÀ PieseÀ radosti. Bolo to prekrásne obdobie
schematizmu, písal sa rok 1951, v‰etci sme mohli písaÈ rovnako. Detsk˘m bys-
trozrakom som postrehol, Ïe jediné, na ão si musím dávaÈ pozor, je, aby sa neo-
pakovali rovnaké slová v rovnakom poradí. Vítané boli jemné obmeny! V‰imol
som si napríklad, Ïe básnik Vojtech Mihálik má pozoruhodné srdce, ktoré nielen
tlãie, ale aj spieva. Pochopiteºne – ja som vo svojej hrudi objavil uÏ srdce tan-
cujúce. A podobne. A podobne. Bol som slávny vo svojej rodnej Îiline, ãoraz
slávnej‰í, ako uÏ neÏní lyrici b˘vajú.

Asi po dvoch rokoch takejto slávy za mnou pri‰iel mládeÏnícky funkcionár. Za-
budol som povedaÈ, Ïe okrem Kultúrneho Ïivota som publikoval neÏnú lyriku aj
v mládeÏníckom denníku Smena. A ten mládeÏnícky funkcionár mi vraví: „V‰i-
mol som si, súdruh Feldek, tvoje meno v Smene. Máme urãiÈ jedného dopisova-
teºa Smeny, a, ako vidím, vlastne ho uÏ máme urãeného. Vyplní‰ tento dotazník,
nestraÈ ho, dostali sme len ten jeden. A bude‰ posielaÈ do Smeny správy o tom,
koºko sme nazbierali starého Ïeleza, a podobne, a podobne. Nebude‰ si musieÈ
lámaÈ hlavu sám ako doteraz – údaje ti uÏ dáme my.“
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Myslel to dobre – dnes to vidím jasne. LenÏe vtedy som sa urazil. Nerozozná-
vajú rozdiel medzi neÏnou schematickou lyrikou a údajmi o zbere starého Ïele-
za! Aj zber Ïeleza je dôleÏit˘ – ale ão je to proti tomu, Ïe my, neÏní lyrici, rozo-
rávame medze, staviame komíny, zastavujeme vojny! Aby som funkcionára
nejakou okºukou priviedol k správnemu poznaniu, odovzdal som mu na druh˘
deÀ dotazník síce vyplnen˘, ale vyplnen˘ tvorivo. Napísal som mu doÀho rôzne
tie Ïartíky, aké nám vÏdy prichádzajú na um, keì vyplÀujeme dotazníky, ibaÏe
ich do nich nepí‰eme. Vtedy som ich tam napísal v‰etky – v‰etky, ão mi zi‰li na
um, ba dokonca e‰te dva-tri navy‰e. Do rubriky pohlavie – „mám“. Do rubriky
zamestnanie – „zázraãné dieÈa“. A podobne. A podobne.

Skrátka, ten funkcionár, ão si zaumienil, Ïe ma presvedãí, aby som zmenil Ïáner,
vlastne uspel. Neurobil síce z neÏného lyrika dopisovateºa, ale urobil z neÏného ly-
rika satirika. A hneì som sa aj presvedãil, ak˘ pestr˘ Ïivot mávajú satirici.

Onedlho sa konala plenárka na záver ‰kolského roka a mládeÏníci sa pote‰ili,
Ïe majú pekn˘ materiálik do správy – do jej kritickej ãasti. Na plenárke som sa
pred celou ‰kolou dozvedel, Ïe som zneuctil dotazník. Nadarmo som sa prihlá-
sil do diskusie s príspevkom na tému, ãi sa dá alebo nedá zneuctiÈ neÏivá hmo-
ta. E‰te som si pohor‰il. Po plenárke sa rozdávali vysvedãenia, kaÏd˘ dostal ne-
jaké, iba ja nijaké. MládeÏníci navrhli, aby mi ‰kola napísala nové – s trojkou zo
správania. Zas mali pravdu. Za zneuctenie dotazníka – zneuctenie vysvedãenia.
A na dôvaÏok vylúãenie zo v‰etk˘ch Ïilinsk˘ch ‰kôl. Ani toto nemysleli zle – nech
sa mládenec pozrie do sveta, ukojí sa tam, prestane zneucÈovaÈ

PravdaÏe, vybabral som s nimi. Len ão som zaãal ìal‰í ‰kolsk˘ rok v Trstenej,
vrátil som sa k neÏnej lyrike, rozoral som zopár medzí, postavil zopár továren-
sk˘ch komínov, nariadil zastavenie paºby v niekoºk˘ch krajinách – a o pár t˘Ïd-
Àov som bol nazad v Îiline

Alebo ste si tento príspevok nepredstavovali tak osobne? Ide vám azda o to,
aby som povedal o satirikovi nieão v‰eobecné? Ako o takom? Aj to sa dá. Práve
som totiÏ pri‰iel na vynikajúcu definíciu satirika.

Satirik ako tak˘ je zvlá‰tny druh spisovateºa, ktor˘ zneucÈuje. Zneuctieva do-
konca aj ten papier, na ktor˘ pí‰e. A podobne. A podobne.

Ó DIEVâATÁ Ó MOJE ROKY

S Apollinairom som sa po prv˘ raz stretol na jeseÀ roku 1951. Práve som po-
stúpil z NiÏ‰ej strednej na Vy‰‰iu strednú ‰kolu – tak vtedy rozdelila gymnázium
jedna zo ‰kolsk˘ch reforiem, ktoré sprevádzali na‰u mladosÈ. Vy‰‰ia stredná ‰ko-
la sídlila v budove b˘valého Ïilinského reálneho Gymnázia – a aj kniÏnica toho
Gymnázia bola b˘valá, stará a bohatá. Vlastne tam boli dve kniÏnice – ‰tudent-
ská a profesorská. Jedného dÀa vstúpil do na‰ej triedy ktor˘si profesor – potrebo-
val pár ‰tudentov na brigádu. Také chvíle – najmä poãas vyuãovania – ‰tudenti
zboÏÀujú a celá trieda sa vtedy vrhá k dverám. Na‰Èastie som sedel hneì pri dve-
rách a ocitol som sa medzi niekoºk˘mi ‰Èastlivcami.

Ukázalo sa, Ïe na‰ou úlohou bude vyná‰aÈ vyradené knhy z profesorskej kniÏ-
nice – mali sme ich nosiÈ k bráne, odtiaº ich budú prená‰aÈ na nákladné auto, kto-

26



ré ich odvezie kamsi, kde ich pomelú znova na papier, na ktor˘ vytlaãia celkom
iné knihy. Vyraìovanie kníh z profesorskej kniÏnice súviselo totiÏ s t˘m, Ïe po
februári 1948 sa zaãala u nás epocha budovania socializmu a prvé roky tej epo-
chy, takzvané päÈdesiate, boli neobyãajne surové. NielenÏe sa likvidovalo sú-
kromné vlastníctvo, likvidovala sa aj celá kultúrna pamäÈ na predsocialistické
ãasy. Neskôr sa to postupne naprávalo, no v päÈdesiatych rokoch to odskákali
nielen nevinní Ïiví ºudia, ale aj nezmyselne vyraìované knihy.

Urobil som jediné, ão proti tomu mohol v tej chvíli urobiÈ pätnásÈroãn˘ chlapec:
strãil som si pár k níh za ko‰eºu. Nemal som ãas veºmi si vyberaÈ – moÏno som ani
presne nevedel, ão sú to za knihy. AÏ doma som zistil, ak˘ dobr˘ bol in‰tinkt, ktor˘
viedol moju ruku. Medzi knihami bola aj antológia modernej francúzskej poézie.

âapkova antológia Francouzská poezie nové doby vy‰la dvakrát, po prv˘ raz
roku 1920, druh˘ raz, v roz‰írenom vydaní, roku 1936. V tom roz‰írenom bolo
uÏ aj Apollinairovo Pásmo. Za mojou ko‰eºou sa zachránilo útlej‰ie star‰ie vyda-
nie – ani tak ma v‰ak prvé stretnutie s Apollinairom neminulo: bola tu R˘nska je-
senná, Zvony a Cestovateº.

Keì som si tie tri básne preãítal, Apollinaire si ma navÏdy získal.
Nikdy predt˘m som sa nestretol s tak˘mi nádhern˘mi a uvoºnen˘mi obrazmi –

a predsa len tam bola disciplína, obrazy slúÏili na vyjadrenie Apollinairovej e‰te
nádhernej‰ej a rovnako ako tie obrazy voºne sa valiacej nostalgie. Nie náhodou
práve valiaca sa Seina bol jeho najãastej‰ie sa vracajúci motív. Bol to symbol jeho
nostalgického, no zároveÀ radostného, slobodného aj oslobodzujúceho básnic-
kého ducha.

Takisto som sa nikdy predt˘m nestretol s tak˘m vrúcnym a zároveÀ vesel˘m ly-
rizmom. A nikdy predt˘m s tak˘m vesel˘m pohºadom na smrÈ. Dodnes môÏem
spamäti citovaÈ tú celkom prvú Apollinairovu báseÀ, ktorú som v Ïivote ãítal –
bola to R˘nská podzimní.

Zemfiel˘ch deti na hfibitov
Jdou si hrát
Hanu‰ a Jindfiich Martin Gertruda
Dnes kohout ani nezpívá
Kikeriki

Stafieny plaãící
Cestou se ubírají
A oslové dobráci
H˘kají a do chroustání se dají
Pohfiebn˘ch vûncÛ a kyticí

Dodnes je vo mne uloÏené aj chybné ãítanie, ktorého som sa vtedy dopustil –
som stále kdesi presvedãen˘, Ïe tie deti sa hrajú na detskom cintoríne, na cinto-
ríne zemfiel˘ch detí.

Podºa Apollinairovho vzoru som hneì zaãal aj ja vynechávaÈ vo svojich prv˘ch
básniãkách interpunkciu a iste som sa od Apollinaira nauãil aj v‰elião iné – ale
nie o mojej poézii je tento doslov.
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Zakrátko po âapkovej antológii sa mi podarilo dostaÈ sa k celému zväzoãku
Apollinairovej poézie, volal sa Alkoholy – a teraz to bolo v preklade ZdeÀka Ka-
listu. Aj tento zväzoãek som ãoskoro vedel naspamäÈ, a hoci som e‰te ani pori-
adne nezarastal, znovu a znovu som bol ochotn˘ si s Apollinairom opakovaÈ:
Ó mladá léta má ó mladé dívky mé!

Diabolsky krásne prekladal Apollinaira Zdenûk Kalista!
Musím sa priznaÈ, Ïe potom, keì som sa koneãne dostal k originálu a keì prvé,

ão som urobil, bolo, Ïe som si vyhºadal báseÀ A la Santé a v nej tento ver‰ – bol
som na okamih sklaman˘. U Apollinaira som na‰iel iba O mes années ó jeunes
filles – nijaké dlhé „mé“ na konci toho ver‰a nenariekalo tak, ako som oãakával.

MôÏeme hovoriÈ o ìal‰ích Apollinairov˘ch vlastnostiach, ktoré som e‰te ne-
spomenul, ale moÏno aj nemusíme. Veì kaÏd˘ vie, Ïe poãas celého dvadsiateho
storoãia sa na západe ani na v˘chode nestalo v poézii niã, ãoho signál by nebol
zaznel uÏ na zaãiatku storoãia v Apollinairovi.

V‰etky veºké polytematické básne mali predobraz v simultánnej metóde Pásma.
Vo svojich „kubistick˘ch“, odváÏne útrÏkovit˘ch básÀach, ako Pondelok ulica

Christine alebo Okná, Apollinaire predvídal, ako sa bude v dvadsiatom storoãí
uvoºÀovaÈ básnick˘ jazyk a báseÀ prestane byÈ, podobne ako obraz alebo socha,
závislá od zobrazovanej reality, stane sa realitou sama osebe

V kaligramoch sa stal anticipátorom tej línie poézie, ktorá pracuje na rozhra-
ní literatúry a v˘tvarného umenia. Ak pripustíme, Ïe Ïijeme v dobe úÏasného roz-
machu spievanej poézie, nemôÏeme si nespomenúÈ na Apollinairovu spevnosÈ.

A tak ìalej. A tak ìalej.
Budem ‰Èastn˘, ak sa mi podarí ãosi zo svojho celoÏivortného apollinairov-

ského oãarenia odovzdaÈ aj ãitateºovi tohto prekladu.

Guillaume Apollinaire
VO VÄZENÍ

1
Pred vstupom do urãenej cely
Vyzliekli ma a stál som bos˘
Tak vidí‰ Guillaume uÏ si v cieli
Prí‰ern˘m hlasom úpel ktosi

Do jamy dnes a nie von z jamy
Lazára vedú jeho kroky
Tulácke piesne zbohom s vami
Ó dievãatá ó moje roky

2
Mne uÏ moje vlastné ja
Nepatrí
Som na cele ãíslo dva
âíslom tri
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Slneãn˘ lúã Ïiari mi
Cez oblok
Svetlo roní na r˘my
Mojich slôk

Div nevzbækne písanka
Na strope
âiasi smutná topánka
Zaklope

III
VÏdy ráno ako medveì v jame
Zaãínam chodiÈ po cele
Sem tam sem tam a zas to samé
Nebo je z modrej ocele
VÏdy ráno ak medveì v jame
Zaãínam chodiÈ po cele

Za stenou zav⁄zgala priãÀa
Do k˘bºa ãosi odteká
Îalárnikove kºúãe rinãia
Raz nablízku raz zìaleka
Za stenou zav⁄zgala priãÀa
Do k˘bºa ãosi odteká

IV
Zo ‰tyroch nah˘ch múrov je mi clivo
Tá bledá maºovka z nich padá
Pomedzi riadky ktoré pí‰em krivo
Mucha by cestu na‰la rada

Ó Pane ktor˘ vidí‰ moju bolesÈ
Veì nadelila mi ju tvoja vôºa
Poºutuj môj zrak bez sæz tváre belosÈ
I vrzgot môjho prikutého stola

Lásku ão sprevádza ma v‰etky srdcia biedne
Tlãúce pod dozorom stráÏí
No najviac poºutuj môj rozum ktor˘ vädne
A zúfalstvo ão vniknúÈ doÀ sa snaÏí

V
Pomaly sa tu vleãie ãas
Jak m⁄tveho keì nesú Ïiví
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Aj za t˘m ãasom plaãu raz
Zaplaãe‰ Ïe bol prináhliv˘
Tak ako kaÏd˘ in˘ ãas

VI
VäzeÀ o obzor ukráten˘
Poãúvam ako h˘be sa
Mesto a vidím nahé steny
A nepriateºské nebesá

DeÀ odchádza len lampa krája
Väzensk˘ súmrak tíchne ‰um
Sme teraz v cele sami dvaja
Prekrásne svetlo Drah˘ um

September 1911

USMIATY OTEC

Bol ako Ïiv˘.
Ba Ïiv˘ bol môj otec zaruãene,
keì na patológii uprostred Sasinkovej ulice
vytiahli ho na kolieskovom lôÏku z ºadnice,
aby ho ukázali mne a mojej Ïene.

ZaÏiva sa uÏ iba mraãil,
akoby dávno za sebou mal smrÈ.
Aj mal – 
veì sa mu Ïivot krátky
vymkol z rúk ledva po doÏití päÈdesiatky,
chod dejín takmer v‰etko mu v Àom preinaãil,
cez zvy‰ok choroba mu urobila ‰krt.

Disident mozog, napojen˘
na diverzantov na algeny,
ustaviãne mu kamufloval cieº – 
chcel to, ão nechcel, nechcel to, ão chcel.

Po smrti chirurg vybral mu ho von – 
a otec oÏil.
Znova to bol on,

predseda súdu s veºkou hlavou lysou,
ão na rodinu bodro volá: „Jedem!"
akoby kolieskové lôÏko pred ºadnicou
zas bolo starou Tatrou, typ 57.
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A pretoÏe sa veºmi náhlil azda
a v eufórii ho ‰trajchla britva,
zas tu bol jeho úsmev!
(Ak sa tak dá nazvaÈ
tá zubatá a suverénna jazva,
ão na temene nechala mu pitva.)
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IV)
ODMÄK A PO ODMÄKU

Po Stalinovej smrti (1953) a po XX. zjazde
KSSS (1956), na ktorom Chru‰ãov demaskoval
kult osobnosti, nastalo obdobie, ktorému dal
rusk˘ spisovateº Iºja Erenburg meno óttepeº –
odmäk. Odmäk netrval dlho – skonãil sa na je-
seÀ 1956, keì prepuklo v Budape‰ti povstanie,
ktoré potlaãili ruské tanky a bolo po odmäku.
Roku 1958 sa v âeskoslovensku konali tzv. ce-
lo‰tátne previerky a stratou zamestnania ãi
inak v nich boli postihnutí najmä tí, ktorí sa
prejavili poãas odmäku. Hoci sa uÏ zdalo, Ïe
obdobie vykon‰truovan˘ch procesov patrí mi-
nulosti, po skonãení odmäku sa konali ìal‰ie,
aj keì s miernej‰ími rozsudkami. V‰etko to
na‰a rodina zaÏila na vlastnej koÏi.

Ani Stalinova smrÈ nemohla preru‰iÈ ãinnosÈ
komunistick˘ch tajn˘ch sluÏieb – aj Ïilinská
·tátna bezpeãnosÈ neru‰ene pokraãovala v prí-
pravách scenára, do ktorého sa chystala za-
montovaÈ môjho otca. Zo súdu ho uÏ síce vy-
hodili, ale na‰iel si miesto firemného právnika – nebol teda e‰te dosÈ nízko, aby im
prestal klaÈ oãi. A tak si ho ãoraz ãastej‰ie poz˘vali na v˘sluchy a on celé noci po-
tom kvôli tomu prebdel a prechodil po kuchyni – nevyspala sa pri Àom ani mama
a neraz som aj ja rátal spoza steny aÏ do rána jeho kroky. Zaãalo ho opúsÈaÈ zdra-
vie, ocitol sa na invalidnom dôchodku – ale ·tátnej bezpeãnosti nestaãilo ani to.
Otcove v˘sluchy sa ãoraz viac krútili okolo proti‰tátnej skupiny, ktorá vraj pripra-
vuje zvrhnutie socializmu. Záchytn˘m bodom tohto podozrenia bol zoznam, o kto-
rom ·tátna bezpeãnosÈ tvrdila, Ïe ho komusi zabavila, a na ktorom bola napísaná
poprevratová vládna zostava s otcov˘m menom v kolónke „minister spravodlivos-

ti“. Môj otec bol presvedãen˘, Ïe si ten
zoznam vyrobili sami, no zároveÀ ve-
del, Ïe im na spustenie tej ich ma‰iné-
rie staãí hocijaká hlúposÈ – aj chvíºa,
keì ju spustia, môÏe prísÈ hocikedy. 

E‰te skôr neÏ sa to stalo, nastala
zmena v mojom Ïivote: podarilo sa mi
dostaÈ na vysokú ‰kolu do Bratislavy.
Na Filozofickú fakultu UK, kam som sa
hlásil po maturite v Îiline (1954), ma
síce „pre nedostatok miesta“ neprijali,
ale uchytil som sa na Vysokej ‰kole pe-
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S Rudom Slobodom – aj keì tro‰ku neskôr 

Roku 1957 vznikla Trnavská skupina. 
Zºava jej traja ãlenovia: Ján Stacho,
Jozef Mihalkoviã a ja. (Ch˘bajú e‰te
Ján Ondru‰ a Rudolf Sloboda.)



dagogickej – zaãal som tam ‰tudovaÈ odbor samostatná ru‰tina, o ktor˘ nebol aÏ
tak˘ záujem, neskôr sa mi podaril prestup na odbor samostatná slovenãina. 

V Bratislave som zaÏil aj prelomov˘ rok 1956.
Tak ako celému svetu, aj mladej slovenskej literatúre, a teda aj mne sa to ob-

dobie chru‰ãovovského odmäku spoãiatku javilo ako celkom sºubné.
V Bratislave zaãala vychádzaÈ Mladá tvorba – stal som sa jej prispievateºom.

1. novembra 1957 som nastúpil popri ‰túdiu aj do zamestnania – stal som sa re-
daktorom vo vydavateºstve Mladé letá. Mladé leta práve vypísali súÈaÏ na kniÏky
pre najniÏ‰í vekov˘ stupeÀ. Nahovoril som na
úãasÈ v súÈaÏi svojich kamarátov a zúãastnil
som sa na nej aj ja. SúÈaÏ vyhrala Stachova âo-
koládová rozprávka, Válekove Kúzla pod sto-
lom a moja Hra pre tvoje modré oãi skonãili
ex equo na treÈom mieste. Po súÈaÏi som pre-
svedãil v˘tvarnú redakciu Mlad˘ch liet, aby
zverila víÈazné kniÏky na ilustrovanie mojim
ìal‰ím priateºom – ‰tudentom tretieho roãníka
grafiky (Cipár, Brunovsk˘). Zakrátko sa ukáza-
lo, Ïe práve toto boli okamihy, keì sa takto bi-
zarne – na pôde literatúry pre najniÏ‰í vekov˘
stupeÀ – formovala nová umelecká generácia,
ktorej úlohou bolo vzoprieÈ sa ideologickému
diktátu a pochovaÈ socialistick˘ realizmus. 

V decembri roku 1957 sme ‰tyria (okrem
mÀa e‰te Stacho, Mihalkoviã a Ondru‰) ohlá-
sili vznik Trnavskej skupiny. âasopis Mladá
tvorba (ktorého ‰éfredaktorom bol Milan Fer-
ko a v tom ãase v Àom uÏ pracoval ako redak-
tor aj Miroslav Válek) nám dal k dispozícii svo-
je budúcoroãné aprílové ãíslo. Celé sme ho
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Mihalkoviã, Ondru‰ a Stacho boli Trnavãa-
nia. To rozhodlo o názve skupiny. Veì aj na
jej zaloÏenie nás nahovoril ìal‰í Trnavãan,
básnik Miroslav Válek.

NajbliÏ‰í vytvarní súbeÏci Trnavskej skupiny
boli na‰i priatelia grafici Albín Brunovsk˘
a Miroslav Cipár.
Na fotografii som s Albínom

Keì ãíslo Mladej tvorby s vystúpe-
ním Trnavskej skupiny (apríl 1958)
zastavila cenzúra, do ‰rotu i‰iel aj
môj debut Hra pre tvoje modré oãi.



naplnili svojimi pôvodn˘mi textami ãi pre-
kladmi len my ‰tyria – no keìÏe sme museli
zachovaÈ aj rubriku Nové hlasy, na‰li sme si aj
piateho: bol ním prozaik Rudolf Sloboda. 

Aprílové ãíslo MT 1958 bolo vysádzané –
a rozmetané. V poslednej chvíli pred jeho vy-
jdením zasiahla cenzúra, vy‰lo len torzo. A,
ako pí‰em v kniÏke Moja Ïena Oºga a neko-
neãno, „...Cenzúra si posvietila aj na kniÏné
vydanie Hry pre tvoje modré oãi. Mala vyjsÈ
roku 1958 – bola odsunutá na rok 1959.
Roku 1959 som sa dozvedel, Ïe moja báseÀ,
oznaãovaná predt˘m za ohÀostroj fantázie,
je v skutoãnosti veºmi ‰kodlivá, lebo balamu-
tí mladého ãitateºa... Vo chvíli, keì Hra pre
tvoje modré oãi opú‰Èala tlaãiareÀ, uÏ bolo
o jej osude rozhodnuté – a 10 000 exemplá-
rov putovalo z tlaãiarne rovno do papieren-
ského mlyna, ktor˘ ich pomlel na ka‰u. Po-
darilo sa zachrániÈ iba niekoºko kusov – dnes
sa z nich stala zberateºská vzácnosÈ.“

Na jeseÀ roku 1958 som nepre‰iel cez sito celo‰tátnych previerok – musel som
opustiÈ vydavateºstvo Mladé letá s odporúãaním dvojroãného prev˘chovného po-
bytu vo v˘robe. Roku 1959 som nastúpil ako pomocn˘ robotník do bratislavskej
tlaãiarne Pravda. Po úraze, ktor˘ som tam utrpel, som si na‰iel nové zamestnanie
– v závodnom ãasopise Tesla Orava v NiÏnej nad Oravou. 

No najdôkladnej‰ie som sa o tom, Ïe po odmäku nastal znova tuh˘ mráz, pre-
svedãil vo chvíli, keì v Prahe 30. apríla 1959 zatkli môjho otca a stal sa jedn˘m z ob-
Ïalovan˘ch v Ïilinskom monsterprocese „s proti‰tátnou skupinou Kauzál a spol.“
MOJA ÎENA OªGA A NEKONEâNO
(úryvky)
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Roku 1960 som uÏ vo v˘robe – pí-
sací stroj Hermes baby, na ktorom
pí‰em, mám poloÏen˘ na stolãeku,
ktor˘ patrí do inventáru slobodárne
Tesly Orava..

V‰etko zlé je na nieão dobré – na Orave som stretol svoju Ïenu. Keì som ju spoznal, bola
e‰te „pod zákonom". 



Ó, kamarát môj mlad˘, hºadaj si milovanú!

... A bolo uÏ rozhodnuté aj o mne. Na jeseÀ 1958 som musel predstúpiÈ pred
preverovaciu komisiu. Preverovaãi ma vyhodili z Mlad˘ch liet a poslali ma na
dva roky do v˘roby. Dali mi moÏnosÈ odvolaÈ sa proti tomu rozhodnutiu na Ús-
trednom v˘bore Komunistickej strany Slovenska. VyuÏil som ju, ale odvolacia
preverovacia komisia rozhodnutie potvrdila.

ZároveÀ som sa ocitol aj na akejsi neviditeºnej ãiernej listine – nik mi nevedel
vysvetliÈ preão, ale nikde mi nechceli uverejniÈ ani riadok. Najviac zo v‰etk˘ch
ãlenov Trnavskej skupiny sa usilovali pristrihnúÈ krídelká mne, a tak, keì som
chcel ãosi uverejniÈ, neostávalo mi niã iné, len pouÏívaÈ mená svojich kamará-
tov. Tak napríklad môj preklad Ga∏czyƒského básne JeseÀ podpísal Jano Stacho. 

Ozaj, JeseÀ! Aj keì básnik prekladá báseÀ kohosi iného, ide o váÏne veci – ani
tú JeseÀ som neprekladal náhodou. Mal som pocit, Ïe si ma z nej po cel˘ ãas kto-
si ukradomky prezerá – ktosi, kto je ukryt˘ za tou Ga∏czyƒského severnou jablo-
Àou. Ukázalo sa, Ïe som sa nem˘lil. Bola to moja Ïena Oºga, ktorú som uÏ ãos-
koro mal stretnúÈ.

Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski
JESE≈

Jablko na strome svieti sÈa uhlík nad pahrebou.
Vetern˘ mlyn sa chechtá a melie vzdu‰né nebo.

Ga‰tan uÏ opadáva a chladno b˘va k ránu.
Ó, kamarát môj mlad˘, hºadaj si milovanú

s maliãk˘m domcom, sadom, so sniv˘m pianom,
ktorá by tvoje vlasy ãesala nad ránom,

s Àou by si Mickiewicza ãítal pri rannom ãaji –
a nech je silná v rukách a krásna v obliãaji,

smrteºná ako jeseÀ, aj taká zamækla.
A svadobná a trpká ako tie jablká.

Ako som neurobil ‰tátnice

PribliÏne v tom istom ãase, keì som opú‰Èal Mladé letá, som mal ukonãiÈ aj
‰túdium na Vysokej ‰kole pedagogickej, ale nemohol som sa prihlásiÈ na záve-
reãné skú‰ky, pretoÏe mi ch˘bal zápoãet z politickej ekonómie.

Zo svojich nespraven˘ch ‰tátnic nemôÏem v‰ak obviÀovaÈ nikoho, iba sám seba.
B˘val som vtedy na priváte na Gunduliãovej ulici ã. 1, kúsok od kaviarne ·te-
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fánka, a cestou do ‰koly som sa v nej zastavoval na raÀajky. V ·tefánke som zvy-
ãajne uviazol. Sedávali tam moji priatelia a na Kalinãiakovu ulicu to bolo odtiaº
nekoneãne ìaleko. V ‰kole som bol teda ãoraz zriedkavej‰ím hosÈom a zápoãet
som nedostal pre priveºk˘ poãet absencií.

Dalo sa to v‰ak rie‰iÈ tak, Ïe sa absentér nechal preskú‰aÈ. Vybral som sa na to
preskú‰anie, no ão ãert nechcel, rovnak˘ problém rie‰ila v ten deÀ aj Oktávia
Müllerová, najväã‰ia krásavica ná‰ho roãníka. Spoloãne sme sa ocitli v kabinete
ná‰ho vyuãujúceho – volal sa Pezlár. Prv˘ som dostal otázku ja. Mal som vysvet-
liÈ, ão je to monopolná renta. Náhodou som to vedel – a ako príklad tovaru, kto-
r˘ sa nevyrába uÏ nikde inde, len práve tam, kde sa vyrába (a preto sa jeho cena
môÏe zv˘‰iÈ o monopolnú rentu), som uviedol tokajské víno. Na stene Pezláro-

vej pracovne visela mapa, Pezlár mi
podal paliãku a vyzval ma, aby som na
mape ukázal tokajskú oblasÈ. Bol som
si ist˘, Ïe mi zápoãet uÏ nemôÏe unik-
núÈ, a chcel som e‰te trochu pozabávaÈ
Oktáviu, nuÏ som zaãal Tokaj hºadaÈ
kdesi na ·umave. Oktávia sa zachich-
úÀala a niÏ‰ie som sa uÏ s paliãkou ne-
dostal. Aj Pezlár sa chcel asi vytiahnuÈ
pred krásnou ‰tudentkou a mieril pres-
nej‰ie ako ja. Index mi letel do hlavy
a ja som letel zo zápoãtu aj z jeho pra-
covne. Na ‰kolskej v˘ves-ke potom vi-
sela vyhlá‰ka s upozornením, Ïe tí,
ktor˘m ch˘bajú zápoãty, majú e‰te
vÏdy ‰ancu daÈ si to do poriadku do
30. septembra – t˘ÏdeÀ pred ‰tátnica-
mi. Na nov˘ pokus mi v‰ak uÏ ch˘ba-
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Ani moja budúca Ïena nemala najlep‰í kádrov˘ posudok,
ani ona sa hneì po maturite nedostala na vysokú ‰kolu.
Aj za to vìaka osudu! Robila vo fabrike ako ja – takto
sme
spoloãne veãerali 31. decembra 1960 v závodnej jedál-

A 15. septembra 1962 sme mali
v Bratislave svadbu.

Otec mojej Ïeny sa uÏ na‰ej svadby nedoÏil.
Zastúpil ho na nej jeho brat a krstn˘ otec
mojej Ïeny, zlatomoraveck˘ lekár MUDr.
ªudovít Lukáã. Na fotografii odºava: brat
mojej Ïeny ·tevko, môj otec, krstn˘ otec
mojej Ïeny, jej mama, my a moja mama.



la energia – veì, koniec koncov, ani
môj obºúben˘ básnik Vítûzslav Nezval
nedo‰tudoval.

30. septembra popoludní sme – Jano
Stacho, Miro Válek a ja – sedeli v klu-
be novinárov aj keì sme nemali ani na
kávu. Bol tam v‰ak vrchn˘ Filo, ktor˘
nás obslúÏill aj na dlh. Pozrel som sa
na hodinky a vravím svojim priateºom:

„Priatelia, práve som nedo‰tudoval.“
„âo je to za nezmysel?“ rozãúlil sa

Miroslav Válek. 
Vysvetlil som mu, Ïe sa vzru‰uje

zbytoãne – na pokus ãosi zachrániÈ je
uÏ neskoro.

„Nie je neskoro,“ vraví Válek. „Má‰
pri sebe index?“

Náhodou som ho pri sebe mal.
„Pôjde‰ k Pezlárovi na byt.“
„Neviem kde b˘va.“
„Na polícii na Lermontovovej ulici

ti dajú za tri koruny jeho adresu.“
„Nemám tri koruny.“
Válek a Stacho siahli do vrecák, na‰krabali posledné tri koruny a vyhnali ma

do ulíc. Nemám sa vracaÈ bez zápoãtu – oni ma tam poãkajú.
Na Lermontovovej ulici sedel Ïoviálny príslu‰ník Zboru národnej bezpeãnos-

ti, a hoci uÏ aj tam udierala závereãná, bol
e‰te ochotn˘ poprehrabávaÈ sa v kartotéke.

„Ktorého Pezlára chcete? Mám tu dvoch. Je-
den je ªudovít a druh˘ Otto.“

ëal‰í neãakan˘ problém.
„Nepamätám si jeho krstné meno,“ vravím.
„ªahká pomoc,“ vraví policajt. „Vezmite si

obidvoch.“
ëal‰í problém.
„Mám len tri koruny,“ vravím. „MôÏem si

vziaÈ len jedného, no ão keì si vezmem toho
nepravého?“

Policajt si nedal vysvetliÈ, ão ma trápi, a po-
tom vykríkol:

„Tu má‰ za tri koruny dvoch Pezlárov – a uÏ
beÏ!“

Komplikácie sa e‰te nekonãili. Obidvaja
Pezlárovci b˘vali od ruky, zaãínalo sa zmrá-
kaÈ a nemal som uÏ na elektriãku. ·Èastne
som sa v‰ak naãierno doviezol na prvú adre-
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Môj otec na tejto fotografii poãúva Jozefa
Mihalkoviãa, ktor˘ na na‰ej svadbe zareci-
toval krásnu báseÀ, konãiacu sa ver‰om
"Oºga a ªubomír na ceste do zeme". Do
zeme sa v‰ak oveºa skôr neÏ my pobral môj
otec – po vyjdení z väzenia sa uÏ len vzdia-
lene podobal sám na seba a zomrel ‰tvrÈ
roka po na‰ej svadbe. Vpravo krstná mama
mojej Ïeny, Oºga Lukáãová.

A tu e‰te ja a moja mama – fotogra-
fie z na‰ej svadby
urobil Bohuslav Puskailer.



su. Bol to ten nesprávny, Otto. ·Èastne som sa
doviezol aj na druhú. ªudovít Pezlár ma
vpustil do ob˘vaãky, kde práve konzumoval
ãerven˘ melón. Mal dobrú náladu a bez skú-
‰ania mi dal zápoãet.

Vrátil som sa s podpísan˘m indexom do klu-
bu novinárov. Môj úspech priateºov rozjaril – veì napokon, bol to aj ich úspech.
Nad‰en˘ bol dokonca aj ‰éf klubu a doÏiãil nám na dlh, koºko sa hrdlu ráãilo.
Moji nad‰ení priatelia si dokonca dali na záchode grécko-rímsky zápas, pri kto-
rom sa Válek po‰mykol a zlomil si ruku. Zvy‰ok noci sme strávili na pohotovos-
ti.

O t˘ÏdeÀ som teda mohol maÈ uÏ dov⁄‰ené vysoko‰kolské vzdelanie. Ani
s uzavret˘m indexom som sa v‰ak nepokúsil dov⁄‰iÈ ho – nestihol som sa za t˘Ï-
deÀ na ‰tátnice pripraviÈ.

Ako som bol robotníkom

A tak som sa roku 1959 stal pomocn˘m robotníkom v tlaãiarni Pravda.
Obsluhoval som tam jeden z najjednoduch‰ích strojov na svete – obÈahovací

lis, ktorému sadzaãi hovorili „pres“. Mojou úlohou bolo odobraÈ od sadzaãa
stæpec kovovej sadzby a preniesÈ ho na pres. Potom stúpiÈ na pedál a uviesÈ do
pohybu valec s farbou. Keì valec naniesol na sadzbu farbu, spú‰Èal som nohu
z pedála a kládol som na sadzbu vlhk˘ papier. Potom ‰la noha znova na pedál
a prichádzal ìal‰í valec, ktor˘ pritláãal papier na sadzbu. Keì valec pre‰iel a pís-
mená kovovej sadzby sa odtlaãili na papier, stæpcov˘ obÈah bol hotov˘, a mohol
som ho odniesÈ na preãítanie do kancelárie. Jednoduchá práca – len, ako kaÏdá
práca, aj táto v sebe skr˘vala ãertovo kop˘tko súÈaÏivosti. 

Na prese som sa striedal s ìal‰ím pomocn˘m robotníkom, mal prez˘vku Puki a vro-
denú zruãnosÈ. Vìaka nej nestúpal na pedál dva razy, ale iba raz, a obÈah kládol na
sadzbu pri stále dookola beÏiacich valcoch v tej jedinej sekunde, ktorú na to mal
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Trochu sme si za‰antili… a o chvíºu nás bolo sedem.

Na svadobnej ceste sme boli na mo-
dranskom vinobraní. Aj tam na‰e ‰an-
tenie fotografoval Bohuslav Puskailer.



medzi odchodom jedného a príchodom druhého valca. Nejak˘ ãas som ‰tudoval kaÏ-
d˘ jeho pohyb, a napokon som usúdil, Ïe to dokáÏem aj ja. Tak sa moje úãinkovanie
pri obÈahovacom prese skonãilo. Dodnes mám naÀ spomienku na prstoch, ktoré mi
ostali medzi sadzbou a pritláãacím valcom – nevedno, ako sa tam e‰te zmestili.

E‰te som sa nevrátil z maródky, a pri‰la zlá správa zo Îiliny – 30. apríla zatkla
·tátna bezpeãnosÈ môjho otca.

