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Stará Ľubovňa, nech sa páči!
... a ďakujem!

Ako to  vzniklo,  že  rodák 
zo Spišskej Novej Vsi a ten, kto-
rého si Bratislava privlastnila, má 
pamätnú izbu v Starej Ľubovni?
Popravde, prvotný nápad zanechať 
niečo z Jankovej pozostalosti v Sta-
rej Ľubovni, nebol môj. Keď som na 
jar 2004 vysťahovávala jeho ateliér na 
Bezručovej ulici, bola som viac zmä-
tená ako rozhodná: Čo urobiť s tým 
všetkým, čo tu po sebe zanechal? Ča-
kala som dokonca aj na znamenia z 
toho druhého sveta; zvažovala som a 
bola som zúfalá, čo s tým úžasným da-
rom, ktorý som od neho dostala. Ako 
ho opatriť, zachovať, nepremrhať!

Ako to už býva v čase smútenia, 
spomínala som a spomenula som si ... 
... vybavil sa mi obraz z jedného leta a 
jedna chvíľa, keď sme prechádzali po 
Nižnej ulici v Starej Ľubovni a obze-
rali starorodičovský dom Melkovičov. 
Dom starých rodičov, ktorý bol pre 
neho a sestru Evu miestom čarovného 
sveta detstva. Zvažoval, že dom odkú-
pi, zisťoval cenu a robil začiatočné plá-
ny, že by sem, do miesta svojich pred-
kov na starobu dlhšie zavítal a všetko 
to, čo nazbieral a ešte nazbiera, zane-
chá v dome. Ne-
stalo sa tak a aj 
sa tak stalo!

D n e s  u ž 
viem, v čase, 
keď prichá-

dza ten deň D, kedy pri príležitosti ne-
dožitých tvojich 70. narodenín, otvá-
rame tvoje MÚZY(A)UM v Provinč-
nom dome v Starej Ľubovni, že to naše 
spoločné rozhodnutie bolo správne..... 
a možno, 
že si si to 
aj sám za-
riadil tam 
zhora?!

Nech 
je to už 
akokoľ-
vek, ďa-
kujem za 
dobrý ná-
pad! Ve-
rím, že sa 
Ľ u b o v -
n i ,  Ľ u -
bovnian-
čanom a 
všetkým 
tým, ktorí k tebe sem zavítajú, bude 
páčiť a dozvedia sa o tebe, čo nevedia. 
Otvára sa tu tvoj Chat Noir!

No nedá mi v súvislosti s touto vý-
znamnou udalosťou, aby som v tvojom 
a svojom mene ešte ja nepoďakovala.

Predovšetkým ďakujem na tom-
to mieste mojim synom Jurajovi, Sa-
muelovi a Matejovi za to, že stáli pri 
mne, keď som potrebovala ich pomoc, 
že ma chápali a boli mi nápomocní aj 
pri prácach spojených s týmto mojím 
rozhodnutím.

Samo-
zrejme, ne-

smiem na tomto mieste zabudnúť po-
ďakovať tvojim všetkým deťom, kto-
ré rešpektovali poslednú vôľu, a tak 
umožnili vzniku tejto spomienky.

Musím tiež na tomto mieste spo-
menúť aj ústretovosť 
sestry Evy, ktorá sa 
tak trochu z diaľky 
zúčastňovala všet-
kého tohto diania... 
a sesternici Marici, 
za to, že stála od za-
čiatku myšlienky pri 
mne a mohla som s 
ňou zdieľať celý ten-
to proces.

Chcem poďako-
vať všetkým pisa-
teľom a ostatným 
prispievateľom do 
tejto publikácie, je 
mi ľúto, že nie sú tu 
všetci, ktorí by mali 

čo povedať o tebe, o tvojej hudbe, o 
priateľstve.

Veľká a osobitná vďaka patrí na-
šim spoločným susedom a dlhoroč-
ným tvojim (a teraz aj mojim) priateľom 
manželom Eve Linhartovej a Bohušovi 
Bachratému. Bobešovi predovšetkým, 
bez neho by som tomuto projektu ne-
dala ten správny a odborný ťah. Moje 
poďakovanie náleží aj tvojim umelec-
kým kolegyniam a kolegom, predo-
všetkým celému Radošinskému naiv-
nému divadlu. 

