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Slavo Kalný

Persona non grata

Korešpondent

Uprostred mája 1968 som sa ako šéfredaktor Smeny príhovorom rozlúčil 
s čitateľmi. Pôvodne som mal ísť za korešpondenta Mladej fronty a Smeny na 
Balkán, ale pražský kolega ma predbehol. Zostala Moskva. Brať Moskvu?

Známych i priateľov som svojím záujmom aj o Moskvu prekvapil. Podakto-
rí nesúhlasili, iní krútili hlavou, ale väčšina prikývla. Najmä profíci vedeli, že 
Rusko je vysoká škola možností, lebo tam je vždy o čom písať. Už dávnejšie 
som sa zblížil s básnikom Emilom Boleslavom Lukáčom. Ten za trest dlhé ro-
ky pracoval v tlačiarni ako „nočný“ korektor. Bol som rád, že mi dôveroval, 
oceňoval som najmä jeho svojský pohľad na politiku i kumšt, ktoré sa odohrá-
vali za oficiálnym paravánom. Lukáč bol rusofil, ten mi Rusko úprimne odpo-
rúčal. Podobný názor mali kolegovia Podstupka, Chňoupek, Gryzlov a Vlado 
Ferko. Ale v tom čase sme pokojne nespávali ani doma, lebo do Moskvy mala 
ísť so mnou aj manželka s deťmi. Post korešpondenta trvá minimálne tri roky. 
Čo však bude o tri roky, netušil ani jasnovidec, lebo sme nevedeli ani to, čo bu-
de zajtra. Politika sa premieňala na riavu prekvapení.

Posledné dobrozdanie mi dal aj vtedajší predseda ÚV ČSM Dr. Zbyněk 
Vokrouhlický. „V Moskve budeš užitočnejší ako v Belehrade. Máš rozhľad,  
pero, na spravodajstvo zabudni... na to sú agentúry. Budeš cestovať a písať 
atraktívne reportáže. Peniaze máme, náklady našich denníkov krásne stúpa-
jú.“

Tých peňazí až toľko nebolo, lebo učiteľa ruštiny docenta Laca Mikušku 
som si platil zo svojich. Ale vydavatelia sa zachovali grandsky: Šoferák som 
si robil súkromne na podnikovej volge, lebo na takom voze som mal jazdiť aj 
v Moskve. Keď ma žena videla za volantom, chytala sa za hlavu a pre istotu si 
šoferák urobila aj ona. Vodičák som síce získal, ale za volant som si nikdy ne-
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sadol. Po dvoch mesiacoch intenzívnej ruštiny, histórie a zemepisu mi objed-
nali letenky.

Do Moskvy sme leteli koncom júla 1968, dva dni pred konferenciou dele-
gácií ZSSR a ČSSR v Čiernej nad Tisou. Politická situácia bola nepríjemne vy-
hranená a nepomohlo jej ani spomínané „vagónové stretnutie“, ktoré sa skon-
čilo fiaskom. Vtedy člen sovietskej delegácie B. Šelest hrubým spôsobom obvi-
ňoval čs. delegáciu a tvrdil, že sa usiluje o odtrhnutie Zakarpatskej Ukrajiny od 
ZSSR. Naša delegácia opustila na pol dňa rokovanie, no po ospravedlnení po-
litbyra ďalej rokovali v skupinkách.

Leteli sme z Prahy do Moskvy. Po prelete hraníc sa k nášmu „tučku“ pri-
pojili dve vojenské stíhačky, ktoré nás odprevadili až do Moskvy. Pred letis-
kom sme nasadli do taxíka. Keď taxikár vyrozumel, že sme z Českosloven-
ska, okamžite spustil vodopád otázok. Odpovede ani nečakal, lebo si odpove-
dal sám. Vedel, že u nás strieľajú prosovietskych komunistov, že sklady sú pl-
né zbraní zo Západu a pravica na čele s Dubčekom túži po kapitalizme. Keď 
som ráznejšie povedal, že sú to klamstvá, auto zastavil a pasažierov vyložil. Bol 
z nás taký zhnusený, že neprijal ani peniaze. Aj v hoteli Junosť sa na nás poze-
rali ako na zjavenie. Dežurnaja na poschodí sa pravoslávne prežehnala, ale čaj 
urobila skvelý.

Neboj nič, vravím manželke, v Komsomoľskej Pravde bude všetko na úrov-
ni. Mám tam kopu známych, viacerí boli našimi hosťami, starali sme sa o nich 
vždy príkladne. Ibaže v „Komsomoľke“ dlhý čas nebolo šéfa, ktorý by ma pri-
jal. Moji známi sa zatajili, kamsi zašili a pre tých, ktorým som zaklopal na dve-
re, bol som vzduch, pán nikto. Naostatok ma prijala akási rigorózna dáma zo 
zahraničného oddelenia, ktorá mala čírou náhodou pred sebou Smenu a nie-
koľko mojich článkov. Bol tam „otvorený list Novotnému“ a rozhovor s man-
želkou Karla Čapka herečkou Scheinpflugovou. Pre hosťa z „družobnej“ Smeny 
nebol štamperlík vodky, nebolo ani čaju, ani kávy, nehovoriac o aute, o ktoré 
som poprosil, lebo manželku som chcel previezť veľkomestom: „Ak by sa chcel 
so mnou niekto zo šéfstva stretnúť, bývam v hoteli Junosť. A som tu minimál-
ne týždeň. Prosím, tu je moja vizitka. Do svidania!“

Uličky lásky

Na druhý deň ráno som sa ohlásil na ministerstve zahraničných vecí. Ale 
kompetentný gestor zahraničných korešpondentov ma prijal až o dva dni. Ho-
ci dobre vedel, že som prišiel kvôli akreditácii a svojmu nástupu, takmer hodi-
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nu mi pri stakančeku vodky s náležitým espritom skúseného cestovateľa roz-
prával o strastiach a slastiach života v kozmopolitnom prímorskom Hambur-
gu, o jeho uličkách lásky v Sankt Pauli.