Tie dve udalosti – úraz v tlaãiarni a uväznenie otca – mi rozsvietili v hlave.
Keì sa skonãila moja práceneschopnosÈ, dal som v tlaãiarni v˘poveì a pobral

som sa domov do Îiliny, aby mama neostala v tej tiesnivej situácii sama. Tam ma
na‰lo aj vyrozumenie z Vysokej ‰koly pedagogickej o termínoch ‰tátnic, na kto-
ré sa môÏem prihlásiÈ. Nevedel som sa hneì rozhodnúÈ a nechal som vyrozume-
nie leÏaÈ na stole. Povaºovalo sa tam aj vo chvíli, keì pri dverách ná‰ho bytu za-
zvonila ·tátna bezpeãnosÈ a urobila nám bytovú prehliadku. Jednému z tajn˘ch
padlo do rúk aj to vyrozumenie. St⁄pol som – zdalo sa mi, Ïe ho ‰tuduje neko-
neãne dlho. Vyd˘chol som si, aÏ keì ho zase poloÏil na stôl – nehovorilo mu niã.
Zato ja som zrazu pochopil, Ïe Vysoká ‰kola pedagogická, ktorú som tak hrie‰ne
zanedbával, je uprostred neslu‰nej doby ostrov slu‰nosti. Veì keby chceli, dáv-
no ma uÏ mohli vyraziÈ aj odtiaº. Rozhodol som sa, Ïe sa prihlásim na najbliÏ‰í
termín ‰tátnic, k˘m mi e‰te dávajú ‰ancu a k˘m mi ju niekto neprekazí. 

Keì som sa bol prihlásiÈ na jesenn˘ termín, zavolal si ma do svojej kancelárie
dekan Mikulá‰ Ga‰parík. K˘m sme s ním prichádzali do styku ako ‰tudenti, vy-
zeral neprístupne, niekedy naháÀal aj strach. Bola to v‰ak len maska, pod ktorou
sa skr˘val ãlovek s dobr˘m srdcom. Aj teraz nasadil zdanlivo prísnu tvár: 

„·kola o vás v‰etko vie. V‰etko to sem pri‰lo, padol aj návrh na va‰e vylúãe-
nie. Odmietol som to. Dúfam, Ïe sa na ‰tátnice poriadne pripravíte. Keby sa vás
ktokoºvek na ãokoºvek p˘tal, niã mu o sebe nehovorte.“

„Nebojte sa, budem dobre pripraven˘,“ ubezpeãil som ho.
„Len jedno vám nemôÏem, bohuÏiaº, sºúbiÈ,“ povedal na záver dekan Ga‰parík.

„Tí, ktorí sú proti vám, sa domnievajú, Ïe ãlovek ako vy nemôÏe vychovávaÈ mla-
dú generáciu. Aj keì urobíte ‰tátnice, pravdepodobne nedostanete umiestenku.“

Musel som sa v duchu usmiaÈ. ·tudent, ktor˘ dokonãil v t˘ch ãasoch vysokú
‰kolu, musel nastúpiÈ tam, kam ho poslali, hovorilo sa tomu „dostaÈ umiestenku“.
Mal som plno priateºov, ktorí boli zo svojich umiesteniek ne‰Èastní a hºadali
spôsob, ako sa z nich vyvliecÈ. A tu zrazu mne umiestenka vôbec nehrozí. Za trest
som voºn˘.

„Nemohli ste mi spraviÈ väã‰iu radosÈ,“ povedal som, ale hneì ma to zamrzelo.
V tej chvíli sa dekan Ga‰parík pozrel na mÀa naozaj prísne.
Myslel som si, Ïe tieto riadky urobia Mikulá‰ovi Ga‰paríkovi v starobe drobnú

radosÈ, chystal som sa mu kniÏku poslaÈ, hneì ako vyjde. UÏ mu tú drobnú ra-
dosÈ neurobím – nedávno som si preãítal v novinách správu o jeho smrti. A tak
mu aspoÀ „zahrám“ na cestu do neba Blues smútku za domovom. Aj tento môj
preklad slávnej básne Langstona Hughesa patrí do t˘ch ãias – bol súãasÈou ná‰-
ho skupinového ãísla.
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Langston Hughes
BLUES SMÚTKU ZA DOMOVOM

Tak smutne spieva
tam na moste tá traÈ.
Tak smutne spieva
na moste traÈ.
VÏdy, keì vlak vidím,
chce sa mi cestovaÈ.

Pri‰iel som na stanicu,
srdce aÏ v hrtane.
Idem po stanici.
Srdce v hrtane.
Rozm˘‰ºam, ktor˘ vlak mi
na juhu zastane.

Ten smútok za domovom
bol, pane, zúfal˘.
Smútok za domovom.
Na smrÈ zúfal˘.
Hrdlo by zaplakalo.
Ústa sa zasmiali. 

Dnes je v‰ak zvlá‰tny sviatok

·tátnice som urobil na jeseÀ, no e‰te vÏdy nebolo isté, ãi ma pustia aj k pro-
mócii. Otec bol vo väzení, a tak som aj mamu u‰etril od cestovania na tú neistú
slávnosÈ. Keì ma k promócii nakoniec predsa len pustili – bolo to 19. decembra
1959 – prevzal som si diplom a prv˘ som sa vytratil z auly. Îenil sa totiÏ môj pria-
teº Miroslav Cipár – a ja som mu mal preãítaÈ na svadbe báseÀ. Cipárova svadba,
to bola aj moja promoãná oslava.

BÁSE≈ âÍTANÁ NA SVADBE MIROSLAVA CIPÁRA 19. DECEMBRA 1959

V‰etko to bolo vlastne dávno jasné pre nás a tieÏ pre in˘ch,
ktorí si v‰imli, Ïe ná‰ priateº zaãal kresliÈ pusté krajiny,
v krajinách stromy, na stromoch prázdne hniezda vtákov, ktorí veslujú,
podopieraní veºk˘m smutn˘m vetrom, na ìalek˘ juh,
a zaprá‰ené pusté cesty, ktoré blúdia pod nimi –
vtedy to zaãalo byÈ jasné pre nás a tieÏ pre in˘ch.

Nemohlo to tak ostaÈ a splnili sa váÏne predpovede,
ná‰ priateº zaãal kresliÈ k pust˘m cestám oãi hnedé,
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pretoÏe predsa len by pusté cesty boli bez nich príli‰ pusté,
a preto k oãiam kreslil vieãka nos a ústa,
k t˘m ústam malú pesniãku a k vieãkam mihalnice,
a e‰te v‰etko ostatné, a k tomu slneãnice,
a vietor, ale vesel˘, a ìal‰ie váÏne zmeny,
takÏe bol dávno jasn˘ tento deÀ a maliar sa dnes Ïení.

Patríme teda k prv˘m svedkom nevestinho úsmevu,
na ktor˘ ãakalo sa a ktor˘ ãaká.
Ak si ju dobre zapamätáme dnes, priatelia, ostane navÏdy taká,
navÏdy si ponechá svoj najkraj‰í veãern˘ hlas a najkraj‰ie ranné vlasy,
a hlavne oãi, v ktor˘ch najviac svetla nazhromaÏdila si,
pretoÏe sa v nich ãerÀ mnoh˘ch presnívan˘ch nocí zhromaÏdila,
v kaÏdom z jej oãí zrnko maku je a v kaÏdom zrnku ópiová sila,
ten krásny odvar makov˘, ktor˘ muÏ musí piÈ, k˘m bude svetom svet,
a navÏdy makom opit˘ ho ãasto bude na mlynãeku mlieÈ.

Dnes v‰ak je zvlá‰tny sviatok, ktor˘ patrí neãinnosti a spomínaniu,
keì sa smie spomínaÈ len na tie dobré veci, ão sa stanú,
ktor˘m sa nemôÏe vyrovnaÈ uÏ nijaká z t˘ch, ão sa stali,
takÏe niet dôvodu, aby sme na minulé spomínali.
Je to deÀ, ktor˘ sa v nás ako strieborná slama chytí
a ktor˘ spôsobí, Ïe kaÏd˘ bude veºa prem˘‰ºaÈ a cítiÈ,
uprostred piesne veselej zas na svete dve mamy
pocítia, Ïe sú zase o trochu viacej samy
a Ïe to má byÈ tak a Ïe je to tak správne, ba i krásne,
a malé sestry tejto noci, keì v izbách sa uÏ svetlo zhasne,
budú maÈ mnoho váÏnych námetov a príãin na my‰lienky, 
zatiaº ão k ‰káram v stene bude tlaãiÈ oãi vietor tenk˘,
a závisÈ zmocÀovaÈ sa zaãne t˘ch, ão majú splín
a padá na nich sneh a oni padajú zas do privátnych dúm,
Ïe ich v tom snehu tieÏ raz nájde Ïena, krásna ako bernardín,
a ponúkne im rum.

Tí viditeºní v‰ak, ão sedia teraz s nami na slávnosti,
netvoria, zdá sa, e‰te celkom úpln˘ zoznam hostí.
Okrem nás, priatelia, na tejto svadbe je e‰te aj veºa vzduchu –
to nás v‰ak nesmie m˘liÈ, staãí hrsÈ nabraÈ si a priloÏiÈ si k uchu,
budeme poãuÈ hneì milión drobn˘ch krokov, smiech a hlasy
zástupu Ïiráf, obl˘ch sleãien a dlh˘ch nosov, ktor˘ si to sem hasí,
hoci je neviditeºn˘, pretoÏe e‰te nie je, pretoÏe e‰te iba bude nakreslen˘,
no nesmie nikto z nich dnes ch˘baÈ medzi nami, keìÏe sa maliar Ïení.

Sedia tu modré ãerno‰ky, sú v tme a pijú s nami ãiernu kávu,
pretoÏe chcú maÈ e‰te tmav‰ie oãi a aj pleÈ chcú maÈ e‰te viacej tmavú,
a hlbok˘mi basmi obãas neãuteºne prehovoria
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prekrásne ryby, ktoré Ïijú na najhlb‰om dne mora
a iba zriedkakedy priplávajú k brehu, kde domy ako husi
sa potápajú a svietia im a pod vodou naznak plávajú si,
a ryby ãupia pri oknách ateliérov, kde vlhké svetlo plaãe,
a maliari maºujú záti‰ia – ryby a kvetináãe,
a sú tu aj pstruhy detstva, stále sa um˘vajú, stále sú zaf⁄kané,
na misku ãervenej farby, ktorá raz dávno spadla do vody, 
si mimochodom spomíname,

len slneãnice tu e‰te nie sú, ale uÏ blíÏia sa, kráãajú po nábreÏí,
neãinní námorníci z propeleru otvárajú ústa, pretoÏe 
predsa sneÏí (aj do t˘ch úst im sneÏí,)

a slneãnice kráãajú nev‰ímavo a vláãne a na ich zlaté  plátky 
sadajú vtáci snehu a topia sa a kaÏd˘ z nich je sladk˘,
a práve teraz, keì vchádzajú do Michalskej ulice a do brány ãíslo 7,
Ïe je to zaujímavé, hovorí jeden star‰í pán, to isté e‰te jeden,
ten prv˘ hovorí e‰te, Ïe sa mu prv˘ raz v Ïivote krásne a zvlá‰tne zdajú,
lebo si myslel doteraz, Ïe slneãnice v zime odlietajú na juh,
a moÏno sú len nakreslené, hovorí druh˘, a nevie, Ïe aj on je nakreslen˘,
pretoÏe v‰etko nenakreslené je tu dnes na náv‰teve,
do vzduchu nakreslené, keìÏe sa maliar 
Miroslav Cipár Ïení.

Ako sa René dostal na Oravu

Ale preskakujem. Po ‰tátniciach, ale e‰te pred promóciou, do‰lo k udalosti,
ktorú som do bodky presne opísal v prvej kapitole svojho románu Van Stiphout.
Postavy tu vystupujú pod svojimi románov˘mi menami. Ani jednej by v‰ak neu-
blíÏilo, keby som ich odtajnil. 

RENÉ PO PRV¯ RAZ SEDÍ PRI JEDNOM STOLE S KÁDROVNÍKOM

Koºko ráz e‰te, myslia si dvaja tesláci Oravy, Trnkóczy a Navrátil, keì sedia na
sklonku jesenného dÀa roku tisícdeväÈstopäÈdesiatdeväÈ vo vinárni U mal˘ch
franti‰kánov v Bratislave. My‰lienka sa t˘ka druhej dvojice muÏov, o ãosi mlad-
‰ích, ktorí sedia pri tom istom stolíku. Pred kaÏdou dvojicou fºa‰a vína a dva po-
háriky, obe dvojice popíjajú, mlad‰ia sa navy‰e venuje e‰te spevu. Vynaliezavo
si vevolila na spievanie pieseÀ My sa práce nebojíme – pieseÀ sa konãí slovami
„s piesÀou tou radostnou, jasavou, my sa práce nebojíme,“ po ktor˘ch sa dá zo-
pakovaÈ. Pracovníci Tesly Orava Trnkóczy a Navrátil sa teda chtiac-nechtiac tieÏ
venujú spevu, i keì nie vlastnému, a v duchu zaznamenávajú, koºko ráz uÏ prvá
dvojica zaspievala angaÏované dielko, pokú‰ajú sa odhadnúÈ i pravdepodobn˘
poãet ìal‰ích repríz.

Mlad‰ia dvojica si uvedomí záujem star‰ej, vymení si s Àou i niekoºko drob-
n˘ch úsmevov, ktoré jej dodajú novú chuÈ do spevu. Popri usilovnom speve stih-
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ne mlad‰ia dvojica i vyprázdniÈ svoju fºa‰u, zatiaº ão fºa‰a star‰ej ostáva e‰te po-
loplná. âa‰ník nie je na obzore.

Teslák Anton Trnkóczy, majster v cechu predv˘roby, si povie, Ïe vyuÏije pau-
zu, ktorá náhodne vznikla v speve:

„Nalejte si!“
Nastane vzÈah. Prvá dvojica si vyd˘chne ako po dobre vykonanej práci, spev

sa odmlãí.
„Nie ste vy náhodou kádrovník?“ op˘ta sa jeden zo spevákov.
Majster Trnkóczy tu‰í, Ïe otázka patrí jemu, dobrácky sa usmieva:
„Ako ste to spoznali?“
Spevák: „Naozaj ste kádrovník?“
Anton Trnkóczy: „Naozaj.“
„Ale váÏne, vy ste naozaj kádrovník? No ale to je ohromné! A ja som to spo-

znal na prv˘ pohºad! Dovoºte, aby sme sa predstavili. Som Martin Kukuãka. A toto
je môj priateº René. Obaja sme básnici.“

„Anton Trnkóczy, kádrovník.“
„Stanislav Navrátil. My sme ináã z Tesly Orava,“ rozhodne sa povedaÈ ão-to

mladíkom i druh˘ teslák.
René vie, Ïe Tesla Orava je v NiÏnej na opaãnom konci Slovenska. Obaja tes-

láci sa uprostred radovánok hlavného mesta ocitli zrejme sluÏobne.
„No ale to je ohromné, Ïe ste naozaj kádrovník!“
Zatiaº ão Martin Kukuãka vykrikuje, René sedí ticho a prezerá si kádrovníka.

V duchu rekapituluje, ão v‰etko hovorili. Pote‰í sa, keì zistí, Ïe nenadávali na re-
Ïim. Chvíºu uvaÏuje nad t˘m, ãi nie je viacnásobné zaspievanie budovateºskej
piesne proti‰tátnym ãinom. Malá nepríjemnosÈ by z toho byÈ mohla. V budúcnosti
si treba dávaÈ väã‰í pozor. âlovek nikdy nevie.

Stanislav Navrátil a Anton Trnkóczy sedia takisto ticho a prezerajú si o nieão
mlad‰ích muÏov, ktorí sa im predstavili ako básnici. PretoÏe Anton Trnkóczy nie
je v skutoãnosti kádrovníkom, domnievajú sa, Ïe ani Martin Kukuãka a René nie
sú v skutoãnosti básnikmi.

„Ale poãujte, keì ste t˘m kádrovníkom! Nemohli by ste mu daÈ nejaké mies-
to? Práve do‰tudoval a e‰te niã nemá,“ ukáÏe Martin Kukuãka na Reného.

Anton Trnkóczy sa obracia na Reného. „Aha! A ão chcete ísÈ robiÈ?“
Martin Kukuãka: „Nemáte preÀho v tej va‰ej Tesle nejaké miesto redaktora zá-

vodného ãasopisu? Vy‰tudoval slovenãinu, on vám to bude robiÈ ohromne! Vy
ako kádrovník ho tam môÏete hneì zobraÈ.“

Anton Trnkóczy: „No, moÏno by to aj i‰lo. Robí tam u nás závodné noviny jed-
na star‰ia Ïena, uÏ sa aj hovorilo ãosi, Ïe by sa mal prijaÈ niekto nov˘, ona uÏ na
to nestaãí... A vy by ste naozaj chceli ísÈ robiÈ redaktora závodného ãasopisu?“

„Áno,“ povie René, ktorého osudovosÈ chvíle zaujala.
„Len ho vezmite! Vy ako kádrovník to presadíte!“
„No, nech si podá ÏiadosÈ.“
„Podá‰ si ÏiadosÈ a tu súdruh kádrovník to presadí!“
„Ale na mÀa sa neodvolávajte, to by nerobilo dobrotu. Presadím to, ale ne-

smiete sa v Ïiadosti na mÀa odvolávaÈ,“ hovorí majster z cechu predv˘roby Trn-
kóczy.
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„Nech to adresuje na osobné oddelenie a ty to uÏ dostane‰ do ruky,“ hovorí
vedúci nástrojárne Navrátil.

„Bude‰ to adresovaÈ na osobné oddelenie a súdruh kádrovník to uÏ dostane do
ruky, to je ono!“ hovorí Martin Kukuãka.

Stanislav Navrátil a Anton Trnkóczy prikyvujú: „Tak, tak.“
„Dobre, podám si ÏiadosÈ,“ povie René.
Na obzore sa objaví ãa‰ník a oni zveria do jeho pozornosti ìal‰iu objednáv-

ku. Navidomoãi sa spriatelili. Anton Trnkóczy rozpráva Príbeh o tom, ako prete-
kal na boboch, vyletel z dráhy, hlavou zlomil strom, A bolo zrejmé, Ïe umiera.
Stanislav Navrátil Ïivo opisuje zbierku, ktorú usporiadali spoluzamestnanci An-
tona Trnkóczyho na veniec, opí‰e i kúpu venca. Ich Príbeh sa konãí zm⁄tvych-
vstaním Antona Trnkóczyho. René sa rozhodne, Ïe o kádrovníkovi-bobistovi na-
pí‰e poviedku. Cíti sa príjemne, prv˘ raz v Ïivote sedí pri jednom stolíku
s kádrovníkom, a nemá strach. Martin Kukuãka zatiaº pokrikuje na neznámeho
muÏa pri vedºaj‰om stolíku „Servus, Jozef!“ a je zrejmé, Ïe muÏ sa kaÏdú chvíºu
urazí.
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V)
TANKY IDÚ PO PRAHE

B˘vajú roky smutné aj radostné zároveÀ – tak˘ bol pre mÀa a moju Ïenu rok
1962. 2. apríla zomrel jej otec. 15. septembra sme mali svadbu. A 30. decembra
zomrel môj otec.

Keì som si odkrútil necelé dva roky vo v˘robe, nevrátil som sa uÏ do vydava-
teºstva, ale ostal som ÏiÈ na voºnej nohe. Vravel som si, Ïe keì sa nikde neza-
mestnám, nebudú ma uÏ maÈ odkiaº vyhodiÈ. UÏivil som sa prekladmi pre diva-
dlo a kniÏkami pre deti. Na voºnej nohe nemá ãlovek veºa ãasu ani dôvodov na
cestovanie, a tak sa mi dlhé roky vôbec nenaskytla príleÏitosÈ pozrieÈ sa do Pra-
hy. Zatiaº ão sme privádzali na svet a vychovávali päÈ detí, ãas letel – a keì som
to raz zrátal, zistil som, Ïe som nebol v Prahe najmenej pätnásÈ rokov.

Îil som v‰ak ustaviãne v kontakte s ãeskou kultúrou. Ako aj inak, keì záÏitky oboch
kultúr boli spoloãné. Najãernej‰ím z t˘ch najnov‰ích bol 21. august 1968. Po Àom
pri‰lo dvadsaÈroãné nenormálne obdobie, zaknihované v histórii ako normalizácia. 

To obdobie sa skonãilo opäÈ spoloãn˘m záÏitkom oboch národov – neÏnou re-
volúciou. Zaãala sa 17. novembra v Prahe, a jej iskra vzápätí preskoãila na Sloven-
sko. 19. novembra ráno sa zi‰lo v ateliéri maliara Miroslava Cipára jedenásÈ ºudí –
bol som jedn˘m z nich – ktorí napísali vyhlásenie a zvolali prvé verejné zhromaÏ-
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denie o 17, 00 hodine v Umeleckej besede. Tam sme e‰te v ten ist˘ veãer vytvorili
v˘bor, ktor˘ sa na druh˘ deÀ postavil na ãelo hnutia VerejnosÈ proti násiliu. 21. no-
vembra som vystúpil v Umeleckej besede s prejavom, v ktorom som povedal: „Do-
mnievame sa, Ïe vlády, ktoré oznaãia mládeÏ a verejnosÈ svojej krajiny za proti‰tát-
ne Ïivly, nemajú morálne právo naz˘vaÈ sa ìalej vládami... Sme presvedãení, Ïe ak
treba hºadaÈ proti‰tátne Ïivly, treba ich hºadaÈ odhora... Pokladáme v tejto chvíli
nielen za svoje právo, ale aj za svoju povinnosÈ ÏiadaÈ, aby sa KSâ oãistila jedin˘m
moÏn˘m spôsobom – a to t˘m, Ïe sa dobrovoºne a ihneì vzdá svojho protiprávne-
ho a iba násilím udrÏiavaného vedúceho postavenia v spoloãnosti.“ A takisto ten pre-
jav sa stal spoloãn˘m záÏitkom oboch národov – obletel vraj obidve republiky.

História síce mala vÏdy, a najmä od 1. januára 1969, keì sa âeskosloven-
ská republika zmenila na federáciu, v kaÏdej republike trochu in˘ priebeh, ale
Slovákov a âechov ani ten federatívny separatizmus nevzdialil, naopak, zblí-
Ïil ich. Oba národy ho vyuÏili na to, aby si navzájom pomáhali. Keì Lasica
a Satinsk˘ nemohli vystupovaÈ v Bratislave, poskytlo im strechu nad hlavou
Brno. A na Slovensku sme sa zas usilovali vytváraÈ príleÏitosti pre umelcov,
ktorí o ne pri‰li v âechách – divadlo Poetick˘ súbor Novej scény uviedlo na-
príklad v mojej dramaturgii Vostrého hru Poruãík a kontesa (a Jaroslav Vostr˘
si ju aj sám reÏíroval). Alebo sme zaloÏili Kruh priateºov ãeskej kultúry, ktor˘
zabezpeãoval hosÈovanie ãesk˘ch divadiel – v Bratislave sa napríklad hrala,
spoloãná inscenácia Ypsilonky, Divadla za branou, Divadla na provázku a Ha-
náckeho divadla Cesty, kfiiÏovatky a jízdní fiády aj v ãase, keì bola v âechách
zakázaná. Osobitne rád si spomínam na besedu s Janom Skácelom v ãitárni
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U ãerveného raka – bol som jeho
bratislavsk˘m hostiteºom.

Tvrd‰í priebeh normalizácie v âes-
kej republike dával viac príleÏitostí
na prejavy solidarity Slovensku, no
slovenskí disidenti ju nachádzali zase
v âechách. A nielen disidenti. I mne
sa napríklad prihodilo, Ïe ideologick˘
tajomník ÚV KSS ªudovít Pezlár na
protest proti môjmu vystúpeniu na
zjazde âeskoslovenského zväzu spi-
sovateºov na Dobfií‰i opustil predsed-
nícky stôl aj zjazdovú sálu a sloven-
ská tlaã nesmela potom moje
vystúpenie ani publikovaÈ, ani sa
o Àom zmieÀovaÈ – ale praÏsk˘ ãaso-
pis Kmen ho uverejnil. Alebo vydava-
teºstvo âeskoslovensk˘ spisovatel,
z iniciatívy Milo‰a Pohorského, vyda-
lo knihu mojich publicistick˘ch tex-
tov – a boli medzi nimi aj také, ktoré
som nemohol uverejniÈ na Slovensku.

Zaspomínam si na ten ãas niekoº-
k˘mi textami.

Bude medzi nimi aj vystúpenie na
konferencii Slovensk˘ch pohºadov 16 mája 1989, ktorého súãasÈou bol preklad
Jevtu‰enkovej básne Tanky idú po Prahe. Slovenské pohºady sa vtedy rozhodli
uverejniÈ v‰etky vystúpenia z konferencie okrem môjho. To, Ïe mi ho neuverej-
nia, mi na‰Èastie povedali vopred, a tak som sa hneì na druh˘ deÀ vybral do Bu-
dape‰ti, a tam som svoj text – s pomocou Kláry Körtvelyessyovej – umiestnil v ãa-
sopise Hitel. Vy‰iel uÏ v júnovom ãísle 1989.

Aj druh˘ text na tému tanky je spojen˘ s júnom 1989. Hneì potom, ão tanky zma-
sakrovali ‰tudentov na Námestí nebeského pokoja, som ãínskemu veºvyslanectvu po-
slal telegram, obsahujúci okrem podpisu len jedno slovo: „Fuj!“ Dúfal som, Ïe bude
zrozumiteºné aj v ãín‰tine. No pre prípad, Ïe by nebolo, som im po telegrame poslal
e‰te aj list. Dodnes si pamätám ich vtedaj‰iu praÏskú adresu: Majakovského ulica 22.

Aj list ãínskemu veºvyslanectvu – popritom, Ïe ho odvysielal zahraniãn˘ rozhlas
– vy‰iel vtedy tlaãou iba po maìarsky, publikoval ho budape‰tiansky ãasopis Kapu.

SKUTOâNÉ DIVADLO

Skutoãné divadlo
je Ïivot v kraji chameleónov.
Akoby sa v ich koÏiach skr˘val systém
rôznych neónov.
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Keì prichádzal som na svet,
boli práve modré,
nuÏ aj tá moja r˘chlo modrou stala sa.
Rozhliadam sa v‰ak lep‰ie –
vidím dobre?
UÏ ani jedna koÏa vôkol nie je belasá.

Ostatní zelení sú!
R˘chlo zozeleniem ako oni.
„Chachacha!“ smejú sa,
aÏ ãervenejú chachachachameleóni.

Smejem sa s nimi –
ich sa v‰ak uÏ zmocnil smútok podveãern˘.
Chameleóni sú siví.
Zosiviem. Sú ãierni.

Do rána sãerniem cel˘.
Zas neskoro – sú bieli.

„A ty ão?“ kriãia na mÀa. „Ty si driemal?
Preão si ãierny?“
„Veril som, Ïe...“
„Veril? To si nemal!“

„Ach, vÏdy ste iní! Kedy aj ja budem dobr˘?“
„AkoÏe budem?“ za‰epkajú. „UÏ si bol, keì si bol modr˘.
Preão si neostal? Veì aj my zmodrieÈ chceme zas –
len e‰te na to nie je vhodn˘ ãas!
No príde – potom modráãika vypustíme
z klietky, veru tak!
Nech zase – na chvíºoãku –
na‰ím kráºom je on!“
„A ãoÏe máte s modráãikom?
Veì je to vták!“
„BohuÏiaº vták –
no nie je chameleón.“

RIËOL¯ZA

Stále jednu otázku si dávam,
s tou otázkou zaspávam i vstávam.
Rozmohla sa u nás riÈol˘za –
je to pokrok národa, ãi kríza?
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Kto sa túÏi dostaÈ kúsok vy‰‰ie,
ba aj kto si odd˘chnuÈ chce niÏ‰ie,
ãi len reãní, ãi aj ãosi pí‰e –
nejakú riÈ kvôli tomu líÏe.

Pre zlat˘ zub, pre drevené lyÏe,
pre docentúry aj pre garniÏe,
stále jedno a to isté kli‰é –
pre v‰etko sa nejaká riÈ líÏe.

Zmrzlinári, máte po zmrzline!
UÏ netúÏi lízaÈ nik niã iné,
len poriadnu riÈ, ão z nej mu kynú –
dobrodenia rôzne pre rodinu.

UÏ aj v deÈoch horí túÏba veºká
cmúºaÈ iba riÈolízadielka.
Ako rastú, nová chuÈ v nich rastie –
ãítaÈ RiÈolízoãkino ‰Èastie.

Star‰ích vábi do kín nová móda –
na RiÈoliz Taylorovú chodia.
Dúfajú, Ïe e‰te ãosi bliÏ‰ie
zistia o tom, ako riÈ sa líÏe.

Lebo ãlovek, ão vie málo o tom,
nevie si daÈ rady so Ïivotom.
âestn˘ je – no voºaão mu ch˘ba,
cíti, Ïe sa stala kdesi chyba.

Napokon v‰ak zistí, ão má spraviÈ –
lízaÈ riÈ a hlúpej cti sa zbaviÈ.
A uÏ líÏe v zime, líÏe v lete –
koneãne je doma na tom svete!

I ja mám len preto ‰Èastie v Ïití,
Ïe líÏem pár dôleÏit˘ch rití –
aj keì smrdia, aj keì jazyk bolí,
aj keì líÏem proti vlastnej vôli,
líÏem ìalej, veì mám Ïenu, deti,
veì mi z hlavy kosier neuletí,
dÀom i nocou líÏem neprestajne –
iba obãas odpºujem si tajne.

Iba obãas, keì sa domov vraciam,
do dverí sa dotackám, a zvraciam.
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Dobrá Ïena r˘chlo utiera to
a hovorí: „Ach ty, moje zlato!
Vedela som, Ïe keì z domu zmizne‰,
zase sa mi kdesi riÈolizne‰!“

Odpovedám svojej dobrej Ïene:
„Chcel som iba získaÈ Pouãenie.
Chcel som iba na kæb prísÈ tej veci,
ãím sme sa to znivoãili v‰etci.
To riÈotoã ne‰Èastia sa krúti!
LíÏ in˘m – aj iní vylíÏu ti.
Zodral si si jazyk v cudzej riti –
za odmenu aj riÈ zodrali ti.
Nie je veru pokrok, je to kríza,
tá národná na‰a riÈol˘za!“

ÓDA NA PRVÚ LÍNIU

Je to jasné, súhlasím, piÈ treba doma...

âo v‰ak, keì si niekto dodá guráÏe
jednou vodkou, moÏno dvoma, moÏno troma –
jazyk sa mu v diskusii rozviaÏe...?

Sám do prvej línie sa ãlovek hlási.
Páli – no i jemu hrozí projektil.

A zbabelci v úkrytoch len ruky pomädlia si –
predbojovníkom by chcel byÈ? A veì pil!

A ne‰Èastník, ão si vypil – pravde kvôli,
nevie, ako málo pre nich pravda znamená.
Oni chcú len zajtra zas byÈ tam, kde vãera boli –
a preto ty padni za nich!

(Ako vojak bez mena,
ão si vypil na guráÏ svoj prídel vodky
a vykroãil k mínovému poºu –
navÏdy mlad˘ hºadí kdesi zo Ïltnúcej fotky...)

A zbabelci, veãne starí, ale znova spolu,
vyd˘chnu si –
a d˘chne z nich moãiar alkoholu.
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À PROPOS SVEDOMIE
(prejav na III. zjazde Zväzu ãeskoslovensk˘ch spisovateºov 13. mája 1987 na
Dobfií‰i)

V Anglicku vraj v‰etci lekári prestali v ten ist˘ deÀ fajãiÈ – usilujú sa takto zís-
kaÈ dôkaz, Ïe je ‰tatistick˘ súvis medzi fajãením a v˘skytom rakoviny pºúc.

O podobn˘ experiment by sa mohli pokúsiÈ aj bratislavskí lekári – keby v‰etci
naraz prestali d˘chaÈ.

Veru pre nikoho z nás niet úniku pred „vzduchom na‰ich ãias“!
Îijeme v celkom novej, v minulosti neznámej situácii. Mohli by sme povedaÈ

– v najdemokratickej‰ej situácii, aká sa dosiaº v dejinách ºudstva vyskytla.
Zbytoãné sú bunkre pre vyvolen˘ch – zbytoãne si nahovárajú, Ïe keì obetujú

in˘ch, zachránia seba.
Ak je tu v‰ak nová situácia sveta – ako by tu potom nemala byÈ aj nová situá-

cia poézie!
Vãera sa e‰te dalo hovoriÈ, Ïe táto báseÀ je politická, ale tamtá je uÏ ºúbostná

a tamtá zas patrí do karegórie prírodnej lyriky.
Beda v‰ak básnikovi, ktor˘ by uveril, Ïe také ‰katuºkovanie je moÏné e‰te aj

dnes – ãaká ho bludisko poloprávd.
Nová situácia poézie spoãíva v tom, Ïe ani pre Àu niet uÏ úniku. Niet uÏ dnes

poriadnej básne, ktorá by nebola politická.
Nedávno som prekladal RoÏdestvenského báseÀ Lesa topor‰ãatsa i step klu-

bitsa.
Zaãiatok básne e‰te naznaãoval, Ïe by to mohol byÈ nevinn˘ prírodn˘ akvarel.

Lesy sa jeÏia,
zo stepi sa parí
Sneh iskrí.
Spara – ledva zná‰am ju.

No ak chcel RoÏdestvenskij ostaÈ pravdiv˘, uÏ musel pokraãovaÈ takto: 

Sme bohatí!
No porátané vtáãie páry
sa ponad porátané háje
vzná‰ajú...

Hºa, aké je to prosté! A napriek tomu, Ïe je to také prosté, ãasto akoby sme to
nevedeli, nevideli.

Ak sa pokú‰ame napísaÈ dobrú báseÀ, myslíme si, Ïe sa nám to podarí, len ak
sa a priori vyhneme politike.

Ak sa pokú‰ame napísaÈ politickú báseÀ, uÏ akosi a priori sa zmierujeme s t˘m,
Ïe nebude dobrá.

Kde sa berie táto na‰a lyrická schizofrénia? Kto pustil medzi nás jej vírus?
Ako to, Ïe sa angaÏovanosÈ toºk˘m básnikom hnusí?
O toto zmätenie pojmov sa zaslúÏila zbabelosÈ básnikov.
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A vinu nesú aj politici, ktorí za angaÏovanú politickú báseÀ sú ochotní uznaÈ
len báseÀ, ospevujúcu ako najkraj‰í deÀ histórie práve ten dne‰n˘ – v ktorom
vládnu oni.

PravdaÏe, taká angaÏovanosÈ nestojí za niã.
Ale za viac nestojí ani pasívny vzdor proti nej. Bránime sa tej pseudoangaÏo-

vanosti, nechceme sa zriekaÈ polovice pravdy, a preto sa rad‰ej zriekame celej
veºkej spoloãenskej tematiky. Ak nemáme o politick˘ch témach povedaÈ v‰etko,
nehovoríme o nich rad‰ej niã. Pyrrhovo víÈazstvo!

A predsa sa aj u nás pravá angaÏovavá báseÀ obãas objaví!
Podºa ãoho spoznávame mieru jej angaÏovanosti?
Podºa niãoho iného – len podºa miery prijatého rizika.
Pravá, v pravom zmysle slova angaÏovaná poézia sa zaãína aÏ tam, kde sa za-

ãína zápas – nie zápas o upevÀovanie vlastnej bezpeãnej pozície, ale zápas o ne-
jakú ohrozenú hodnotu. O nejaké porátané vtáãie páry, porátané háje...

Ale ohrozené hodnoty, o ktoré treba zápasiÈ, nie sú len v prírode a v Ïivote oko-
lo nás – sú aj uprostred na‰ej literárnej situácie.

âas zjazdového vystúpenia je vymeran˘ a ja neviem, o ãom hovoriÈ skôr.
Rád by som pripojil svoj hlas k t˘m, ktorí pokladajú za ohrozenú hodnotu zdra-

v˘ Ïivot na‰ej literárnej obce. Ktorí nepokladajú za normálnu roz‰tiepenosÈ na‰ej
literatúry na niekoºko literatúr – t˘m samozrejme nemyslím na roz‰tiepenie na ná-
rodné literatúry, ale hlavne roz‰tiepenie na literatúru zväzovú a mimozväzovú.
A roz‰tiepená je aj tá zväzová. Nie je totiÏ prirodzené, Ïe sa vydelila ako zvlá‰t-
na privilegovaná sorta funkcionárska literatúra. Ani ja ako ãlen v˘boru Zväzu slo-
vensk˘ch spisovateºov sa z tejto sorty nevynechávam. 

Sme ozaj o toºko lep‰í od radového ãlenstva zväzov, Ïe väã‰ina titulov a cien
musí smerovaÈ do na‰ich rúk? A predsedníctva nám, obyãajn˘m v˘borníkom,
ukazujú v zbere tejto many nebeskej e‰te Ïiarivej‰í príklad! Súdruhovia usilovní
zberaãi, bolo by nás asi treba poslaÈ na zber kávy niekam do Nikaraguy! Aby sa
zatiaº doma u‰lo cien a titulov aj na in˘ch.

A ão zväzové t˘Ïdenníky? Keì má ãlovek osemnásÈ rokov, je dospel˘, môÏe
sa ÏeniÈ, má volebné právo... Nestaãilo osemnásÈ rokov poruãníkovania, ne-
môÏe byÈ za dospelú koneãne uznaná aj ãeská a slovenská literatúra?

Rád by som pripojil svoj hlas k t˘m, ktor˘ch poburujú na‰e veãne skracované
a kastrované dejiny.

Naozaj je uplynul˘ ãas tak˘ temn˘, Ïe nemoÏno z neho vyniesÈ ani skvelé Spomi-
enky na Vlada Clementisa, ktoré napísal prezident tejto krajiny? Mali by byÈ povin-
n˘m ãítaním, kaÏdého mladého ãloveka v âSSR – bolo by to stokrát lep‰ie, neÏ ako
keì na‰ím povinn˘m ãítaním b˘valo Neãáskovo Mládí Klemeta Gottwalda. Prepásla
sa tu, moÏno aj vinou nás vydavateºsk˘ch pracovníkov, obrovská politicko-v˘chovná
príleÏitosÈ. Musela sa prepásÈ? Vec, ktorú som práve povedal, mi neodporúãala po-
vedaÈ ani vlastná Ïena – vraj sa nemám do toho mie‰aÈ, nech si tie zloÏité veci vyri-
e‰ia sami poltici. Napriek tomu som to povedal, lebo som presvedãen˘, Ïe práve
dnes, v období prestavby, keì sa vraví, Ïe ekonomická revolúcia nie je moÏná bez
morálnej, by bolo pre kaÏdého uÏitoãné znova ãítaÈ tú esej o politike a mravnosti.