Jedinečná osobnosť 
našej kultúry a umenia. 
Pôvodným štúdiom a 
profesiou hudobník – 
flauta, klavír, akorde-

ón. Tiež hudobný 
skladateľ a učiteľ 
hudby. Krátko dra-
maturg v televíz-

nom štúdiu v Bratisla-
ve. Autor krátkych li-
terárnych textov. Filo-
zof i absurdista. Filmo-
vý herec. Významný 

člen Radošinského na-
ivného divadla. Tam au-
tor hudby mnohých in-
scenácií, interpret a herec. 
Priateľ výtvarníkov a zna-
lec výtvarného umenia. 
Fotograf svojskej optiky a 

objektívu oka i duše. Cesto-
vateľ a pútnik doma a v za-
hraničí. Človek a muž zloži-
tých životných osudov a me-
tamorfóz... 

Narodil sa 24.4.1939 v Spiš-
skej Novej Vsi. Starí rodičia a ro-
dičia pochádzali z váženej gar-
biarskej, meštianskej a učiteľskej 
rodiny v Starej Ľubovni. Rodi-
nu a mesto v mladosti a dospe-
losti až do posledných rokov 
života rád navštevoval (na fo-
tografii so sestrou Evou).

V rodnom meste bol od 
roku 1948 žiakom hudobnej 
školy. Jeho učiteľ, prof. Ján 
Móry po prvej hodine kla-
víru vraj povedal – „narodil 
sa nový Mozart“. Učila ho aj 
prof. Alexandrová. Po matu-
rite na Jedenásťročnej stred-

nej škole v Spišskej Novej Vsi 
študoval v rokoch 1957-

1963 na Konzervatóriu 
v Bratislave. Absolvo-
val dychový odbor – 

flauta. Venoval sa aj štúdiu kompozí-
cie. Pôvodne mal nastúpiť ako flautis-
ta do orchestra opery v Banskej Bystri-
ci. Po úspešnom konkurze v roku 1963 
sa však stal dramaturgom hlavnej re-
dakcie kultúry a zábavy v Českoslo-
venskej televízii – štúdio Bratislava. Šéf-
redaktorom (a ochrancom jeho prvých 
recesií) bol Ján Trachta. Spolupracovní-
ci: Milan Lasica a Július Satinský a mla-
dý žurnalista Juraj Hora. Nasledovali 
roky komponovania a hudby pre televí-
ziu, divadlá (aj bábko-
vé), rozhlas. Vtedy 
prienik do nášho 
československého 
hudobného sveta. 
Pražský skladateľ 
Fischer zabezpe-
čil nahrávky jeho 
skladieb s orches-
trom Karla Vlacha 
a spevákom Joze-
fom Kuchárom. Píše tiež hud-
bu na texty Borisa Droppu. Spolupra-
cuje na legendárnych Mládežníckych 
predpoludniach v bratislavskej Tatra re-
vue – s M. Lasicom a J. Satinským. Priťa-
huje ho aj literatúra. Píše do mesačníka 
Mladá tvorba a týždenníka Roháč. Rok 
1968! V roku 1969 je redakcia v televízii 
rozpustená. Je vylúčený zo Zväzu slo-
venských skladateľov. Dôvod: „donášal 
do televízie buržoáznu kultúru“. 

Stáva sa umelcom v slobodnom po-
volaní. Hercom vo filmoch Juraja Jaku-
biska Dovidenia v pekle, priatelia a Ela 
Havettu Ľalie poľné. Mnohé existenčné 
i osobné problémy. Od roku 1976 uči-
teľ hudby: Stará Ľubovňa, Holíč, My-
java, Veselí nad Moravou. Hrá aj na 
svadbách, v baroch, neskôr, cez leto v 
bývalej Juhoslávii. Potom – 1982 – 83– sa 
stretáva so Stanislavom Štepkom a jeho 
Radošinským naivným divadlom. V 
jeho živote a tvorbe najplodnejšie a veľ-
ké obdobie. V RND je hudobným skla-
dateľom, hudobníkom (klavír, akorde-