Na revanš som mu detailne opísal uličky lásky v Bombaji. Nie sú tam nijaké 
murované domy, nijaké okná, ale jednoposchodové mrežované drevené kliet-
ky, v ktorých žijú a pred vami aj „pracujú“ krásne Indky. Zrejme som ho pre-
kvapil aj zaskočil. Nepovedal som mu, že v Bombaji som bol dokopy tri dni. 
Letel som ta vďaka otváraciemu letu Praha – Bombaj, vďaka tomu, že som pí-
sal o Rómoch, ktorí stade prišli.

Navštívili ste tie dámy?
Kdeže, vylúčené! Keby tam auto zastavilo a vystúpil z neho Európan, ďale-

ko by neušiel. V klietkach sa milovala najnižšia kasta.
Ako je to s láskou u vás doma?
Nemám až taký prehľad. Ale láska kvitne za každého politického počasia.
Keď pobadal, že som tiež čosi preskákal, usmial sa a zneistel. Potom vyhlá-

sil, že pre chlapov je najatraktívnejším mestom Carihrad. Tam je všetko: Aj 
Orient, aj Európa, aj islam s brušným tancom.

I keď ma jeho exkurzia po Istanbule zaujala, nediplomaticky som sa prerie-
kol: Nehnevajte sa, ale ja som tu aj s manželkou. Rada by videla náš byt, sídlis-
ko... najmä školu, do ktorej budú chodiť deti.

Áno, áno, rozumiem, aj to si pozriete, všetko má svoj čas.
A čo moja akreditácia? Aj tá má ešte čas? Je vôbec aktuálna?!
Zrejme som porušil protokol, lebo žoviálny chlapík vstal, očividne naježený 

sa pozrel na hodinky a stroho sa rozlúčil:
Prepáčte, mám aj iné povinnosti. Stretneme sa, určite sa stretneme!

Ambasádor

Bol som bezradný, manželka oprávnene nazlostená, ale už po prvom tele-
fonáte na čs. ambasádu sa na mňa neočakávane usmialo šťastie. Sekretár ma 
hneď prepojil k veľvyslancovi Kouckému, a ten bol vskutku veľkorysý: Môžeš 
prísť aj dnes... Ak ti to vyjde, aj teraz!

Vďaka, prídem o hodinu. Môžem?
Si vítaný.
Už o hodinu som sa presvedčil, že nie som vítaný, ale priam očakávaný!
Čo som vedel o Vladimírovi Kouckom? Bol tajomníkom ÚV KSČ, predtým 

redaktorom a šéfredaktorom Rudého práva. Viem, že dobre písal, mal vskut-
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ku profesionálne pero a európsky rozhľad. Vyznal sa aj v trasovisku zvanom 
kultúra a umenie. Vďaka priateľským partnerským vzťahom vychádzal dobre 
s novinármi aj s renomovanými umelcami-nekomunistami. Ale v posledných 
rokoch robil ako tajomník černocha Novotnému. Ten sa nevyznal ani v kum- 
šte, no umelcov, ktorých občas potreboval, sa obával. Novotný s ním neraz 
konzultoval, ktorého umelca získať, na ktorého zabudnúť, ktorému privrieť 
dvere, ktorého privilegovať vyznamenaním. O Kouckom sa tradovalo, že krát-
ko pred vernisážou snímal zo steny „ideologicky závadné obrazy“, pričom on 
sám mal doma rozvešaných modernistov, no ani jedného „socrealistu“.

Do Moskvy prišiel za Dubčeka najskôr preto, že nevedeli, čo s ním, netuši-
li, s kým hrá... servis Novotnému mu meno neurobil.

Čo vedel Koucký o mne? Zrejme nič. Nebol som preňho ani dôležitý, ani za-
ujímavý. Akiste aj on počul čosi o Smene... a to až také kóšer nebolo. Čoskoro 
som zistil, že politický kolotoč u nás doma pozoroval zďaleka, nebol informo-
vaný po štátnej či straníckej linke, odkázaný bol zrejme iba na médiá ako oby-
čajný smrteľník.

Koucký ma usadil, keď som prikývol na pivo, otvoril plzeň aj pre mňa a vy-
pili sme na zdravie. Potom vstal, dal si dolu sako, špacíroval sa po veľkej pra-
covni, naťahoval si traky ako slová: Rozprávaj, rozprávaj!

O kom? O čom?
... no to je krásne! Prichádzaš od nás, a nemáš o čom rozprávať? Bojíš sa ma, 

alebo si opatrný. Prosím, ako myslíš. Budem sa spytovať ja. Môžem?
Prikývol som.
Poznáš Dubčeka? 
Prirodzene. 
Poznáš ho dobre?
Iba zbežne. Z porád, recepcií a najmä športu. Občas mi povedal alebo od-

kázal, aby sme sa v Smene miernili a nerobili somariny. Naše mamy sa pozna-
li lepšie. V Trenčíne za mostmi mali vedľa seba záhrady. Obe nadávali na poli-
tiku, ktorá ich oberala o synov.