Rád by som pripojil svoj hlas k t˘m, ktor˘m sa nepáãi, Ïe sa ãitateºom príli‰
opatrne dávkuje sovietska literatúra.
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Celú mladosÈ sme rástli v znamení hesla Sovietsky zväz – ná‰ vzor. A mladosÈ
na‰ich detí nebude iná – mávali spolu s nami na pozdrav Michailovi Gorbaão-
vovi pri jeho nedávnej náv‰teve v âSSR.

Je tu v‰ak dnes ãosi, ão prv neb˘valo. Heslo Sovietsky zväz – ná‰ vzor dostalo kon-
trapunkt. Sovietsky zväz – ná‰ vzor... ale nie vo v‰etkom. Ideme vlastnou cestou.

My‰lienka to nie je zlá – aÏ na to, Ïe tú vlastnú cestu hlásajú aj takí ºudia, kto-
rí e‰te prednedávnom my‰lienku vlastnej cesty oznaãovali za zloãin.

A Ïe ju hlásajú aj vo chvíºach, keì 15, 000 000 âechoslovákov nijak˘ dôvod
na vlastnú cestu nevidí.

Potrebuje azda nejakú vlastnú cestu ãlovek, ktor˘ uveril Gorbaãovovej my‰li-
enke, Ïe viac demokracie znaãí viac socializmu? Alebo jeho my‰lienke, Ïe vo
vzÈahoch medzi ‰tátmi nemôÏe platiÈ in˘ mravn˘ kódex, neÏ platí vo vzÈahoch
medzi ºuìmi? Alebo jeho my‰lienke, Ïe nemáme právo problémy, ktor˘ch rie-
‰enie prislúcha na‰ej generácii, preloÏiÈ na plecia svojich detí?

Potrebuje azda nejakú vlastnú cestu ãlovek, ktor˘ je v mene uskutoãnenia
t˘chto ideálov ochotn˘ ponúknuÈ sa do sluÏieb gorbaãovovskej línie bez váhania
a bezo zvy‰ku?

A zas ak˘ zmysel by malo tolerovaÈ nejakú vlastnú cestu ºuìom, ktorí zapále-
nosÈ za prestavbu iba predstierajú a myslia si, Ïe pokrok opijú roÏkom prázdnych
vyhlásení? ªuìom, ktorí nahlas reãnia o potrebe prestavby a nového myslenia, ale
zároveÀ si ‰epkajú, Ïe sa netreba ponáhºaÈ, Ïe to aj s Gorbaãovom môÏe dopad-
núÈ e‰te v‰elijako!

„Praviãiari“ dne‰ka sú ºudia bez viery, bez odvahy a bez svedomia.
À propos – svedomie.
Nikde na svete nemoÏno vychovaÈ statoãného ãloveka, ak sa v˘chova nezaã-

ne od svedomia – a na‰a literatúra sa uÏ sedemnásÈ rokov bojí maÈ so svedomím
ãokoºvek spoloãné! I to slovo sa bojíme pouÏívaÈ – lebo by sa to nebodaj mohlo
oznaãiÈ za na‰u ideologickú chybu.

Nie je to ãosi zvrátené?
Je na ãase, aby sme sa znova odváÏili povedaÈ, Ïe sme, Ïe chceme byÈ svedo-

mím ºudu – a Ïe my‰lienky ºudu sú, musia byÈ svedomím literatúry.
Nabáda nás na to svojou krásnou básÀou Aktíve svedomie aj sovietsky básnik

Andrej Voznesenskij.
Takto sa zaãína:

Ak˘ to u nás zavial nov˘ vzduch –
konzervatívcom berú brzdy z rúk!
Ó, nech len príde – za to som i ja –
intenzifikácia svedomia!

A ìalej:

Nesmie sa zastaviÈ uÏ ohromná
intenzifikácia svedomia,
aj keby zahataÈ ju pohli sa
tí, ão len intenzívne koristia.
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A ìalej:

Zalezte s frázami uÏ do diery,
vy falzifikátori ideí!
Nech vyreÏe sa kaÏd˘ vãeraj‰í
vred, ktor˘ ºuìom Ïivot mrzaãí!
âitateº, moje svedomie, ty tieÏ
nestrácaj Ïivot vo frontách – a reÏ!

Voznesenskij vyz˘va svojho sovietskeho ãitateºa – ale ani my, so svojím ãita-
teºom, nesmieme ostaÈ od tejto v˘zvy bokom.

Pohyb, ktor˘ prebieha v Sovietskom zväze, je aj ná‰ pohyb.
Ak sa teraz naozaj poctivo a celí a hneì nepridáme – uÏ 
nadosmrti uviazneme v konzerve ducha.
Srdce socializmu bude tæcÈ v Moskve – ale my zrohovatieme 
v jeho kopyte.

O VIANOCIACH PO VIANOCIACH

Keì dnes prechádzam autom úsek Îilina-Púchov a mám uÏ kus cesty za sebou
a e‰te kus cesty pred sebou, nechce sa mi veriÈ, Ïe je to len tak˘ zlomok cesty,
ktor˘ ani nestojí za reã.

Kedysi to b˘vala cesta roka. Obrovská v˘prava z môjho rodného veºkomesta
do stra‰ne vzdialeného mesteãka, v ktorom Ïila babka a krstní, u ktor˘ch sme trá-
vievali Vianoce.

Cestovali sme rôznym spôsobom. Najsilnej‰iu spomienku vo mne zanechala
cesta poÏiãan˘m autom. PoÏiãal ho otcovi na tú v˘pravu priateº, niekdaj‰í slávny
Ïilinsk˘ brankár. Otec sa usiloval cestu absolvovaÈ opatrne, aby mohol auto vrátiÈ
nepo‰kodené – ale nepodarilo sa mu to. Premávka v t˘ch ãasoch nebola e‰te hustá,
cestou sme stretli iba jedno auto – no aj s t˘m sme sa zrazili. Nikomu sa v‰ak niã
nestalo. Ani zráÏky neb˘vali v t˘ch ãasoch e‰te také tragické ako dnes, jazdilo sa
pomaly – moÏno i preto sa v˘pravy zo Îiliny do Púchova zdali byÈ také obrovské.

Naozaj obrovsk˘ v‰ak urãite bol ten kaÏdoroãn˘ veãern˘ rozruch medzi Ïena-
mi a deÈmi, zháÀajúcicmi sa po spevníkoch a ãapiciach pred v˘pravou do kosto-
la. Len dvaja ºudia ostávali rozruchom nedotknutí: môj otec a krstn˘ otec. Spo-
kojne sedeli, predebatovávali ‰Èastn˘ vianoãn˘ karamból, a nikomu ani na um
nezi‰lo navrhnúÈ im, aby sa aj oni zúãastnili na kriÏiackej v˘prave. Tí statoãní
muÏi mali totiÏ na svoje posedávanie glejt: boli iného vierovyznania. Voãi vlast-
nému vierovyznaniu sa im vìaka kríÏnym manÏelstvám podarilo úspe‰ne ochlad-
núÈ – a od vierovyznania svojich Ïien si zas udrÏali ostraÏit˘ odstup. Deti obeto-
vali, to hej – ale za tú obeÈ ich Boh odmenil pozoruhodn˘m darom – umoÏnil im
objaviÈ zdanlivo nejestvujúci priestor medzi dvoma susediacimi náboÏenstvami.
Nebolo to územie väã‰ie neÏ sedadlá dvoch stoliãiek, na ktor˘ch sedeli – ale cel-
kom t˘m dvom muÏom staãilo, aby sa dokázali na Àom ubytovaÈ ako v azyle du-
chovnej dôstojnosti a slobody...
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Pripadali mi na t˘ch dvoch stoliãkách ako na nebesiach,rovnocenní samému
Bohu – jedine oni dvaja neboli v ten veãer povinní sa mu klaÀaÈ. A te‰il som sa
na dospel˘ vek, keì sa i ja budem môcÈ správaÈ tak slobodne ako oni.

Dnes, keì na to spomínam, prichádza mi na um, Ïe tak˘chkríÏnych manÏel-
stiev, ako boli manÏelstvá môjho otca a krstného otca, bolo v‰ade okolo mÀa ako
maku. S ktor˘m spoluÏiakom som sa vtedy dal na tú tému do reãi – takmer vÏdy vy-
svitlo, Ïe i on pochádza z kríÏneho manÏelstva... Celkom urãite to nebola náhoda.
Slobodomilovní slovenskí muÏi t˘ch ãias na‰li v kríÏnom manÏelstve rie‰enie há-
danky, ako uniknúÈ spod ideologickej nadvlády Ïien.

Pravda, nebolo to to, ãomu dnes hovoríme ateizmus. Veì ateizmus, ktor˘ na-
stúpil u nás svoju bojovú cestu práve v ãase, keì sa konãilo moje detstvo, mal ta-
kisto svoje posvätné obrady a zo v‰etkého najmenej zná‰al ideologickú vlaÏnosÈ.

To, o ãom hovorím, bola práve tá vlaÏnosÈ, sama osobne.
To, ão si vybojovali tí muÏi, o ktor˘ch rozprávam, nebolo niã iné ako právo na

vlaÏnosÈ.
Je tam toho – poviete si. Ale ja sa priznám, Ïe som nikdy dosÈ dobre nechápal,

preão sa vlaÏnosÈ pokladá za ãosi odsúdeniahodné.
Veì vlaÏnosÈ je opak fanatizmu.
Iba vlaÏní ºudia vedia ostaÈ imúnni tam, kde zúria fanatizmy akéhokoºvek druhu.
Iba vlaÏní ºudia neubliÏujú in˘m ºuìom v mene presvedãenia.
A tak je podºa mÀa práve vlaÏnosÈ menom tej pravej nálady vianoãnej.
Lebo vlaÏnosÈ nie je vlastne vlaÏnosÈ – ale je to synonymum vá‰nivej túÏby po

duchovnej slobode. To ona je t˘m dieÈaÈom, ktoré treba chrániÈ nielen vo svia-
toãn˘, ale aj vo v‰edn˘ deÀ, lebo mu je ustaviãne v pätách nejak˘ fanatick˘, ale
inak, pokiaº ide o práva in˘ch ºudí, nesmierne vlaÏn˘ Herodes...

VYHLÁSENIE K ROZSUDKU 
NAD SPISOVATEªOM VÁCLAVOM HAVLOM
(prednesené ?????? ???? âeskoslovenského zväzu spisovateºov 28. februára 1989
v Praze)

20. januára 1989 som poslal na adresu âeskoslovenského zväzu spisovateºov
v Prahe telegram, protestujúci proti uväzneniu Václava Havla.

29. januára som tento protest zopakoval v liste generálnemu tajomníkovi ÚV
KSâ.

Ako som bol vyrozumen˘, moja ÏiadosÈ o intervenciu v prospech Václava Hav-
la bola v rozpore so zvrchovanosÈou súdu, do ktorého v˘luãnej kompetencie ta-
k˘to prípad patrí. 

Obvodn˘ súd pre Prahu 3 dÀa 21. februára 1989 odsúdil Václava Havla na ne-
podmieneãn˘ trest v trvaní 9 mesiacov.

Ak nemáme právo rozhodnutie súdu ovplyvÀovaÈ, neznamená to e‰te, Ïe by
sme nemali právo zaujaÈ k nemu stanovisko.

Zo správy, publikovanej v tlaãi, je zrejmé, Ïe Václav Havel bol odsúden˘ za
pokus uctiÈ si pamiatku Jana Palacha. SúdiÈ ºudí za ãosi takéto pokladám za ab-
surdné – nota bene v krajine, ktorá vykroãila na cestu demokratizácie. MoÏnosÈ
uctiÈ si pamiatku Jana Palacha bola, pokiaº sa dobre pamätám, uÏ pred dvadsia-

55

?



timi rokmi oficializovaná kondolenciou prezidenta Republiky Ludvíka Svobodu
– a tento kondolenãn˘ akt nebol nikdy anulovan˘.

Okrem pochybnosti nad regulárnosÈou procesu s Václavom Havlom vyslovu-
jem aj pochybnosÈ nad t˘m, ãi mal Obvodn˘ súd pre Prahu 3 právo svojím roz-
sudkom postihnúÈ nás v‰etk˘ch – pretoÏe de facto aj toto urobil.

Rozsudkom bol totiÏ postihnut˘ nielen jeden spisovateº, ale celá na‰a literatú-
ra, v‰etci jej kvalitní predstavitelia.

DvadsaÈ rokov bola na‰a literatúra rozbitá na neprekroãiteºné ghetá. Doma ne-
boli akceptovaní samizdatoví autori a autori tvoriaci za hranicami. Doma akcep-
tovaní spisovatelia sa zas na revan‰ ocitli mimo záujmu sveta, hoci viacerí by si
ho oprávnene zaslúÏili.

Aj to bol trest za nespáchanú vinu.
Trest, o ktorom sme v poslednom ãase zaãali nadobúdaÈ dojem, Ïe vypr‰al.
Podºa vzoru Sovietskeho zväzu, ktor˘ do programu prestavby ako jednu z pr-

vorad˘ch kultúrnopolitick˘ch úloh zaradil aj zjednotenie sovietskej kultúry, nech
jej predstavitelia Ïijú kdekoºvek na svete, aj my sme sa usilovali dov⁄‰iÈ svoje dl-
hodobé úsilie o opätovné zjednotenie ãeskoslovenskej kultúry a v rámci nej na-
jmä najpostihnutej‰ej literatúry.

V‰etko, ão sa v tomto smere urobilo, je v‰ak v tejto chvíli vrhnuté cez palubu.
Rozsudok nad Václavom Havlom vrátil mnohoroãné úsilie mnoh˘ch statoãn˘ch
ºudí na zaãiatok.

Znova je ãeskoslovenská literatúra dôkladne rozbitá. Znova sme potrestaní za
nespáchanú vinu. Na ako dlho tentoraz a ak˘m právom? Vedel by nám to Ob-
vodn˘ súd pre Prahu 3 povedaÈ?

A nespravodliv˘ trest nepostihol len Václava Havla, nie iba spisovateºskú obec
– ale celú na‰u vlasÈ. Rozsudok Obvodného súdu pre Prahu 3 po‰kodil meno
âSSR na celom svete.

Komu to teda vlastne osoÏilo?
Prosím, aby toto moje vyhlásenie bolo pripojené k zápisnici z dne‰ného za-

sadnutia v˘boru âeskoslovenského zväzu spisovateºov.

ªubomír Feldek
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NA TABUIZOVANÚ TÉMU
(prejav na konferencii Slovensk˘ch pohºadov 16. mája 1989 v Budmericiach)

Skrytou chrbticou tvorby kaÏdého spisovateºa, ão ako by chcel byÈ tematic-
ky alebo formálne v˘luãn˘, len abstraktn˘ alebo len intímny, je to, ão sa stalo
za jeho Ïivota s národom a spoloãenstvom, v ktorom Ïije. Aj keby sme pripus-
tili, Ïe môÏe maÈ vlastnosti alebo dôvody, oprávÀujúce ho nevyjadriÈ sa ku v‰et-
kému hneì za horúca – právo spisovateºa vynechávaÈ vo svojej tvorbe ão len
jeden dôleÏit˘ stavec onej chrbtice nie je ãasovo neobmedzené. VÏdy len do-
ãasne totiÏ dokáÏu ostatné stavce suplovaÈ neprítomnosÈ ch˘bajúceho – no na-
pokon sa nekompletná chrbtica zrúti a od ulievajúceho sa spisovateºa sa národ
odvráti.

Tak˘mto vynechan˘m stavcom, ktor˘ hrozí zrútením dokonca celej stavbe ná‰-
ho literárneho diania za posledn˘ch dvadsaÈ rokov, je 21. august 1968.

Nie Ïe by sme na 21. august 1968 nereagovali v tej chvíli, keì nás ten záÏitok
zasiahol. Milióny ºudí, keì nie inak, tak svojím podpisom vyjadrili vtedy, ão cíti-
li – a kto bol básnikom, napísal báseÀ.

LenÏe tie básne – tak ako tie podpisy – to boli deti tej chvíle.
A potom pri‰lo dlh˘ch dvadsaÈ rokov, keì sa táto téma stala dôkladne zabetó-

novan˘m tabu. V tlaãi sa nemohlo objaviÈ ani slovo, ktoré by odporovalo oficiálnej
verzii o kontrarevolúcii a internacionálnej pomoci. Dokonca ani slovo dubãek
s mal˘m d sa nesmelo pouÏívaÈ.

Ani sám Dubãek sa nemal ako vyjadriÈ k obvineniam, ktoré sa za t˘ch dvadsaÈ
rokov naÀho navalili – iba ak prekroãil platformu socialistick˘ch masmédií, a t˘m
sa, pravdaÏe, vystavil ìal‰ím obvineniam zo zrady a prechodu na antisocialistic-
ké pozície. AÏ nedávno, po prv˘ raz po dvadsiatich rokoch, do‰lo k prelomovej
udalosti a Dubãek mohol prehovoriÈ na socialistickej pôde – na pôde maìarskej
televízie.

A pritom to, ão naz˘vam prelomovou udalosÈou, by vlastne v období demo-
kratizácie malo byÈ uÏ aj u nás úplnou samozrejmosÈou. Zdá sa v‰ak, Ïe má na-
ozaj pravdu Gorbaãov, keì hovorí, Ïe demokraciu sa v‰etci e‰te len musíme uãiÈ.
Uãme sa teda – a hovorme verejne o v‰etkom, aj keì nám nikto zatiaº nedal po-
volenie o v‰etkom verejne hovoriÈ. Lebo k demokracii medziin˘m patrí aj to, aby
ãlovek takéto povolenie ani nepotreboval.

21. august 1968 sa stal a dodnes je traumou nielen pre nás – ale aj pre soviet-
sku spoloãnosÈ a sovietsku literatúru. Aj pre Àu je to tabuizovaná téma, vynecha-
n˘ stavec chrbtice, aj sovietski spisovatelia si uvedomujú, Ïe prehovoriÈ na túto
tému je podmienkou ich vlastného literárneho zdravia.

Obdobie glasnosti nám postupne otvára aj v˘hºady do „trinástych komnát“ so-
vietskych spisovateºov, a tak sa ãoraz ãastej‰ie presvedãujeme, Ïe nejeden z nich,
keì to ne‰lo inak, tak aspoÀ v rukopise dal najavo svoj postoj k tomu, ão sa sta-
lo 21. augusta 1968.

Vlani som napríklad prekladal báseÀ z pozostalosti Vladimíra Vysockého Ja
nikagda ne veril v miraÏi – medzit˘m báseÀ vy‰la v ãasopise OgoÀok a aj môj
preklad bol publikovan˘ v ãasopise Sovûtská literatura. V básni je takéto ‰tvor-
ver‰ie:
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No hoci pri lumpoch som zvieral päsÈ,
nelí‰il som sa od nich ani málo.
Veì zabolieÈ ma mala Budape‰È
a pre Prahu mi srdce puknúÈ malo.

S podobn˘m postojom som sa odvtedy stretol aj v rukopisnej tvorbe ìal‰ích
básnikov, a medzi nimi, pravdaÏe, aj u Jevtu‰enka.

O tom, Ïe Jevtu‰enko poslal v auguste 1968 protestn˘ telegram, sa vedelo – po-
tvrdil to nedávno aj on sám v interview, ktoré sme mali moÏnosÈ ãítaÈ v ãasopise
Stern.

V prvom aprílovom t˘Ïdni tohto roku nav‰tívil Jevtu‰enko znova, po dvadsia-
tich piatich rokoch, aj na‰u krajinu, bohuÏiaº len Prahu, v Bratislave sme ho 5.
apríla ãakali márne – náv‰tevu u nás mu prekazil obliãkov˘ záchvat. Aj tak sme
v‰ak boli zvedaví, ão Jevtu‰enko v Prahe k svojmu telegramu dnes dodá.

Samozrejme, aj keì Jevtu‰enko prichádzal odtiaº, kde motory glasnosti beÏia
na vy‰‰ie obrátky neÏ u nás, bolo by nedôstojné oãakávaÈ od neho, Ïe povie za
nás, ão sme povinní povedaÈ si sami za seba. Nedôstojné – a nesprávne. K pre-
stavbe predsa patrí aj to, Ïe sa revolúcia uÏ nevyváÏa.

âo v‰ak Jevtu‰enko predsa len pokladal za potrebné povedaÈ k tejto veci za
seba, to v Prahe povedaÈ nezabudol. Ako to zachytáva aj stenografick˘ záznam
jeho vystúpení – jednak na otvorení v˘stavy vlastn˘ch fotografií, ktorá bola hlav-
n˘m dôvodom jeho náv‰tevy, a jednak na literárnom veãierku v Dome sovietskej
vedy a kultúry – Jevtu‰enko v diskusii s publikom napríklad potvrdil, Ïe okrem
spomínaného telegramu napísal aj báseÀ Tanky idú po Prahe, ktorá dodnes patrí
k jeho „najmil‰ím deÈom“. A v uÏ‰om kruhu, na posedení po veãierku, neváhal
porozprávaÈ ani o okolnostiach vzniku tej básne. Iste uvítate, ak vám preãítam
záznam toho rozprávania, ako ho 4. apríla 1989 v praÏskej pivárni U dvou ko-
ãek urobil Milan Tokár. Pre poriadok vopred poznamenávam, Ïe na otázku, ãi sú-
hlasí s publikovaním, odpovedal Jevtu‰enko: „Robte si s t˘m, ão chcete.“

Jevgenij Jevtu‰enko, záznam rozprávania v praÏskej pivárni U
dvou koãek, 4. apríla 1989:

Zaãiatkom augusta som bol u ·ostakoviãa a odohral sa medzi nami asi tak˘to
rozhovor:

JEVGENIJ JEVTU·ENKO: Dmitrij Dmitrijeviã, preão vy, tak˘ geniálny sklada-
teº, komponujete v‰elijaké oslavné ódy, gratulácie, zdravice, a pod.?

DMITRIJ ·OSTAKOVIâ: Zlomili ma. Slová nie sú dôleÏité, dôleÏitá je hudba.
A v hudbe nikdy neklamem.

J. J.: Ale veì dávate príklad amorálnosti mládeÏi! Ak robí nieão také génius...
D. ·.: Opakujem, Ïe som zlomen˘. Pozrite, tu mám list sovietskej inteligencie,

v ktorom sa príkro odsudzuje konanie ãeskoslovenskej inteligencie...
J. J.: Vy to podpí‰ete?!
D. ·.: A ão mám robiÈ? Je mi to fuk. Som prv˘ tajomník Zväzu hudobn˘ch skla-

dateºov RSFSR...
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J. J.: Dmitrij Dmitrijeviã, nepodpisujte to! Veì písmená sa môÏu premeniÈ na
na‰e tanky!

·ostakoviã sa vzdialil, po chvíli sa vrátil a zaãal piÈ.

J. J.: Kde je ten list?
D. ·. Nepodpísal som ho.

Neviem, ão sa stalo skutoãne, ãi ho roztrhal, ãi ho skutoãne nepodpísal... Mu-
sím sa priznaÈ, Ïe ja som vtedy neveril v moÏnosÈ násilného, vojenského zásahu
v âeskoslovensku.

V druhej polovici augusta 1968 som trávil so Ïenou dovolenku v Koktebele.
Veãer 20. augusta sme (Aksionov, Balter, Gladilin a ja) oslavovali Aksionovove
narodeniny. V‰etky na‰e rozhovory sa t˘kali âeskoslovenska. Lámali sme si hla-
vu, ak˘ môÏe byÈ ìal‰í v˘vin.

Ako najortodoxnej‰í socialista som ustaviãne opakoval, Ïe vojensk˘ zásah je
vylúãen˘. Aksionov predpovedal, Ïe ta po‰leme na‰e tanky. Balter poznamenal,
Ïe k˘m hovoríme, na‰e tanky sú uÏ moÏno tam.

Ráno 21. augusta Aksionov pri‰iel ku mne. Po vãeraj‰ku nás boleli hlavy, nuÏ
sme sa pobrali na pivo. Na ulici sme stretli ukrajinského spisovateºa ·eremeta
s tranzistorákom. „Poãuli ste, chlapci? Na‰e tanky sú v âeskoslovensku! Toºké
roky sme ich k⁄mili, a oni...UÏ dávno bolo naãase urobiÈ to!“ V hrôze sme poãú-
vali jeho rádio. Obaja sme stratili reã.

V jedálni sme si kúpili vodku (vtedy ju tam e‰te predávali), naliali sme si ju do
pollitrov. Bola horúãava, mlãali sme ako zarezaní a pili sme vodku. Aksionov sa
r˘chlo pripil. Po chvíli sme sa obaja rozplakali. Pili sme vodku a plakali sme. ªu-
dia v ‰óre s údivom pozerali na nás. Aksionova to onedlho rozãúlilo. Podi‰iel k ºu-
ìom a zreval: „Viete, ão sa stalo?“ Mlãanie. „Na‰e tanky vo‰li do Prahy!“ Mlãa-
nie. „Ste úbohí otroci. Zajtra zaãnú zatváraÈ vás!“

Viedol som ho domov, cestou vystrájal, vrhal sa na ºudí. UloÏil som ho spaÈ. Po-
ãúval som rozhlas. Podarilo sa mi vyladiÈ Prahu. Zrazu sa ozval Zikmundov hlas:
„ÎeÀa Jevtu‰enko, poãúvaj ma... ÎeÀa, pomôÏ nám, vyjadri sa...“ Hlas sa odmlãal.

·iel som za vtedaj‰ou Ïenou Gaºou. „Idem poslaÈ telegram vláde.“ – „Vie‰, ão
z toho môÏe byÈ?“ – „Viem.“ – „NuÏ choì, ak Èa zabasnú, pôjdem sedieÈ aj ja...“

Poslal som z po‰ty dva telegramy – veºvyslanectvu âSSR v Moskve o podpore
a solidarite, BreÏnevovi protest. Dievãina za oblôãikom len vzdychala: „Ach, ão
sa to len deje, ão sa deje...“ A telegramy prijala a odoslala.

Aksionov mi doma vyãítal: „Naão si im poslal telegram? Preão si sa poníÏil roz-
hovorom s t˘mi ºuìmi?“ Namietol som: „Urobil som to z egoizmu. Chcem sa cí-
tiÈ ako ãlovek.“

Na druh˘ deÀ pri‰la uplakaná dievãina z po‰ty, Ïe ju vyhnali z roboty, lebo pri-
jala moje telegramy. Odi‰iel som do Feodosie, ‰iel som na KGB a Ïiadal som, aby
ma prijal náãelník. Nechali ma ‰tyri hodiny ãakaÈ. Keì som pohrozil, Ïe ak ma
neprijme, odletím do Moskvy a usporiadam tlaãovku, prijal ma a obvinil ma, Ïe
dievãa prepustili kvôli mne. VyhráÏal som sa mu v‰etk˘m moÏn˘m. Na druh˘ deÀ
dievãina pracovala.

59



23. augusta som napísal báseÀ Tanky idú po Prahe. U nás nikdy nevy‰la, reci-
toval som ju x-krát priateºom, na rôznych vystúpeniach a koncertoch... Vy‰la
v anglickom preklade – bez ‰tyroch ver‰ov (o Manilovovi, Nozdriovovi a ãlove-
ku v puzdre). Potom nám odmietli predæÏiÈ pobyt v Koktebeli. Vrátili sme sa do
Moskvy, sedeli sme doma a pálili sme niektoré knihy, ãasopisy a papiere – ãaka-
li sme domovú prehliadku. Niã také sa nestalo...

A keì poznáme toto rozprávanie, patrí sa, aby sme poznali aj báseÀ, zaãína-
júcu sa v ru‰tine takto: 

Tanki idut po Prage
v zakatnoj krovi rassveta.
Tanki idut po pravde,
kotoraja ne gazeta.

Ale ja vám ju rad‰ej preãítam celú, vo svojom preklade:

Jevgenij Jevtu‰enko
TANKY IDÚ PO PRAHE

Hºa, tanky idú po Prahe –
krvavé ráno ãernie práve.
Hºa, tanky idú po pravde –
nie novinovej, ale pravej.

Hºa, tanky idú po nad‰ení,
ão vykroãilo z tupej schémy!
Hºa, tanky idú po vojakoch,
sediacich vo vnútri t˘ch tankov.

BoÏe môj, ako sa mi hnusia!
BoÏe môj, ak˘ pád, zas nov˘!
Tanky – po tele Jána Husa,
po Petöfim aj Pu‰kinovi.

Hºa, korbáã motorizovan˘ –
kto právo mal ním ÈaÈ tak ostro?
Naivn˘ Manilov – uÏ v dlani
hrdielce tvoje zovrel Nozdriov.

Chrapúnstvo korene má v strachu.
Pogromistické chriapy – tu ste!
Niã, len strach – zmie‰anina prachu
Nozdriova a ãloveka v puzdre.
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Svedomie, ãesÈ ste po‰liapali!
Tak ako netvor nenaÏran˘
to strach sa v puzdrách tankov valí
a pancier chrapúnstva ho chráni.

Aj po kryptách, aj po t˘ch v lone,
ão e‰te narodia sa asi –
ruÏence úradníckych sponiek
zmenené na tankové pásy!

Som nepriateºom Ruska vari?
Vari som v detstve nebol ‰Èastn˘,
pchajúc nos v usoplenej tvári
do milovan˘ch tankov vlasti?

Ako ÏiÈ, keì mi vieru berú,
keì ako hoblíky tam v Prahe
tanky idú aj cez tú vieru,
Ïe sú to ony. V detstve drahé.

K˘m nie som na poslednom súde,
obrátiÈ sa chcem na potomstvo,
bez ohºadu, ão so mnou bude,
s jedinou jednou svojou prosbou.

Nech bez náreku, s úctou k pravde,
dajú mi na hrob nápis tak˘:
„Tu leÏí rusk˘ básnik. V Prahe
zadlávili ho ruské tanky.“

23. augusta 1968. Koktebeº.

PusÈ nado mnoj bez rydanij
prosto napi‰ut po pravde:
„Russkij pisateº. Razdavlen
russkimi tankami v Prage.“

Keì som túto báseÀ prekladal, nemohol som si nespomenúÈ na vlastnú bá-
seÀ Hodiny milosrdn˘ch bratov, ktorú v decembrovom ãísle roãníka 1968
e‰te stihli aj uverejniÈ Slovenské pohºady. Písal som tú báseÀ v t˘ch ist˘ch
chvíºach ako Jevtu‰enko svoju a zaãínala sa rovnakou my‰lienkou ako Jevtu-
‰enkova:

·li zabiÈ pravdu – bola na‰ím vzduchom.
ZaÈali – len krv detí vystrekla...
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My‰lienky básnikov – i tisíce kilometrov vzdialen˘ch – b˘vajú rovnaké.
Neãudo, Ïe aj dne‰né Jevtu‰enkove my‰lienky kore‰pondujú s na‰imi. 
Jevtu‰enko napríklad na svojom praÏskom vystúpení povedal medziin˘m aj

toto: „Stagnácia nepriniesla také kruté a vyz˘vavé procesy, konãiace sa na po-
pravisku, ako to bolo v stalinskej epoche – ale tiché hrdúsenie ºudí pod bránami
bolo normálne. A to nie je pre literatúru o niã menej nebezpeãné. Aj tak sa v‰ak
domnievam, Ïe literatúra, najmä tá jej ãasÈ, ktorá tvorí jej v˘kvet, odolala a nepo-
dºahla stagnaãnému bahnu, aj keì to ãasto bolo veºmi ÈaÏké.“

E‰te vÏdy je to dosÈ ÈaÏké.
Myslím si v‰ak, Ïe ani v˘kvetu na‰ej literatúry neostáva niã iné – len si splniÈ

svoju povinnosÈ. 

LIST âÍNSKEMU VEªVYSLANECTVU 

9. júna 1989

VáÏen˘ pán veºvyslanec,
7. júna 1989 som Vám poslal protestn˘ telegram. Telegramom som protestoval

v prvom rade proti krvavému masakrovaniu demon‰trujúcich ãínskych ‰tudentov.
No protestoval som ním zároveÀ aj proti v˘kladu tohto vraÏdenia, ktoré, ako

som sa doãítal v na‰ich novinách, sa má vraj chápaÈ ako „rozhodn˘ zásah proti
kontrarevolúcii“, ako údajná „obrana socialistického zriadenia“.

Vieme, ako to b˘va – nielen v âíne, ale kdekoºvek v neslobodnom svete. Aby
mohli vyraziÈ tanky, vymyslí sa nepriateº, ktorého nikto nikdy nevidel – a krv, kto-
rá teãie po dlaÏbe, je napokon vÏdy len krvou nevinn˘ch detí.

Je neprípustné takto pouÏívaÈ zbrane!
A je neprípustné takto pouÏívaÈ slová!
Takéto neprípustné veci sa dejú aj v hre Násilník od veºkého ãínskeho dramati-

ka Kuana Chan-ãchinga, ktorú som (v spolupráci so sinologiãkou pani Danou Kal-
vodovou) prekladal a na javisku Poetického súboru Novej scény sme ju uviedli –
ako moÏno viete – uÏ roku 1978. Koniec tej hry je v‰ak ‰Èastn˘! V jej závere pri-
chádza sudca Pao, aby povedal, Ïe Lu âaj-lang zneuÏíval moc a slávu a preto musí
byÈ potrestan˘, zatiaº ão chlapci sú zapísaní do zoznamov uãencov, ktor˘m dôve-
ruje ºud.

I pravda dejín je tak˘to sudca Pao, i ona – hoci nie vÏdy hneì – ale predsa na-
pokon vÏdy prichádza.

NuÏ, teda nielen v âíne, ale v kaÏdej krajine musí raz nastaÈ skutoãná demo-
kracia, keì veci budú maÈ svoje pravé mená a ºudsk˘ Ïivot pravú hodnotu, keì
túÏba po slobode a pravde sa nebude môcÈ oznaãovaÈ za kontrarevolúciu a keì
násilie, obhajujúce mocenské záujmy niekoºk˘ch jednotlivcov, sa nebude môcÈ
vydávaÈ za obhajobu záujmov ºudu.

ªubomír Feldek.
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VI)
ZAS BOLO OKNO

NA PADANIE PO ZEM 

Priveºmi som sa rozpísal o veciach s dejinn˘m pozadím – a mal by som asi ve-
novaÈ viac pozornosti t˘m drobnej‰ím, nadãasov˘m záÏitkom, aké patrili aj k mo-
jej a otcovej Prahe – a aké aj ja mám ako ãitateº najrad‰ej.

Ako sme – celá na‰a trojãlenná rodina – chodili s otcom na jeho obºúbené ope-
ry, z ktor˘ch si pamätal útrÏky árií a tie potom vyspevoval pri holení – a aj ja, hoci
sa neholím, dodnes nemôÏem vojsÈ do kúpeºne, aby som si nezanôtil: Ó jak je mû-
nivé to srdce Ïeny, smích její s pláãem stejné je ceny.

Ako nás vodil aj po svojich obºúben˘ch praÏsk˘ch krãmách. Ako sme ochutná-
vali rôzne druhy piva – alebo i ten ist˘ druh natoãen˘ rôznymi spôsobmi. Ako ma
upozorÀoval na kolieska pod pohármi najväã‰ích pivárov, na ktor˘ch sa len tak
hm˘rili ãiarky, ako sa mne ani mame nechcelo veriÈ, Ïe by jeden ãlovek mohol na
posedenie vypiÈ aj dvadsaÈ pív – a ako sa otec rozhodol, Ïe nám to dokáÏe, ale –
hoci sme trpezlivo ãakali – nezvládol ich viac neÏ päÈ. 

Alebo ako sme si pri prvej povojnovej náv‰teve Prahy vÏdy, skôr neÏ nám do-
niesli na obed mäso, museli daÈ odstrihnúÈ mal˘ obdÍÏnik z potravinového lístka,
na kaÏdom tom obdÍÏniãku bolo napísané mäso. A ako nám v jednej re‰taurácii
byrokratick˘ ãa‰ník odmietol daÈ mäso na obdÍÏniãek so slovensk˘m ä, doÏado-
val sa takého, na ktorom by bolo napísané maso, hoci lístky platili celo‰tátne.
A ako som sa musel nahlas rozosmiaÈ, keì môj otec, roden˘ âech, na toho ãa‰ní-
ka zrazu nakriãal: „Len poãkajte, veì vy prídete k nám na Slovensko!“

Alebo ako sme si preãítali u tety Anu‰ky knihu protektorátnych vtipov Jedna
pani povídala a ako sme sa potom vo vlaku, na spiatoãnej ceste do Îiliny, prete-
kali, kto si t˘ch vtipov viac zapamätal. Mnohé si pamätám dodnes – ba v duchu
vidím aj ilustrácie, ktoré ich sprevádzali. Viem si vybaviÈ napríklad toho Hitlera
v sokolskom kroji, ako robí stojku na hlave, a pri Àom je napísané: KdyÏ vstoupil
Stalin do Orla, Hitler vstoupil do Sokola...

... A uÏ sme zase pri dejinnom pozadí, darmo sa mu chceme vyhnúÈ. MôÏeme
pred ním zaliezÈ kamkoºvek – dejinné pozadie, ak si nás raz vyhliadne, nájde si
nás aj v my‰acej diere.

Môjho otca dostali, keì uÏ bol na invalidnom dôchodku.
A podobne podobní ºudia o tridsaÈtri rokov dostali aj mÀa – hoci som sa po ne-

Ïnej revolúcii ani náznakom neusiloval o nijakú politickú kariéru. DesaÈ rokov ma
vláãili po súdoch za to, Ïe som si preãítal noviny a Ïe som z nich neprozreteºne
zacitoval.