ón) a hercom. Veselým a obľúbeným 
spolupracovníkom a priateľom počet-
ného a obmieňajúceho sa kolektívu čle-
nov divadla. V jeho rámci 27 hier a in-
scenácií. Legendárna je pre neho už tá 
prvá, federálny muzikál Nevesta preda-
ná Kubovi (21. 1.1984): Jiří Suchý + Sta-
nislav Štepka + Ferdinand Havlík + Ján 
Melkovič. Úžasná, aj v atmosfére a situ-
ácii pred novembrom 1989 bola „osob-
ná“ hra Vygumuj a napíš (21.9.1989), 
kde si zahral sám seba, ako skladateľ 
Ján Petrovič. V RND to bolo aj množ-
stvo vystúpení v Bratislave i Prahe, zá-
jazdy s divadlom po celom Slovensku 

i do zahraničia (USA, Kanady). 
24. augusta 1985 v Ter-
chovej, U Krištofíkov 
dostáva „Významný 
doklad o tom, že oso-
ba, čo doklad vlastní, 
má dôležité miesto 
v Jááánošíííkovskej 
histórii Radošinské-
ho naivného diva-

dla.“ V roku 1989 pri-
šla malá rehabilitácia občana Mel-

koviča a hudobného skladateľa Melko-
viča. Opätovne ho prijali do Zväzu slo-
venských skladateľov a získava viaceré 
ocenenia za svoju tvorbu a dielo. Pokra-
čujú jeho zahraničné cesty a turistika: 
Rakúsko, Francúzsko, Taliansko (zná-
my kameňolom v Carrare, Pisa), Gréc-
ko a Rhodos, Londýn a pravidelné náv-
števy premiér a predstavení muzikálov. 
Na týchto cestách vznikajú fotografie – 
dokumenty i umelecké fotoobrazy o 
krajine, prírode, pamiatkach starých a 
mladých, krásnych ženách. V jeho bra-
tislavskom „ateliéri“ na Bezručovej ulici 
vzniká pútavá galéria suvenírov, kera-
miky z 19. a 20. storočia. Sú tu aj obra-
zy, kresby, grafiky významných a čes-
kých výtvarníkov a priateľov.

Začiatkom roka 2004 sa jeho zdra-
votný stav zhoršuje. Lieči sa doma i v 
nemocniciach. 5. marca sa ešte zúčast-
nil na verejnej skúške hry Generál. Krát-
ko potom, 21.3.2004 v Bratislave zo-
mrel. Rozlúčka, za veľkej účasti kultúr-

Ján Melkovič - Hudba pre moje uši
Skladateľ zloží pesničku, zaspieva si ju. Ale keby si ju chcel zahrať z nôt – nemôže, pretože ešte v notách nie je. Ak 

skladateľ pozná noty, napíše pesničku do pripravenej notovej osnovy, čo je ťažšia práca ako skladať. Ešte ťažšie je za-
spievať pesničku z nôt, alebo zahrať. Z toho vyplýva, že skladateľ najmenej robí vtedy, keď skladá.

Keď už je pesnička napísaná, dostáva ju lektor. Vyberá si noty – a zlé zahadzuje do koša. Dobré noty sa potom 
od lektora dostanú do TOČRu, ktorý je rozšírený o sláčiky. Noty sa spravodlivo rozdelia a začne sa skúška. Niektoré 
noty však po úpravách neladia, a tak sa opravujú a škrtajú. Potom sa čaká na hudobného režiséra. Keď príde, v no-
tových osnovách už nie je ani jedna nota. Nahráva sa ľahko, skoro tak ľahko, ako skladateľ skladá – a nahratý pás na 
prvé počutie nerozlíšite od čistého. A to je hudba pre moje uši. Takú rád skladám.

Ján Melkovič - Chat noir
Pamätám sa presne. Jeseň 1881 – Montmart – Chat noir. Milan nazízal do textov Paulovi Verlainovi. Julo prišiel o 

čosi neskôr, keď sa už spievali pesničky Charlesa Crosa. Potom som ich videl vo februári 1916 v Zurichu. V kabarete 
Voltaire vymýšľali DA-DA. Boli to oni, ktorí v roku 1935 obracali noty Jaroslavovi Ježkovi a boli najvďačnejšími We-
richovými a Voskovcovými divákmi...

Pamätám sa presne. V amfiteatri to už bolo po poslednej vojne na bratislavskom hrade šepkali texty Vlastovi Bu-
rianovi a potom v jedno nedeľné popoludnie po prvý raz sami vystúpili v Tatra kabarete. A nedele sa opakovali. 