Predtým si pracoval v aparáte?
Nie.
Ani v mládežníckom? 
Nie.
Vlastne, načo aj, keď si už reprezentant modernej, takzvanej čistej žurnalis-

tiky. Ako si na tom s ruštinou?
Obstojne.
Máš nejaké špeciálne záujmy?
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Ani nie. Nechcú odo mňa spravodajstvo. Chcem cestovať, pozrieť sa na Si-
bír, spoznať Áziu, pobaltské republiky, slovom, čosi neobkukané, unikátne.

Odvahu máš! A nástup?
Podľa ZAMINI mám chvíľu počkať.
Áno, počul som čosi i ja. Vieš, ako je to... akreditácia pri takejto chaotickej 

politickej kulminácii býva zložitejšia. Nepopísal si niečo protisovietske?
Skôr protinovotnovské.
Narážaš na niečo?
Nie, vôbec nie. Viem však, že Dubčekovo úvé moju akreditáciu odkleplo. 

Som tu so ženou a oboch nás zaujíma nástup. Decká nemôžu prísť do školy 
v zime.

Zima je ďaleko. Obávam sa, že nám bude ešte horúco. Ale ty sa ruskej zimy 
nemusíš obávať. Bumažku nedostaneš. Pre sovietov si zatiaľ „persona non gra-
ta“. Tebe to nepovedali?

Po prílete z Moskvy som sa vrátil do redakcie a hlásil sa Gryzlovovi. Tento 
ostrieľaný borec vôbec nebol prekvapený, situáciu bral športovo: Chcel si písať, 
tak budeš písať ako voľný reportér. Ak náhodou nevieš, voľný reportér podlie-
ha rovno šéfovi. Vymeníme si posty. Súhlasíš?

Čitatelia sa síce prekvapili, že avizovaný zahraničný korešpondent z Moskvy 
píše reportáže z domoviny, ale po nevydarenej „vagónovej konferencii“ v Čier-
nej nad Tisou sa konali onakvejšie prekvapenia – takým bol môj neočakáva-
ný návrat.

Trasa Husák – Užhorod

Roku 1970 mi zobrali pero aj meno. Trvalo to dvadsať rokov. Krátko po 
Nežnej som šiel za priateľom a konškolákom Jurajom Verešom, vtedajším šéf-
redaktorom vládnych novín Národná obroda: Chcem dačo napísať.

Fajn. A vitaj.
Potrebujem auto a šoféra. Ale šoféra borca!
Kam chceš vyraziť? Rakúsko, Nemecko, Balkán?
Do Ruska.
Kam???
Do bývalého Československa na území Ruska.
Zakarpatie? 
Áno, Podkarpatská Rus. Aby to malo cveng, chcem ta vyraziť cez Husák.
Hovor normálne.
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Husák je predsa známa dedina. Posledná slovenská hraničná vieska pri Za-
karpatí. Nepozdáva sa ti táto cesta?

A ďalej?
Prirodzene Užhorod, Koločava Nikolu Šohaja... stopy po Olbrachtovi, Slo-

vákoch a Čechoch, ktorí stade utekali.
Chceš aj fotografa?
Závisí od teba.
HUSÁK je neveľká vieska, učupená pri drsných hornatých hraniciach. Ne-

má ani kroniku, lebo tú zabudli kdesi v Užhorode, kam obec v čase maďarskej 
okupácie patrila. Husáčania žili z Užhorodu. Prinášali ta tvaroh, maslo, hydi-
nu, no najmä vyhľadávané sušené slivky, hrušky a jablká. Sušiť vedeli, lebo na 
sušenie mali špeciálne vŕbové „prievanové“ sušne, ktoré dávali ovociu aj nále-
žitú vôňu.

Husák! Ako sem zablúdilo také meno? A prečo práve sem? Vraj to spískal is-
tý šoltýs, richtár, ktorý sa volal Husák a mal na starosti osídlenie dedín. Ibaže 
richtár Husák sa votrel do priazne svojho užhorodského pána a svojich osíd-
lencov nemilosrdne zdieral.

Pre nešťastné meno si Husáčania odskákali svoje najmä po okupácii 1968: 
Pekne ste sa vy okrstili! Veď ten váš Husák sa objíma s okupantom!

Neskôr, keď si v dedinke, kde žijú sotva dve stovky obyvateľov, postavili vo-
dovod, školu i kultúrny dom, bolo ešte horšie, lebo závistlivci vykríkali: Nor-
malizátor Husák na svojich nezabudol. Otvoril im trezory, pridelil tučné fon-
dy.

A preto my máme na rukách mozole! odpovedali Husáčania, lež kto im vte-
dy uveril, keď aj minulosť mali podozrivú, až zbojnícku. Najväčšmi ich usved-
čovali zbojnícke domy, ktoré mali dva východy: spredu i zozadu.

Ján Fečik mi vraví: Za Stalina hranica korzom nebola. Strážili si ju iba So-
vieti. Iba raz do roka sa papaláši stretávali vo Vyšnom Nemeckom, kde sa vy-
objímali i pocelovali. I ja som ta chodieval mávať vlajočkou. Dali zajesť, vypiť, 
a keď mali v hlave aj oni, my vlajočkári sme stihli vyčarať topánočky za vodku. 
Keď si človek hrkne, hneď je aj smelší. Prihovoril som sa žienke z druhej stra-
ny, na jeden deň som si vybavil priepustku, no vrátil som sa o mesiac. Ženatý! 
Tam nerobia okolo sobáša také orácie ako u nás!