Treba v‰ak priznaÈ, Ïe trochu si my, rytieri van Veldekeovci, môÏeme za svoje
starosti aj sami. V‰etci sme trubaduri – a kaÏdé trabzdúrstvo ãosi stojí. Môj otec
nemal nijakého koníãka, len svoje právnické remeslo. Mal sa ho vzdaÈ len preto,
Ïe ho vysotili z profesionálnej dráhy? Malo byÈ jeho jedinou radosÈou uÏ len ús-
pe‰né udrÏiavanie zlého zdravotného stavu, aby ho, nedajboÏe, nepripravili aj
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o ten invalidn˘ dôchodok, ktor˘ si
musel kaÏd˘ rok obnovovaÈ?

Môj otec bol stále dobr˘ právnik, za
ktor˘m prichádzali priatelia s rozsud-
kami Ïilinsk˘ch súdov – a on im písal
odvolania na Najvy‰‰í.

Nerobil to za peniaze, hoci ho
z toho e‰tébáci na v˘sluchoch podo-
zrievali. Keì naÀho doráÏali, preão to
teda robí, odpovedal im, Ïe tak ako le-
kárska prísaha zaväzuje lekára poskyt-
núÈ lekársku pomoc komukoºvek,
jeho zase zaväzuje tá právnická.
A stalo sa zopár ráz, Ïe Najvy‰‰í súd
v Prahe zru‰il Ïilinsk˘ rozsudok – môj
otec si vtedy rád za‰iel do kaviarne
Metropol, ktorá bola hneì vedºa Ïilin-
ského súdu a nav‰tevovali ju aj jeho
úhlavní nepriatelia. „Ale som vám
ukázal!“ pokrikoval vraj, ako správny
trubadúr, na prokurátorov v sused-
n˘ch boxoch.

Bodaj by sa mu nepomstili – veì by
inak museli puknúÈ od jedu. 

Talent sa neodpú‰Èa ani invalidné-
mu dôchodcovi.

Otcov príbeh som sa pokúsil vyroz-
právaÈ e‰te za socializmu, aj keì sa to
vo vtedaj‰ích legálnych podmienkach
dalo urobiÈ iba fragmentárne.

Medzi tie fragmentárne pokusy pat-
ria básne Amnestovaní a Spomienka
na Kyjev.

Patrí medzi ne kapitola Proces
z knihy Van Stiphout, hoci kompletná bola spätne preloÏená z maìarského vyda-
nia a v slovenãine vy‰la iba nedávno.

Patrí medzi ne aj báseÀ Parkujúci na Václaváku, ktorá prispela k tomu, Ïe roku
1980 ÚV KSS zastavil distribúciu básnickej zbierky Poznámky na epos.

A patrí medzi ne – hoci s mal˘m presahom – aj báseÀ Sloboda otcov – u detí,
napísaná hneì po neÏnej revolúcii. Tá báseÀ, ktorej dávam názov dodatoãne –
pôvodne to boli len tri hviezdiãky – uzatvárala môj roku 1991 vychádzajúci v˘-
ber z poézie Usmiaty otec a v ediãnej poznámke som ju komentoval takto:

„Posledná báseÀ mala byÈ pôvodne súãasÈou zaãiatkom roka 1990 vo vydava-
teºstve Archa pripravovanej, no napokon nevydanej fotografickej publikácie o ne-
Ïnej revolúcii…Poãas neÏnej revolúcie, koncom roku 1989, som sa ako ãlen ko-
ordinaãného centra Verejnosti proti násiliu ocitol na rokovaní medzi zástupcami
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Aj táto fotografia je z neÏnej revolúcie. 25. de-
cembra1989 som ako ãlen KC VPN nav‰tívil
väznicu v Leopoldove. Skupina väzÀov, kto-
r˘m správa väznice umoÏnila v ten deÀ voºn˘
pohyb, ma zrazu zdvihla na plecia. Nemám po
ruke originál fotografie Tibora Huszára, ktor˘
zachytil ten okamih – nech ho nahradí zadná
strana knihy Usmiaty otec, na ktorej som ju
pouÏil.



vlády a zástupcami väzÀov v leopoldovskej väznici. Prv˘ raz som sa mohol po-
zrieÈ na príbeh svojho otca z tamtej strany. ZaÏil som tam v‰ak aj ãosi, ão môj otec
nezaÏil: nádej na dôstojnej‰í Ïivot, ktorá prenikla zvonku aj sem. Pre mnoh˘ch sa
zakrátko ukázala klamlivou – ale vtedy vybraní väzni, vypustení z ciel na rokova-
nie a opojení vidinou amnestie, vzali nás, skôr neÏ sme sa nazdali, na plecia a s vo-
laním „Nech Ïije Havel!" nás niesli po väzenskom nádvorí. Bol pri tom fotograf Ti-
bor Huszár a zachytil ten okamih. BáseÀ, napísaná k jeho fotografii, uzatvára túto
knihu. Chcel som v tej básni vyjadriÈ pocit so ãosi ‰ir‰ím dosahom: nielen mÀa,
nás v‰etk˘ch nesú na rukách tí, ktorí vydláÏdili cestu k demokracii svojou obeÈou.“

AMNESTOVANÍ

1
Ako len vzbÍkol mesiac,
voºn˘
v tej chvíli trvajúcej uprostred dvoch mrákav!
Ako keì uprostred vozÀa sedí muÏ,
voºn˘
vo svojich veºk˘ch ‰atách.
Alebo ako ãosi, ão sa presúva
voºne
v kufríku, ktor˘ drÏí
muÏ na kolenách...

2
Pamätá‰? Vlak bol pln˘ tak˘ch muÏov.
„Pozrite!“ povedal ktosi.
„Ó!“
Vstávali.
Dívali sa.
Zas bolo okno na vyklonenie po pás.
Zas bolo okno na padanie po zem.

3
Potom sa znova sedí.
Mlãí.
A cez prsty sa pozerá,
zatiaº ão mesiac blãí,
voºn˘
v tej chvíli trvajúcej uprostred dvoch mrákav.
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VAN STIPHOUT
(kapitola Proces)

Do Îiliny René pricestuje veãer pred procesom. Matka ho uÏ netrpezlivo oãa-
káva. Proces s proti‰tátnou skupinou Antonius a spol. sa mal zaãaÈ ráno a trvaÈ tri
dni. Okrem Reného otca, právnika na invalidnom dôchodku, majú byÈ obÏalova-
ní e‰te ‰tyria lekári, a tak Îilinãania uÏ dali tomu procesu prívlastok „lekársky“.
V‰etci obÏalovaní chodievali svojho ãasu na sobotÀaj‰iu partiu karát k svojmu ka-
marátovi, mäsiarovi Kubalovi. Asi tak pred rokom sa v‰ak Kubala pre rozliãné ma-
chinácie dostal na desaÈ rokov za mreÏe – a teraz má byÈ korunn˘m svedkom v po-
litickom procese. V meste sa povráva, Ïe si svedeckou v˘poveìou polep‰í –
odhaduje sa, Ïe mu za spoluprácu s obÏalobou odpustia najmenej polovicu tres-
tu. Svojich priateºov má usvedãiÈ z proti‰tátnej ãinnosti i z úãasti na svojom vlast-
nom rozkrádaní: má vraj dosvedãiÈ, Ïe ich pri kartách hostil kradnutou ‰unkou, ba
obãas im zabalil aj domov kradnutú svieãkovicu a klobásy. René má zmie‰ané po-
city: cíti, Ïe sa za svojho otca trochu hanbí a bol by rad‰ej, keby bol proces iba
politick˘ – veì tie vedºaj‰ie, klobáskové obvinenia sú také poniÏujúce! LenÏe po
Stalinovej smrti a Chru‰ãovov˘ch odhaleniach ãisto politické procesy uÏ vy‰li
z módy, nenaletela by na ne uÏ ani robotnícka trieda – reÏiséri procesov to dobre
vedia, nuÏ vedia i to, Ïe kvôli verejnej mienke musia svoje politické obete aj klo-
báskovo poniÏovaÈ. O ão politickej‰í v‰ak by bol ten proces, o to by mohol byÈ
rozsudok krutej‰í! NuÏ i René zároveÀ cíti, Ïe by sa za svojho otca nemal hanbiÈ,
rad‰ej by sa mal zaÀho modliÈ. René je v‰ak e‰te mlad˘, neskúsen˘, viac sa hanbí
ako modlí, a zároveÀ si uvedomuje, Ïe ak si nedá pozor, vymknú sa mu aj vlast-
né pocity spod kontroly: prokurátor Nezmar, ktor˘ to vraj v‰etko vymyslel, nema-
nipuluje iba s verejnosÈou a zákonmi, pokú‰a sa manipulovaÈ uÏ aj s ním. 

René odhovorí matku od úãasti na pojednávaní, ão sa bude zbytoãne rozru‰o-
vaÈ, a sám sa ráno vyberie do budovy súdu, ktorú dobre pozná: kedysi, keì e‰te
jeho otec bol predsedom súdu v Îiline, v nej b˘vali – odsÈahovaÈ sa museli aÏ po-
tom, keì po februári 1948 pri‰iel nov˘ predseda súdu, tzv. sudca z ºudu, a keì sa
zaãal otcov nezadrÏateºn˘ pád. Najprv ho zbavili predsedníctva, a potom – keì
sa odmietol zachrániÈ t˘m, Ïe by odsúdil na smrÈ známeho bratislavského zlatní-
ka – ho zo súdnictva celkom vyhodili. No k˘m k tomu do‰lo a k˘m tu e‰te b˘va-
li, posledná miestnosÈ ich bytu bola zároveÀ prvou kanceláriou – otcovou pra-
covÀou, cez ktorú sa dalo vojsÈ do ìal‰ích kancelárií, a René, keì bol mal˘, sa
tam po skonãení úradn˘ch hodín ãasto hrával. Písal na písacích strojoch. Kradol
papier. Krivo prisahal v pojednávacích sieÀach, s prstami na krucifixe, ktor˘
v nich vtedy e‰te b˘val. No na sieÀ, do ktorej vstupuje teraz, si René akosi ne-
spomína. 

Pri dverách do pojednávacej siene stojí nízky muÏ a legitimuje ºudí. Vpú‰Èa iba
príbuzn˘ch alebo t˘ch, ktor˘ch na vstup oprávÀuje iná okolnosÈ. Chodba je na-
trieskaná nevpusten˘mi zvedavcami a René pri pohºade na nich pocíti p˘chu, Ïe
má právo vstúpiÈ. Nahlas povie svoje meno a zároveÀ sa legitimuje. Nízky muÏ
sa mu pozrie do tváre, váÏne, ale spriaznene. Miesta pre divákov sa e‰te iba za-
ãali zapÍÀaÈ. Prv˘ rad za lavicami obÏalovan˘ch je celkom prázdny, a preto si doÀ
nesadne ani René. Sadne si do druhého. Ako sa miestnosÈ zapÍÀa, zaãína byÈ Re-
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nému teplo. Poobzerá sa, kde by si zavesil svoj koÏu‰inou pod‰it˘ kabát, najbliÏ-
‰ou moÏnosÈou je kºuãka na okne medzi tribunálom a lavicami obÏalovan˘ch. Ce-
stu k nej i od nej sa René usiluje prejsÈ ão najpokojnej‰ie, pokojn˘ v‰ak nie je.
Jeho otec je na tom relatívne najlep‰ie, no i najhor‰ie. Najhor‰ie preto, Ïe ho za-
tkli uÏ pred deviatimi mesiacmi, z dne‰nej skupiny obÏalovan˘ch prvého. Mal uÏ
pre to mäso i jeden súd, iba on sám, odsúdili ho na ‰esÈ mesiacov a tie si odpy-
kal. Keì v‰ak ãakali René a jeho matka po ‰iestich mesiacoch pred bránou ilav-
skej väznice na otcovo prepustenie, dozvedeli sa, Ïe nevyjde: znova je vo vy‰et-
rovacej väzbe, lebo medziãasom zatkli ìal‰ích. A vy‰etrovacia väzba trvá aÏ
dodnes. René z otcovho zvlá‰tneho postavenia na dne‰nom pojednávaní nemá
veºkú radosÈ, obáva sa, aby s ním scenáristi nemali zvlá‰tne úmysly – aby sa
z neho nevykºul druh˘ korunn˘ svedok. Známi moÏnosÈ ãohosi takého Reného
matke niekoºko ráz naznaãili. Na druhej strane má Reného otec v˘hodu v tom,
Ïe ho uÏ nemôÏu súdiÈ za prijímanie kradnutého mäsa, za ão ostatn˘ch Ïrútov
e‰te iba budú ÏalovaÈ. No za ão ìal‰ie ich to e‰te chcú súdiÈ? Známi matke na-
znaãili i to, Ïe uÏ nepôjde iba o mäso, Ïe sa ãrtá ãosi politické, a Ïe keì sa ho-
vorí o skupine, treba rátaÈ s najhor‰ím. Prichádzajú manÏelky lekárov a sadajú si
do prvého radu, pred Reného. René si pomyslí, Ïe zajtra si tam moÏno sadne tieÏ.

Na chodbe sa zdvihne ‰um a ºudia natlaãení pri dverách sa rozostupujú. Do
pojednávacej siene vstupuje príslu‰ník väzenskej stráÏe, za ním primár Antoni-
us, chirurg, ktorého René dobre pozná, operoval mu v mladosti ruku, potom ìal-
‰í príslu‰ník a ìal‰í obÏalovan˘ a tak ìalej, Reného otec je posledn˘ a sprievod
uzatvára opäÈ muÏ v uniforme. René otca takmer nepoznáva. Dlho ho nevidel
a Reného otec sa vo väzení veºmi zmenil, schudol, zmen‰il sa. Iste aj preto, Ïe
bol dlho chor˘. V‰imnú si to aj iní, René zaãuje, ako vzadu medzi divákmi kto-
si hovorí:

– Ak˘ je star˘ René chud˘!
KaÏd˘ z väzÀov, keì e‰te kráãajú, pozrie do hºadiska na svojich príbuzn˘ch,

iba Reného otec hºadí uprene pred seba. Ani keì si uÏ sadnú na dve lavice ob-
Ïalovan˘ch, nepokú‰a sa obzrieÈ, hoci ostatní sa o to pokú‰ajú. René si myslí, Ïe
jeho otec najlep‰ie zo v‰etk˘ch vie, Ïe je to zakázané, a teda sa i najviac zo v‰et-
k˘ch bojí. ObÏalovaní aj uniformovaní sprievodcovia, ktorí ich od seba oddeºujú,
nehybne sedia na dvoch laviciach, niã sa nedeje, ºudia i René pozerajú na ich
chrbty. René si v‰imne, Ïe jeho otec má na sebe svoj oblek, ale pritom akoby to
nebol jeho oblek, akoby to bol oblek poÏiãan˘ od niekoho s celkom inou figúrou
– tak˘ je jeho otcovi vlastn˘ oblek teraz veºk˘.

O niekoºko minút sa na chodbe znova zdvihne ‰um, vstúpi skupinka muÏov
v talároch a René v ãloveku kráãajúcom na ich ãele spoznáva muÏa, ktor˘ kon-
troloval legitimácie. Zaãuduje sa – je syn právnika, ale to, Ïe predsedovia sená-
tu mávajú aj vrátnické povinnosti, aÏ dodnes nevedel. Sudcovia sa usadia na svo-
jich miestach, pojednávanie sa zaãne.

Najprv prokurátor doktor Nezmar prednesie obÏalobu. ·tyria lekári a Reného
otec sú obvinení z trestného ãinu spolãovania proti Republike. Toto spolãovanie
spoãíva v tom, Ïe na svojich kartárskych stretnutiach u kamaráta mäsiara nielen
jedli kradnutú ‰unku, ale aj viedli proti‰tátne rozhovory. Najmä Reného otec
usmerÀoval skupinu informáciami o stredoeurópskej federácii, ktoré mal z rôz-
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nych prameÀov, najmä zo zahraniãného rozhlasu, a tak sa dajú jeho názory v ko-
neãnom dôsledku kvalifikovaÈ ako snaha o zmenu spoloãenského zriadenia, o vy-
trhnutie na‰ej vlasti zo socialistického tábora a o zru‰enie spojenectva so Soviet-
skym zväzom. Pri uskutoãÀovaní t˘chto zámerov v‰etci vo svojich rozhovoroch
sústavne ohovárali na‰ich predstaviteºov, na‰e zriadenie a na‰u Ïivotnú úroveÀ.
Lekári ohovárali aj na‰e zdravotníctvo, kvalitu zdravotníckych potrieb a liekov.
V obÏalobe sa objavili aj ìal‰ie majetkové trestné ãiny. Lekári sú obvinení z pri-
jímania úplatkov. Hlavn˘ obÏalovan˘ primár Antonius je zahrnut˘ celou sériou
obvinení. Pri bytovej prehliadke na‰li uÀho zamurovanú skr˘‰u. V skr˘‰i vkladné
kniÏky a nejaké zlaté predmety. Na‰la sa uÀho aj celá ‰katuºa rybárskych háãi-
kov, ão sa hodnotí ako ‰pekulácia, pretoÏe rybárske háãiky sú úzkoprofilov˘m to-
varom. Zistilo sa tieÏ, Ïe si vÏdy po nejakom ãase kupoval nové auto, a Ïe staré
auto predal vÏdy za takú cenu, za akú ho pôvodne kúpil (ãím sa obohacoval, pre-
toÏe autá kupoval so zºavou na poukaz). A ìalej – kdesi na dolniakoch má vini-
cu, z ktorej neplatí dane. A ìalej – na‰li sa uÀho dve neprihlásené poºovnícke
pu‰ky. ëal‰ie dve pu‰ky vraj rad‰ej, akoby ich mal prihlásiÈ, hodil z budatínske-
ho mosta do Váhu. VyloviÈ sa ich pre potreby tohto konania nepodarilo, no má sa
ako svedok objaviÈ ãlovek, ktor˘ primárovi pomáhal hádzaÈ pu‰ky z mosta, a ta-
kisto mu pomáhal aj pri budovaní skr˘‰e.

Ach jaj, pomyslí si René, ale v duchu sa musí aj usmiaÈ, keì si predstaví primá-
ra Antonia, ako si vykraãuje po budatínskom moste s prázdnymi rukami, zatiaº ão
pu‰ky nesie chlapík tri kroky za ním. Opatrnej‰í ãlovek by si pu‰ky odniesol a aj
z mosta by ich hodil sám, ale primár Antonius potreboval na to sluhu, pretoÏe ne-
vzal na vedomie diktatúru proletariátu a aj za socializmu ostal pánom. René mal
tohto fúzatého obra spomedzi priateºov svojho otca najrad‰ej, obdivoval nielen
jeho renesanãn˘ zjav ale aj jeho renesanãného ducha, bodr˘ humor, hluãn˘ smi-
ech. V pamäti mu utkvel najmä jeden rozhovor, ktor˘ si vypoãul v primárovom
aute, keì sa raz spoloãne viezli na v˘let: „ Vie‰ do akej najhor‰ej situácie sa môÏe
dostaÈ chirurg pri operácii?“ sp˘tal sa primár Antonius Reného otca. Reného otec
nevedel, ãakal na dramatické pokraãovanie, a aj poãúvajúci René si myslel, Ïe
bude nasledovaÈ ãosi hrozné, ale primár Antonius sa rozchechtal a zvolal: „Keì
je prechladnut˘ a z nosa mu visia sople! Keì sú sople veºmi dlhé, ani sa chirurg
nenazdá, a za‰ije tak˘ sopeº pacientovi do brucha. Preto som si nechal narásÈ také
veºké fúzy – kaÏd˘ sopeº sa v nich zachytí.“

Ale chuÈ usmievaÈ sa v duchu Reného hneì pre‰la. To, ão poãúval v súdnej
sieni, uÏ také smie‰ne nebolo a spomenul si pri tom na bytovú prehliadku. Tí e‰-
tébáci, ão aj im prehºadávali byt, sa predstavili ako ºudia, ktorí pátrajú po ak˘ch-
si spisoch, ale potom nazerali do kaÏdého hrnãeka a pre‰túrali aj také malé ‰ká-
ry, do ak˘ch by sa nikdy nijak˘ spis nezmestil, a René zrazu pochopil, o ão im
ide: o cenné predmety. Svoje podozrenia si vym˘‰ºajú najmä na ºudí, o ktor˘ch
si myslia, Ïe sa im podarí zhabaÈ u nich nejaké vzácne kovy. Potvrdili to aj tie
ãasti obÏaloby, ktoré sa t˘kali ìal‰ích lekárov – aj v nich sa popri konzumácii
kradnutého mäsa spomínali zlaté ‰perky a neprihlásené doláre. Iba v ãasti, ktorá
sa t˘kala jeho otca, sa niã také nespomínalo, pretoÏe u nich nijak˘ cenn˘ pred-
met nena‰li, veì aj pri peniazoch boli Reného rodiãia naposledy vtedy, keì zis-
tili, Ïe René chodí poza hudobnú ‰kolu, a tak jeho otec predal klavír, ale hneì
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potom pri‰la menová reforma a dvanásÈ tisíc za klavír bolo fuã. René vtedy, pri by-
tovej prehliadke, cítil ‰kodoradosÈ, keì videl sklamané tváre e‰tébákov, a zároveÀ
ìakoval Bohu, Ïe je jeho otec chudobn˘ ako kostolná my‰, ìakuje za to Bohu aj
teraz na procese, a zároveÀ banuje, Ïe sa prokurátor-scenárista nedozvedel o chu-
dobe jeho otca vopred – moÏno by sa vôbec neunúval dávaÈ ho do scenára. Ale
nie, dal by ho tam aj tak, veì Reného otec neÏil ustráchano. Keì zistil, Ïe v socia-
lizme sa jeho právnická kariéra skonãila, a keì sa mu, vìaka chorobám, podarilo
uniknúÈ diktatúre proletariátu na invalidn˘ dôchodok, právnické schopnosti ho ani
na dôchodku neopustili, veì vÏdy sa objavil niekto, kto potreboval radu a Reného
otec mu ju – tak ako mu to kázala právnická prísaha – bezplatne poskytol. Písal svo-
jim známym odvolania proti rozsudkom Ïilinského súdu, a keì nejak˘ tak˘ prípad
niekde na vy‰‰ej in‰tancii vyhral, nenechával si radosÈ pre seba, ale ‰iel sa s Àou
pochváliÈ do kaviarne, ak sedel vo vedºaj‰om boxe nejak˘ prokurátor, nahlas si
z neho uÈahoval, a robil to aÏ dovtedy, k˘m mu to nezrátali: to, Ïe na dôchodku vy-
konával nepovolenú advokátsku ãinnosÈ, bolo vlastne hlavné obvinenie, ktoré
vzniesli voãi Reného otcovi uÏ aj pri tom prvom súde, no nepodarilo sa im – okrem
mäsiara Kubalu – nájsÈ nijakého svedka, ktor˘ by to potvrdil.

Po preãítaní obÏaloby je prestávka a po prestávke v˘sluchy obÏalovan˘ch. La-
vice obÏalovan˘ch sú cez prestávku prázdne a po prestávke sa zapÍÀajú postup-
ne. ObÏalovaní prichádzajú po jednom, aby vypoãúvan˘ nemohol vedieÈ, ão ho-
vorili tí pred ním. No kto bol vypoãut˘, ostáva uÏ sedieÈ v sále. Reného otec je
vypoãut˘ ako posledn˘.

Pri vypoãúvaní sa objavujú nezrovnalosti. Lekári sa k niektor˘m proti‰tátnym
v˘rokom priznávajú, iné popierajú. Z niektor˘ch v˘rokov sa usvedãujú navzá-
jom. Jeden z lekárov oznaãuje za pôvodcu niektor˘ch v˘rokov aj Reného otca.
Nízky muÏ, predseda senátu, pomáha pamäti vypoãúvan˘ch citovaním zápis-
níc z vy‰etrovacej väzby. Keì sa ich nové v˘povede so zápisnicami nezhodujú,
p˘ta sa obÏalovan˘ch, ãi si to vy‰etrovateº vymyslel. Lekári sa boja tvrdiÈ ãosi
také – kapitulujú, uznávajú, Ïe vy‰etrovateº si nevym˘‰ºa. No nezºaknú sa vÏdy.
Jeden z lekárov, doktor Cmar, sa priznáva k v˘roku, Ïe západné lieky sú lep‰ie
ako na‰e – a dodáva, Ïe to bude tvrdiÈ vÏdy. Primár Antonius vypovedá, Ïe víno
z vinice mal len pre vlastnú potrebu. Autá striedal preto, lebo je vá‰niv˘ moto-
rista a voz, ktor˘ mu nesedel, po ãase vÏdy predal. Priznáva, Ïe predával za
takú cenu, akú bol ochotn˘ zaplatiÈ kupec, a nevidí na tom niã zlé. Háãiky mal,
pretoÏe je rybár. Pu‰ky mal, pretoÏe je poºovník. Priznáva, Ïe spoãiatku mal
viac pu‰iek, ako bolo povolené, a potom sa uÏ bál tie nadpoãetné odovzdaÈ,
rad‰ej ich zlikvidoval.

Ako posledn˘ je vypoãut˘ Reného otec. Je obviÀovan˘ z proti‰tátnych v˘rokov,
nepriznáva sa k nijakému. Pracuje s presn˘mi dátumami a objavuje nezrovnalosti
v obÏalobe. DokáÏe, Ïe v ãase, ktor˘ uvádza obÏaloba, bol inde, a teda sa ne-
mohol dopustiÈ toho, z ãoho ho obÏaloba obviÀuje. Nikoho z niãoho neusved-
ãuje. Renému odºahne – ão sa v meste povrávalo o jeho otcovi ako o moÏnom
druhom korunnom svedkovi, boli táraniny. Alebo ak aj scenáristi naozaj mali tak˘
plán a uväznili Reného otca vopred preto, aby ho zlomili – plán im nevy‰iel, ne-
zlomili ho. Teraz sa René obáva hlavne toho, aby jeho otca neusvedãili iní. Celú
noc nespí, prem˘‰ºa o otcovi aj o sebe.
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Na druh˘ deì dopoludnia vypoãúvajú svedkov. Akási protivná Ïena usvedãu-
je jedného z lekárov, Ïe sa k podriaden˘m správal brutálne. Vypovedá primárov
vern˘ pomocník, budovateº skr˘‰e, nosiã a vrhaã pu‰iek. Niet nad verného slu-
hu. In˘ muÏ má svedãiÈ, aké vtipy sa rozprávali v spoloãnosti – aj on sa zo dva
razy vyskytol medzi kartármi. Porozpráva oplzlú anekdotu. Diváci v sále sa za-
smejú. Predseda senátu sa hnevá, pretoÏe pri pôvodnom v˘sluchu vypovedal ten-
to svedok inak. Na scénu prichádza korunn˘ svedok, mäsiar Kubala. Nepamätá
sa, Ïe by jeho hostia viedli proti‰tátne rozhovory. Predseda senátu mu v‰ak pre-
ãíta, ão povedal do zápisnice, ktorá je pripojená k obÏalobe. Mäsiar: „Ja mám na
krku desaÈ rokov, aj tak to nevydrÏím, mne je v‰etko jedno.“ Predseda senátu:
„Tak vám bolo jedno, ão hovoríte pri v˘sluchu?“ Mäsiar: „Jedno. Keì povedali,
Ïe treba napísaÈ tak, povedal som, napí‰te tak.“ Medzi divákmi sa zdvihne ‰um,
predseda senátu ho tí‰i. Mäsiar Kubala potom znova potvrdí, ão povedal do zá-
pisnice. ëal‰ím svedkom mal byÈ b˘val˘ Ïivnostník, ktor˘ je podobne ako mäsiar
vo v˘kone trestu – dostal sedem mesiacov za akúsi ‰pekuláciu. PretoÏe je mo-
mentálne chor˘, nemohol byÈ predveden˘ – jeho v˘poveì iba preãítajú. I tento b˘-
val˘ Ïivnostník zopár ráz nav‰tívil mäsiarov kartársk˘ klub a poãul akési proti‰tát-
ne v˘roky. Po v˘sluchu svedkov vyhlási predseda senátu obedÀaj‰iu prestávku.
René si odskoãí domov nieão zhltnúÈ a ponáhºa sa späÈ na súd, aby nezme‰kal po-
kraãovanie.

Keì sa René vráti do pojednávacej siene, obÏalovaní uÏ sedia na svojich mies-
tach. Ovzdu‰ie je na chvíºu uvoºnené. Îeny lekárov podávajú svojim manÏe-
lom kávu, stráÏe sa tvária, Ïe si to nev‰ímajú. René má pri sebe iba cigarety,
podá ich jednej zo Ïien, aby ich podala jeho otcovi, otec cigarety odmietne.
Vojde senát, obÏalovaní ako vÏdy v takejto chvíli vstanú a znova si sadnú. Po-
poludní je na programe konfrontácia – aj pri nej, zoãi-voãi, sa lekári navzájom
usvedãia z niekoºk˘ch v˘rokov. Korunn˘ svedok mäsiar Kubala ich usvedãí
z konzumácie a prijímania kradnutého mäsa. ÚÏasn˘ hostiteº, pomyslí si René.
To aby sa dnes ãlovek kaÏdého, kto ho ponúkne ‰unkov˘m chlebíãkom, op˘-
tal, ãi ‰unku na Àom náhodou neukradol. Ale pozor! Toto znie hrozivo! René-
ho otca usvedãuje mäsiar Kubala z v˘roku: „Budem e‰te ve‰aÈ komunistov.“ Re-
ného otec to mal vraj vysloviÈ v mäsiarovom aute, vo chvíli, keì sa spolu viezli
okúpaÈ sa do Rajeck˘ch Teplíc. Reného otec popiera, Ïe by ãosi také povedal.
Viac svedkov na tento v˘rok nie je. Predseda senátu sa p˘ta mäsiara, ãi si mys-
lí, Ïe Reného otec uÏ niekedy niekoho ve‰al. „Nie,“ odpovedá svedok. „Pokiaº
ja viem, neve‰al nikdy nikoho.“ Ten predseda senátu nechce môjmu otcovi
ublíÏiÈ, pomyslí si René. Nie je to on, kto si vymyslel túto fra‰ku. Jeden z leká-
rov znova tvrdí, Ïe poãul z úst Reného otca proti‰tátny v˘rok – vraj mu roz-
prával o stredoeurópskej federácii, ktorá bude podºa rádia Slobodná Európa
najlep‰ím rie‰ením po páde komunizmu. René sa znova zºakne. Poradí si s t˘m
otcov obhajca? ObÏalovaní majú aj obhajcov, ale od samého zaãiatku je jas-
né, Ïe sú to ºudia, ktorí sa síce usilujú, ale zároveÀ sa aj boja, vÏdy sa odváÏia
zájsÈ iba po urãitú hranicu, cítia to v‰etci, a najlep‰ie to cíti Reného otec, práv-
nik – a Reného zbytoãné obavy sa zrazu zmenia na úÏas, pretoÏe vidí, Ïe ob-
hajca je v tejto chvíli nepodstatn˘, jeho otec sa rozhodol vziaÈ celú vec do
vlastn˘ch rúk.
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Keì dostane Reného otec slovo, najprv pokojne pripustí, Ïe o stredoeurópskej
federácii hovoril, ale iba citoval, ão poãul. A potom zaãne poukazovaÈ na roz-
pory medzi v˘poveìami lekárov, i medzi v˘poveìou mäsiara Kubalu a chorého
Ïivnostníka. S pomocou t˘chto rozporov nielenÏe dokáÏe svoje vlastné alibi, ale
aj alibi v‰etk˘ch ostatn˘ch obÏalovan˘ch. Celá sála vzdychá od vzru‰enia, keì
sa Reného otcovi podarí dokázaÈ, Ïe obÏaloba nemá ani na jedin˘ svoj bod dvoch
svedkov – a t˘m ãinom padá obvinenie zo spolãovania proti republike, pretoÏe
na tento skutok sú, podºa paragrafu 79, potrební minimálne dvaja svedkovia.
Tam, kde je iba jeden svedok, je moÏné hovoriÈ iba o trestnom ãine poburovania
podºa paragrafu 83.

Zaiste, aj poburovanie je trestn˘ ãin, ale nedá sa ani porovnaÈ so spolãovaním:
e‰te nikdy v Ïivote nepocítil René tak˘ obdiv k svojmu otcovi ako v tejto chvíli.
Hºa, ako dobre e‰te funguje odvaha a rozum v tom zniãenom tele! MoÏno to nie
je celkom prirodzené, moÏno je to zvlá‰tny úkaz, ãosi, ão presahuje moÏnosti
toho tela – ale darí sa to, ãlovek je tak stavan˘, Ïe sa vie v ÈaÏkej situácii vypnúÈ
k nadºudskému v˘konu. I lekári na lavici obÏalovan˘ch si uvedomia ten neãaka-
n˘ zvrat, uvedomia si, Ïe bola hlúposÈ navzájom sa pousvedãovaÈ, zamrzí ich to
a – akoby kdesi v ich du‰iach vstávala zrazu z m⁄tvych odvaha – vystrú sa, i z dr-
Ïania ich tiel je zrejmé, Ïe sa s nimi ãosi deje. NajodváÏnej‰í z nich, doktor Cmar,
sa dvíha a Ïiada predsedu senátu, aby mu dovolil poru‰iÈ lekárske tajomstvo.
Predseda senátu mu to dovolí. Lekár potom oznamuje súdu, Ïe neprítomn˘ sve-
dok – chor˘ b˘val˘ Ïivnostník – trpí progresívnou paral˘zou, a Ïiada, aby sa jeho
v˘poveì nebrala do úvahy. Aj ìal‰í lekári sa dvíhajú a menia svoje svedecké v˘-
povede. ObÏaloba sa rúca, prokurátor Nezmar ‰krípe zubami, predseda senátu
sa usmieva, naozaj to nie je asi ãlovek, ktor˘ by Ïelal obÏalovan˘m ãosi zlé, po-
myslí si znova René a domov prichádza oveºa pokojnej‰í ako vãera. Porozpráva
matke, ako dobre sa drÏal otec, a dokonca sa odváÏi vzbudiÈ v nej nádej, Ïe otca
oslobodia.

Tretí deÀ je dÀom, keì ãítajú svoje prejavy obhajcovia, po nich nasleduje roz-
sudok. UkáÏe sa, Ïe dôvera, ktorú René vkladal do predsedu senátu, nebola ne-
opodstatnená. Ten ãlovek si iste cel˘ ãas myslel o procese, ktor˘ musel odpojed-
návaÈ, svoje a bol iste rád, Ïe priebeh pojednávania mu dovolil zmiesÈ zo stola
nezmyselnú obÏalobu prokurátora Nezmara. Predsa sa len uÏ pí‰e rok 1960, Sta-
lin je sedem rokov m⁄tvy, päÈdesiate roky sú za nami a aj v rozsudku sa smie uÏ
nahlas povedaÈ, Ïe nijaká proti‰tátna skupina Antonius a spol. nikdy nejestvova-
la. No to je tak asi v‰etko, ão sa smie – predsa len sa aj na prokurátorovej tvári
objaví e‰te ironick˘ úsmev. 

Obvinenie z trestného ãinu spolãovania proti republike je v rozsudku u v‰et-
k˘ch obvinen˘ch prekvalifikované na obvinenie z trestného ãinu poburovania.
Lekári sú e‰te navy‰e odsúdení za prijímanie mäsiarovho pohostinstva a skr˘va-
nie zlat˘ch predmetov. Najviac – tri roky – dostane primár Antonius, priÈaÏilo mu
skr˘vanie neprihlásen˘ch poºovníckych pu‰iek. Vinica a rybárske háãiky sa v roz-
sudku nespomínajú. 

Reného otec je za propagáciu stredoeurópskej federácie a ‰írenie správ Slo-
bodnej Európy odsúden˘ na tri mesiace – bez jedného t˘ÏdÀa je to ãas, ktor˘ strá-
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vil vo svojej druhej vy‰etrovacej väzbe. T̆ ÏdeÀ, ktor˘ ch˘ba do vypr‰ania troch
mesiacov, sa mu – s ohºadom na jeho zdravotn˘ stav – podmieneãne odpú‰Èa.
O hodinu je doma, priná‰a z väzenia cigarety a ãokoládu. Îelá si ão najskôr opus-
tiÈ Îilinu, matka ho má odprevadiÈ do Prahy. René sa s otcom opäÈ na dlh‰í ãas
rozlúãi a vráti sa na Oravu.

Tfiíska: – Ahoj, redaktore, co bylo doma nov˘ho?
René: – V‰etko po starom.

OTCOVE KROKY

A ão to vlastne b˘valo, tá úzkosÈ, vÏdy keì k dverám
izbiãky, kde som v detstve zaliezal,
sa priblíÏil krok
po kuchyni sem–tam chodiaceho otca?

Údajne takto st⁄pa zviera
v pelechu, keì sa pribliÏuje ‰kodca.

No ão má s t˘mto otec?

Je vraj zvykom prieskumníkov
v teréne nepriateºa rátaÈ kroky stráÏcov
a chystaÈ sa ich zlikvidovaÈ d˘kou.

No vari otca? Za ão?

Za nieão, ão som vtedy nechápal – 
aÏ teraz, v básni…?

A vôbec – preão myslím si,
Ïe v‰etko je uÏ pre mÀa
zrozumiteºné?

To, Ïe deÀ je jasn˘,
ma nevyru‰uje – a noc?
Tá nemá ostaÈ temná?

V Budmericiach som – ako ryba vo vode,
básniãky pí‰em v dobrej pohode
a sused Zoltán Ramnpák popri mojich dverách
kráãa do kúpeºne.