Stretli sme sa vo vojenskom umeleckom súbore a to bolo pre nich osudné, pretože odvtedy ich mnohí nemajú radi. 
Vojaci neboli výnimkou. Jula a Milana poslali na východné Slovensko a mne dali modrú knižku. Skúsili sme drama-
turgovať v televízii. Po sérii vtipných televíznych Silvestrov sme prišli na to, že ani tu nás nemajú radi. Julo s Milanom 
odišli do Divadla na korze a ja do krčmy. Potom sa zasa mnohým znepáčili, a tak striedali Brno, Novú scénu, Štúdio 
S i Viedenskú televíziu. A stále je tu dosť, čo ich nemajú radi. A to je dobré, pretože keby ich mal každý rád, tak ako 
napríklad ja, neboli by tu hádam vôbec potrební. A tak, ako boli potrební vtedy – v Chat noiri, budú nám potrební aj 
na ďalšie storočie. U nás i v Chat-noiri! Váš Ján Melkovič

Stanislav Štepka
Melkovič skomponoval hudbu 

k dvadsiatim siedmim celovečer-
ným inscenáciám RND (dve skom-
ponoval s inými autormi – s Ferdi-

A na záver v tvojom a mojom mene 
chcem vysloviť úprimné poďakovanie 
Starej Ľubovni, za MÚZY a UM za po-
menovanie Základnej umeleckej školy 
tvojím menom, teda za to, že si bol a že 
tu stále medzi nami môžeš byť...

Pokúsim sa byť osobnejšia, lebo si 
moje poďakovanie zaslúžia: Moja vďa-
ka patrí Monike Pavelčíkovej, riaditeľ-
ke Ľubovnianskeho múzea, že sme tu 
mohli s Jankom stráviť spoločné pekné 
chvíle a za to, že ma v mojom rozhod-
nutí zanechať tvoju pozostalosť pod-
porila a následne aj pomáhala. Som si 
vedomá, že bez iniciatívy predstavi-
teľov mesta Stará Ľubovňa, jej vede-
nia, ale aj všetkých ďalších zúčastne-
ných na prácach, ktorí s osobným na-
sadením vytvorili materiálne a organi-
začné podmienky, by toto tvoje pripo-
menutie sa tiež nevzniklo. Aj im patrí 
moje ďakujem.

Osobitne vyzdvihujem účasť pani 
Evky Kollárovej, zanietenej kultúrnej 
a pedagogickej pracovníčky, vedúcej 
veľmi dôležitého a náročného oddele-
nia Mestského úradu v Starej Ľubov-
ni, ktorá nielen svoje remeslo ovláda, 
ale s citom 
pracuje na 
odovzdá-
vaní krásy 
a kvality 
života.

A ešte 
jedno ďa-
k u j e m . . . 
tebe Janko, 
že si  bol 
a ja moh-
la byť s te-
bou!

Jana 
Špániková

to, čo nazbieral a ešte nazbiera, zane-
chá v dome. Ne-
stalo sa tak a aj 
sa tak stalo!

D n e s  u ž 
viem, v čase, 
keď prichá-

muelovi a Matejovi za to, že stáli pri 
mne, keď som potrebovala ich pomoc, 
že ma chápali a boli mi nápomocní aj 
pri prácach spojených s týmto mojím 
rozhodnutím.

Samo-
zrejme, ne-

Jedinečná osobnosť 
našej kultúry a umenia. 
Pôvodným štúdiom a 
profesiou hudobník – 
flauta, klavír, akorde-

ón. Tiež hudobný 

nom štúdiu v Bratisla-
ve. Autor krátkych li-
terárnych textov. Filo-
zof i absurdista. Filmo-
vý herec. Významný 

člen Radošinského na-
ivného divadla. Tam au-
tor hudby mnohých in-
scenácií, interpret a herec. 
Priateľ výtvarníkov a zna-
lec výtvarného umenia. 
Fotograf svojskej optiky a 

objektívu oka i duše. Cesto-
vateľ a pútnik doma a v za-
hraničí. Človek a muž zloži-
vateľ a pútnik doma a v za-
hraničí. Človek a muž zloži-
vateľ a pútnik doma a v za-

tých životných osudov a me-
tamorfóz... 

Narodil sa 24.4.1939 v Spiš-
skej Novej Vsi. Starí rodičia a ro-
dičia pochádzali z váženej gar-
biarskej, meštianskej a učiteľskej 
rodiny v Starej Ľubovni. Rodi-
nu a mesto v mladosti a dospe-
losti až do posledných rokov 
života rád navštevoval (na fo-
tografii so sestrou Evou).