Pán Fečik, i ja chcem ísť na druhú stranu.
Pašovať?
Ani nie. Povedzte, kto by mi napríklad v Užhorode vedel porozprávať dačo 

zaujímavé, neoficiálne... o susedoch, možno aj o sebe?
Jedine grófka!
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Ján Kudlička: Z cyklu Krajinopartitúry 1, 2013
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V Užhorode žije naozajstná grófka?
Možno je barónka. Ale šľachta pravá. Čistá modrá krv... a pritom veštica. 

Bol som u nej... aj moja. Veštkyňa je doma v minulosti aj prítomnosti. Ale za-
darmo nepovie ani „dobrý deň“. Ruble neberie. Ani za doláre hocikoho nezo-
berie. Iba ľudí s poudieraným osudom.

No, to som...
Potom sa nemusíte ani pretvarovať. Ozaj, nechcete sa pred cestou pomod-

liť?
V kostole?
Nie, u môjho suseda. Má oltárik doma... ikonostas. A uprostred nad svieč-

kami Dubčeka. Cha! Po celý čas Husákovej éry sa doma modlil za Dubčeka.
Pred rampami vo Vyšnom Nemeckom som vodičovi a fotografovi povedal: 

Ak tam chceme slobodne premávať a pracovať, nesmieme sa nikde prihlásiť. 
V nijakej inštitúcii, v nijakej redakcii! Aj za Gorbačova tu ešte kadečo fungu-
je po starom.

Jasnovidka

Veštica si ma zvedavo premerala, ošacovala očami, a hoci som postrehol, že 
je z mojej návštevy prekvapená, v čakárni ma profesionálne usadila vedľa chla-
píka a štyroch ustráchaných dievčat. Tie vyzerali, že túžia buď po láske, alebo 
po odstránení plodu lásky.

Zatiaľ tu pekne seďte a dovolím vám sledovať svoje obrady.
Ďakujem, ale ak môžem...
Hovorte. Čo vás trápi okrem ruského prízvuku?
No dovoľte!
Čo pozeráte? Máte prízvuk ako Estónec alebo Maďar.
Náhodou... z ruštiny mám štátnicu.
Ja vám ju predsa neberiem, na zahraničnú klientelu som privyknutá. Te-

ším sa jej.
Chlapík vošiel do izbičky, osvetlenej sporým červenkastým svetlom, ako pr-

vý. Bol moderne oblečený, fešný, vyzeral inteligentne, a hoci sa chválil tým, že 
je šťastne ženatý, asi to nebolo celkom tak. Jeho prípad bol zložitý: Šiel na ro-
dinnom aute za inou ženou cudzoložiť. Napriek tomu, že bol ateista, Pán Boh 
ho potrestal, lebo amant havaroval. Odvtedy trpí nespavosťou, netrúfa si sad-
núť za volant, a keď sa konečne odvážil, manželka mu zobrala od auta kľúče. 
Hoci ženu viackrát stĺkol, svoje nedosiahol.
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Veštica sa nad ním jasnozrivo zamyslela, potom čosi drmolila a ja som spo-
znával prebohatý receptár zaklínajúcich slov a liekov. Nešťastnému vodičo-
vi pripravila pred jeho očami špeciálny balzam z harmančeka, medu, olova, 
sviečky a svätenej vody. V nej sa medecína varí, lebo aj jasnovidka si chce po-
fajčiť. Po vyvarení olovo ostane na dne, vosk zo sviečky vychladne, vystúpi na 
povrch a vytvorí bielosivastý povlak. Pod ním je ako na dlani liečivo i recept 
pre nešťastného vodiča: Pred spaním, ešte lepšie pred milovaním, viackrát po-
kropiť manželskú posteľ i auto, pravidelne spávať so ženou, podľa možností 
s vlastnou.

Na vážnejšie prípady žien mala jasnovidka pripravené jedno sito, dve Bib-
lie, tri sakrálne štóly a balzam ešte onakvejší. Ten musí cez sitko kvapkať na 
vyvrátenú tvár pacientky, ktorá prevrátenými očami prijíma zariekanie a slo-
vá útechy. Univerzálny balzam buď odstráni neželanú tehotnosť, alebo vleje do 
ženy silu a istotu budúcej matky, ktorá ešte tento rok šťastne porodí, čomu sa 
poteší aj jej náhodný partner.

Ale či to bude chlapec, alebo dievča, bohužiaľ, neviem, vraví madam skrom-
ne. Spôsoby má, to sa musí uznať!

Keď sme osameli, spytuje sa ma, ktorý balzam sa mi pozdával.
Obidva, zlatá pani. Ale ak môžem byť úprimný, nešlo by to bez balzamu... 

slovom, dajako inak, povedzme kartami? Ako vidíte, mám na sebe zánovný ob-
lek, a to nehovorím o čistej bielej košeli.

Uznala a vytiahla karty. Také som ešte nevidel, čestné slovo. Ani sto jasno-
vidcov nevypátra, čo sú na nich za obrázky. Ale veštila perfektne: Vyhýbajte sa 
príťažlivým ženám, lebo pri nich nepomáha ani inteligencia, ktorou, ako vidím 
a viem si predstaviť, oplývate viac ako potenciou.

Áno, chápem!
Máte pred sebou strastiplnú dlhú cestu, ale obávam sa, či prídete. Vaším 

najspoľahlivejším partnerom sú vlastné nohy.
No zbohom, pomyslel som si a z mosta do prosta som sa jej päťdolárovkou 

na kartách opýtal, kde sa dá v Užhorode zohnať benzín. Už druhý deň stojíme.
Človeče nešťastný, a to mi hovoríte teraz? Poviem vám to aj bez kariet. 