A pok˘m prejde – 
t⁄pnem nezmyselne.
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PARKUJÚCI NA VÁCLAVÁKU

Vtrhol som na Václavák, kde je zákaz vjazdu a parkovania bez povolenia,
v utorok pred veãerom. Zaparkoval som len pár krokov od hotela Ambassador,
kde sme mali b˘vaÈ – pred hotelom Zlatá husa. „A hotovo! Odtiaºto sa ‰tyri dni
to auto nehne – ak ho neodtiahnu.“ Neodtiahli ho. ·tyri dni stálo pod akousi trú-
bou, cez ktorú akoby fuãalo a prskalo samo peklo: Metro. „Budete to mít cel˘ za-
olejovan˘, to není jen voda, co z toho stfiíká,“ poznamenal ak˘si laik – nepocho-
pil ten zázrak, Ïe tam to miesto vôbec bolo a okrem toho: v pradávnych dobách
sa priná‰ala obeÈ za úspech v˘pravy – preão by tento vytrval˘ postrek nemohol
byÈ obeÈou, ão priaznivo prijmú bohovia dopravného ruchu? Prijali. Ako vravím,
auto nedtiahli.

Vydali sme sa na tú cestu ráno z Tvrdo‰ína, vo vrecku s vhodnou sumou pe-
Àazí urãen˘ch na rozhádzanie v metropole: tak to robieval rok ão rok môj otec,
aÏ k˘m ho 30. apríla 1959 na rohu Novgorodskej ulice nezbalili mládenci zo Îi-
liny... Po dvadsiatich rokoch, i keì nie presne na deÀ, konali sme teda viac-me-
nej podvedome ãosi ako púÈ... Teda ja, aspoÀ som si to myslel. Oºgu viac vzru‰i-
lo, Ïe cestou zazrela z auta nápis MOTOREST KUJEBÁK – na potvoru sme krátko
predt˘m jedli v Litomy‰li, inak by sme iste jedli v Kujebáku a posielali odtiaº po-
hºadnice známym, no ako vravím, minuli sme Kujebák a o pár hodín sme uÏ stá-
li pod tou trúbou.

„Jdûte se podívat na staré ãeské umûní v Jifiském klá‰tefie,“ hovoril nám priateº
Jaroslav Vostr˘. „Nehneme sa z Václaváku,“ odpovedám. „Co je to za blbost, ne-
hnout se z Václaváku?“ „To je tak˘ slovensk˘ zvyk. Aj môj otec, pravda, pôvo-
dom âech, vyrazil ráno z Vr‰ovíc, kde Ïila babiãka a o poschodie vy‰‰ie teta,
u ktorej kaÏdé leto b˘val ná‰ hlavn˘ stan, a ja a matka sme vyrazili s ním, re-
spektíve za ním – a do veãera sme sa nehli z Václaváku.“ „Ale do toho Jifiského
klá‰tera byste mûli jít!“ „Tak dobre, pôjdeme tam.“ Ale ne‰li sme tam, ‰tyri dni
sme sa nehli v Václaváku, teda nie ìalej ako na Pfiíkopy ale bo na Národní tfiídu.
A samozrejme – do Vodiãkovej ulice. Do toho varieté, kde som zopár ráz bol s ot-
com. Tam sme zatiahli aj Jifiího Îáãka, hoci to nepokladal za program veºmi kul-
túrny. „Kulturnû Ïije dnes uÏ kaÏdej vÛl,“ presvedãil som ho nemiestne, a ‰iel
a vykrikoval „Bravo, Marie!“ hoci Marie nerobila celkom niã, iba sa usmievala na
divákov a celú artistickú ‰ichtu odpracoval jej partner Willie, a ja som si tam uve-
domil, Ïe varieté, v ktorom sa odohráva moja hra Metafora, je moÏno práve toto
a Ïe Îáãek, ktor˘ vykrikuje „Bravo, Marie!“, je práve ten Îáãek, ktor˘ moju vari-
eté hru Metafora preloÏil do ãe‰tiny a aj on teraz aspoÀ vidí, Ïe mám vzÈah
k prostrediam, v ktor˘ch sa odohráva to, ão pí‰em, ba nielen Ïe mám vzÈah, ja
v nich hºadám aj po rokoch svoje detstvo! LenÏe – kde by sa tu vzalo. Nijaké det-
stvo. Nijaká púÈ. A nijaká Praha môjho otca. âo bolo, bolo, a ão je, takisto sa po-
minie. Otec je m⁄tvy a my tu vystrájame na celkom vlastn˘ spôsob. Tri dni sme
vystrájali, na ‰tvrt˘ sme sa chceli pozrieÈ do vyhliadnut˘ch obchodov: sobota, za-
tvorené. To by sa mojim predkom nestalo,

Ráno ma su‰ilo. Nechal so Oºgu v hoteli Ambassador, zo Ïartu som ju do-
konca aj zamkol, spala nahá a ten hotel bol predsa pln˘ Arabov, moÏno t˘ch,
ão rajzujú Európou len vìaka tomu, Ïe mútia na svetov˘ch trhoch vodu naf-
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tou, a keì stretnú plavovlásku, cengajú zlat˘mi retiazkami, fe‰áci – a s kºúãom
vo vrecku som zi‰iel na Václavák obzrieÈ terén. Hodinky som nemal, ale bolo
iste zavãasu – z haly práve vyháÀali ak˘chsi dvoch spáãov. Chcel som si kú-
piÈ noviny a preãítaÈ si, Ïe zdraÏel benzín. Vedelo sa uÏ vopred, Ïe v sobotu
to bude v novinách, vedelo sa presne, o koºko zdraÏie super, o koºko ‰peciál
a o koºko nafta, ale predsa – chcel som si to preãítaÈ, chcel som zistiÈ, ãi to
v t˘ch sobotÀaj‰ích novinách naozaj je, tak ako prorokovali, Ïe to v nich bude,
tí, ão v‰etko vedia o t˘ÏdeÀ-dva vopred, no novinové stánky boli e‰te zavreté.

A neìaleko automatu Koruna, teda tam, kde sa konãí Václavák, ak pozerá-
me v prikázanom smere, a kde sa jedine dá – pokiaº ide o nás – vypadnúÈ
z Václaváku a zaboãiÈ na Pfiíkopy, teda práve tam stál hliadkov˘ voz Verejnej
bezpeãnosti. Do ãerta, to uÏ o ‰iestej ráno? A nestaãil som ani poriadne za-
hre‰iÈ, a zastal za ním druh˘. Z kaÏdého vystúpili dvaja príslu‰níci a zaãali sa
‰pacírovaÈ. Doãerta, hovorím si znova, a ja blázon som si myslel, Ïe budú aj
dnes hliadkovaÈ tak, ako po cel˘ ãas, ão ich pozorujem, totiÏ na tejto strane
hore a tu dolu na opaãnej strane, ãiÏe tam, kde sa na Václavák vchádza, a, sa-
mozrejme, v boãn˘ch, a pokutovaÈ iba t˘ch, ão práve poru‰ujú zákaz vjazdu
– ale omyl! Dnes, ako vidím, budú v˘nimoãné hliadky na v‰etk˘ch koncoch.
Pri zdraÏeniach sa hliadky asi zosilÀujú a my, akoby sme ãakali práve na to,
hoci sme uÏ vãera mohli byÈ v Èahu – doãerta, tretí voz! To je teda hliadka, ako
sa patrí, budeme cálovaÈ za tie slávne ‰tyri dni protizákonného parkovania,
skrátka – pohotovosÈ. „Kolik je hodin?“ p˘tam sa zametaãa. „Za pût minut se-
dum.“ AspoÀ ãosi pote‰í – je o hodinu viac, ako som si myslel, o päÈ minút sa
bude daÈ uÏ aj nieão zìobnúÈ, ão so zvy‰n˘m ãasom? Z podchodu vychádzajú
ºudia s novinami – ten stánok v podchode uÏ asi otvorili. Schádzam – a nao-
zaj, stánok v podchode je otvoren˘, kupujem si Rudé právo, a naozaj, je to
tam, o tom zdraÏení, a presne tak, ako prorokovali tí, ão v‰etko vedia o t˘Ï-
deÀ-dva skôr. Oddnes budeme teda jazdiÈ na lep‰í. Vraciam sa z podchodu, je
sedem preã, Koruna otvorená, z Koruny práve vychádzajú jeden po druhom
‰iesti príslu‰níci, kaÏd˘ má plné ústa. Posledn˘ e‰te v ruke nedojeden˘ párok
a fúzy od horãice, nasadajú, a hliadka po hliadke ‰tartuje a o chvíºu je koniec
Václaváku voºn˘, nijaká pohotovosÈ, len zopár vyhladnut˘ch mládencov po
noãnej, odídeme bez pokuty, skoro by som bol zabudol, Ïe aj príslu‰ník je ãlo-
vek, tak ako pred dvadsiatimi rokmi zabredli oni, Ïe ãlovûk bol aj môj otec...

Tak predsa sme len vykonali púÈ. A kto je teda svät˘? Neviem. Viem len, Ïe
niekde tu by sa mal konãiÈ príbeh, ktor˘ som nazval Parkujúci na Václaváku.

Vlastne – konãí sa aÏ o kúsok ìalej. O pár hodín frãíme uÏ popod Múzeum,
nikto nás nezastavil, iba autá za nami podozrivo svietia, trúbia, a v jednom, ão
nás predbieha vo vedºaj‰om prúde, ak˘si mladík spú‰Èa okienko, otváram takisto
a poãujem, ako kriãí: „Máte prázdnej zadek.“

Tak predsa so mnou vybabrali – ale mohol to byÈ aj vrátnik z hotela Zlatá husa,
stál som na ich parkovisku, a koniec koncov koleso mohlo vyfuãaÈ aj samo – tak
ako, otãe, tvoja mäkká du‰a.
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·UPKA

Keì prebral som sa v nemocnici 
z narkózy a z jej vízií,
zazrel som, ako na akejsi ‰ibenici 

operovaná ruka visí mi.

Aj biely gyps.
A k nemu kontrast stroh˘. 
Trápne, no ináã veselé – 
dve moje absolútne ãierne nohy 
na onom konci sveta… totiÏ postele. 
Ó, ‰kvara gymnaziálneho dvora, kde sa hralo,
k˘m sa to potom v telocviãni mojej ruke stalo – 
bezhviezdna noc je proti tebe málo!

Darmo som skú‰al aspoÀ skryÈ ich – 
bol to pár ozaj dlh˘ch nôh,
o to dlh‰ích, Ïe neumyt˘ch…

Tak – 
v porovnaní s nohami dosÈ maliãk˘ – 
vyãkával zvy‰ok môjho tela na vizitu
v obavách, ak˘ asi verdikt vysloví tu
nad mojou hygienou primár-boh
a ako u‰k⁄ÀaÈ sa budú
anjeli jeho – krásne sestriãky…

Vtedy sa zdvihol pacient na vedºaj‰ej posteli – 
pamätám si len, Ïe sa volal ·upka.
Preãítal bez jedného slova moje pocity.

A hoci s námahou a so vzdychaním
(i jeho tieÀ som videl trpieÈ za ním)
zvládol to vãas.

Pár ãiernych nôh
bol do vizity umyt˘.

Skôr ako jeho pustili ma z lazaretu.

NajbliÏ‰ie, keì som po kontrole kráãal okolo,
chcel som ho nav‰tíviÈ
a ponúknuÈ mu cigaretu –
no jeho medzi Ïiv˘mi uÏ nebolo.
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Práve v to ráno ·upku plachtou zakrytého odváÏali
na ostrov ticha ako znalca tamoj‰ieho jazyka.
Len mydlom voÀajúce nohy e‰te spod plachty mu trãali
a odráÏali
sa z tohto konca sveta… totiÏ vozíka.

SPOMIENKA NA KYJEV

V Kyjeve ako ãlen delegácie umeleck˘ch zväzov
na druÏobn˘ch dÀoch Kyjev-Bratislava
zúãastnil som sa na besede s hrdinom ZSSR Gerusom.

„Nie je náhodou niekto z vás od Îiliny?“
op˘tal sa, k˘m sa rozhovoril.

„Náhodou som sa tam aj narodil.“

Rozprával potom obráten˘ zväã‰a ku mne,
ako za vojny
zhodili ho do tyla nepriateºa
a viedol oddiel 
operujúci v horách nad Hriãovom.
Bol to ten oddiel, v ktorom bojovala
aj legendárna partizánka Tamara,
hrdinka ZSSR ako on.

A práve Tamara raz pri prestrelke
utrpela zranenie,
ktoré sa dalo vylieãiÈ len v nemocnici.
Nemocnica bola v Îiline
a Îilinu mali Nemci.
No spojka, ktorú do Îiliny vyslali,
sa vrátila so správou,
Ïe primár chirurgickej kliniky
MUDr. Gejza Kauzál
je ochotn˘ to riskovaÈ.
Preobliekli sa teda
do ukoristen˘ch nemeck˘ch uniforiem,
do jednej i Tamara,
nasadli na ukoristené nemecké auto
a pohli sa z hôr do mesta.

Cestou ich kontrolovala nemecká hliadka,
ktorú museli zne‰kodniÈ,
a nebezpeãnosÈ akcie e‰te vzrástla.
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Napriek tomu
sa v‰etko ‰Èastne skonãilo.
MUDr. Gejza Kauzál
tri t˘Ïdne lieãil Tamaru
pred oãami Nemcov
na izbe I. triedy
pod falo‰n˘m menom –
len prehovoriÈ nesmela –
a po troch t˘ÏdÀoch
sa mohla vrátiÈ do hôr.

Keì po Àu znova pri‰li na podobnom aute,
o‰etril MUDr. Gejza Kauzál ambulantne
e‰te aj celkom ãerstvé zranenie
hrdinovi ZSSR Gerusovi,
ktor˘ nám stopy po tom zákroku
ukázal na záver svojho rozprávania.

Neodolal som –
tieÏ som si vyhrnul rukáv.
„Hºa, toto sú zas moje jazvy
po zákroku MUDr. Gejzu Kauzála –
pravdaÏe,
stalo sa to uÏ ‰esÈ rokov po vojne,
nie v horách, ale v telocviãni
pri preskoku koÀa na dÍÏku,
keì som sa príli‰ prudko odrazil
v obavách o celkom inú v˘znamnú ãasÈ tela.“

Zasmiali sme sa,
ale po besede
hrdina ZSSR Gerus zase zváÏnel,
keì na chvíºku sme osameli pri ve‰iaku,
a sp˘tal sa ma:
„A ‰to Kauzál? On postradal, da?“
„Postradal.“
„Ja znaju. Jego semja prosila meÀa, ‰toby ja napisal.
Ja napisal. Tamara toÏe pisala. A nepomoglo, da?
„Ne pomoglo.“

Tak sme tam za Kauzála pri ve‰iaku stáli
minútu ticha v kancelárskom hluku,
len rukáv na pol Ïrde nevydrÏal
a, akoby sa hanbil, tak sa spú‰Èal,
aÏ ukryl moju ºavú, vy‰ívanú ruku...
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SLOBODA OTCOV – U DETÍ

Sloboda otcov – u detí.
My dospelí – my tieÏ sme deti.
Sme deti muklov, obetí,
zlomen˘ch s⁄dc a ºudsk˘ch smetí,
ktoré nás nesú na rukách,
vzt˘ãen˘ch z hrobov, z plání sneÏn˘ch,
nech nám uÏ srdce nepuká,
ako im, v ãasoch menej neÏn˘ch...

Otãe, som ty. A ty si ja.
A som svoj syn. A bez odvety
je neÏná revolúcia
zrodená zo slobody detí.

Ako v rozprávke bolo to:
„Do vreca!“ skríknuÈ na obu‰ok.
„Von z pivníc, sudy Ïivotov!“
Len bude teraz robotou
vypiÈ ten sud na jeden dú‰ok...
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September 1972. Akoby som si chcel uctiÈ otcovu pamiatku, ocitol som sa zrazu pred sú-
dom aj ja. Na fotografii Andreja Bána stojí vedºa mÀa môj právny zástupca JUDr. Ernest Val-
ko – v ·trasburgu doviedol k ná‰mu víÈazstvu desaÈ rokov sa vleãúcu kauzu, v ktorej i‰lo
nielen o moje, ale aj o právo ktoréhokoºvek slovenského obãana na slobodu slova.

VII)
S KRISTOM V PEKLE

Aj napriek tomu, Ïe za socializmu boli moje pokusy o vyrozprávanie otcovho prí-
behu iba fragmentárne, mám pocit, Ïe dnes k nim uÏ nemusím dodávaÈ takmer niã.

No aj keì ten pocit mám, predsa som pár ráz ãosi dodal.
V denníku Sme som uverejnil List otcovi na druh˘ svet . Dátum si dobre pamätám

– vy‰iel, keì som mal jedno z pojednávaní vo svojej vlastnej kauze, a mal som ho
zhodou okolností 30. apríla 1993, teda presne na 44. v˘roãie otcovho zatknutia.
S vyhºadaním toho celostránkového textu by nebol problém – vypú‰Èam ho v‰ak,
pretoÏe väã‰inou v Àom len opakujem, ão som uÏ napísal inde.

Zato v‰ak – napriek tomu, Ïe sa v Àom niektoré veci opakujú – som sa rozho-
dol zaradiÈ sem fejtón Slovensko vyhrá. Pochádza z roku 1997 a je z cyklu V Pra-
he u Feldekovcov, z knihy Svet je aj inde, z ktorej v‰ak musela z ekonomick˘ch
dôvodov vypadnúÈ polovica textov. Fejtón je teraz uverejnen˘ po prv˘ raz.

Zaraìujem sem e‰te báseÀ Óda na ódu, ktorá pôvodne vy‰la ako úvod k v˘-
beru z Pu‰kinovej lyriky, ktor˘ som preloÏil a vydal pod názvom Severná ruÏa.
A ìalej e‰te fejtón Feldek v bordeli, uverejnen˘ (neviem uÏ presne, kedy) v ãaso-
pise Formát, úryvky z doslovu ku knihe This Side Up a báseÀ Rozhovor s otcom
zo zbierky Lekárniãka zamilovan˘ch.



ÓDA NA ÓDU
(Pri prekladaní Pu‰kinovej ódy VoºnosÈ)

Pu‰kin mal práve osemnásÈ,
keì VoºnosÈ napísal – tú ódu,
v ktorej sa usiloval nájsÈ
definíciu pre slobodu.
Bolo to v osemnástom, keì
Napoleonov pád bol ist˘,
e‰te len rástli dekabristi,
a Pu‰kin písal vety viet:

„... StrasÈ národov, tá neÈaÏí
iba tam panovnícke ‰ije,
kde Zákon stojí na stráÏi
a Sloboda s ním v zväzku Ïije, 
kde chráni kaÏdého ich ‰tít,
kde kaÏd˘ obãan rovnako má
dlaÀ na ich meãi, nimi dvoma
smie bez v˘nimky krivdu biÈ,

kde kaÏd˘ trestuhodn˘ ãin
trestajú spravodlivo zhora
a podplatiÈ ich nieto ãím,
strach s mamonom ich nepokoria.
Králi! Vám Zákon dal ten trón
aj veniec – nie je od prírody.
Zákon vás dvíha nad národy –
no podliehate pod Zákon.

Tam plemenu sa nedarí,
kde Zákon spí! VÏdy tam je po Àom,
kde národy ãi vladári
si, ão chcú, robia so zákonom!...“
Îasnem, keì prekladám to dnes!
Demokracia vzorec má tu –
ale aj súãasnému ‰tátu
dal do tela ten mládenec.

Îivot nám pre‰iel v storoãí,
keì vládli pekiel adlátusi,
ão klamali nám do oãí,
Ïe Zákon odvodiÈ sa musí
od rasy, triedy, od strany, 
a pre zmenu dnes od národa,
zajtra zas bude iná móda
a stále je svet zbabran˘
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tak ako bol, keì Pu‰kin Ïil.
NuÏ nevy‰la mu tlaãou ani
tá óda. Kto ju rozmnoÏil,
ju mal – ale keì pri ãítaní
ho pristihli, si e‰te dal
rande aj so zákonom cárskym,
veì zákon poráta sa s bársk˘m,
komu je Zákon ideál!

Aj za oslavu slobody
sa bude veãne hroziÈ basou,
pretoÏe budú národy
v jarme aj za budúcich ãasov,
vÏdy budeme len dobytok
a vládnuÈ sa nám bude biãom
a teda pastieri sa v niãom
tieÏ nezmenia a úÏitok

z tej slávnej ódy je len v tom,
Ïe privádza nás k pravde cennej:
viac rozumu je v chlapãenskom
mozgu neÏ v svete. V svete menej.
Zbytoãné bolo, Pu‰kin, nájsÈ
definíciu pre slobodu,
k˘m svet, ão ãíta tvoju ódu,
tieÏ nemá aspoÀ osemnásÈ...

Bratislava, 19. augusta 1993

SLOVENSKO VYHRÁ

V Prahe u Feldekovcov je situácia takáto:
Vãera ráno som sa zobudil s my‰lienkou, Ïe si urobím vychádzku do Vr‰ovíc a pre-

jdem sa tam po Novgorodskej ulici popred dom ãíslo 7. UÏ je to pomaly ‰tyridsaÈ ro-
kov, ão tam v posledn˘ aprílov˘ deÀ zatkli Ïilinskí e‰tébáci môjho otca. Mohli to spo-
kojne urobiÈ aj v Îiline – preão si na to vybrali chvíºu, keì bol môj otec nav‰tíviÈ svoju
mamu? VÏdy, keì nad t˘m rozm˘‰ºam, vychádzajú mi z toho tí e‰tébáci ako ºudia
s rozvinut˘m zmyslom pre krásy na‰ej vlasti. Triafala sa im sluÏobka do Prahy – kto by
takú peknú príleÏitosÈ nevyuÏil? MoÏno sa najprv vyviezli na Hradãany a pokochali sa
pohºadom na Prahu. Potom si dali pár pív U PinkasÛ, kúpili darãeky deÈom – a pobra-
li sa do Vr‰ovíc, kde na ulici zatkli môjho otca, práve keì vychádzal z domu, rovno
pod oknom, z ktorého sa na to nechápavo dívala moja osemdesiatroãná babiãka.

Dejiny sú ãiernobiele len v knihách – ale aj v knihách sa uÏ neraz napísalo, Ïe
do viditeºn˘ch dejinn˘ch procesov sa mie‰ajú skryté ºudské pohnútky, a práve to
vná‰a do dejín moment prekvapenia. 

81



Keì sa roku 1991 na zoznamoch rehabilitovan˘ch objavili aj obete Ïilinského
procesu s proti‰tátnou skupinou „Kauzál a spol.“, ÏiadosÈ o od‰kodnenie, ktorú
bolo treba podaÈ na Ministerstvo spravodlivosti, mi prisºúbil vypracovaÈ star˘ do-
br˘ priateº môjho nebohého otca, Dr. Ernest Îabkay.

Zacestoval som teda za ním do rodnej Îiliny, a keì sme uÏ chvíºu popíjali
v jeho pracovni, sp˘tal sa ma zrazu ten aj v pokroãilom veku neobyãajne bystr˘
a, Ïiaº, dnes uÏ tieÏ neboh˘ muÏ: „Vie‰, ªubo, preão vlastne sedel tvoj otec?“ 

A potom rozvinul predo mnou svoju teóriu: po chru‰ãovovskom odmäku – keì
si môj otec a jeho priatelia mysleli, Ïe päÈdesiate roky sú uÏ za nimi a zaãali si
pú‰ÈaÈ ústa na prechádzku – zrazu zas prituhlo a umierajúci kôÀ päÈdesiatych ro-
kov e‰te raz kopol. No ani to e‰te nevysvetºovalo v‰etko. Po Îiline sa v‰ak práve
zaãala ‰íriÈ medzi predstaviteºmi krajsk˘ch orgánov panika: bude sa ru‰iÈ Îilinsk˘
kraj. Mali strach, Ïe sa neuchytia v novom krajskom sídle – Banskej Bystrici. Tieto
obavy podºa Ernesta Îabkaya zmobilizovali aj Ïilinskú prokuratúru a ·tátnu bez-
peãnosÈ, aby vyrobili e‰te pár monsterprocesov. ·lágrom vysielania Slobodnej Eu-
rópy vtedy bola stredoeurópska federácia – nuÏ preão by sa kaÏd˘, kto sa ão len
pri kartách o nej zmienil, nemohol vmontovaÈ do skupiny, ktorá jej pripravuje
pôdu? Na tento nov˘ rozlet fantázie Ïilinskej prokuratúry a bezpeãnosti zase pár
ºudí doplatilo Ïivotom – pár Ïilinsk˘cn prokurátorov aj tajn˘ch sa v‰ak vìaka
tomu úspe‰ne uchytilo v tej Bystrici.

Îivot ‰iel ìalej. Na konci ‰esÈdesiatych rokov pri‰li ruské tanky a z jedného
z t˘ch prokurátorov sa stal dokonca v sedemdesiatych rokoch disident. Ale
v osemdesiatych rokoch komunista Gorbaãov uÏ od‰tartoval demontáÏ komu-
nizmu. A v deväÈdesiatych rokoch je uÏ in˘ komunista âernomyrdin údajne jed-
n˘m z najbohat‰ích kapitalistov na zemeguli.

Ani mÀa neobi‰li tie prevratné zmeny – mal som prijaÈ od‰kodné namiesto svoj-
ho otca, ktor˘ sa svojho od‰kodnenia uÏ nedoÏil. Podal som teda ÏiadosÈ, ktorú mi
nadiktoval doktor Îabkay, a zakrátko som dostal odpoveì, ão mám v tej veci pod-
niknúÈ ìalej a aké doklady mám predloÏiÈ. P˘tali napríklad aj ústriÏky od ‰ekov. Veì
tak˘ mukl, ão si pobudol zopár mesiacov v protizákonnej vy‰etrovacej väzbe a t˘m
ãinom si nemohol niã odpracovaÈ, musel e‰te celé roky po prepustení splácaÈ v me-
saãn˘ch splátkach mastn˘ dlh za pobyt vo väzení – ako keby dlhoval za pobyt v lu-
xusnom hoteli. Nebol som v stave povyhºadávaÈ to v‰etko – najmä nie vo chvíli,
keì som sa práve ja sám stával objektom ìal‰ej nezmyselnej súdnej Ïaloby.

Neoz˘val som sa teda, ani keì ma z Ministerstva spravodlivosti SR opakovane
urgovali. A tak mi 17. novembra 1992 napísali uÏ dosÈ nahnevane:

Vec: urgencia!
Vo veci Va‰ej Ïiadosti o od‰kodnenie podºa § 23, zák. ã. 119/1990 Zb. o súd-

nej rehabilitácii, ktorú sme zaevidovali pod horeuveden˘m ãíslom, Ïiadame Vás
o oznámenie t˘chto ìal‰ích údajov, resp. zaslanie podkladov... T˘m, Ïe nere‰-
pektujete na‰e poÏiadavky, zbytoãne zaÈaÏujete administratívu ministerstva, ako
i plynulosÈ vybavovania.

19. apríla 1993 som si teda sadol a napísal som im:
Vec: odpoveì na urgenciu zo 17. 11. 1992 k ã. 16302/91 – 91/9517
Odpovedajúc na Va‰u poslednú urgenciu Vám oznamujem, Ïe som sa rozho-

dol svoju ÏiadosÈ z r. 1991 stiahnuÈ a od‰kodné, ktoré mi prislúcha za väzbu môj-
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ho nebohého otca Jozefa Feldeka, rehabilitovaného Va‰ím ministerstvom, pone-
chávam ‰tátu.

Odpovedali mi 3. mája 1993:
Vec: stanovisko
Potvrdzujeme príjem Vá‰ho listu zo dÀa 19. 4. 1993, ktor˘ nám bol doruãen˘

dÀa 22. 4. 1993 a oznamujeme Vám, Ïe berieme na vedomie skutoãnosÈ o späÈ
vzatí Va‰ej Ïiadosti o od‰kodnenie zo dÀa 14. 10. 1991.

Bol som spokojn˘. Môj otec si do hrobu v bratislavskom Sláviãom údolí nevzal
niã – preão by som ja nieão inkasoval zaÀho? Z t˘ch dne‰n˘ch nov˘ch papalá‰ov
Slovensko nezbohatne – hovoria síce o prospechu Slovenska, no myslia iba na svoj.

Len obyãajn˘ obãan naozaj prispieva na slovensk˘ národn˘ poklad – aby mali
e‰te aj ìal‰ie generácie papalá‰ov z ãoho prosperovaÈ...

...NuÏ, a vãera, 30. apríla 1997, som do t˘ch Vr‰ovíc nakoniec ne‰iel. Zazvo-
nil telefón, ukázalo sa, Ïe je v Prahe Ferko Guldan a Ïe ma ãaká v Konviktskej.
Cel˘ deÀ sme spolu pili, a keì sa nach˘lilo k veãeru, tiahli sme po Prahe a vy-
spevovali sme „Slovensko vyhrá!“, pretoÏe sa blíÏila 19, 00 hodina – hodina ho-
kejového zápasu medzi âeskou a Slovenskou republikou na majstrovstvách sve-
ta vo Fínsku.

„UÏ vedou âe‰i 1:0,“ smiali sa nám mladí ºudia, ktorí si k nám neskôr prisad-
li v Moravskom sklípku na Liliovej ulici. 

„K˘m ste do‰li sem, aby ste nám to povedali, uÏ dali Slováci dva!“ ubezpeãil som ich.
LenÏe – m˘lil som sa.
„Vyhrali sme,“ vítala ma moja Ïena Oºga, keì som sa v noci vrátil domov

a chcel som vedieÈ, ako sa to skonãilo. Hneì mi bolo jasné, Ïe ma podpichuje
a Ïe Slovensko ten zápas prehralo.

„To niã,“ hovorím. „Vyhráme nabudúce.“
A zaspieval som e‰te otvoren˘m oknom do praÏskej noci: „Slovensko vyhrá!“
Musel to poãuÈ a usmiaÈ sa nad t˘m aj môj otec, blúdiaci Holanìan, naroden˘

v Havlíãkovom Brode, vo svojom útulnom bratislavskom hrobe.

V Prahe, 1. mája 1997

FELDEK V BORDELI

Skôr, ako prejdem k bordelu, musím porozprávaÈ, ako som bol raz v Kyjeve
a nav‰tívil som tam múzeum II. svetovej vojny. Kustód, hrdina ZSSR Gerus – keì
zistil, Ïe má pred sebou èilinãana – si zrazu zaspomínal, ako partizánãil v hri-
ãovsk˘ch horách. V jeho oddieli bola aj legendárna partizánka Tamara. Tá utr-
pela v boji zranenie, ktoré sa dalo vylieãiÈ iba v Ïilinskej nemocnici – a Îilinu
mali Nemci. Partizáni sa v‰ak spojili s primárom chirurgie Gejzom Kauzálom,
a ten to riskol. Preobleãení za Nemcov priviezli k nemu Tamaru (predstierala, Ïe
je nemá), a po troch t˘ÏdÀoch si ju, uÏ zdravú, zas odviezli do hôr.

V duchu som sa p˘tal, ãi Gerus vie, ão bolo neskôr. V 50. rokoch zinscenova-
la totiÏ Ïilinská ·TB monsterproces s proti‰tátnou skupinou „Kauzál a spol“, Kau-
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zála bezdôvodne odsúdili na niekoºko rokov, vo väzení dostal ÈaÏk˘ infarkt –
vlastne ho zabili. A ukázalo sa, Ïe Gerus o tom vie. Vzal si ma nabok a sp˘tal sa
ma: „A ‰to Kauzál? On postradal, da?“ „Postradal,“ vravím. „Jego semja prosila
meÀa napisaÈ. Ja napisal. Tamara toÏe pisala. A nepomoglo, da?“ „Nepomoglo.“
Hrdina ZSSR uÏ len smutne pok˘val hlavou.

Po návrate som o tom v‰etkom napísal báseÀ Spomienka na Kyjev a zaniesol
som ju skusmo do jediného t˘Ïdenníka, ktor˘ vtedy vychádzal. Neveril som veº-
mi, Ïe vyjde, no o t˘ÏdeÀ som pre zmenu neveril vlastn˘m oãiam: báseÀ vy‰la. 

Jeden z ãlenov redakãnej rady ma potom stretol a smial sa: „Dobre si s nami
vybabral. Preãítali sme si nadpis, a bol tak˘ siv˘, Ïe ìalej sme uÏ ani neãítali.“ Aj
ja som sa musel smiaÈ. Dal som básni tak˘ nadpis iba preto, Ïe sa mi zdal pres-
n˘. Ale – vravel som si – pre budúcnosÈ je to pouãné. 

❖ ❖ ❖

Bolo pouãné – uÏ nie je. Pri‰la, na‰Èastie, celkom iná budúcnosÈ, dávno sú preã
ãasy uÏitoãn˘ch siv˘ch nadpisov. Dnes je dobr˘ len tak˘ novinár, ktor˘ vymyslí
príÈaÏliv˘ titulok na prvú stranu – povedzme: Feldek v bordeli.

âitateºa to zvábi – a vnútri sa potom doãita, Ïe v nejakom noãnom podniku
pracuje ako vrátnik môj dvojník, ktor˘ sa síce volá Jano Mrkva, ale ‰vagra má ªu-
bomíra.

NuÏ, toto je zas pouãné dnes. Vìaka takémuto nadpisu som napríklad aj ja te-
raz zvábil niekoºk˘ch z vás na to, aby ste si pripomenuli „sivú“ minulosÈ.

THIS SIDE UP
(úryvky z doslovu A ako A)

1
... Îilinsk˘ prokurátor, ktor˘ sa ‰pecializoval na vym˘‰ºanie regionálnych mon-

sterprocesov, neskôr, v sedemdesiatych rokoch, oºutoval svoje chyby a stal sa di-
sidentom. Môj otec pri‰iel z väzenia s podlomen˘m zdravím a zakrátko, roku
1962, zomrel. Mal päÈdesiat‰esÈ rokov.

Ale roku 1960 e‰te Ïil. Pracoval som vtedy ako redaktor závodného ãasopisu
Tesly Orava a raz do t˘ÏdÀa som chodil zalamovaÈ svoje novinky do tlaãiarne
v RuÏomberku. Cestoval som ráno lokálkou z NiÏnej do Kraºovian, tam som pre-
sadal na r˘chlik – a rovnakou trasou som sa veãer vracal. Presadal som teda na
lokálku aj v podveãer toho májového dÀa, keì spolu so mnou nastupovala do
vozÀa skupina muÏov, na ktor˘ch bolo ãosi pozoruhodné.

Aj keì svetlo vo vlaku len sliepÀalo, pomohol mi spln, ktor˘ v ten veãer svie-
til, a pri‰iel som na to, ão to bolo: v‰etci tí muÏi malí príli‰ veºké ‰aty. A pretoÏe
v‰etci boli tichí, bolo dobre poãuÈ, keì vlak zahegºoval, ako sa im v‰etk˘m ãosi
presúva v mal˘ch kufríkoch, ktoré drÏali na kolenách. Tie kufríky museli byÈ tak-
mer prázdne! To, ão sa gúºalo, bola moÏno ‰tetka na holenie alebo mydlo. A zra-
zu som v‰etko pochopil: bola amnestia, sú to prepustení mukli. Neuveriteºne veºa
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muklov sa v ten veãer vracalo na dolnú i hornú Oravu. Na kaÏdej staniãke ich
niekoºko vystupovalo – a tí, ão sa viezli ìalej, sa s nimi zdrÏanlivo lúãili. O ão
zdrÏanlivej‰ie, o to to bolo dojímavej‰ie. Môj otec uÏ bol doma, ale akoby bol
v tom vozni aj on – ani ja som nemohol ovládnuÈ dojatie. Na druh˘ deÀ som na-
písal báseÀ Amnestia.

2
... Hoci som bol mlad˘, neznámy básnik, obrátil sa na mÀa Vladimír Justl, kto-

r˘ redigoval Almanach Klubu ãtenáfiÛ 1962 a Ïiadal ma o príspevok. Poslal som
mu báseÀ Amnestia a tak som po prv˘ raz v Ïivote publikoval v ãeskom vydava-
teºstve. V tom almanachu vy‰la aj Skácelova báseÀ Na slovo vzaté víno – spomí-
nam si, Ïe v nej bol ver‰ a léta v kriminále. A Pavel Kopta tam mal tú majstrov-
skú Potopu, v ktorej sa r˘movali polovice slov. Bol tam aj Milo‰ Macourek, Jana
·troblová, Ludvík Kundera, Jan Zábrana, Jifií Such˘ – bol som py‰n˘ na to, v akej
skvelej spoloãnosti som sa ocitol. Dodnes si viem presne predstaviÈ obálku toho
zo‰ita: zelen˘ podklad a na Àom obrovské biele A. A ako almanach. Ale pre mÀa
to znamenalo aj A ako Amnestovaní – takto, iba celkom jemne, pozmenila re-
dakcia názov básne.

V zbierke Jedin˘ slan˘ domov, ktorá mi vy‰la roku 1961, musel názov básne
podstúpiÈ o ãosi dôkladnej‰iu kozmetickú úpravu – báseÀ sa tam skr˘va pod ná-
zvom Veãern˘ vozeÀ.

ROZHOVOR S OTCOM

„V minulom storoãí, v tom osemdesiat-
deviatom, otec, komunizmus padol.
A dnes? Zas plaãú tí, ão mali plesaÈ,
a horn˘ch desaÈtisíc ne‰lo nadol.
·ikovne zásluh nakradli si jedni 
a druhí nakradli si miliónov.
Zas bránu k biede odomkli si biedni, 
ão ‰trngotali kºúãmi: „To je ono!“
A na vás muklov v‰etci svorne ka‰lú.
Buì rád, Ïe mastí‰ karty s Kristom v nebi.
Neve‰ajú... No sám si hodím ma‰ºu
a pôjdem za tebou tam do veleby.“

„Len nepoblúì, keì sa uÏ na cestu dá‰.
Sme s Kristom v pekle. Nebo – sam˘ Judá‰.“
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VIII )
SRDCE âOSI VYDRÎÍ

Dosiahol som plánovan˘ rozsah a ani zìaleka sa mi nepodarilo napísaÈ v‰et-
ko, ão by som e‰te rád napísal do tejto knihy, vychádzajúcej s podporou Minis-
terstva kultúry âR a praÏského magistrátu – za ktorú im vyslovujem svoju úprim-
nú vìaku.