V rodnom meste bol od 
roku 1948 žiakom hudobnej 
školy. Jeho učiteľ, prof. Ján 
Móry po prvej hodine kla-
víru vraj povedal – „narodil 
sa nový Mozart“. Učila ho aj 
prof. Alexandrová. Po matu-
rite na Jedenásťročnej stred-

nej škole v Spišskej Novej Vsi 
študoval v rokoch 1957-

1963 na Konzervatóriu 
v Bratislave. Absolvo-
val dychový odbor – 

neho spoločenstva sa uskutočnila v Ra-
došinskom naivnom divadle. 25.6.2005 
sa v RND v Bratislave uskutočnila pre-
miéra hudobno-slovného recitálu „To 
bol on alebo pocta Jánovi Melkovičo-
vi.“ Ešte v tomto roku na podnet jeho 
životnej partnerky Jany Špánikovej a z 
iniciatívy Starej Ľubovne prichádzajú 
prvé návrhy na zriadenie jeho pamät-
nej izby v meste jeho detstva. Po janu-
ári 2009 sa začala už konkrétna prípra-
va a realizácia tohto projektu. 23.4.2009 
Základnú umeleckú školu v Starej Ľu-
bovni premenovali na ZUŠ J. MELKO-
VIČA rozhodnutím Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky. 

Aj prostredníctvom tohto katalógu 
Vás srdečne a s úsmevmi víta MUZY-
(A)UM JÁNA MELKOVIČA.

Bohumír Bachratý

Juraj Jakubisko
Tak,ako si zbieral staré maľova-

né taniere, počas svojho života si zo-
zbieral aj peknú hŕstku priateľov. 
Som rád, že som bol jedným z nich, 

a aj keď som si myslel, že o Tebe viem 
všetko, až neskôr som zistil, že si mal 
svoje tajomstvá a starosti, ktorými si 
nás nechcel obťažovať.

Zrejme si chcel, aby sme Ťa po-
znali radšej po 
tej veselej strán-
ke života.

V nej bol pre-
dovšetkým Tvoj 
hudobný talent, 
Tvoje pesničky 
i Tvoje herecké 
schopnosti, kto-
ré sa prejavili 
nielen na do-
skách Radošin-
cov, ale aj pred 
kamerou mo-
jou i mojich ko-
legov. V tej ceste 
sú i kroky, ktoré 
sprevádzali Slo-

venskú televíziu, od jej začiatkov. A 
tiež rozhlas. Spomínam si, ako si di-
rigoval svoju prvú skladbu pred mik-
rofónom, a tesne pred jej vyslaním do 
éteru, si sa išiel prezliecť do fraku a 
motýlika, a dôstojne ju oddirigoval, 
i keď pri tom neboli diváci ... Rád 
spomínam na film DOVI-
DENIA V PEKLE, PRIA-
TELIA, kde si bez štúdia 
na hereckej škole doko-
nale zvládol hlavnú rolu, 
v partnerstve s Olinkou 
Bérovou ... Vidím Ťa, ako v 
zime a v priebehu natáča-
nia stojíš na balkóne pane-
láka v Liptovskom Miku-
láši s nedopleteným svet-
ríkom a cinkavými ihlica-
mi ... I to, ako výstrelom ra-
kety pokazíš Brežnevovu 
návštevu Bratislavy a ako 
Ťa polícia celú noc márne 

hľadá. Z toho si sa dostal svojou jed-
noduchou logikou, z ktorej prameni-
li skoro všetky historky. Ako si sám 
hovoril: „Klepali, búchali mi na dve-
re a kričali. V mene zákona otvorte!! 
Ale ja som im prešiel cez rozum, ne-
otvoril som.“

našom divadle. Veď mnohé 
hviezdy slovenských a čes-
kých muzikálov a podob-
ných produkcií môžu za 
svoj úspech ďakovať práve 
hudobníkovi a pedagógo-
vi Jánovi Melkovičovi. Na-
písali sme spolu vyše tristo 
piesní, mnohé vyšli na plat-
niach, CD a koncom minu-
lého roka po prvý raz aj na 
DVD nosičoch.

Najviac sa však teším z 
toho, že hudobný sklada-
teľ a kamarát Ján Melkovič 
natrvalo zostane v nosičoch 
našich sŕdc. A tuším najviac 
v tom mojom...