Predsa od vašich ľudí z Prešova a Košíc. Na autách majú napísané INTERGAZ. 
Nie azbukou, latinkou. Lacní síce nie sú, no človek si nepomôže. Neurážajte 
ma! Už aj si berte ten svoj tringeltík. À propos, koľko berie u vás... povedzme 
osobnosť môjho rangu?

Presne netuším, no čo viem, u nás je to chudoba. Kdeže vaša úroveň! U nás 
takzvané bohyne sídlia na kopaniciach a čarujú ako vo feudalizme.

Čudujem sa, vyspelá krajina, a takto naivne pracovať!
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Veď to aj zaniká. Na hrozenkovských kopaniciach už máme hranicu.
Správne. Aspoň sa spamätajú. Lebo na hranici sa vyskytuje klientela zahra-

ničná, náročnejšia. Úroveň je úroveň. Mňa nesmeli oslovovať súdružka ani za-
slúžilí členovia strany.

Smiem sa spýtať, vy ste stadeto?
Prosíííím vás, môj nebohý manžel tu pracoval. Ja som Poľka, aj to nie čisto-

krvná. Nechcem sa chváliť, no dajakú tú kvapôčku modrej krvi by ste vo mne 
objavili. À propos, môžem vás pozvať do separé? Dýchať olovo je nezdravé.

Usadila ma do starožitného kresla a na príborníku otvorila barové dvier-
ka: Bože dobrotivý, navráť mojim očiam zrak! Je to možné? Nevyčarala mi oči 
alebo okuliare? Vidím koňak arménsky, gruzínsky, užhorodský, dagestanský, 
francúzsky, trojakú whisky, becherovku, portské, tokaj... po otvorení chladnič-
ky vidím zasa olivy, kaviár, lososa... a na stole čokoládu a cigarety hádam zo 
všetkých kútov sveta.

Čím vás ponúknem, čím si štrngneme?
Nuž, ak môžem, najradšej by som si dal pivečko.
Prirodzene. Ale to mám odložené v komore. Želáte si Budvar, Topvar, ale-

bo Pilsner Urquell?
Ďakujem, čo otvoríte. Ten benzín, smiem sa spýtať, je istý?
Istejší ako smrť. Nebojte sa, do Koločavy sa dostanete.
Márnosť, skadiaľ tá vie, že chcem ísť za Nikolom Šohajom na druhý koniec 

Zakarpatska?
Ale niečo za niečo, pán kolega. Potrebujem od seriózneho človeka pozvanie. 

K vám, prirodzene. Nebojte sa, nie do domu, do rodiny, ale do kúpeľov. Bar-
dejovské mám doslova na skok. Som tam ako doma, pomáhajú mi. Dúfam, že 
doláre prijímajú.

Maličkosť, vybavím. Napíšte mi, prosím, adresu.
Moja vizitka.
Ó!
Ja sa vám už teraz vopred odvďačím.
Nnnno... neviem, ale ja...
Myslím partnersky, politicky. Viem, čo by vás potešilo, zaujalo. Pár kilomet-

rov odtiaľto je stranícka dača, kde väznili vášho Dubčeka.
Prosííím...?
V Chruščovovej dači.
Skadiaľ to viete? Ste si tým istá? Veď o tom podnes nevedia ani tí, ktorých 

tam internovali!



61S L O V E N S K É  P O H Ľ A D Y

Internovaný Dubček

Na posledné októbrové dni roku 1990 nezabudnem. Privítalo nás neskutoč-
ne teplé babie leto umocnené podmaňujúcou hýrivosťou farieb tajuplných le-
sov. Ale osádke auta je všelijako: Neurobila si tá dáma zo mňa dobrý deň? Ak 
som jej naletel, má o čom rozprávať ďalším zákazníkom. Čo povieme, ak pri-
kážu stáť?! Čo hľadáme tak čertovsky blízo hranice? Dostaneme sa do chaty, 
v ktorej údajne väznili Dubčeka?

Hľadím do mapy a vidím, že sme asi tridsať kilometrov od Užhorodu. Ide-
me popri rieke Uh smerom na sever, stále popri hranici, neskôr odbočujeme 
naľavo do dediny Kamjanica. Aj na regionálnej mape vidieť už iba lesy a chod-
níky vedúce k hranici. Nebyť vysokej oráčiny, drôtového oplotenia a pozoro-
vateľní strážcov, prešli by sme späť na Slovensko rovno do obce Husák. Ale 
tam som už bol. A vôbec, hranica nie je korzo! Chceme si iba obzrieť chatku 
– dačku, kam chodieval oddychovať a príležitostne odstreliť medveďa poľov-
ník Chruščov.

Prašná cesta sa odrazu premieňa na asfaltku a vari po kilometri sa na jej 
okraji zjavujú stĺpy s osvetlením. Zrejme ideme dobre... Vraj chata, chatka, no 
pred nami sa belie parádna vila s terasou, upraveným okolím, chodníkmi, za-
strihnutými živými plotmi. Kaskádovito tečúca horská bystrina napĺňa jazier-
ko lemované lampami a lavičkami, ba tamhľa je aj besiedka, pri nej ohnisko, 
ražne... cvakaj, Vlado, fotografuj, nech nám doma uveria. Kdesi nablízku šteká 
pes. A tam, kde je pes, mali by žiť aj ľudia.

Auto pristavujeme pri nízkom domčeku a hospodárskych budovách. 
V dvorčeku vidíme kozu, sliepky, ale aj odviazaného psa, pred ktorým uteká-
me rovno do domčeka.