Nestihol som takmer niã povedaÈ o svojich praÏsk˘ch premiérach, knihách
a in˘ch vystúpeniach – ute‰ujem sa, Ïe sú zaznamenané v in˘ch knihách, ãaso-
pisoch a bulletinoch.

Takmer niãím som nedoplnil svoj praÏsk˘ príbeh z posledn˘ch desiatich rokov
– ute‰ujem sa, Ïe je aspoÀ ãiastoãne zaznamenan˘ v knihe Svet je aj inde, vyda-
nej roku 1999.

Nedostal som sa ani k praÏsk˘m príbehom svojej Ïeny a svojich detí – ute‰u-
jem sa, Ïe sú to gramotní ºudia a môÏu si ich napísaÈ sami.

A skúpa na slovo je v tejto knihe aj Praha mojich kamarátskych ãi profesionál-
nych vzÈahov – veì len ich vymenovanie by mi zabralo niekoºko strán.

Ani o rodinnej anabáze, ktorej som sa venoval najviac, som nenapísal v‰etko.
Dúfal som, Ïe postavím pomník svojmu otcovi? Ani na to som nemal veºkú ‰an-
cu. Jeho miesto ostáva v podpalubí dejín – medzi ostatn˘mi „muÏmi urãen˘mi na
likvidáciu“. „Nie je ãlovek, nie je problém,“ rád sa vraj uchechtával najmasovej-
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‰í vrah histórie Stalin a takmer sa nem˘lil.
Na to, aby sa zmestili do dejín, bolo t˘ch
muklov priveºa, a tak ich totalitní likvidáto-
ri môÏu byÈ dnes e‰te spokojnej‰í, neÏ boli
vãera – ich nedokonalé dielo privádza k do-
konalosti sám veºk˘ likvidátor âas.

Zdá sa, Ïe dlhujem ãitateºom tejto knihy
najmä podrobnej‰í koniec otcovho príbehu.

Bol smutn˘, tak ako bolo smutné aj to, Ïe
nebolo v mojich silách ani v silách nikoho
iného ãosi na Àom zmeniÈ.

Hneì po vyjdení z väzenia sa pobral môj
otec do Prahy k svojej sestre – Îilinu chcel
stratiÈ z oãí. Mama bola zamestnaná v Îiline,
ja na Orave, kaÏd˘ z na‰ej trojãlennej rodiny
Ïil teda inde, ale myslel som si, Ïe to bude len
doãasné a zase sa to nejako utrasie, veì iní
boli vo väzení aj dlh‰ie, a keì sa vrátili, na‰li
spôsob, ako ÏiÈ ìalej. Azda by ho na‰iel aj
môj otec, keby mu vo väzení nezniãili zdra-
vie a nevzali vôºu ÏiÈ. Ten reÏim svoje obete
nielen zatváral, ale ich aj ubíjal, poniÏoval
a usiloval sa ich okradnúÈ, o ão sa len dalo.
Keì robili u nás bytovú prehliadku, tvárili sa
tí chlapíci, Ïe hºadajú akési dokumenty, ale
hºadali ich aj v tak˘ch mal˘ch otvoroch a ‰ká-
rach, do ak˘ch by sa nijak˘ dokument ne-
zmestil, a bolo jasné, Ïe hºadajú peniaze, zla-
to a ‰perky. Moji rodiãia v‰ak boli chudobní,
e‰tébáci odi‰li s dlh˘m nosom. A predsa sa im
podarilo ãosi uchmatnúÈ – ukradli môjmu ot-
covi celú budúcnosÈ. Keì sa v sprievode obe-
tavej tety Anu‰ky po ãase vrátil z Prahy, vide-
li sme, Ïe aj napriek úsiliu, ktoré vynaloÏila,
aby mu pomohla pookriaÈ, je na tom ãoraz
hor‰ie. Zdeptan˘ vy‰iel z väzenia a zdeptan˘
zostával aj po návrate z Prahy. Vôbec nevy-
chádzal na ulicu, celé dni trávil v prítmí za
stiahnut˘mi Ïalúziami a celé noci nespal.
Málo sa pri Àom vyspala aj mama, ktorá cho-

dila do zamestnania – aÏ som si musel klásÈ otázku, ktorého z nich vlastne ten per-
manentn˘ stres privedie do hrobu skôr. Ubehli dal‰ie mesiace, skonãil sa môj pobyt
vo v˘robe, vrátil som sa z Oravy do Bratislavy a pri jednej z náv‰tev v Îiline, na kto-
rú som priviedol aj svoju budúcu Ïenu, som oznámil rodiãom, Ïe sa ideme zobraÈ
a podali sme si v Bratislave uÏ aj ÏiadosÈ o druÏstevn˘ byt. A tu sa zrazu v mojom ot-
covi zrodila my‰lienka, Ïe aj Ïilinsk˘ byt treba vymeniÈ za byt v Bratislave. 
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V Prahe sme si zahrali aj my – úãinko-
vali sme na scéne divadla Labyrint v ré-
Ïii Borisa Hybnera v mojej hre Teta
z Prahy. Moja Ïena mala ‰armantn˘ch
javiskov˘ch milencov Honzu VodÀan-
ského a Daniela Dobiá‰a – a ja, ‰esÈde-
siatnik, som zas mal dvadsaÈroãnú javis-
kovú manÏelku Dominiku Köhlerovú.



Spôsobila to azda moja budúca Ïena, ktorá vniesla svetlo do toho Ïilinského
prítmia a prebudila v Àom nov˘ záujem o Ïivot? V˘mena bytov sa podarila.

Spoãiatku sa zdalo, Ïe tá zmena sa naozaj stane balzamom na otcovu du‰u.
UÏ na svadbe, ktorú sme mali v Bratislave 15. septembra 1962, sa nad oãaká-
vanie vzchopil a predniesol skvelú reã, z ktorej si pamätám najmä vetu: „My,
Feldekovci, sme sa nikdy nerozvádzali.“ Po presÈahovaní, ktoré nasledovalo
o mesiac, sa zdalo, Ïe v‰etko sa obracia na lep‰ie. Mama získala v Bratislave
primerané zamestnanie a otec sa naozaj trochu spamätal, zaãal vychádzaÈ na
ulicu a vo dne vyÈahovaÈ rolety. No zároveÀ sa chystal znova odísÈ do Prahy
a nijako nebolo moÏné vyhovoriÈ mu to – také uvzaté cestovateºské nápady
zvyãajne dostávajú ºudia pred smrÈou. Pobalil si kufre a urãil aj dátum svojho
odchodu: 2. januára 1963. Urãil ho takmer presne. Infarkt sa postaral o to, Ïe
odi‰iel – nie do Prahy, ale z tohto sveta – 30. decembra 1962. Mama ho pre-
Ïila o tridsaÈ rokov. Pochovaní sú v jednom hrobe, v bratislavskom Sláviãom
údolí...

... A o tridsaÈ rokov som sa i ja v istej chvíli rozhodol rie‰iÈ svoju situáciu od-
chodom do Prahy – a hoci aj bol na to objektívny dôvod, niekedy sa p˘tam sám
seba, ãi som to neurobil iba preto, Ïe som chcel na vlastnej du‰i preskúmaÈ ot-
cove dávne pocity. 

Bol som v tej chvíli uÏ star‰í neÏ on, nuÏ akoby sa on zrazu stával mnou a ja
akoby som sa stával ním – a nielen ním. Chcel som sa asi dozvedieÈ ãosi viac aj
o tom blúdiacom Holanìanovi, ão sa zatúlal aj do mojej krvi.

To je v‰etko.
UÏ len zájsÈ si v Prahe s dcérou Aniãkou do Vr‰ovíc, na Novgorodskú ulicu,

daÈ sa tam vyfotografovaÈ pred domom ãíslo 7 – a kniha je hotová.

VEªK¯ TESTAMENT

V ‰esÈdesiatke, keì som uÏ bodku
za kalendárom svojich dní
pokojne chcel daÈ na dôchodku, 
ãakal ma e‰te osudn˘ –
vybrali si ma na súdny
pohon. VÏdy musí si nájsÈ obeÈ
ten, kto chce vládnuÈ nad ºuìmi.
Star˘ trik. Hodil sa im opäÈ.

Kto okúsil raz moc, uÏ nedá
ju z rúk! Ak náhodou si ‰iel
mu kríÏom cez cestu, ti beda. 
Demokracia? Veãn˘ cieº!
Slobodu slova som len chcel 
vyskú‰aÈ – to som nemal spraviÈ. 
Básnik je ºahk˘ nepriateº –
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nevraÏdí. Jeho prídu zabiÈ.
âím im bol nebezpeãn˘ Lorca?
A zabili ho! Villona
obesiÈ chceli! (Táto horká
oktáva – jemu poklona.)
Ak poprava sa nekoná –
aj tak je zavraÏden˘ kaÏd˘
Jesenin, ão len zastoná
piesÀou vo chvíli samovraÏdy. 

Tí, ktorí národ ozbíjali
(údajne z lásky k národu),
vnukom chuÈ narodiÈ sa vzali –
zabili Ruda Slobodu.
Potme sa díval na vodu:
„Morava, leskne‰ sa aj v noci!“
Pár slov – a staãia na ódu!
Viac nebolo v‰ak v jeho moci.

Takisto mne uÏ oznámili,
kedy si po mÀa príde kat, 
a nepoznal ma zrazu mil˘
kamarát – dobre, Ïe nie brat!
âo som mal robiÈ? Mal som stáÈ?
ByÈ svojej vlastnej smrti divák?
Múdrej‰ie bolo utekaÈ –
zbalil som svojich sedem slivák.

Ty, matka piatich nemluvniatok,
ty vlasti najvlastnej‰ia ãasÈ,
Oravka, pohybliv˘ sviatok,
a písmeno „el“ v slove strasÈ,
neváhala si nohu klásÈ
cez prah a vykroãiÈ Àou do tmy!
Tam, kde si ty, je moja vlasÈ 
s dlh˘mi chodiacimi plotmi!

Blúdiaci Holanìan, môj predok
minnesänger van Veldeke,
nech potvrdí mi ako svedok:
pomstiÈ sa mi je ìaleké!
O radosÈ ani o mäkké
srdce som nepri‰iel, vy sráãi!
Nech Shakespeare v bibliotéke
vám spadne na hlavu – to staãí.
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PO PRASLICI OD ÎIÎKU

V Prahe U Feldekovcov je situácia takáto:
Koneãne sme si po poldruha roku uvedomili, Ïe sme tu, a zaãali sme vybaºo-

vaÈ. Teda zaãal som. Myslím knihy. Moja Ïena, ktorá má na v‰etko in˘ názor ako
ja, tá si to, Ïe sme sa presÈahovali, v‰imla dávno a uÏ od prvej chvíle robí v‰etko
tak, ako treba a ako by to robila v‰ade na svete. Îeny si poplaãú a vydrÏia kaÏdú
zmenu. MuÏi sa smejú a smejú a nepomôÏe im to. Na kaÏdú zmenu si zvykajú
pomaly. Ako keby sme t˘m, Ïe si zvykáme pomaly, mohli nieão zmeniÈ na tom,
ão sa zmenilo.

Hneì v prvej banánovej ‰katuli s knihami, ktorú som otvoril, leÏal na vrchu
Czeslaw Milosz, Poezje. Knihu mi daroval ·tefan ·ebesta. Na‰iel som v nej vlo-
Ïen˘ch aj niekoºko oxeroxovan˘ch stránok, ktoré mi dal ·tefan ·ebesta takisto.
Ten pozorn˘ ·tefan! Na ·tefana som mu volal, ale nikto nedvíhal. Popíjal asi svo-
ju vlastnú slivoviãku na chalupe na Myjave a tam telefón nie je. Tak mu vin‰ujem
aspoÀ takto dodatoãne.

Na prvej oxeroxovanej stránke je tituln˘ list, aby som vedel, odkiaº to je: z kni-
hy ·tefan Marko Daxner, V sluÏbe národa (SVKL, 1958). A potom nasledujú xe-
rokópie stránok 118 a 119 a na nich ceruzkou oznaãené, ão si mám v‰imnúÈ:

Náhodou sa stalo, Ïe kapitán Feldek* , veliteº v Rimavskej Sobote leÏiaceho 2.
bataliónu strelcov, prechádzal sa po námestí s Jánom Moravãíkom, keì pred sto-
liãn˘ dom vytiahli dere‰. Hajdúsi a kastelán Markoviã vy‰li v paráde a za nimi je-
den Jáno‰ovãan, ktorého povalili na dere‰. „âo to za ‰kandál?“ p˘ta sa Feldek Mo-
ravãíka. Tento, znajúc species facti, vyrozpráva mu nakrátko, v ãom je vec.
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„Patroll her!“ zvolá Feldek na blízku hlavnú stráÏ. „T˘ch muÏov odzbrojiÈ, po-
viazan˘ch rozviazaÈ, a v‰etk˘ch odviesÈ na vrchné veliteºstvo!“ K˘m toto sa na
rozkaz vykonávalo, poberal sa Feldek hore na stoliãn˘ dom do súdnej dvorany.
Neboh˘ Samo Vozár rozprával mi ako oãit˘ svedok nasledujúci v˘jav: Kaprál haj-
dúsky tich˘m hlasom oznamoval slúÏnemu Törökovi, Ïe tamvon vojenská patro-
la odviedla hajdúchov i s kastelánom na hlavnú stráÏ. K˘m to Török ìalej podá-
val, otvoria sa zrazu na dvorane hlavné dvere, pri ktor˘ch dvaja hajdúsi
s vytiahnut˘mi ‰abºami stráÏili, a v dverách zjaví sa vysoká postava Feldekova.
Zastane, polopriÏmúren˘mi oãami pozerá po dvorane, ako by nás chcel preãítaÈ.
Po krátkej prestávke Feldek po nemecky prehovorí: „Meine Herrn – kto ste a ão
je to tu za zhromaÏdenie bez môjho vedomia?“ – Páni poobzerali sa jeden na
druhého, a star˘ Jozef Rakovsk˘, najlep‰í Nemec medzi nimi, poãne explikovaÈ
kapitánovi, Ïe sú oni Comitatssedria – Comitats-Gerichtshof a Ïe práve teraz dr-
Ïia svoju sesiu, aby prisluhovali spravodlivosti. „Ach, was!“ povie Feldek. „Spra-
vodlivosÈ sa môÏe vykonávaÈ len v mene Jeho cisárskeho majestátu a na to vy –
pokiaº viem – nie ste povolaní. Dávam vám päÈ minút –- koho z vás tu nájdem
po uplynutí lehoty, ihneì bude eskortovan˘ do Ko‰íc!“ Obrátil sa a odi‰iel.
A z t˘ch päÈ minút postaãovali dve minúty na vyprázdnenie dvorany. Vozár po-
sledn˘ zatváral za sebou dvere. 

O tejto udalosti z revolúcie roku 1848 som vedel dávnej‰ie. Keì sme roku
1963 i‰li daÈ meno synovi, pátral som aj po krstnom mene toho kapitána. Do pát-
rania bol zapojen˘ – prostredníctvom svojho zaÈa Emila Lehutu – aj sám profesor
Rappant, najväã‰í znalec roku meruôsmeho. Krstné meno kapitána sa v‰ak vy-
pátraÈ nepodarilo. 

Ubehlo vy‰e tridsaÈ rokov a dnes, keì sa s t˘m znova stretávam, vravím si – aj-
hºa! Aj revolúcia 1848 bola neÏná! A za stopu, ão zanechal v slovenskej histórii
môj dávny predok – lebo iste to bol môj predok – sa veru nemusím hanbiÈ. Veì
‰túrovci sa nevyznali v bojov˘ch veciach – dobre bolo, Ïe sa mohli spoºahnúÈ na
toho kapitána. 

Pri Feldekovom mene má Daxner hviezdiãku a dole pod ãiarou poznámku:
Kapitán Feldek bol nám uÏ ako dobrovoºníkom známy podºa mena, hovorilo

sa o Àom, Ïe pochodí po praslici od ÎiÏku a Ïe je národne zm˘‰ºajúci âech. Po
bitke pri Ácsi, koncom apríla 1849, bol som od sboru oficierskeho dobrovoºníc-
keho vyslan˘ do Viedne ku c. k. ministerstvu vojenskému prosiÈ o to, aby nám
Feldeka dali za hlavného komandanta... No nepovolili nám to... Feldek – neznám
ak˘m spôsobom – dozvedel sa o tom, Ïe sme ho chceli maÈ za hlavného velite-
ºa. Roku 1850 spomenul mi to pri príleÏitosti a bol veºmi rád, keì som vyrozprá-
val priebeh veci, doloÏiac zo svojej strany, Ïe ºutuje môj nezdar, lebo Ïe by úlo-
hu tú ochotne bol prijal.

Rútim sa do kuchyne, kde práve moja Ïena Oºga dokonãuje upratovanie – po
sviatoãnom neporiadku uÏ nikde ani ch˘ru. Zase si – r˘chlej‰ie ako ja – zvykla,
Ïe deti odi‰li a Ïe uÏ beÏí ìal‰í v‰edn˘ rok.

„Preãítam ti ãosi,“ vravím, „aby si si uvedomila, Ïe nie som len tak hocikto.“ 
A ãítam jej, ão napísal ·. M. Daxner. Zvlá‰tny dôraz dám na zmienku, Ïe Fel-

dek „pochodí po praslici od ÎiÏku“. 
„âo na to vraví‰?“
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„Nebol by si len tak hocikto aj bez toho,“ vraví moja Ïena. „Koºko ‰katúº s kni-
hami si dnes upratal?“

„Jednu,“ klamem. 
V skutoãnosti som z tej jednej upratal iba jednu knihu. A ani tú som neupratal

– iba som Àou rozmnoÏil svoj nepriadok.
„Jedna ‰katuºa na jeden deÀ staãí,“ hovorí moja Ïena Oºga. „Dáme si kávu?“
A keì uÏ tú kávu popíjame, láskyplne sa na mÀa zadíva a povie: „Keì uÏ po-

chádza‰ od toho ÎiÏku, mal by si nosiÈ ãiernu pásku cez oko.“

V Prahe, 4. januára 1997 

ROZHOVOR O GARÁÎI 

„Tá garáÏ, plná ‰katúº! Zriedkavo sem vstúpim.
Kedysi na poliãkách stáli rady t˘chto kníh.
Dnes vlhnú v inej krajine, uÏ nevyznám sa v nich,
a tú, ão musím maÈ, si rad‰ej znova kúpim.
No zdraÏeli a uÏ ich ani nekupujem.
A rukopisy... Listy... âo sme si to písali?
Tak sa ten vrúcne popísan˘ papier pomaly
‰úverí... To s ním urobil ná‰ nezáujem.
Auto uÏ roky prezimúva na ulici ...“
„No odborníci vravia, Ïe to ne‰kodí aÏ tak,
ako tie zmeny teplôt, tie vraj niãia lak.“
„A ão na zimovanie srdca vravia odborníci?“

„Neboj sa, miláãik, veì srdce ãosi vydrÏí.
Si vo mne a ja v tebe! Obaja sme v garáÏi.“

ROZHOVOR SLOVÁKA S âECHOM

„Jak˘ je rozdíl v na‰ich mentalitách?“
chce vedieÈ âech – a Slovák otvára
hneì srdce, spraví z dejín struãn˘ v˘Èah:
„Keby mal Tolstoj âecha lekára
a riekol by mu: ,UÏ ma to tu niãí
a hneì chcem odísÈ!‘ – âech by zvolal: ,Ne!
Nejsem si jist, Lve Nikolajeviãi....‘
A Lev by zomrel v Jasnej Poºane.
Ná‰ Du‰an Makovick˘ ani v slove
sa nevzprieãil. ,Hneì? Dobre. Ideme.‘
Lev zomrel na staniãke v Astapove...“
„Jste spontánnûj‰í?“ „Asi budeme...

A za tabletky, mil˘ doktor, vìaka.
U nás by volali uÏ funebráka.“
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MOJA STRANA V KÎ

Srdeãn˘ pozdrav ãitateºom i redakcii Kultúrneho Ïivota! Z moÏností, ktoré po-
núka táto strana, si vyberám dve: pobaviÈ a zachovaÈ.

NuÏ teda, s dovolením, nech táto strana zachová, Ïe v auguste tohto roku ma
pozvali ãeskí vodníci, aby som prehovoril na ich zraze – na âochtanovej Tfie-
boni.

Pozvanie som prijal rád – ako prekladateº Erbenovej Kytice do slovenãiny cí-
tim sa byÈ na vodnícku tematiku expertom. Napísal som totiÏ k slovenskému vy-
daniu Kytice (Mladé letá, 1977) aj doslov. Keì som sa v Àom chystal odcitovaÈ
v˘rok Jaroslava Vlãka, Ïe „Erbenova Kytica je najkraj‰ou oslavou matky v ãeskej
poézii“, hºadal som na podporu toho tvrdenia dôkazy – a zistil som, Ïe dôkazov
niet. Oslavou matky je v Kytici azda vstupná báseÀ – no matka v nej je uÏ m⁄tva,
zmenená na materidú‰ku. A inak – v‰etky matky zlé! Matka v Poklade z mamo-
nárstva zabudne dieÈa v jaskyni. Neopatrná matka v Poludnici dieÈa udusí v ná-
ruãí. Matka v ªalii skántri nevestu aj vnúãa. Vrcholom Erbenovej averzie k Ïiv˘m
matkám je balada Vodník: tam sú zlé matky dokonca aÏ dve. Jedna opustí dieÈa
a druhá, matka tej prvej, nedovolí dcére k dieÈaÈu sa vrátiÈ. „Odmyslime si, Ïe
vodník je vodníkom,“ napísal som napokon v doslove, „a zrazu môÏeme sledo-
vaÈ celkom uveriteºnú rodinnú tragédiu, ba niekto z nás by tu vedel povedaÈ aj
slovo na obranu muÏa, ktorého Ïena a svokra dohnali k ukrutnému ãinu.“
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Z iniciatívy praÏského vydavateºstva Reader‘s Digest, vznikla aj moja najkraj‰ia kniha Ve-
ºká kniha slovensk˘ch rozprávok. Vy‰la v slovenãine aj v ãeÈtine (v preklade Jany ·troblo-
vej). Toto je záber z jej bratislavského krstu, na ktorom sa zúãastnil ‰éfredaktor Jifií Hanu‰.
Na pí‰Èalke mu zahral ch˘rny slovensk˘ muzikant Marián Veselsk˘.



V Tfieboni, uÏ na pódiu, sa mi to v‰ak zrazu zazdalo akési nudné, a tak som
v poslednej chvíli vyrukoval e‰te s úplne novou teóriou: ão ak vodník vôbec ne-
bol vrahom? V‰imnime si – trikrát pri‰iel vyzvaÈ svoju Ïenu, aby sa vrátila do
vody, a vÏdy uvádzal iné naliehavé dôvody.

Prv˘ raz:

Odzvonili anjelpána,
buch, buch vonku na dvere:
„Poì uÏ domov, Ïena moja,
nieto teplej veãere.“

Druh˘ raz:

O polnoci buch, buch zase,
aÏ mráz beÏí po tele:
„Poì uÏ domov, Ïena moja,
treba ustlaÈ postele.“

A napokon:

A tretí raz buch, buch zase,
keì sa ‰íril rann˘ svit:
„Poì uÏ domov, Ïena moja,
dieÈa plaãe, daj mu piÈ.“
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V Prahe som napísal aj hru Pápûrnice, ktorú uviedlo Slovácké divadlo v Uherskom Hradi‰-
ti v réÏii Karola Spi‰áka. (Po tamoj‰om javisku sa v‰ak spolu s ním motám pri klaÀaãke po
premiére inej svojej hry – Karol tam reÏíroval aj Z dreva vyrezané.)



Zástankyne Ïensk˘ch práv by
iste neváhali zvolaÈ: „Veì si veãeru
zohriaÈ aj ustlaÈ mohol sám!“ –
a mali by pravdu. No tretí prípad je
in˘: mohol vodník sám dojãiÈ no-
vorodenca? Nebol na to fyzicky
uspôsoben˘! Ak svokra ani v tomto
treÈom prípade nedovolila dcére,
aby sa vrátila pod vodu, malé vod-
níãa pravdepodobne zomrelo od
hladu. Aj keì vodník oddelil dieÈa-
Èu hlaviãku od telíãka, vôbec to ne-
znamená, Ïe bol vrahom – ãin to
bol síce hrozn˘, ale dieÈa mohlo byÈ
m⁄tve uÏ predt˘m!

âesk˘ch vodníkov táto obhajoba
Erbenovho vodníka pote‰ila – ale

e‰te viac ich pote‰il Pozdrav slovenského vodníka, ktor˘ som si nechal na záver
vystúpenia. Dúfam, Ïe slovenskí vodníci mi nebudú maÈ za zlé, Ïe som preho-
voril v ich mene, a Ïe ich to pote‰í tieÏ.

POZDRAV SLOVENSKÉHO VODNÍKA

Milí ãeskí vodníci,
priná‰am vám pozdravy
od kolegov vodníkov
z Liptova a Oravy.

Ako sa vám v âesku vodí?
Nám v˘borne náhodou.
Za vodou je iba niekto – 
väã‰ina je pod vodou.

ByÈ vodníkom – to je teraz
v‰eobecne v móde.
Len niektorí zaostalci
kúpili si lode.

Je to u nás ako u vás.
Svet funguje riadne.
Keì sú hore podvodníci,
vodníci sú na dne.

Nech vám táto dobrá správa
na úÏitok padne.
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Mojim najlep‰ím prekladateºom do ãe‰tiny je
skvel˘ básnik Jifií Îáãek, ktor˘ pripravil aj naj-
nov‰í v˘ber z mojej poézie Slovák na Venu‰i.



❖ ❖ ❖

Pred rokmi natoãil Ivan Popoviã kreslen˘ film Panpulóni – recitácia Válkovej
básne bola jeho súãasÈou. Film mal ísÈ na nejak˘ svetov˘ festival a Ivan Popoviã
dostal blázniv˘ nápad: zavolal mi, ãi by som tú báseÀ pre potreby festivalovej kó-
pie nepreloÏil do angliãtiny, samozrejme r˘movane. Bol presvedãen˘, Ïe to
zvládnem v spolupráci s rodenou Angliãankou, pani profesorkou Jean Ruppeld-
tovou, ktorú uÏ takisto oslovil. Súhlasil som a podarilo sa to. Pani profesorka bde-
la nad angliãtinou, ja som vym˘‰ºal r˘my, Ivan Popoviã nás povzbudzoval – a film
úspe‰ne obstál na festivale i vo svete. Najkraj‰í detail je v‰ak r˘dzo domaci. ToÈ
som Ivana stretol a on sa ma sp˘tal, ãi si pamätám, koºko to prekladanie trvalo.
„Neviem uÏ,“ prem˘‰ºal som. „Hodinu? Dve?“ 

„Jednu fºa‰ku,“ hovorí Ivan. „Otvoril som ju, keì ste zaãínali – a práve, keì si
ju dopil, bolo to hotové.“

Hºa, slovenská ãasomiera!

❖ ❖ ❖

Podobne ako Panpulóni – aj muzikál Snehová kráºovná, ktorého libreto som
napísal na motívy Andersenovej rozprávky a uÏ rok sa hrá v Divadle Jifiího Gross-
manna na Václavskom námestí, sa rozhodol vyraziÈ do sveta. 

„Kdo by nám pfieloÏil ty písniãky do angliãtiny?“ sp˘tal sa ma raz Ilja Vlãek,
‰éf agentúry A-STONE, ktorá Snehovú kráºovnú produkuje.

Spomenul som si na Panpulónov a povedal som: 
„Dajte mi rodenú Angliãanku a o niã viac sa uÏ nemusíte staraÈ.“
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Medzi svojich najlep‰ích praÏsk˘ch priateºov rátam aj Naìu Voku‰ovú a Vlada Skalského
zo Slovensko-ãeského klubu, bez ktor˘ch by nevznikla ani táto kniha..



A zas to vy‰lo. Akurát v tom bol rozdiel, Ïe Angliãanka sa tentoraz volala Nick Miller.
Nick Miller má 25 rokov a pochadza z Winchestru. Do Prahy sa priÏenil a Ïiví

sa ako prekladateº hospodárskych zmlúv a in˘ch komerãn˘ch textov v agentúre
PRESTO – u tej mi ho najala agentúra A-STONE.

Spolupráca sa nám darila hneì od prvej chvíle. 
V librete muzikálu, ktoré som pôvodne napísal po ãesky, sa na zaãiatku obja-

vujú dvaja malí hrdinovia rozprávky Gerda a Kaj v dvoch susediacich záhradkách
a o t˘ch záhradkách sa spieva v úvodnej piesni:

Zahrádka sousedí se zahrádkou,
rÛÏe se líbají vÛní sladkou.

Vysvetlil som Nickovi základné pravidlo r˘movanej poézie: treba zaãaÈ tam,
kam sa chceme dostaÈ. A potom sme najprv preloÏili druh˘ riadok:

Roses kiss with lovely sweet aroma.

Keì bol hotov˘ druh˘ riadok, zaãal som hºadaÈ r˘m do toho prvého. Nick ma
presviedãal, Ïe na aroma v angliãtine r˘m nenájdeme. 

„A ão Roma?“ p˘tam sa.
„To sa uÏ pouÏíva iba v súvislosti so star˘m Rímom,“ odrádzal ma.
„V poriadku. Bude tam teda ancient Roma.“
„A ão tam bude star˘ Rím hºadaÈ?“ ãudoval sa Nick.
P˘tal sa dobre, ale ‰Èastná slina mi priniesla na jazyk e‰te lep‰iu odpoveì:

Gardens are older than ancient Roma,
Roses kiss with lovely sweet aroma.

A Nick to nielen gramaticky odsúhlasil, ale predstava, Ïe záhrady sú star‰ie neÏ sta-
r˘ Rím, ho nevylieãiteºne nakazila. Po troch dÀoch práce sa zaãal navidomoãi meniÈ.
Na na‰e stretnutia priná‰al uÏ návrhy vlastn˘ch r˘movan˘ch rie‰ení a bol smutn˘, keì
som ich odmietal ako nepouÏiteºné. Básnikom sa Nick asi nestane, no du‰u mu to
rozospievalo a z agentúry PRESTO vraj telefonovali do agentúry A-STONE: „Co jste to
udûlali s tím na‰im Nickem? Chodí s hlavou v oblacích a vÛbec uÏ s námi nemluví.“ 

❖ ❖ ❖

Anglická verzia muzikálu mala premiéru pred pár dÀami – 11. 11. 2000 – a ja
teraz rozm˘‰ºam o tom, Ïe by sa patrilo urobiÈ koneãne aj slovenskú. Niekoºko
piesní som uÏ urobil. Tu je jedna z piesní vo v‰etk˘ch troch verziách:

LOUPEÎNICKÁ

Bejvávalo, bejvávalo v lese veselo,
loupili jsme, loupeÏníci, jen tak huãelo!
Jiní slu‰nû vydûlali, jiní koupili – 
my jsme jim to potom uloupili!
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Bejvávalo, bejvávalo v lese veselo!
Na ‰ibenici nás taky hodnû viselo!
S nevûstami do manÏelství jiní vstoupili – 
my jsme jim je potom uloupili!

Báli se nás turisté, co v lese zbloudili! 
Zajisté!
Honila nás policie, soudy soudily!

Bejvávaly, bejvávaly s námi procesy – 
aÏ nás nûkdo oloupil o na‰i profesi!
Ti, co kradou hory, doly, banky, flotily,
zfiídili nám skanzen pro bfiídily!

Tak nás loupeÏníky oloupili!
Tak nás loupeÏníky oloupili!
Tak nás loupeÏníky oloupili!

THE ROBBER’S SONG

‘T used to be so, ‘t used to be so merry in the wood!
Oh we robbed and robbed, we robbers like ol´ Robin Hood!
We stole every silver piece and every golden piece.
Now we‘ve just potatoes with mouldy cheese!

‘T used to be so, ‘t used to be so merry in the wood!
Oh we robbed and robbed, we robbers like ol‘ Robin Hood!
Others only fairly earned and others only bought –
Aftewards we‘d rob them, now they are nought.

We took all the goods of hikers as they lonely trudged. 
In the woods!
The policemen hunted us, the judges only judged.

‘T used to be so, ‘t used to be so merry in the court – 
But goverments are much better in the robber‘s sport!
Other steal whole mountains, ships and banks and books and 
thoughts – 
We‘re just some show piece at Madame Tussaud‘s.

Hey-hey! Aftewards we‘d rob them, now we are nought!
Hey-hey! Aftewards we‘d rob them, now we are nought!
Hey-hey! Aftewards we‘d rob them, now we are nought!
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ZBOJNÍCKA

Bolo v kaÏdej bútºavine zlata za ko‰ík,
keì nás e‰te na zboj vodil Juro Jáno‰ík!
Páni hrady stavali si, krovy zbíjali – 
aj na hradoch sme ich ozbíjali!

Bolo v kaÏdej dedine aj meste veselo.
Na ‰ibenici nás neraz desaÈ viselo.
Na parkete s dámami sa páni zvíjali – 
aj o dámy sme ich ozbíjali!

Prispeli ku koristi aj tí, ão blúdili.
Turisti! 
Pandúri nás naháÀali, súdy súdili.

Zbíjanie nám kaÏdoroãne pekne vynieslo – 
aÏ nás niekto ozbíjal o na‰e remeslo.
Tí, ão vedia do haliera obraÈ Ïobrákov,
zriadili nám skanzen pre babrákov.

Jojój! Tak i Jáno‰íka ozbíjali!
Jojój! Tak i Jáno‰íka ozbíjali!
Jojój! Tak i Jáno‰íka ozbíjali!

SVEDECTVO RUDOLFA SLOBODU

1
Rudolf Sloboda sa narodil 16. apríla 1938 v Devínskej Novej Vsi, kedysi sa-

mostatnej obci, dnes uÏ súãasti Bratislavy. (Azda práve túto dedinu videl Vítûz-
slav Nezval z okien vlaku vo svojom románe Jak vejce vejci a vyvolala v Àom
prv˘ pocit sympatie k Bratislave ako k mestu, odkiaº „v pfiípadû zoufalství je to
jen na skok k husám a psÛm.“) 

NarodiÈ sa v Devínskej Novej Vsi (presnej‰ie: v jej ãasti Slovinec, ob˘vanej ke-
dysi Chorvátmi) znamenalo narodiÈ sa na skok od rieky Moravy – Sloboda pre Àu
na‰iel vo svojich knihách slová vrúcnej‰ieho obdivu neÏ ku krásnym Ïenám
(„Morava, aj v noci sa leskne‰“).

NarodiÈ sa v Devínskej Novej Vsi znamenalo aj narodiÈ sa na skok od ‰tátnej
hranice – tento fakt v‰ak Slobodu nikdy priveºmi nevzru‰oval. Takmer cel˘ Ïivot
túto ani nijakú inú hranicu neprekroãil a v románe Rozum svoju nechuÈ k prekra-
ãovaniu hraníc drsne vysvetlil, neberúc ohºad na ãitateºov s turistick˘mi sklonmi.
(„Nechcem z toho robiÈ cnosÈ. Predsa v‰ak sa cítim múdry, keì poãúvam reãi
o zahraniãn˘ch cestách, o cestách vôbec. Cel˘ Ïivot v cudzine sa odohráva ako-
by na ulici, na kriÏovatkách, v obchodoch. Málokto si vie priniesÈ z cudziny du-
cha, pookriaÈ v inom povetrí, posilniÈ sa. PriváÏajú si len ak˘si hnus, ako by sme
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sa i‰li do cudziny vyvracaÈ, a ão sme nestaãili vyvrhnúÈ sami tam, to si potom pri-
ná‰ame nazad.“)

No v poslednej fáze svojho Ïivota Rudo Sloboda ‰tátnu hranicu predsa len dva
razy prekroãil. Prv˘ raz po 10. decembri 1989, keì vojaci postrihali ostnat˘ drôt
Ïeleznej opony a – citujem jeho rozprávanie – „celá Devínska Nová Ves, aj ja,
v‰etci sme prebrodili Moravu, ktorá bola práve veºmi nízka, a ‰li sme sa pozrieÈ
na svoju obec z rakúskej strany. Nijak˘ zvlá‰tny pohºad to nebol, a tak sme sa
o desaÈ minút prebrodili zas nazad.“ Druhé prekroãenie – po rozdelení ‰tátu –
smerovalo do Prahy a je opísané v poviedke Já‰ovské ‰kovránky. Ani tieto dve za-
hraniãné v˘pravy niã nemenia na ver‰och básne Nomen omen, ktorú som mu na-
písal k päÈdesiatke: 

Krátky rozum nepredæÏi zemepás 
a Sloboda Rudolf nikdy nemal pas. 

Ani na jednu z t˘ch dvoch v˘prav pas nepotreboval – na tú druhú mu staãil ob-
ãiansky preukaz.