Poďte ďalej, keď ste už dnu, vraví ženička, zhovorčivá, úprimná, keď jej vra-
vím, skadiaľ prichádzame a prečo práve sem, je ešte milšia a úprimnejšia:

Áno, je to partajná dača, štátna vilka, ojojoj, kedysi sa sem nachodilo pan-
stva, prichádzali aj od vás, v tých čiernych pohrebných autiakoch, ale v ostat-
nom čase ich akosi niet. Ani naši už veľmi nechodia, možno sa obávajú Gor-
bačova, možno aj vlastného svedomia, Pána Boha, valiacich sa udalostí, ja sa 
v politike vyznám, veď polovicu života som prežila pri politikoch. Tiež boli vše-
lijakí. Aj dobrí, aj večne nedojedení, ale keď si vypili... nuž čo, všetci sme ľu-
dia. Bývali tu také parádne a tučné dni, až dych tajilo. Čože už ja, ja som tu 
po nich iba upratovala, pomáhala v kuchyni, ale ten proviant, Matka Božia, 
tie dobroty, čo sem nazvážali, ba privážali si aj vypožičané čašníčky a kuchá-
rov z Užhorodu! O tom sa vám nemôže ani snívať, to sa dá iba zažiť. V potôči-
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ku pstrúžiky, hopľa!, už je ti amen, huncút nepozorný, už si na pekáči! Politici 
vedia loviť, och, a ako! Keď si hrknú, neštítia sa ani roboty, aj prasiatko na raž- 
ni si otáčajú sami... božinku, tá vôňa prenikala až sem, ku mne, do tejto chu-
doby.

Ach, to nie, vážení hostia, ako aj, kľúče od vily má iba môj syn Ivan, ale Ivan-
ko šiel na poštu, keď úraduje, nie je doma.

Isto máte aj rezervné kľúče.
Božinku, hostia vážení, akéže rezervné, nerezervné, keď všetky kľúče má več-

ne pri sebe iba Ivan, aj s nimi spáva, chumaj jeden, namiesto dievky – kľúče! 
Keď si už tak rozumieme, a tak od srdca sa zhovárame, poviem vám, že skoro 
som mala nevestu od vás! Krásnu, fajnovú, vychovanú ako Božie prikázanie, 
a ešte lepšie oblečenú. Aké tá len mala topánočky a v nich nôžky... Ivankovi by 
pristala ako nijaká iná, aj v Ivankovom mercedese sa vynímala ako princezná. 
Ale v tej chvíli, ako sa dozvedela, že je tajný, že je v tom Kágébé – koniec lásky! 
Mohla som sa modliť od rána do noci, nepomáhalo nič, ani tučná ofera. Ale 
tiež mala beľmo, koza jedna. Ak má mladý človek také fajnové nenápadné za-
mestnanie, primerane k tomu aj platené, mohla vydržať, veď Ivanko môže po-
stúpiť aj vyššie, keď tí najvyšší teraz padajú ako hnilé hrušky.

Nedbám, môžeme hovoriť aj o Dubčekovi, viem, že tu bol, ale nie na hosti-
ne. Prišiel tajne, za tmy, no my sme aj tak vedeli, čo sa deje. Pred národom ne- 
utajíte ani žaluď, nieto Dubčeka. Aj v Kamjanici máme rádiá, televízory, aj 
uši, oči, ale najmä srdcia. Modlili sme sa zaňho, i ja osobne, a ako skrúšene! 
A vidíte, Pán Boh nás vyslyšal, vymodlili sme mu slobodu. Od narodenia som 
nábožná, s modlitbou som zhrešila i rodila, ale Ivan sa nám nevydaril, aj keď 
som ho stihla tajne okrstiť... Neverí, ani vlastnému otcovi a materi nedôveruje. 
Verí iba tým svojim, nuž ver si, však ti, vďaka Bohu, nie je najhoršie, za opatro-
vanie kľúčikov a vetranie brať toľké rublíky sa rovná zázraku. Áno, žije si tu ani 
cársky komorník... i keď nateraz bez hostí a bez roboty. Ale my so starým máme 
čo robiť. Nebyť na dvore pár kúskov hydiny, mliečko, neviem, neviem, či by sme 
sa nalačno vedeli milovať.

Hostia vážení, a to ste prišli iba tak naľahko, iba tak sem-tam a nikde nič? 
U nás sa nechodieva na návštevy iba tak naľahko. Pozrite na tento mäkuč-
ký uteráčik, je ľahučký ani páperie, čisté froté, hľa – šatka čistá perzia, a pri-
tom darca nelapal politiku, ale motýle, ba aj slivovičku nechal na tomto sto-
líku, huncút vychovaný. A to veru nemal, lebo ten môj, keď zbadá trúnok, za-
budne aj na robotu a vlastnú ženu si nespozná ani v posteli. No, nevravím? Už 
je tu. Už prikvitol, stačí pálenku iba spomenúť, darmo sa obzeráš, čo na mňa 
tak nenápadne žmurkáš, nič sa nedeje, zatiaľ nič nepriniesli, a ja nepolitizu-
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jem. O Ivanovi som slovka nepovedala, prišli skrzeva chatovú zvedavosť a na tú 
im môže odpovedať iba Ivan, je tak, vážení hostia? Áno, len príďte, milí a váže-
ní hostia, zajtra tu Ivanko naisto bude, pomodlím sa za jeho prítomnosť a vaše 
túžby... aj keď ste prišli tak naľahko.

Na druhý deň ráno uháňame sem už bez mapy, dokonca skratkou.
Ivan až taký zhovorčivý ako matka nie je, ale rovnako vie, čo chce. Bohzná, 

či sa tak perfektne a frajersky obliekol kvôli nám, ale v tomto prostredí svietil 
ako jeho mercedes:

Nie, páni, nie je služobný, ten autiak je môj. Predtým som mal vašu 603, ale 
– bez urážky – mercedes je mercedes.