2
âo si na cestovateºsk˘ch záÏitkoch odoprel autor, to si doÏiãil rukopis jeho kni-

hy Láska. Ide o román, ktor˘ sa roku 1972, keì mal vyjsÈ a nevy‰iel, volal Pamäti.
O tridsaÈ rokov, keì – uÏ po autorovej smrti a v inom spoloãenskom systéme – ko-
neãne vy‰iel, editori zmenili názov, pretoÏe ten pôvodn˘ Sloboda medziãasom
pouÏil na iné dielo. Pôvodn˘ názov prezrádza o autorov˘ch zámeroch viac: Slo-
boda, ktor˘ si vÏdy zakladal na autenticite svojho písania, sa v období nastupuj-
úcej normalizácie rozhodol mieru autenticity e‰te zv˘‰iÈ. MoÏno dnes, keì tej
doby a vtedaj‰ieho systému uÏ niet, nie je aÏ také viditeºné, ão cenzorov na kni-

he znepokojilo – keì to v‰ak bu-
deme hºadaÈ, nájdeme to. „Sú
dva duchy –“ pí‰e sa na jednom
mieste knihy, „duch, ktor˘ chce
dokonalosÈ tela, a duch, ktor˘
chce ãosi iné. Hoci je my‰lienka
dosÈ nejasná, pripadá mi veºmi
smie‰ne, ak vidím, Ïe na‰ineck˘
humanizmus vlastne predpokla-
dá iba toho prvého ducha. Hovo-
rí mu niekedy aj optimizmus.“

Vzápätí potom, ão zabránila
vyjdeniu knihy optimistická cen-
zúra, stal sa jej rukopis vlastníc-
tvom Evy Márie Hunca, s ktorou
sa, podºa jej svedectva, Sloboda
zoznámil roku 1970. Eva Mária
Hunca je tá „Poliaãka“ z básne Pá-
lenie básní, ktorá si zaslúÏi citát,
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V Prahe Ïije aj môj syn Martin a nevesta Magda
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aby som mohol poopraviÈ tvrdenie, Ïe Sloboda obdivoval rieku viac neÏ Ïeny. Ve-
del on, beÈár, keì na to mal váÏne dôvody, napísaÈ aj ódu na Ïenskú krásu:

Kráska pofajãieva krásnu cigaretu, jej
vráska pod oãami, idúca k nosu, je
ohnutá ako písmenko nad kútikom úst, je ako
nedokonãen˘ bozk, letmá láska...

V doslove k Láske sa Eva Mária Hunca usiluje rozpamätaÈ, kedy dostala od
Ruda jej rukopis: „Myslím, Ïe to bolo zaãiatkom jesene 1974. Po niekoºkome-
saãnom pobyte v Nemecku som sa vracala do Poºska – cez ViedeÀ –, aby som sa
mohla zastaviÈ v Bratislave... V ktor˘si septembrov˘ deÀ som s Rudom vy‰la do
mesta. On i‰iel do Smeny, ja som
naÀho ãakala v akejsi kaviarni,
asi v Kriváni...“ 

Tu nemôÏem odolaÈ a spo-
mienku „Poliaãky“ preru‰ím: Kri-
váÀ, dnes uÏ zbúran˘ ‰tvrtotried-
ny hotel a k nemu patriaca krãma
na hornom konci ·tefánikovej uli-
ce, sa kedysi volal Dax – a práve
v tom Daxe pokraãuje Nezvalov
román Jak vejce vejci, tam preÏí-
va Nezval svoje galantné dobro-
druÏstvo s cudzinkou (údajne
s bulharskou poetkou Dorou Gabe) na jar roku 1938, teda moÏno presne vo chví-
li, keì Rudo Sloboda prichádzal na svet.

„Pamätám sa,“ pokraãuje Eva Maria Hunca, „Ïe pri‰iel s rukopisom pod pazu-
chou, neviem to uÏ presne opísaÈ, nahnevan˘, smutn˘, sklaman˘ – ako som vyro-
zumela, vydavateºstvo sa podvolilo cenzúre.“ Rudo Sloboda sa vraj vyhráÏal, Ïe ru-
kopis zniãí, Eva Mária Hunca sa vydesila, Ïe to naozaj urobí, a „aby ma Rudo zbavil
tohto strachu, rukopis mi daroval.“ Informáciu doplÀme: dar Ruda Slobodu bol aj
v˘razom jeho mimoriadnej galantnosti, veì iste aj Eve Márii Hunca povedal to, ão
potom svojim priateºom – totiÏ Ïe jej daroval jedin˘ existujúci exemplár, nijak˘ in˘
uÏ nemal. Na v˘nimoãnosti toho daru nemení niã fakt, Ïe (ako mi nedávno pove-
dala Slobodova dcéra Eviãka) jeden odpis sa v archíve vydavateºstva Smena po Ru-
dovej smrti e‰te na‰iel. O jeho existencii autor nevedel, nevedel o nej nik, nevede-
la o nej teda ani Eva Mária Hunca a opatrovala rukopis ako oko v hlave. A tak sa
román ocitol s Àou v Poºsku – a moÏno aj v in˘ch krajinách. Eva Mária Hunca na
rozdiel od Ruda Slobodu rada cestovala, v deväÈdesiatych rokoch pôsobila dokon-
ca aÏ v Bagdade, dovoºme si teda tú krásnu, aj keì jej spomienkami nepodloÏenú
predstavu, Ïe rukopis Ruda Slobodu priputoval spolu s Àou aÏ do mesta z Tisíc
a jednej noci. Zásah cenzúry voãi románu, ktor˘ sa dnes volá Láska, mohol Rudolfa
Slobodu zbaviÈ publikaãn˘ch moÏností nadlho – nebolo by to v t˘ch ãasoch nija-
kou zvlá‰tnosÈou. Preão sa to nestalo? Mladé letá mi práve vtedy ponúkli na pre-
rozprávanie Homérovu Iliadu – posunul som mu to. A keby ani okºuka cez detskú
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literatúru na jeho záchranu nestaãila, vyuÏil som svoje postavenie vedúceho re-
daktora oddelenia pôvodnej a prekladovej poézie vo vydavateºstve Slovensk˘ spi-
sovateº a nahovoril som Ruda, aby napísal básnickú zbierku. Nebol preÀho pro-
blém vyhovieÈ mi – veì vÏdy, aj keì sa prezentoval ako prozaik, bol vlastne básnik.
Neuspokojoval sa, tak ako iní prozaici, iba s t˘m, Ïe by rozprával príbehy a kládol
na papier svoje my‰lienky – s neuveriteºnou neúnavnosÈou si dával záleÏaÈ aj na
ozvlá‰tnenej kráse kaÏdej vety, tak ako dobr˘ básnik na kaÏdom ver‰i. To vlastne
bol aj ten paradoxn˘ dôvod, preão mu kritici a redaktori niekedy nerozumeli, pre-
ão pokladali jeho prejav za insitn˘ alebo slová, ktoré si vyberal, za nevhodné. 

Rudo Sloboda napísal Veãernú otázku vtákovi za dva t˘Ïdne, vy‰la roku 1976,
a potom – aj keì nikdy nie bez ÈaÏkostí – sme my, jeho priatelia, dokázali po-
stupne vo vydavateºstvách Slovensk˘ spisovateº, Smena a Mladé letá presadiÈ na
vyjdenie v‰etky jeho diela a boli by sme na‰li spôsob, ako vydaÈ aj Lásku, keby
sme tu‰ili, kde sa stráca stopa Evy Márie Hunca. Ale aj tak jej treba vysloviÈ vìa-
ku za to, Ïe rukopis tak dobre opatrovala.

3
Rudolf Sloboda chcel byÈ aj bol vÏdy chudobn˘. Chudobn˘ a hrd˘. Ako hrd˘

ãlovek nikdy nikoho neÏiadal o pomoc, hoci ho práve hrdosÈ privádzala do situ-
ácií, keì pomoc potreboval. Keì mal peniaze, ão najskôr sa ich zbavil. Jeho vzÈah
k peniazom i spôsob, ak˘m ãelil chudobe, je moÏno jedn˘m z kºúãov k jeho Ïi-
votu aj smrti. 

Zora Pru‰ková vo svojej s veºkou empatiou napísanej knihe Rudolf Sloboda
(Kalligram, 2001) vidí v‰etky Slobodove starosti sústredené v metafore ãierneho
‰arkana, ktorá jej kore‰ponduje „s veºmi v˘razn˘m Slobodov˘m návratn˘m motí-
vom – motívom postupnej akceptácie a re‰pektovania smrti.“ No k˘m Sloboda do-
spel k jej definitívnej akceptácii, vedel byÈ pri rie‰ení svojich starostí vynaliezav˘
aj zaÏiva, hoci ãasto za cenu veºkého odriekania a masochizmu. K spomínanej
knihe Zory Pru‰kovej je pripojené aj Kalendárium jeho Ïivota, kde sa o roku 1958
hovorí, Ïe „po absolvovaní dvoch semestrov ‰túdia sa rozhodol odísÈ zo ‰koly
a konfrontovaÈ sa s fyzickou prácou v robotníckych profesiách“. Je to korektná for-
mulácia, neza‰kodí v‰ak pár slov k nej pridaÈ. Rudolf Sloboda bol v tom roku jed-
n˘m z autorov cenzúrou zastaveného a rozmetaného aprílového ãísla Mladej tvor-
by – redakcia ho dala celé k dispozícii nastupujúcej Trnavskej skupine (Feldek,
Stacho, Mihalkoviã a Ondru‰) pod podmienkou, Ïe zachováme rubriky, teda aj
rubriku Nové hlasy. Aby sme to mohli urobiÈ, museli sme nejak˘ nov˘ hlas nájsÈ.
Nikdy neprestanem byÈ py‰n˘ na svoju ruku, ktorá siahla po úplne prvej Slobodo-
vej poviedke Do toho domu sa vchádzalo ‰irokou bránou. Nav‰tívili sme potom
spolu s JoÏom Mihalkoviãom Ruda Slobodu – poslucháãa prvého roãníka Filozo-
fickej fakulty – na internáte v Horskom parku a hneì sme uzavreli priateºstvo na
cel˘ Ïivot. Tak sa stal Rudo Sloboda piatym, pridruÏen˘m ãlenom na‰ej ‰tvorãlen-
nej skupiny. âasÈ materiálov scenzurovaného skupinového ãísla potom predsa len
neskupinovo vy‰la – medzi nimi, v letnom dvojãísle MT, aj Slobodova poviedka.
Nevypátrame dnes, ãi bol aj on vtedy predmetom zv˘‰enej pozornosti bdelej vrch-
nosti, no isté je, Ïe keì chcel na jeseÀ nastúpiÈ do druhého roãníka FF UK, nedo-
stal uÏ internát s odôvodnením, Ïe b˘va vlastne v Bratislave. Sloboda v‰ak ÈaÏko
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zná‰al rozvod svojich rodiãov, v Devínskej Novej Vsi ìalej ÏiÈ nevládal. Peniaze
na privát tieÏ nemal, nuÏ v˘sledkom bolo typicky slobodovské rie‰enie – odchod
z domova aj zo ‰koly. Podpísal brigádnickú prihlá‰ku a odi‰iel do Ostravy. Aj ne-
skôr dokázal rie‰iÈ svoje existenãné problémy takto radikálne – a zároveÀ ich do-
kázal elegantne utajovaÈ, v Ïivote aj v diele. Pravdu hovorí Ludvík Vaculík v ne-
dávnom interview s Tinou âornou pre slovensk˘ ãasopis Oko: „Vidíte, bol to
exhibicionista ako Brno! Nepísal o niãom inom, len o sebe.“ Dodajme v‰ak, Ïe ten
exhibicionista vedel aj skvele klamaÈ telom. „Niã sa tak veºmi neblíÏi k poézii ako
tajomn˘ vplyv peÀazí na na‰u du‰u,“ pí‰e v básni Peniaze a poézia. A potom sa
vystatuje, akoby bol nejak˘ milionár: 

...nevarme, berme peniaze, 
vstúpme do Carltonu a obedujme honosne, 
bezstarostne, plaÈme básnikovi bez peÀazí,
nech uÏ je znalcom alebo neznalcom sonetu,
nech uÏ je priateºom alebo nepriateºom
dobr˘ch básnikov,
a veãer, usínajúc, vloÏme bankovky,
husté ako klávesnice, do Petrarcu alebo Ovidia,
alebo i knihy komunistu Majakovského prijmú
túto koncertnú preÈaÏenosÈ harmonick˘ch 
stokorunáãok – veì slúÏia doposiaº len
ãloveku. A ktovie ako bude?
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VÏdy zakrátko bolo zase len nekoncertne a t˘m priateºom, ktor˘ si musel daÈ za-
platiÈ obed, ak nechcel zomrieÈ od hladu, b˘val sám autor básne. Za komunizmu
a k˘m sme boli mladí, sa to zvládlo. Nie zásluhou toho komunizmu – zásluhou tej
mladosti. Pád komunizmu a nástup trhového mechanizmu s t˘m jeho slávnym hes-
lom „peniaze aÏ na prvom mieste“ v‰ak zastihol Ruda Slobodu uÏ mierne unave-
ného. Nie Ïe by strácal humor. Len bol hÍbkou svojej biedy ãoraz prekvapenej‰í.
Tam, kde bol zvyknut˘ naráÏaÈ na dno, zrazu pokraãoval pád. Sledujme to v povied-
ke Já‰ovské ‰kovránky, kde opisuje v˘pravu s hereãkou Zitou na besedu do Prahy.
Ná‰ odporca cestovania sa spoãiatku nad‰ene vyberá na stanicu, kde má nastúpiÈ
na Hungariu. „Mám rád stanice v‰ade na svete, aj na fotografiách a filmoch a na ob-
razoch.“ Cíti sa solventne. Po „zrelej úvahe“ si zamení tristo slovensk˘ch korún za
ãeské. A uÏ sa vezie v Hungarii, minú – opaãn˘m smerom neÏ kedysi Nezval – De-
vínsku Novú Ves, Sloboda zazrie z okna kamaráta JoÏa Klaãku a spomenie si, ak˘
to vÏdy b˘val smoliar, smoliarstvo je v tej chvíli vonku, nie vo vlaku. No len ão
prekroãia hranicu, emócie sa zmenia. „Potom som i‰iel do jedálneho vozÀa, kde
som pouÏil svoje chatrné znalosti nemãiny a od Maìarov, ktorí asi vlastnili voz, som
si objednal raÀajky, a to ma stálo v‰etky ãeské peniaze.“ Odteraz je uÏ hrdina od-
kázan˘ iba na hereãku. Chvíºami to zvláda s bravúrou. Keì dá hereãka praÏskému
taxikárovi prepitné 50 ãesk˘ch korún, ná‰ hrdina mu tú bankovku vytrhne z ruky:
„UkáÏte mi tú päÈdesiatkorunáãku, aká pekná... Je krásna, kraj‰ia ako na‰a, ja si ju
vezmem na pamiatku a vy si vezmite slovenskú, nech sa páãi.“ A strãí mu namies-
to ãeskej slovenskú. No chvíºami sa uÏ zo ‰ibeniãného humoru stáva iba trpkosÈ,
s akou ãlovek bez peÀazí pozoruje ãloveka pri peniazoch – hoci i tú trpkosÈ sa mu
e‰te darí skr˘vaÈ. Hereãka si kºakne pomodliÈ sa v ktoromsi praÏskom kostole a hr-
dina postáva obìaleã a o svojej sponzorke nám zanecháva tak˘to postreh: „Kvitu-
jem, Ïe aj poãas modlitby myslí na svet: kabelu nenechala na zemi, drÏí ju.“

Pí‰e sa dramatická jeseÀ 1995: jeseÀ brutálneho meãiarizmu, jeseÀ únosu pre-
zidentovho syna. (Aj autor tohto doslovu sa vyºaká a sÈahuje sa do Prahy.) Sloboda
nie je zviazan˘ s politikou aÏ natoºko, aby sme museli politické udalosti dávaÈ do
priameho súvisu s jeho súkromím. Do istej miery to v‰ak urobiÈ musíme. Ministrom
kultúry sa stáva Ivan Hudec, Slobodov niekdaj‰í kamarát – kedysi spoloãne vystu-
povali v Divadle u Rolanda. K nátlaku trhového mechanizmu sa v‰ak za Hudeca
pridáva nátlak ideológie „národnej orientovanosti“, in˘mi slovami v‰etko je len pre
vyvolen˘ch – Sloboda medzi vyvolen˘mi nie je, ani sa o to neusiluje. Raz do me-
siaca ho hrajú v divadle Astorka. Ako má v‰ak spisovateº na voºnej nohe mesiac vy-
ÏiÈ z jednodÀov˘ch tantiém? Jeho existenãné problémy sú väã‰ie neÏ kedykoºvek
v Ïivote a on ich uÏ nedokáÏe rie‰iÈ. V jednej básni som vtedy napísal:

Tí, ktorí národ ozbíjali 
(údajne z lásky k národu),
vnukom chuÈ narodiÈ sa vzali,
zabili Ruda Slobodu.
Potme sa díval na vodu:
„Morava, leskne‰ sa aj v noci.“
Pár slov – a staãia na ódu.
Viac nebolo v‰ak v jeho moci.
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Prehnal som to? Aj tak na tom trvám. Práve vtedy totiÏ pri‰la chvíºa, keì sa
Rudo Sloboda rozhodol pre tú „akceptáciu“, o ktorej hovorí Zora Pru‰ková, pre
rie‰enie, ktoré naznaãil uÏ neraz, napríklad roku 1990 v básni Veãerná búrka na
hraniciach:

Odpú‰Èam si v‰etky hriechy,
som bez priateºov.
UÏ nemám nijaké dlhy,
v‰etko som vykonal.
Zariaìte sa tu bezo mÀa,
bez môjho svedectva,
akoby ste ma nikdy neboli videli.

Alebo v závere románu Rozum: „Som zabit˘ ãlovek.“ 
Stalo sa. 6. októbra 1995 spáchal Rudolf Sloboda samovraÏdu v Devínskej No-

vej Vsi, kde sa narodil – a my sa tu uÏ desaÈ rokov zariaìujeme bez neho, ale
predsa len nie bez jeho svedectva.

V Bratislave, 6. októbra 2005 

SMRË SA VOLÁ TUTTER – ALE AJ INAK

1
Pred pár dÀamima pozval Ludûk Navara, môj brnensk˘ priateº a autor skvelej

knihy SmrÈ sa volá Tutter, na nakrúcanie rovnomenného televízneho filmu. Po-
zvanie som prijal – a nielenÏe nebanujem, ale mám chuÈ nenechaÈ si svoj záÏi-
tok iba pre seba. 

2
Hneì zrána sme sa televíznym mikrobusom vydali na Plo‰tinu – na kopci nad

touto malou pasekárskou osadou na Vala‰sku stojí totiÏ pamätník obetiam tragé-
die, ktorá se tu odohrala 19. apríla 1945, v predveãer posledn˘ch Hitlerov˘ch na-
rodenín. V ten deÀ osadu vypálilo a vyvraÏdilo nemecké trestné komando, ktoré
viedol Kurt Werner Tutter, muÏ, podºa ktorého bola pomenovaná Navarova kni-
ha aj vznikajúci film. Vyberali sme sa sem teda po ‰esÈdesiatich rokoch, v deÀ,
keì sa na tomto mieste konala spomienková slávnosÈ. Po jej skonãení sa televíz-
ny ‰táb chystal nakrútiÈ s úãastníkmi slávnosti anketu o Tutterovi. Zatiaº ão sa pri-
pravovala technika a z kopca sa oz˘vali prejavy, mal som príleÏitosÈ zoznámiÈ sa
a pohovoriÈ si so svojím rovesníkom Josefom MachÛ. 

Dozvedel som sa, Ïe na pomníku je medzi menami obetí plo‰tinskej tragédie
aj meno jeho star‰ieho brata Franti‰ka. Mlad‰í brat Josef si zaspomínal, ako ho
naposledy videl z okna ‰koly: „Franti‰ek utekal z poºa domov zahladiÈ stopy po
partizánoch, ktorí u nás – podobne ako v ìal‰ích chalupách – prenocúvali.“ Ako
blesk sa totiÏ ‰írila správa, Ïe sa blíÏi nemecké komando. ZahladzovaÈ stopy bolo
zbytoãné – Nemci mali informácie od zradcov. O chvíºu uÏ boli domy plo‰tin-
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sk˘ch pasekárov v plameÀoch, a v nich zhore-
lo na uhol – zastrelen˘ch, alebo zaÏiva upále-
n˘ch – dvadsaÈtri muÏov a jedna Ïena. „Brata
sme spoznali podºa kúska ko‰ele pod pazu-
chou, iba ten kúsok nezhorel.“ 

No akoby plo‰tinskí pasekári obetovali
málo – o pár rokov si viacer˘ch z t˘ch, ktorí
preÏili, vyhliadla ·tátna bezpeãnosÈ a cel˘ rad
ich pozatvárala za úãasÈ na údajnom (zrejme
zinscenovanom) protikomunistickom sprisa-
haní s krycím menom Svûtlana. „Namiesto od-
‰kodného za vypálen˘ dom si otec odsedel se-
dem rokov v Jáchymove,“ hovorí s trpkou
iróniou Josef MachÛ. „To je va‰e od‰kodné –
povedali mu, keì ho zat˘kali.“ Zvlá‰tne – ãlo-
vek by si myslel, Ïe takto pochodili iba hrdi-
novia západného odboja. A moÏno ani nie
také zvlá‰tne – veì ·tátna bezpeãnosÈ sa po
februári 1948 stala azylom mnoh˘ch b˘val˘ch
nacistick˘ch kolaborantov, ktorí aj tak˘mto
spôsobom zametali za sebou stopy.

Neviem, ãi na spomienkovej slávnosti na vr-
chole kopca padlo o tejto druhej kapitole plo‰-
tinskej tragédie aspoÀ slovo – nesledoval som
prejavy poriadne, no tipoval by som, Ïe nie.
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Veì niektorí reãníci – podobne ako ja – nemuseli o tom, ão mi rozprával Josef Ma-
chÛ, ani vedieÈ. Zdá sa mi totiÏ, Ïe dnes, hoci je slobody slova ãoraz viac, sa o utr-
pení muklov v päÈdesiatych rokoch hovorí a vie ãoraz menej.

3
Plo‰tinskú tragédiu uÏ roku 1960 opísal v románe SmrÈ sa volá Engelchen La-

dislav MÀaãko. Plo‰tina sa nestala MÀaãkovou témou náhodou – v neìalek˘ch
Vala‰sk˘ch Kloboukoch, malom mesteãku kúsok od slovenskej hranice, sa roku
1919 narodil. 

Dnes uÏ neboh˘ spisovateº Ladislav MÀaãko b˘val bezpochyby odváÏny mla-
d˘ muÏ – za vojny sa dva razy pokúsil ujsÈ z okupovaného územia, raz na v˘-
chod, raz na západ. Ani raz sa mu to nepodarilo, uviazol v Amsterdame, kde ho
v lete roku 1944 zastihla správa o banskobystrickom povstaní. Vtedy sa rozho-
dol, Ïe sa vráti a Ïe aj on sa do povstania zapojí. K˘m sa mu návrat podaril, Nem-
ci povstanie potlaãili. Zamieril teda do svojho rodného kraja a stal sa ãlenom na
Vala‰sku operujúcej partizánskej jednotky. Tak sa stalo, Ïe bol aj priamym úãast-
níkom a svedkom plo‰tinskej tragédie a do smrti si kládol otázku, ãi on a jeho
druhovia nemohli tomu, ão sa stalo, zabrániÈ. Aj keì sa na Ladislavovi MÀaãko-
vi podpísala doba, v ktorej Ïil, bol to ãlovek, ktorému nech˘bala schopnosÈ spy-
tovaÈ si svedomie a hovoriÈ pravdu (ão aj nepríjemnú) nielen o in˘ch, ale aj
o sebe. 

Román SmrÈ sa volá Engelchen sa potom doãkal nielen televízneho spracova-
nia, ale roku 1962 vytvorila slávna reÏisérska dvojica Kadár – Klos aj jeho filmo-
vú verziu. O MÀaãkovom románe sa v ãase, keì vy‰iel, hovorilo ako o diele, kto-
ré smelo odtabuizováva veci, o ktor˘ch sa predt˘m mlãalo. Napriek tomuto ch˘ru
v skutoãnosti ani MÀaãko nepovedal v‰etko – nieão e‰te nemohol, a nieão e‰te
nevedel.

4
Nebola teda náhoda, Ïe ìal‰ia cesta ná‰ho mikrobusu mierila do domu Jána

MÀaãka, Ladislavovho brata, ktor˘ dodnes Ïije vo Vala‰sk˘ch Kloboukoch.*
Pred domom o‰etrovaná záhradka, vo dvore úhºadne naukladané drevo – aÏ

sa ãloveku nechce veriÈ, Ïe tu Ïijú ºudia, doÏívajúci sa uÏ veºmi vysokého veku.
Ján sa narodil o desaÈ rokov skôr ako Ladislav – má teda uÏ 96 rokov.

Na na‰u náv‰tevu boli pripravení a pustili si cel˘ televízny ‰táb aÏ do ob˘vaã-
ky. Usmiata pani MÀaãková nás pohostila desaÈroãnou slivovicou, odkladanou
len pre vzácne náv‰tevy. Ján MÀaãko bol dokonale sústreden˘ na kaÏdé slovo
a odpovedal nám na otázky bez zbytoãn˘ch ohºadov. Ak˘ mal vzÈah k svojmu
bratovi? „Nemal som ho rád.“ Preão? „PretoÏe kaÏd˘ z nás bol in˘. On bol od na-
rodenia komunista, a ja som bol od narodenia...“ Tu sa predsa len ozve vek a ná‰
hostiteº nemôÏe nájsÈ správne slovo, mlãí. „Reakcionár?“ nadráÏam mu. MôÏe
byÈ. „... a ja som bol od narodenia reakcionár.“
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A uÏ je to tu zas. ëal‰ia obeÈ Svûtlany. Zatiaº ão Ladislav MÀaãko písal v pr-
v˘ch rokoch po víÈaznom februári o monsterprocesoch propagandistické neprav-
dy, za ktoré sa neskôr ospravedlnil, jeho brat Ján putoval na päÈ rokov do Jáchy-
mova. Bol stolár – v jáchymovsk˘ch baniach robil v˘drevy. „Keì sa ma bachar
p˘tal, preão sedím, povedal som mu – ja pri robote nesedím, vidíte, Ïe stojím, se-
dieÈ budete vy.“ Na stole pred nami leÏia husle, aj tie sú jáchymovské: keì Ján
MÀaãko zistil, Ïe v˘drevy sa robia z najlep‰ieho husºového dreva, urobil vo väze-
ní aj troje huslí. Dvoje mu zabavili, jedny mu dovolili vziaÈ si po prepustení do-
mov. „Odsedel som si v‰etko, brat neurobil pre moje prepustenie niã. Ani ma tam
nenav‰tívil.“

Poãúvam to mlãky. Som presvedãen˘, Ïe medzi t˘mi dvoma nebol v skutoã-
nosti aÏ tak˘ priepastn˘ rozdiel, ako to vyzerá z rozprávania tohto star‰ieho. La-
dislav MÀaãko sa r˘chlo spamätal z víÈaznofebruárového oãarenia a investoval
svoju energiu do naprávania krívd. Ale naão to mám pripomínaÈ starému muÏo-
vi, ktor˘ sedí v kresle vedºa mÀa? Je zrejmé, Ïe to vie aj on, ale to, ão nám roz-
práva, nie sú jeho dne‰né názory – to on sa len tak Ïivo, ako to vedia starci, vra-
cia do minulosti a predvádza nám, ão si myslel a ão cítil pred vy‰e päÈdesiatimi
rokmi vo väzení.

NuÏ, znova mi môÏe zísÈ na um iba to, ão mi zi‰lo na um, keì som sa zhová-
ral s Josefom MachÛ: tu na Plo‰tine sa nedá oddeliÈ pravda o fa‰izme od pravdy
o komunizme. Keì to urobíme, ostanú nám len dve nezmyselné polopravdy.

5
Vrátil som sa z Plo‰tiny, sedím v ·tefánke, dnes znova krásnej kaviarni, kde ke-

dysi roku 1944 sedeli aj Gustáv Husák a Laco Novomesk˘ vo chvíli, keì sa do-
zvedeli, Ïe v Banskej Bystrici uÏ prepuklo povstanie. Odkázal im to vraj do ·te-
fánky minister vnútra ·aÀo Mach, a poslal im vraj aj auto, aby to e‰te predsa len
stihli. MoÏno je to anekdota, a moÏno je to naozaj pravda – udalosti sa niekedy
prepletajú neuveriteºne bizarn˘m spôsobom. 

A niekedy aj neuveriteºne odporn˘m: sedím v ·tefánke a znova si ãítam knihu
Luìka Navaru SmrÈ sa volá Tutter. Kto si tú knihu preãíta, dozvie sa z nej po-
drobnosti o tom, ako strojca plo‰tinskej tragédie Kurt Werner Tutter vôbec nebol
za svoje zloãiny poriadne potrestan˘. âesk˘ Ïandár, ktor˘ masakre iba asistoval
a jeho celá vina spoãívala v tom, Ïe „zachránil“ a odniesol si z ktorejsi horiacej
plo‰tinskej chalupy kilo klobás, dostal za to po vojne 25 rokov, a len-len Ïe uni-
kol trestu smrti. Kurt Werner Tutter, ktor˘ celú trestnú akciu vymyslel a riadil, uni-
kol spravodlivému trestu, stal sa agentom ãeskoslovenskej ·tátnej bezpeãnosti
a bol vyslan˘ do vtedaj‰ieho Západného Nemecka, kde bez problémov doÏil svoj
Ïivot. Malé problémy síce mal, keì západonemecká sluÏba odhalila únik infor-
mácií z telekomunikaãnej veÏe na bavorsko-ãesk˘ch hraniciach, kde Tutter pra-
coval. Tutter to v‰ak hravo vyrie‰il – podozrenie presmeroval na svojho niãnetu-
‰iaceho nemeckého kolegu, ktorého potom ãakali ÈaÏké dni vy‰etrovacej väzby,
v˘sluchov a domov˘ch prehliadok. 

Druhá svetová vojna bola podºa historikov prvou totálnou vojnou, v ktorej bolo
civilné obyvateºstvo vystavené rovnakému utrpeniu ako bojujúce armády. Ak je
to tak, potom je Kurt Werner Tutter priam jedn˘m zo symbolov prvej totálnej voj-
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ny. Tutter totiÏ nebol svojím zaloÏením vojak, ale zbabelec, ktor˘ si za svojho pro-
tivníka vyberal zásadne a vÏdy iba bezbranného civilistu. Svoju kariéru vraha ci-
vilistov zaãal vlastne uÏ roku 1942 v Liberci, keì zabil autom chodca. PravdaÏe,
ako Henleinova pravá ruka, nebol potrestan˘ ani vtedy. A vÏdy sa vraj pri svojich
be‰tiálnych akciách tváril ako anjel. Vedel sa skloniÈ nad spiace dieÈa, zvolaÈ „ako
nádherne spinká“ – a vzápätí uÏ vydávaÈ najkrutej‰ie rozkazy. Ladislav MÀaãko,
hoci vlastne ani presne nevedel, kto je Engelchen, dal tejto postave prez˘vku ne-
zvyãajne priliehavú. 

Vìaka MÀaãkovi je Plo‰tina z Tutterov˘ch akcií proti civilnému obyvateºstvu ak-
ciou najznámej‰ou. Predchádzali jej v‰ak podobné akcie pri potláãaní Slovenské-
ho národného povstania, kde bolo takmer sto ºudí zavraÏden˘ch na jeho priamy
príkaz. A po Plo‰tine nasledovalo 23. apríla 1945 vraÏdenie v Prlove – dvaja obe-
sení, ‰estnásÈ zaÏiva upálen˘ch, traja zastrelení. Navy‰e urãite nevieme o v‰etk˘ch
Tutterov˘ch zloãinoch. Ako hovorí historik Jozef Jablonick˘ – väã‰ina dokumentov
z tohto obdobia je e‰te na dodnes nepreskúman˘ch mikrofilmoch, ktoré ãakajú na
ìal‰iu generáciu historikov.

Jedno je isté: niet demokracie tam, kde niet úcty k obetiam. Úctu si zasluhujú prá-
ve tak obete holokaustu a druhej svetovej vojny ako obete komunistického teroru po
februári 1948. Rozhodne si nezaslúÏia, aby sa o nich rozprávalo v polopravdách. Tie
obete rozliãn˘ch totalitn˘ch systémov majú totiÏ ãasto t˘ch ist˘ch aktérov.

PRÁVNIK DO DÎUNGLE AJ DO ZÁHRADY

S na‰ím mil˘m oslávencom som sa spriatelil pred ‰trnástimi rokmi na VPN-ke.
Práve zvíÈazila neÏná revolúcia a letelo heslo: „Skonãila sa zoologická záhrada
socializmu, treba si zvykaÈ na dÏunglu demokracie.“

Aj Ernest iste bral vtedy toto heslo len ako metaforu – a za svoju úlohu pova-
Ïoval predov‰etk˘m spolupracovaÈ v‰ade tam, kde sa kládli právne základy po-
novembrovej slobody. Odborníci najlep‰ie vedia, koºko uÏitoãnej práce vtedy
tento e‰te veºmi mlad˘ – veì ani dnes nie je star˘ – právnik vykonal.

No ubehli sotva tri roky a ukázalo sa, Ïe metafora dÏungle sa zrazu zmenila na
skutoãnú dÏunglu – na dÏunglu únosov a vybuchujúcich áut. Tá dÏungla zo v‰et-
k˘ch slobôd najviac potrebovala slobodu nezákonnosti – a preto jej najmenej vo-
Àala sloboda slova, ktorá slobodu nezákonnosti ohrozovala.

V tomto období, v ktorom sa niektorí ludia usilovali nastoliÈ zákony dÏungle,
zohral Ernest Valko opäÈ svoju veºkú rolu – a nikdy nech˘bal tam, kde bolo treba
pred zákonmi dÏungle chrániÈ zákony mladej demokracie.

Viem, o ãom hovorím, lebo práve vtedy sa na‰e priateºstvo zmenilo aj na vzÈah
advokáta a jeho klienta.

Priznám sa, Ïe som nebol najlep‰í klient. Za tri roky som mal tej svojej kauzy
plné zuby, a keì sa po troch rokoch skonãila remízou na Najvy‰‰om súde, kdesi
v kútiku du‰e som bol ochotn˘ tú remízu braÈ. Dokonca, aby som mal uÏ svät˘
pokoj, som sa aj odsÈahoval do Prahy. LenÏe ukázalo sa, Ïe zobraÈ remízu, to
ne‰lo len tak. Po mojom boku v tom ‰iel právnik–bojovník, ktor˘ usúdil, Ïe re-
míza sa neberie, keì sa vec dá vyhraÈ. 
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„Pôjdeme do ·trasburgu.“
„A ão keì tam predsa prehráme? Ja na to nemám,“ hovorím mu.
„Bude to moje riziko,“ odpovedal mi vtedy Ernest. A to bolo zároveÀ moÏno aj

jedin˘ raz, ão sme spolu hovorili o peniazoch.
A tak sme ‰li do ·trasburgu – a po desiatich rokoch sme slávili víÈazstvo.
LenÏe, aby som bol presn˘ – keì to bolo predov‰etk˘m Ernestovo riziko, v‰a-

de hovorím, Ïe to bolo predov‰etk˘m aj jeho víÈazstvo. A pravdaÏe – víÈazstvo
dobrej veci.

Aj keì sa vraví, Ïe advokát musí obhajovaÈ kaÏdého klienta, Ernest Valko je
právnik – bojovník, ktor˘ si vie doÏiãiÈ aj ten luxus, Ïe sa usiluje byÈ na strane
správnych vecí. Takého som ho spoznal – a preto som rád, Ïe práve o takom Er-
nestovi Valkovi môÏem hovoriÈ v deÀ jeho jubilea.

Nedávno vy‰iel v jednom záhradkárskom ãasopise ãlánok s veºk˘m titulkom:
Trávnik v záhrade upokojuje. Titulok bol veºk˘, napriek tomu ho jedna na‰a
priateºka ãítala nepozorne – a nahlas preãítala Právnik v záhrade upokojuje. Po-
tom sa zasmiala, pri‰la na chybu, ale ja, keì som to poãul, som radostne vykrí-
kol:

„Hurá, mám pointu pre svoje laudatio Ernestovi Valkovi.“
Takí právnici, ako Ernest Valko, sú totiÏ potrební, aby sa z dÏungle stávala zá-

hrada! Takí právnici nás naozaj upokojujú. V dÏungli, aj v záhrade, v‰ade.

(Prednesené na päÈdesiatke Ernesta Valka)

CHVÁLA ABECEDY

Básnici si niekedy lámu hlavu nad t˘m, ako ão najzmysluplnej‰ie usporiadaÈ
básne v nejakej zbierke – ão sa mÀa t˘ka, pri‰iel som na to, Ïe najlep‰ie je ne-
chaÈ to na abecedu.

Spoºahol som sa na Àu napríklad v zbierke Dvaja okolo stola – a hºa: na zaãi-
atok knihy sa dostala báseÀ Ach. Povzdychom k múzam, invokáciou, sa podºa
klasick˘ch pravidiel má zaãínaÈ kaÏdé poriadne básnické dielo. A zrazu vy‰iel na
povrch aj tajomn˘ súvis medzi posledn˘m písmenom abecedy a slovom, ktor˘m
pomenúvame poslednú ãasÈ roka – abeceda pri‰la na to, Ïe Zimná pieseÀ je ako
stvorená, aby sa stala poslednou básÀou zbierky. 

Zopakoval som to potom viac ráz – usporiadal som podºa abecedy aj Veºkú
knihu slovensk˘ch rozprávok. Aj tentoraz sa mi abeceda odvìaãila za dôveru. 

Knihu si objednalo vydavateºstvo Reader‘s Digest, jeho praÏská centrála,
a odovzdával som im ju postupne. Tak sa stalo, Ïe e‰te skôr, neÏ som ju odovzdal
celú, preãítali si tam prvé rozprávky a poprosili ma, aby som vyradil rozprávku Bra-
ãek vtáãik. Je to rozprávka o tom, ako macocha zabije nevlastného synãeka a pri-
praví ho na veãeru jeho otcovi – a za trest ju potom zabije kameÀ. PraÏskej redak-
cii sa zdala priveºmi krutá.

ªúto mi bolo zriekaÈ sa tej rozprávky – veì som v nej urobil objav. Zistil som,
Ïe prvé ‰tyri slovenské slová, ktoré nám na úsvite na‰ej spisovnej reãi ako "lusus
calami" (pisársky Ïart) zanechal roku 1432 v Elifandovom kódexe benediktín Ján
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z Lefantoviec, sú vlastne telegrafickou podobou tejto rozprávky. Aj som ju nimi
ukonãil: "Amen – zabil babu kameÀ."