S vašou mamičkou sme sa včera spriatelili, dačo sme jej priniesli, dovolíte, 
môžeme si ju uctiť?

Ivan sa sotva stihol zamračiť, v okamihu sa otvorili dvere a mamička krá-
ča v ústrety: Áno, Ivanuško môj, človek si človeka má uctiť. Ivan bledne, oča-
mi posiela matku kamsi dočerta, ale froté uteráčik a z neho vyčnievajúci kŕčik 
borovičky obmäkčujú aj jeho srdce.

Konečne sa osmeľuje aj vodič Peter a dáva Ivanovi chlapskú pozornosť: Pre-
zervatívy, odo mňa.

Koľko ich je v škatuľke?
Tri.
Na jeden večierok v saune hádam vystačia – frajersky hodí fórik, sebaisto sa 

usmeje a vraví: Poďme sa poprechádzať, máme tu pekné okolie.
Kráčame na miesta, kde sme boli už včera a ktoré máme nasnímané. Pre-

tože Ivan nemieni rozprávať o Dubčekovi, hrám s otvorenými kartami: Tieto 
miesta už poznáme, pán Ivan. Ale my sa chceme pozrieť aj dnu, kde boli in-
ternovaní naši štátni predstavitelia. Notabene, Alexander Dubček je opäť vý-
znamným predstaviteľom Československa, nevraviac o tom, že za šesťdesiaty 
ôsmy rok sa našej vláde i ľudu ospravedlnili aj predstavitelia sovietskeho ľudu.

Nechápem vás. Čo v tej chate chcete vidieť, keď tam dohromady nič nie je? 
Obyčajná vilka s obyčajným zariadením, notabene, posledné dva-tri roky je vy-
užívaná doslova minimálne. Vtedy, keď tu bol váš Dubček, som chodil do ško-
ly a nemám potuchy, čo sa tu odohrávalo.

A zasa moja replika – dlhotrvajúca platňa.
Pane, máte vôbec sovietske povolenie? Ste ohlásený v Užhorode na ÚV stra-

ny?
A čo som ja vedel, že na obyčajnú obhliadku obyčajnej vilky treba povole-

nie? A vôbec, keď som už tu, mám to ísť vybavovať?
Chvíľu premýšľa a potom akoby náhodou indiferentne povie:
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A čo keby sme si pomohli navzájom? Sme predsa džentlmeni.
Áno, džentlmeni sú odjakživa za fair play.
Áno, mám mercedes, žiaľ, už nie najnovší. Mariek mám, koľko potrebujem. 

Nemám však pozvanie.
Potrebujete pozvanie k nám, alebo do Rakúska?
Nie, nie, páni, do Nemecka. Aby sme si rozumeli, pozvanie potrebujem iba 

kvôli autu.
Chápeme, samozrejme, skúsime, prečo nie. Maličkosť. Mám tam dokonca 

blízkeho priateľa.
Okej, tak teraz láskavo „zariaďte“, aby tieto fotoaparáty, magnetofón, ale aj 

perá a bloky ostali v aute.
Vyhovujeme aj tomuto želaniu, lebo o čiernej páske na oči sa zatiaľ nezmie-

nil.
Žiaľ, dnes tu i ja mám svojich hostí, súkromných, objednaných, sorry, mu-

síme sa poponáhľať. Ráčte za mnou, lebo aj táto prízemná budova patrí k vil-
ke ako servis.

I keď nechápem, prikyvujem.
Tak klamem, či neklamem? Ste v salóniku, ako vidíte, momentálne máme 

prestreté. Môžem vám predradiť aj menu: kaviár a lososa vidíte, detto koňak, 
vodku a šampus. To je predjedlo i zajedlo. Ako prekvapenie podávam pstruhy, 
ktoré matka už pripravuje. Mojou špecialitou je najmä slaný tvaroh, ešte teplý, 
jemný, vláčny... aj upečené zemiačiky v šupke s masielkom a smotanou inšpiru-
jú. Prepáčte mi ex tempore, ale občas stačí degustovať očami. Cítite tú vlahu, 
sálavé teplo? Vyrovná sa mu iba ženské telo, všakže. Servis vidíte, saunu mám 
vykúrenú približne na deväťdesiat. Tamhľa máme brezové vetvičky na nepo-
slušné dievčatká, tuhľa je spoločná odpočiváreň, deky, bielizeň, ale pivo, ako 
vidíte, iba naše, žigulovské. Tu máme menšie separé na pomilovanie a hneď za 
ním bazénik na občerstvenie tela i duše. Kalokagatia, chápete? Či sa tu vtedy 
ponoril po saune aj súdruh Chruščov alebo neskôr váš pán Dubček, vám, žiaľ, 
nepoviem – ironizuje, až ho obdivujem.

Po chvíli hodí aj ekologický fórik: Viete, prečo sme vás v šesťdesiatom ôs-
mom navštívili? Pre žalude. Naši vojaci museli u vás vyzbierať žalude. Aby ani 
náhodou nevyrástol ďalší dubček. Výborný, však?

À propos, páni, ak sa v Užhorode mienite zdržať dlhšie a mali by ste prí-
padný záujem o saunu, pohostenie a takpovediac kompletný servis, prirodze-
ne, vo všetkej diskrétnosti, som vám k dispozícii. Ale rublíky, resp. vaše koru-
ny, s prepáčením, neberiem. Chápete?

Nnno, áno.
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Takže môžeme ísť ďalej a ukážem vám vašu vytúženú vilku. Otvorí dve-
re, vojdeme dnu, no dvere starostlivo na kľúč zatvorí. Kráčame nahor do 
priestrannej sály, ale najprv nás vedie na terasu, kde z ničoho nič vytiahne piš-
toľ, odistí a vystrelí. Učiní tak z pasie, pre vlastné potešenie, no najmä ako va-
rovanie hostí. Obzeráme si dve či tri dvojposteľové spálne, obyčajnú kúpeľňu, 
kuchyňu, salónik s kreslami... bežný štandard.

Informuje: Vila bola postavená za Chruščova. Máme aj prepychovejšie za-
riadenia.

Na nočnom stolíku je knižočka o úspešnej kolchozníčke, v poloprázdnej 
knihovničke nekompletné Leninove spisy a Chruščovove prejavy. Uprostred 
najväčšej sály je americký biliardový stôl.

Keďže sme v herni, vážení, zahráme si biliard. Ak zahráte tento môj špe-
ciálny karambol, poviem vám zaujímavú story o Dubčekovi a jeho druhoch.

Tentoraz si strelil vedľa, Ivanko. Lebo biliard som ako študent hrával. Ovlá-
dam falše, ba aj ten spätný, keď guľa sama od seba bez mantinelu cofká späť 
k tágu. Budeš zízať!

Pred dierou uprostred stavia za seba dve gule: Ak ich dostanete dnu obidve 
naraz, story je vaša, grátis!

Načo predlžovať hru, keď môj karambol nevyšiel ani na tretí pokus. Zakaž-
dým padla dnu iba jedna guľa, pričom tá druhá sa bezradne túlala po stole ako 
moje myšlienky: Dočerta, prečo sa mi to nepodarilo?

Ivan kladie na stôl drevený vinkeľ, a preto gule, vďaka mantinelom uhla, po-
slušne padajú do vrecúška.

Žiaľ, páni, story sa nekoná.
Hoci som mu nasľuboval hádam päť pozvaní do všetkých svetadielov, vnút-

ri fotografovať nedovolil. Ani neprehovoril. Krk dám na to, že ovláda aj neje-
den príbeh z tamtých dní, lebo aj tu jestvovalo ústne podanie.

Pretože práve prišli jeho súkromní hostia, aj s dámskym servisom, Ivan 
stroho oznamuje: Prosím, moja vizitka, nevolajte cez medzimesto, táto linka je 
špeciálna, stále stranícka. Zavolajte mi zajtra ráno, a ja vám na minútu presne 
oznámim, kedy sa stretneme. Zajtra som totiž milionárom času. Dohodneme 
sa aj na fotografovaní. Na vizitke vidím, že náš Ivanko z Kágébé nie je obyčaj-
ný zakarpatský Ivan, ale Iwan s W.

Hostia drahí, vážení, som šťastná, že aj vy ste šťastní, že nám to vyšlo. Len 
sa kuknite, čo som pre vás nachystala: zemiačik v šupke, masielko, pstrúžik na 
rasci a ešte teplý tvarožtek... len zobkajte, zobkajte, nemusia všetko zožrať tam-
tí nedojedení hladoši v saune. Neviem, čo sa tam odohráva, ale raz, keď som ta 
nakukla, nestihla som sa ani prežehnať, tak sa mi hlava zakrútila. Nebyť toho, 
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že je z toho taký choseň, viac to synovi nepovolím. Kiežby dal dobrotivý Pán Boh 
požehnanie týmto dňom, keď sem málokto chodí a konečne aj my môžeme od-
dychovať. Medzi nami, Ivanuška berie dva platy. Ten za saunu a slečny je tuč-
nejší ako štátny. Čo poviete, zlatí moji, hrkneme si? Ó, čistá borovička, aj ute-
ráčik čisté froté. Raz darmo, inteligent je inteligent!

Mamička sa prežehnala a na dúšok prevrátila ďalší stakan.
Na druhý deň ráno volám Ivana.
Áno, čakám, príďte!
Neklamal, čakal nás. Usadil nás do kresiel, na otoman ledabolo odložil piš-

toľ, no namiesto o exkurzii a fotografovaní rozprával o počasí. Áno, ochladilo 
sa, slnce kamsi zapadlo, stráca sa nám ako babie leto. Po lyrike spustil vojen-
sky: Páni, sme džentlmeni, hovorme otvorene. Vašu totožnosť som si overoval 
na troch miestach. Nikto o vás nič nevie, ste evidovaní iba v hoteli. Uznajte, že 
s hotelovým preukazom vás nemôžem vpustiť fotografovať do straníckej vily.

Takže sme na tom fifty-fifty, pán Ivan, hovorím sarkasticky, musíte sa za- 
obísť bez pozvania, bez nového mercedesu.

Strana je strana, páni moji. À propos, o mojich službách v saune ste nepre-
mýšľali? Mám k dispozícii zaujímavejšie slečny ako tie včerajšie.

(Túto reportáž, uverejnenú v Národnej obrode 17. 12. 1990, som nepre-
pracoval. V tom čase bola prvou informáciou o mieste, kde boli internovaní  
A. Dubček a ďalší činitelia. Pred jej zverejnením Alexander Dubček podľa tex-
tu a fotografií autorizoval a identifikoval skutočnosti. Internovaní štátnici 
a politici tu prežili dva dni a noc z 22. – 23.augusta 1968.)

Po zverejnení reportáže, ktorá mala mimoriadny ohlas aj v zahraničí, pri-
chádzali na chatu ďalší historici, novinári i filmári.