A zas mi abeceda poradila, ako zachrániÈ situáciu! Dal som rozprávke nov˘
názov Vtaãik neboráãik – dostala sa zo zaãiatku na koniec knihy. Dúfal som, Ïe
aÏ do konca to v Prahe ãítaÈ nebudú – a naozaj. Keì som fígeº na bratislavskom
krste knihy odhalil, vykríkol ‰éfredaktor Reader‘s Digestu Jifií Hanu‰: "Ta pohád-
ka tam zÛstala? Ty jsi s námi pûknû vypekl!"

NuÏ, aj vám radím: keì budete maÈ nejak˘ problém, poraìte sa s abecedou!

ZRÁTAL SOM T¯CH, âO BOLI TAKÍ MILÍ

Zrátal som t˘ch, ão boli takí milí,
Ïe v‰etky bezoãivosti mi odpustili.
Toºko ich bolo? ëakujem Ti, BoÏe,
na niã sa nesÈaÏujem v tejto chvíli.

Iní chodia oddychovaÈ na chalupu von z Prahy – ale o ão pohodlnej‰ie to máme my, praÏ-
skí Bratislavãania! Nemusíme sa z Prahy ani hnúÈ – a sme na chalupe. Na chalupe v Prahe.
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ZATIAª NEKOMPLETNÁ VLASTNORUâNÁ
BIBLIOGRAFIA PÔVODNEJ TVORBY

(s niekoºk˘mi poznámkami, drobné nepresnosti nie sú vylúãené,
tituly pre deti sú podãiarknuté) *

* (prevzaté z bulletinu vydavateºstva Ex tempore)

1957
Mahujá, krásna Cigánka (dramatizácia bengálskej ºudovej balady, uviedol
Slovensk˘ rozhlas)

1958
Hra pre tvoje modré oãi (Mladé letá – III. cena v súÈaÏi ML, vydané-nevy-
dané, zo‰rotované)

POZNÁMKA
Rukopis bol najprv ocenen˘ v súÈaÏi Mlad˘ch liet a mal vyjsÈ uÏ nasledujúce-
ho roku. Vidno to z toho, Ïe na obálke jedného z niekoºk˘ch exemplárov, kto-
ré sa zachránili a sú dnes zberateºskou raritou, je ako súãasÈ ilustrácie „na-
kreslen˘“ rok 1958. Preto sa táto stopa zachovala, hoci titul bol vzápätí
presunut˘ do ediãného plánu na rok 1959 – tento údaj je uÏ vytlaãen˘ dnu
v knihe. Ani vtedy v‰ak nevy‰la. Namiesto nej vy‰iel roku 1959 v t˘Ïdenníku
ÚV KSS Predvoj o nej ãlánok, ktor˘ jej vyãítal, Ïe „balamutí mladého ãitate-
ºa“. Unikátne bolo, Ïe ktosi kritizoval e‰te nevydanú knihu. Autorom kritiky
bol ak˘si J. Hronsk˘ – nejestvoval v‰ak nijak˘ literárny kritik, ktor˘ by sa tak
volal. Bol to pseudonymom nejakého funkcionára ÚV KSS a na tento vo vlast-
nej dielni vyroben˘, preventívny pamflet potom ÚV KSS „reagoval“ a knihu
poslal do mlyna na papier. V ãase, keì sa to odohrávalo (teda roku 1959), som
pracoval uÏ ako pomocn˘ robotník v tlaãiarni  –  odoberal som olovenú sadz-
bu od strojov, obÈahoval som ju na vlhk˘ papier na „prese“ a obÈahy som no-
sil na preãítanie korektorom. Obãas som si ich aj prezeral, a tak som si úplnou
náhodou v‰imol, Ïe som obtiahol ãlánok o sebe a o svojej nevydanej knihe –
a cestou do korektorne som si ho preãítal. T˘mto svojráznym spôsobom mi
vlastne galantn˘ ÚV KSS dal príleÏitosÈ, aby som si rozsudok nad Hrou pre tvo-
je modré oãi mohol preãítaÈ ako prv˘.

1960
âin-âin (bábková hra napísaná na objednávku Bábkového divadla v Îiline
na námet básne ª. Podjavorinskej, neuvedené, stratené)

1961
Jedin˘ slan˘ domov (zbierka básní, Slovensk˘ spisovateº, Cena Ivana Krasku) 
Pánska volenka (piesne do hry J. Rozsívala podºa poviedky J. Jesenského ·tvorylka)
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1963
Telefón (Mladé letá)

1964
Novoroãné pozdravy (Mladé letá)

1965
Zlatú‰ik (Mladé letá)

1966
Kolesá, krúÈte sa (Mladé letá) 
Botafogo (bábková hra, premiéry v Bratislave, Îiline a Nitre, neskôr vydala
Diliza)

1967
Hlava, ktorú som mal vtedy (Mladé letá – Cena Mlad˘ch liet)
O hluchej babke a vnúãikovi Zlatú‰ikovi (Mladé letá – Cena Mlad˘ch liet)

1968
Zelené jelene (Mladé letá – Cena Mlad˘ch liet) 
Straten˘ zverinec (Mladé letá) 
Kuchárska kniha pre deti (Mladé letá)

1970
Kriedov˘ kruh (zbierka básní, Slovensk˘ spisovateº) 
Rozprávky na niti (Mladé letá)
·korec v˘letník (Mladé letá) 
Kto to mamke pomáha (Mladé letá) 
Zvífiecí báje (v ãe‰tine, Severoãeské nakladatelství)

1972
Kúzelník a kvetinárka (Osveta)

POZNÁMKA
Podºa tejto rozprávky vznikol v Slovenskej filmovej tvorbe neskôr aj rovno-
menn˘ kreslen˘ film reÏiséra Herolda, v˘tvarne na Àom spolupracoval ilustrá-
tor knihy Miroslav Cipár a text nahovoril Milan Lasica. Film získal aj medzi-
národné ocenenia. Îiaº – nepamätám sa, kedy vznikol a aké to boli ceny.

Kocúr a jeho chlapec (Obzor) 
Hviezdiãková rozprávka (Smena) 
Botafogo v ãiÏmách (bábková hra – premiéra v Banskej Bystrici, vydala Lita)
Botafogovo bohatstvo (bábková hra – premiéra v Banskej Bystrici, vydala Lita)
Hra, v ktorej sa spí (detsk˘ muzikál s Milanom Novákom, premiéra v Dome
pionierov, vydala Lita) 
Anglická blcha v cárskom Rusku (televízna hra podºa poviedky Nikolaja Leskova)



Nos (televízna hra podºa poviedky Nikolaja Vasilieviãia Gogoºa.)

POZNÁMKA
Obidve inscenácie uviedla Slovenská televízia v réÏii Karola StráÏnického, re-
prízy zakázala cenzúra – Veºvyslanectvo ZSSR proti nim oficiálne protestova-
lo, vraj sa v nich pod rú‰kom uvádzania ruskej klasiky zosmie‰Àuje Sovietsky
zväz. Anglická blcha v cárskom Rusku sa neskôr na obrazovku predsa len e‰te
niekoºko ráz vrátila, Nos ostal v trezore.

1973
Paracelsus (zbierka básní, Smena)

1974
Modrá kniha rozprávok (Mladé letá – Cena Mlad˘ch liet, Cena Zväzu slovensk˘ch
spisovateºov, Zápis na ãestnú listinu Hansa Christiana Andersena)
Dnes vám hráme v zlatom ráme (Mladé letá – s Oºgou Feldekovou)

1975
Pod stolom (hra na motívy rôznych básnikov pre deti, Poetická scéna)

1976
Dvaja okolo stola (zbierka básní, Slovensk˘ spisovateº) 
Jantárov˘ svet (Mladé letá)
Kvet alfabet (Slovensk˘ spisovateº – v˘ber z poézie pre deti)

1977
Oravské motívy (bibliofília Hviezdoslavovho Kubína)
Na mot˘lích krídlach (Mladé letá)
5 x Botafogo (Tatran) 
Metafora (Poetick˘ súbor Novej scény – divadelná hra)

1978
Teta na zjedenie (·túdio Novej scény – divadelná hra) 
Vesel˘ album zvierat (Mladé letá)

1979
Jáno‰ík podºa Vivaldiho (·tátne divadlo Ko‰ice – divadelná hra)

1980
Poznámky na epos (zbierka básní, Smena)

POZNÁMKA:
Distribúcia tejto básnickej zbierky bola zakázaná na pokyn ÚV KSS – kniha
bola v tichosti uvoºnená do distribúcie aÏ po niekoºkomesaãnom vy‰etrovaní.
Aj po uvoºnení mali médiá zákaz zmieÀovaÈ sa o nej.
KameÀom úrazu boli najmä básne V pasci, Alba pre Albína a Vladimír Kom-
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pánek páli svoje so‰ky, z ktor˘ch cenzúra preãítala alúzie na vojenskú inter-
venciu v roku 1968, na sebaupálenie Jána Palacha, na neslobodu a cenzúru.
Dokonca aj v ºúbostnej básni, vo ver‰i „hovorí‰ reãou národa, ão vyhynul“,
objavila cenzúra naráÏku na zniãenie slovenského národa.

Z reãi do reãi (Slovensk˘ spisovateº – eseje o básnickom preklade) 

1980
Van Stiphout (román, Slovensk˘ spisovateº)

POZNÁMKA
Cenzúra z tohto románu vy‰krtla 20 strán – takmer celú kapitolu Proces, v kto-
rej som opisoval Ïilinsk˘ monsterproces s „proti‰tátnou skupinou Kauzál
a spol.“ (jeden z obÏalovan˘ch bol aj môj otec).

1982
Homo scribens (eseje, Smena)

POZNÁMKA
Distribúcia tejto knihy esejí bola zakázaná na pokyn ÚV KSS – kniha bola v ti-
chosti uvoºnená do distribúcie aÏ po niekoºkomesaãnom vy‰etrovaní. Aj po
uvoºnení mali médiá zákaz zmieÀovaÈ sa o nej.
âasopis Romboid usporiadal o nej diskusiu, ktorej publikovanie „v budúcom
ãísle“ avizoval na záloÏke jedného ãísla – ale to „budúce ãíslo“ nikdy nevy-
‰lo. Pôvabné je, Ïe príãinou zastavenia knihy bola esej Ako, v ktorej som opi-
soval podobn˘ príbeh – zo‰rotovanie knihy

Hra pre tvoje modré oãi pred 25 rokmi.

1983
Zelená kniha rozprávok (Mladé letá)

POZNÁMKA
Distribúcia knihy bola ohrozená kvôli rozprávke Zelené jelene, ktorá bola jej
súãasÈou. Na pokyn ÚV KSS sa musel  niekoºkomesaãnému vy‰etrovaniu pod-
robiÈ aj ilustrátor knihy Albín Brunovsk˘ – podozrievali ho, Ïe vedºa „hlavy
brava“ v tejto rozprávke nakreslil hlavu konkrétneho funkcionára.
Lapajova ‰ºapaj (Mladé letá –vybrané spisy, reedícia kníh O hluchej babke
a vnúãikovi Zlatú‰ikovi a Vesel˘ album zvierat)

1984
Perinbaba (Slovenská filmová tvorba – filmov˘ scenár)

POZNÁMKA
Film sa nakrúcal v koprodukcii s nemeck˘mi spoloãnosÈami Bavaria film a Tau-
rus a podmienkou spolupráce bol nemeck˘ námet. Preto sa v nemeckej verzii
volá Frau Holle  – podºa rozprávky bratov Grimmovcov. Inak v‰ak má s tou

117



rozprávkou (v ktorej vystupujú len ‰tyri Ïeny) máloão spoloãné. Film, ktor˘ po-
dºa tohto scenára nakrútil reÏisér Juraj Jakubisko (s Giuliettou Masinou v hlav-
nej úlohe), sa premietal aj na 42. roãníku festivalu v Benátkach, kde získal jed-
nu z ne‰tatutárnych cien. (V tom ãase, keì ju získal, sa to v‰ak
v âeskoslovensku tajilo, pretoÏe to bola cena „za humánnu my‰lienku“, ktorú
udeºoval Vatikán. Cena ostala v trezore riaditeºa Slovenskej filmovej tvorby
a verejnosÈ sa o nej z domácich médií nikdy nedozvedela.)

Moja prvá dúha (Mladé letá)

1986
Slovák na Mesiaci (zbierka básní, Slovensk˘ spisovateº)

POZNÁMKA
Cenzúra vyradila z tejto zbierky báseÀ RiÈol˘za, ktorá sa v‰ak ‰írila v odpisoch.

Milovanie pred usnutím (Tatran – v˘ber z poézie)

1987
Utekajte, sleãna Nitu‰ (Divadlo A. Bagara – divadelná hra)
Perinbaba (Lita – divadelná hra) 
Umenie neodísÈ (Nová scéna – divadelná hra, vy‰la v knihe Dve hry o prav-
de) 
Skú‰ka (Slovenské národné divadlo, divadelná hra, vy‰la v knihe Dve hry
o pravde)

1989
A` propos svûdomí (âeskoslovensk˘ spisovatel, vy‰lo len po ãesky)

1990
PlakaÈ je krásne (Smena, zbierka básní, pôvodne vytlaãená a zastavená 1987)

POZNÁMKA
Táto básnická zbierka mala pôvodne vyjsÈ v roku 1987, tesne pred posledn˘mi kni-
hárskymi prácami ju v‰ak zastavil ÚV KSS a ako nezviazaná makulatúra ostala le-
ÏaÈ v tlaãiarni. Niekoºko ºudí sa dostalo k takémuto e‰te nezviazanému exempláru
s vroãením 1987, dokonca si ho  aj sami dávali zviazaÈ. Ja ho, Ïiaº, nevlastním.
Hneì po neÏnej revolúcii sa riaditeº vydavateºstva Smena poponáhºal so zviazaním
a dodatoãn˘m vydaním knihy – svojvoºne v‰ak zmenil v tiráÏi rok vydania na 1990.

Dve hry o pravde (Slovensk˘ spisovateº)
Van Stiphout (v maìarãine, Madách)

POZNÁMKA
Vydavateºstvo Madách si dalo e‰te za socializmu preloÏiÈ necenzurovan˘ ru-
kopis románu a chystalo sa ho vydaÈ aj s kompletnou kapitolou Proces – ne-
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Ïná revolúcia uskutoãnenie tohto zámeru predbehla, takÏe z vroãenia v tiráÏi
túto odvahu vydavateºstva uÏ nevidno, zaslúÏi si v‰ak, aby bola zaznamenaná.

1991
Usmiaty otec (Slovensk˘ spisovateº / Columbus – v˘ber z poézie)

1992
Odzemok na rozlúãku (zbierka básní, Archa)

1994
Veºk˘ pierot (Nová scéna, muzikál – spoluator libreta Milan Sládek, hudba
Va‰o Patejdl)

1995
SmrÈ v ruÏovom (Divadlo Na zábradlí, Praha, divadelná hra, vy‰la v praÏ-
skom ãasopise Slovenské rozhºady)
Teta z Prahy (Divadlo Labyrint, Praha, divadelná hra vy‰la ako príloha ães-
kého ãasopisu Divadlo)

1996
Hurvínkovo okno (v ãe‰tine, Divadlo Spejbla a Hurvínka, bábková divadel-
ná hra, v slovenãine Botafogovo okno, na scéne neuvedené)

1997
Snûhová královná (v ãe‰tine, uviedla agentúra A-Stone v Divadle Jifiího Grossmana,
muzikál, hudba V. O. Bauer, neskôr prepísané aj do slovenãiny)

1998
Pápûrnice (Slovácké divadlo v Uherskom Hradi‰ti, v ãe‰tine, nová  verzia
hry Perinbaba, neskôr prepísaná aj do slovenãiny – znova pod názvom Pe-
rinbaba)

1999
Milovanie v pokroãilom veku (Slovensk˘ spisovateº, zbierka básní)
Hraj, noha, a ty, druhá, tancuj! (Divadlo J.G.T. Zvolen, divadelná hra, vy‰la
v knihe Tri hry)

2000
Z dreva vyrezané (Divadlo J.G.T. Zvolen, nová verzia hry Jáno‰ík podºa Vi-
valdiho – vy‰la v knihe Tri hry)
Îlt˘ balónik (Divadlo Cyrano, literárny kabaret, vy‰iel aj ako súãasÈ bás-
nickej zbierky Milovanie v pokroãilom veku)

2001
LeÈte, sleãna Nitu‰ (Divadlo J.G.T. Zvolen, nová verzia divadelnej hry Ute-
kajte, sleãna Nitu‰)
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2002
Horor v horárni (Slovenské národné divadlo, divadelná hra – vy‰la v knihe
Tri hry)
SmrÈ v ruÏovom (Divadlo J.G.T. Zvolen, divadelná hra, prepracovaná ver-
zia)
Tri hry (Ex Tempore, Panenka & Panenka)

2003
Veºká kniha slovensk˘ch rozprávok (Reader´s Digest, vy‰lo aj v ãe‰tine)
Modrozelená kniha rozprávok (Ex Tempore, Panenka & Panenka, autorsk˘ v˘ber
rozprávok z Modrej a Zelenej knihy rozprávok, v tomto usporiadaní prvé vydanie)
This Side Up (BB art – v˘ber z poézie)

2004
Lekárniãka zamilovan˘ch (zbierka básní, Ikar)
Lomidrevo (Mestské divadlo v Îiline, divadelná hra)

2005
Van Stiphout (Ex tempore doplnená reedícia)

2006
V (otcovej) Prahe (poznámky na pamäti, Slovensk˘ literárny klub v âR
a Spolok priateºov slovenského divadla)
Sedemdesiat o láske (v˘ber z poézie zostavila Oºga Feldeková, Ikar)
Slovák na Venu‰i (Primus, v˘ber z poézie v ãe‰tine)
Dlh˘ ·irok˘ a Bystrozrak˘, alebo keì má baãa ‰tastie na zázraky (Divadlo
J.G.T. Zvolen, divadelná hra)

P. S.

Do ãe‰tiny boli z mojej poézie preloÏené v˘bery Metafory, Hudba pfied milo-
váním, R˘my a ‰pr˘my (pre deti) a práve vychádza Slovák na Venu‰i –  v‰etky
preloÏil Jifií Îáãek.
Román Van Stiphout preloÏila Anna Kfiemenáková.
Modrou knihu pohádek a Velkou knihu slovensk˘ch pohádek preloÏila Jana ·t-
roblová (tú prvú, za normalizácie,  pod menom Ivo Vaculín).
Zvífiecí báje (ktoré vy‰li najprv samostatne v ãe‰tine, v slovenãine sa aÏ neskôr
stali súãasÈou Modrej knihy rozprávok) preloÏil Z. K. Slab˘.
V˘ber z publicistiky a esejistiky, ktor˘ pod názvom À propos svûdomí vy‰iel
len po ãesky, preloÏil Emil Charous. (Emil Charous preloÏil aj v˘ber z próz
Oºgy Feldekovej Dûvãe a ‰tûstí.)
Ist˘ ãas som bol poradcom nakladateºstva Mladá fronta pre v˘ber slovensk˘ch
titulov a moje doslovy, napísané pre odporúãané ãeské vydania, nájdete v kni-
hách Rudolf Sloboda, Rozum, Milan Rúfus, Óda na radosÈ a Vincent ·ikula,
Z domu na kopci. (Najnov‰ie k nim pribudol aj doslov k Slobodovmu románu
Láska, ktor˘ vydali Vûtrné ml˘ny a obsahuje ho aj táto kniha.)
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Viaceré ãeské divadlá uvádzali moje hry. Hru  Jáno‰ík podle Vivaldiho preloÏil pre
Divadlo S. K. Neumanna Eduard Svûtlík, hru Smrt v rÛÏovém pre Divadlo Na zá-
bradlí Jan Gogola, hru Botafogo pre divadlo Sluníãko Erik Kollár. Hru Metafora, kto-
rá vy‰la len ako rozmnoÏenina Dilie, preloÏil Jifií Îáãek.
Hry Hurvínkovo okno (Divadlo S+H) Snûhová královná (Divadlo J. Grossmana)
a Pápernice (Slovácké divadlo) som napísal po ãesky. To, Ïe ovládam aj ãe‰tinu,
som v‰ak dokázal uÏ dávno predt˘m: vyprovokoval ma k tomu niekdaj‰í dramaturg
brnianskeho divadla Reduta Ivo Osolsobû, ktorého zaujal mÛj preklad piesní do
Colporterovho muzikálu Kiss Me Kate –  a objednal si u mÀa aj ich ãesk˘ preklad.
AspoÀ jedna strofa z toho prekladu (z piesne I Hate Men –  MuÏÛm fuj):

MuÏ v hospodû je samej kec,
tam zpívá Gaudeámus – 
v‰ak domÛ jde jak cizinec,
co psal vo nûm ten Kámus,
a kdyÏ mu vyãte‰ malou vûc,
hneì ztropí velkej rámus – 
a proto muÏÛm fuj!

BIBLIOGRAFIA KNIÎN¯CH
A INSCENOVAN¯CH PREKLADOV

1957
Tosltoj, L. N., âo je umenie? (Slovensk˘ spisovateº - prekladal som citova-
né ver‰e)

1958
Bednyj, Demian, Môj spev (SVKL – ãasÈ knihy) 

1960
Lysohorsk˘, Ondra, Brázdou k vesmíru (Slovensk˘ spisovateº – ãasÈ knihy)

1963
Nechoda, Ivan Ivanoviã, Najmocnej‰í na svete (Mladé letá –  ãasÈ knihy)
Stfieda, Jifií, Tri rozprávky z tisícich (uviedlo Bábkové divadlo Bratislava, vy-
dala Diliza)

1964
âapek, Josef, Dobre sa to skonãilo alebo Tuãn˘ pradedu‰ko (uviedla Nová
scéna,  vydala Diliza)

1965
Mar‰ak, Samuil, Kde obedoval vrabec (Mladé letá)
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1966
Maximoviãová, Desanka, Nech sa páãi na v˘stavu (Mladé letá)

1967
Vysok˘ je banánovník (Tatran, malajské pantuny – jazyková spolupráca
Gabriel Altman)
Blok, Andrej, DvanásÈ (vy‰lo ako bibliofília Hviezdoslavovho Kubína, po-
tom v Slovensk˘ch pohºadoch a v Prekladoch)
Majakovskij, Vladimír, Oblak v nohaviciach, Flauta chrbtica (Slovensk˘ spi-
sovateº)
Lautréamont, I. D. Comte de, Poézia (Slovensk˘ spisovateº)
Hrubín, Franti‰ek, Celé dni sa hrávame (Mladé letá)
Brzechwa, Jan, Neobyãajné príhody pána Machuºku (vydala Diliza, divadelná
hra pre deti, neskôr som podºa nej urobil scenár, ktor˘ uvie-dka Slovenská te-
levízia) 
Malík, Jan, Lopta Hopta (divadelná hra pre deti – Diliza)
Lipsová E., Kniha o Indiánoch (Obzor, prekladal som indiánske ver‰e)

1968
Nezval, Vítûzslav, Veci, kvety, zvieratká a ºudia pre deti (Mladé letá)
Galczyƒski, Konstanty Ildefons, Mlynãek na kávu (Mladé letá, s Oºgou Fel-
dekovou)
Mar‰ak, Samuil, Kolotoã (Mladé letá)
Cinybulk, Vojtech, Hraãky na cestách (Diliza, divadelná hra pre deti, pre-
klad a úprava)

1971
Thákur, Rabindranáth, Stroskotanci (Slovensk˘ spisovateº, prekladal som
ãasÈ knihy, Básne a GitándÏali – jazyková spolupráca N. A. Zoberi)
PovesÈ o krásnej A‰me (Mladé letá –  jazyková spolupráca Anna DoleÏalová)
Zweig, Stefan: Mária Stuartová (Obzor, prekladal som ver‰e Márie Stuarto-
vej  tvoriace súãasÈ knihy)
Jaro‰, Jifií, Prasiatka sa vlka neboja (Lita, divadelná hra pre deti)

1972
âapek, Josef, Kauck˘, Tomá‰, O psíãkovi a maãiãke (Lita, divadelná hra pre
deti)
Lauth, Helga a Haimo, Toto je dreven˘ Ivko (Mladé letá –  neskôr som zis-
til, Ïe vznikol môj pôvodn˘ text a prisvojil som si ho)
Majakovskij, Vladimír, VeºaváÏení súdruhovia potomci (Slovensk˘ spisovateº)

1974
Shakespeare, Othello (uvedené v televízii a vydané v podobe záujmového
nákladu âeskoslovenskej televízie) 
Tokmakovová Irina, Kde spí rybka (Mladé letá)
Michalkov Sergej, Veselí zajkovia (Mladé letá – ãasÈ knihy)
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Majakovskij, Vladimír, Záviìte mi (Slovensk˘ spisovateº)
Sofokles, Antigona (uviedlo Slovenské národné divadlo, vydal Slovensk˘
spisovateº – jazyková spolupráca Jozef  ·paÀár)
Kern, Ludwik Jerzy, NosoroÏce v droÏke, Îirafa u fotografa (Mladé letá)

1975
Mrevli‰vili, Makvala, Ma‰ko Nepostra‰ko (Nakaduli Tbilisi –  ãasÈ knihy, pr-
v˘ch 108 ver‰ov)
Mar‰ak Samuil, Dietky z klietky (Mladé letá)

1976
Antonyã, Bohdan-Ihor, Oãaren˘ pohan (V˘chodoslovenské vydavateºstvo)
Jeffers, Robinson, Gro‰ovan˘ Ïrebec (Slovensk˘ spisovateº –  jazyková spo-
lupráca Jan Klíma)
Stefanov Dimitar, Slneãné prasiatka (Mladé letá)
Donkov, Kalin, Chvíºa slnka (Smena – ãasÈ knihy)
Shakespeare, William, Othello (vy‰lo ako záujmov˘ náklad âeskosloven-
skej televízie, voºn˘ preklad)

1977
Apollinaire, Guillaume, Zbrojná truhlica (bibliofília – diplomová práca Mar-
tina âinovského na V·VU – jazyková spolupráca Anna Blahová)
Erben, Karel Jaromír, Kytica (Mladé letá)
·esÈdesiat (Slovensk˘ spisovateº – ãasÈ knihy, spomedzi ‰esÈdesiat rusk˘ch
básnikov som prekladal Berggoºcovú, Inova, Surkova a ìal‰ích)

1978
âapek, Karel, âapek, Josef, Lásky hra osudná (uviedol Poetick˘ súbor No-
vej scény, vydala Lita, piesne moje, prvú verziu som robil e‰te kedysi v päÈ-
desiatych rokoch pre divadeln˘ krúÏok Filozofickej fakulty, neskôr ten prv˘
preklad uviedli ‰tudenti V·MU)
Kuan Chan-ãching, Pavilón nad riekou, Násilník (uviedol poetick˘ súbor
Novej scény – jazyková spolupráca Dana Kalvodová, vydala Lita)
Brzechwa, Jan, Akadémia pána Machuºu (prekladal som ver‰e do knihy, kto-
rú preloÏila Oºga Feldeková)

1979
Kollár, Ján, Dcéra Slávy (Slovensk˘ spisovateº)
StojedenásÈ slovensk˘ch sonetov (Slovensk˘ spisovateº, Pu‰kinov a ·afári-
kove sonety)

1980
Majakovskij, Vladimir, V. I. Lenin (Slovensk˘ spisovateº)
Jilemnick˘, Peter, 99 bielych koní (Slovensk˘ spisovateº – ãasÈ knihy)
Ver‰e proti smrti, antológia protifa‰istickej poézie (Slovensk˘ spisovateº –
ãasÈ knihy, prekladal som F. ·rámka, S. K. Neumanna, V. Nezvala, K. I. Ga-
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∏czyƒského, V. Korotyãa, R. Lubkivského, B. Olijnyka) 
MuÏn˘ vek (Slovensk˘ spisovateº, antológia poézie básnikov maìarskej ná-
rodnosti v âSSR, ãasÈ knihy!

1981
Pu‰kin, A. S., Piková dáma (Tatran, ãasÈ knihy –  prekladal som Bachãisa-
rajskú fontánu, Domãek v Kolomne  a Grófa Nulina)
âist˘mi rukami (Smena, antológia mladej ukrajinskej poézie, prekladal som
Korotyãa, Olijnyka)
Preklady (Slovensk˘ spisovateº, obsahuje t˘chto autorov alebo v˘tvory ºu-
dovej poézie: Poézia Aztékov, A‰ma, Malajské pantuny, Balada o Iline ·an-
drovej, G. A. Bürger, R. Thákur, I. D. Comte de Lautréamont, E. Verhaeren,
G. Apollinaire, J. Rizal, R. Jeffers, B.-I. Antonyã, A. S. Pu‰kin, A. Blok, S. Kir-
sanov)

1982
Sofokles, Antigona (Tatran – revidovaná reedícia vydania z roku 1974)
Olijnyk, Borys, Zaklínanie ohÀa (V˘chodoslovenské vydavateºstvo, ãasÈ knihy)

1983
Tokmakovová, Irina, Kde spí rybka (Mladé letá) 
Desnos, Robert, Spevobáje a spevokvety (Mladé letá, jazyková spolupráca
Anna Blahová)

1984
Nezval, Vítûzslav, Zázrak dúhy (Mladé letá)
Lermontov, Michail Jurjeviã, Démon. ªudia a vá‰ne. KÀaÏná Ligovská (Tat-
ran, ãasÈ knihy) 

1985
Kvety vÍn (Slovensk˘ spisovateº, v˘ber zo starej japonskej poézie, jazyková
spolupráca Viktor Krupa)
Vysockij, Vladimír, Môj Hamlet (Slovensk˘ spisovateº, ãasÈ knihy)
Horatius Flaccus, Quintus, O umení básnickom. Satiry. Listy (Tatran, ãasÈ
knihy)

1986
·afárik, Pavol Jozef, Tatranská Múza so slovanskou l˘rou (Tatran)

1987
Aktívne svedomie (Slovensk˘ spisovateº, antológia súãasnej ruskej poézie –
zlikvidované ·tátnou bezpeãnosÈou)
OkudÏava, Bulat, Môj Arbat (Smena, ãasÈ knihy)

1988
Jevtu‰enko, Jevgenij, Len aby z toho nieão nebolo (Smena – ãasÈ knihy)
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1989
Majakovskij, Vladimír, Sebe milovanému (Slovensk˘ spisovateº)

1990
Kuan Chan–ãching, Pavilón nad riekou, Násilník, ZvodkyÀa, Letn˘ sneh
(Tatran, jazyková spolupráca Dana Kalvodová)
Nezval, Vítûzslav, Papagáj na motocykli (Slovensk˘ spisovateº)
Vysockij, Vladimír, ·tyri ‰tvrtiny cesty (Smena)
Tak˘ bol Vladimír Vysockij (Obzor, prekladal som básne)
·ibeniãné piesne (Tatran, nemecká, rakúska, ‰vajãiarska balada od  9. storoãia po sú-
ãasnosÈ –  prekladal som t˘chto autorov:  L. Gleim, J. G. Herder, G. A. Bürger, J. W.
Goethe, F. Schiller, N. Lenau, H. Heine, A. H. Hoffmann von Fallersleben, A. Glassb-
renner, G. Weerth, F. Hebbel, C. F. Mayer, T. Storm, T. Fontane, J. V. von Scheffel, P.
Heysse, F. von Saar, F. Dahn, Lulu von Strauss und Torneyová, B. F. von Münchhau-
sen, A. Miegelová, Ch. Morgenstern, G. Heym, J. van Hoddis, E. Lasker-  Schüllero-
vá, A. Lichtenstein, G. Trakl, F. Hardekopf, P. Zech, R. Leonhard, I. Goll, E. Kästner)

1991
Goethe, J. W., Farebn˘ odlesk (Slovensk˘ spisovateº, jazyková spolupráca
Magda Rozko‰ná)
Koºko jahôd rastie na mori (Slovensk˘ spisovateº, antológia anglickej non-
sensovej poézie, podstatná ãasÈ Edward Lear)

1992
Heine, Heinrich, Lorelei (Slovensk˘ spisovateº, jazyková spolupráca Mag-
da Rozko‰ná, zostavil a doslov napísal Ludvík Kundera)

1994
Anonym, Luká‰ Vajãatec (Aries Ostrava)
Morgenstern, Christian, Noãn˘ spev r˘b (Slovensk˘ spisovateº, jazyková
spolupráca ªubomíra Feldeková)
Goldoni, Carlo, âertice (uviedlo Slovenské národné divadlo)
Shakespeare, William, Sen svätojánskej noci (uviedlo Slovenské národné
divadlo, neskôr vydal Columbus v spolupráci so ‰túdiom IQ Design)

1995
Pu‰kin, Alexander, Severná ruÏa (Slovensk˘ spisovateº)

1996
Vrchlick˘, Jaroslav, Rytífi Smil – Rytier Smil (R3 Praha)
Shakespeare, William, Ako sa vám páãi (uviedlo Slovenské národné divadlo)

1998
Shakespeare, William, Coriolanus (uviedlo Divadlo SNP v Martine)
Apollinaire, Guillaume, Ó, dievãatá, ó, moje roky (Slovensk˘ spisovateº, ja-
zyková spolupráca Anna Feldeková a Anna Blahová)
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1999
Rimbaud, J. A., Moje malé milenky (Slovensk˘ spisovateº, jazyková spolu-
práca Anna Feldeková)
Shakespeare, William, Skrotenie ãertice (uviedli Letné shaskepearovské slávnosti
v Prahe, dvojjazyãne – ãeská ãasÈ prekladu Martin Hilsk˘) 
Îáãek Jifií, Ftáci (uviedlo Staré divadlo Nitra)

2000
Rostand, Edmond, Cyrano (vydala ªubomíra Hornáãková v spolupráci s Ivanom
Panenkom jazyková spolupráca Anna Feldeková, krat‰í preklad bol pôvodne pre-
loÏen˘ pre spoloãnú inscenáciu divadiel Astorka a ·túdio S)
Poe, Edgar Allan, Havran (Petrus, ãasÈ knihy, obsahujúcej niekoºko sloven-
sk˘ch prekladov Havrana)
Shakespeare, William, Búrka (uviedlo Slovenské národné divadlo)
Goggin, Dan, Mní‰ky (uviedlo divadlo bé-dur)

2001
Shakespeare, William, Sonety (Petrus)

2002
Shakespeare, William, Antonius a Kleopatra (uviedlo Slovenské národné di-
vadlo)
Goggin, Dan, Mní‰ky milionárky (uviedlo divadlo Gé-dur)
Pre‰ern, France, Básne – Pesmi (Mestna obãina Kranj)

2003
Veldeke, Henric van, Krásne slovo, sladká melódia (Ryba–edition, jazyko-
vá spolupráca Mojmír Grygar)
Shakespeare, William, Trojkráºov˘ veãer (uviedlo Slovenské národné diva-
dlo)
Kipling, Rudyard, Keì (Ex tempore)
Thákur, Rabindranáth, GitándÏali (Ex tempore, revidovan˘ preklad)

2004
Shakespeare, William, Romeo a Júlia (uviedla agentúra SCHOK, pouÏitá len
dojka)
Shakespeare, William, Sonety (druhé revidované vydanie, Petrus)
Schiller, Friedrich, William, Óda na radosÈ (Petrus)
Shakespeare, William, Othello (uviedlo Divadlo V·MU, na rozdiel od ni-
ekdaj‰ej voºne preloÏenej televízne verzie nov˘ preklad)

2005
Jesenin Sergej Neodovzdaná l˘ra (Columbus)
Jesenin Sergej Chuligán (Slovart)
Meisels, Vera, Moje vytrhnuté korene (SNM – Múzeum Ïidovskej kultúry)
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·imko, Daniel, Svet v stratenej rukavici (Ars stigmy)
·imko, Daniel, You are snow – Si sneh (Petrus)
Shakespeare, William, Romeo a Júlia (Ikar, v nasledujúci rok po kniÏnom
vydaní uviedlo preklad divadlo Astorka) 
Shakespeare, William, Trojkráºov˘ veãer (Ikar)
Shakespeare, William, Sen svätojánskej noci (Ikar, revidovan˘ preklad) 
Shakespeare, William, Benátsky kupec (uviedli Letné shakespearovské sláv-
nosti v Bratislave, dvojjazyãne – ãeská ãasÈ prekladu Martin Hilsk˘)
Shakespeare, William, Othello (uviedlo ·tátne divadlo Ko‰ice, opäÈ revido-
van˘ preklad)
Bryll, Ernest, Maºované na skle (uviedla Nová scéna)
Thomas, Brandon, Charleyho teta (uviedlo ·tátne divadlo Ko‰ice, parafráza)

2006
Chajjám , Omar, TúÏba je vták, ão nie je v tvojej sieti (Ryba edition), 
Nezval, Vítûzslav, Manon Lescaut (uviedlo Slovenské národné divadlo)
Shakespeare, William, Antonius a Kleopatra (Ikar)
Shakespeare, William, Ako sa vám páãi (Ikar)
Shakespeare, Hamlet (Ikar)
Weislitzová, Vûra, Dcéra Oºgy a Lea (SNM – Múzeum Ïidovskej kultúry)
S∏obodzianek, Tadeusz, Prorok Ilja (uviedlo Teatro Tatro)

Zatiaº pre nedostatok presn˘ch údajov nezaradené Apollinairove Farby ãasu, Gri-
bojedovove Útrapy z rozumu, a ìal‰ie hry, muzikály a operety ako napríklad West
Side Story, My Fair lady, Kiss Me Kate, Grék Zorba, Mamzelle Nitouche, Cigánsky
barón, ParíÏsky Ïivot, Rok na dedine, Limonádov˘ Joe, Balada pre banditu, Radúz
a Mahuliena, Charleyho teta, Malá noãná hudba a okolo 30 ìal‰ích titulov, prelo-
Ïen˘ch pre Slovenské národné divadlo, Novú scénu, a iné divadlá alebo televíziu.

Z literatúry o ªubomírovi Feldekovi odporúãame do pozornosti predov‰etk˘m
v Kalligrame vydanú monografiu 

René Bílik, ªubomír Feldek (Kalligram 2000).
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