HUDBA
Peter Vaňouček

Janko Melkovič .... je človek, je 
stále v mojej mysli, ktorý mal oči pre 

všetkých a pre všetko. Je človekom 
posadnutým hudbou, výtvarným 
umením, poéziou a krásou života, 

ktorý mu bol daný. Moja spolu-
práca s týmto filozofom života tr-
vala len necelé tri roky v divadle, 
no toto obdobie 
považujem za nie-
čo ako Oxfordskú 
Univerzitu čo sa 
pochopenia kom-
ponovania hudby 
dotýka.

Iľja Zelienka
Melkovičov život bol spoje-

ný s radošincami. A spolu s nimi 
rozdával radosť a smiech... Všetci 

máme vymedzený čas po-
bytu na tejto zemi.

Aj umelci ho majú, aby 
vykonali svoju prácu. Ak sa 
dielo darí, tak dokážu pre-
rásť cez vymedzený čas. To, 

čo odoláva času, 
sú sny, láska, po-
znanie a vnútor-
ná sloboda. A to 
sú kategórie, kto-

Herecké dôvernosti s Monikou Hilmerovou
S Paulom Belmondom na Art Filme v Trenčianskych 
Tepliciach Na vernisáži s Jurom JakubiskomPriateľské dohováranie Milana Lasicu

Povedali o Jánovi Melkovičovi...

FILM

DIVADLO

ré ťa, Janko, charakterizujú. Ony sa 
nekončia vo vymedzenom čase ži-
tia, ale prelínajú sa ďalej, preberajú sa 
ako štafeta. Milý Janko, bol si nielen 
skvelým pesničkárom, ale mal si rád 
i to, čomu sa nepresne hovorí „váž-
na hudba“. 

Břetislav Rychlík
Když první jarní den zemřel krát-

ce před svýma pětašedesátinama 
slovenský hudební skladatel a he-
rec Radošinského naivního divadla 
Ján Melkovič, objevil se na sloven-
ských internetových serverech citát 
principála divadla Stanislava Štep-
ky: „Jano byl přírodní úkaz.“ V cha-
tu okamžitě někdo zakontroval: „A 
Slovensko přišlo o jednu z přírodních 
krás.“ Českému publiku se naposle-
dy jako muzikant výrazně připome-

ziu, divadlá (aj bábko-
vé), rozhlas. Vtedy 
prienik do nášho 
československého 
hudobného sveta. 
Pražský skladateľ 
Fischer zabezpe-
čil nahrávky jeho 
skladieb s orches-
trom Karla Vlacha 
a spevákom Joze-

i do zahraničia (USA, Kanady). 
24. augusta 1985 v Ter-
chovej, U Krištofíkov 
dostáva „Významný 
doklad o tom, že oso-
ba, čo doklad vlastní, 
má dôležité miesto 
v Jááánošíííkovskej 
histórii Radošinské-
ho naivného diva-

dla.“ V roku 1989 pri-

Spolu s pamätnou izbou Jána Melkoviča uzrel svetlo sveta 67-stranový katalóg Ján Melkovič MÚZY(A)UM 
s vyše 80-tkou fotografií a kresieb. Knižka je takou malou prehliadkou bohatým životom i tvorbou J. Melko-
viča, na papier tu položili svoje vyznania i spomienky mnohí známi umelci i priatelia, ktorí ho poznali.  S do- 
volením Janky Špánikovej, poslednej partnerky umelca, sme z nej vybrali niekoľko úryvkov i fotografií...  

Marián Vanek
Porovnávam ho s podobným ob-

dobím Voskovca + Wericha + Ježka 
v Osvobozenom divadle. Česi mali V 
+ W + J, my zasa Š + M, teda Štepku + 
Melkoviča. Ak tieto písmená čítam ako 
ŠM, máme v nich Štátny majetok a ten 

by sme si mali vážiť, dbať oň a zachovať 
ho na večné časy a nikdy inak!

Milan Lasica
Je to škoda, že tí chlapci tak pred-

časne odchádzajú. Kam sa ponáhľate, 
priatelia? Jano mi tu zanechal krásny 

v ateliéri.“ Bolo mi to čudné, ale pove-
dala som, že dobre. Chystala som sa 
nastúpiť do Jankovho auta, keď sa zja-
vila Kamila Magalová. Kričala cez uli-
cu: „A kam vy dvaja spolu?“ Poznajúc 
Janka, začala sa usmievať. On zavolal 
Kamilu na našu stranu ulice a povedal: 
„Kamila, prosím ťa, nech ostane me-
dzi nami, že Oľga ide ku mne do ate-
liéru.“ Smiala som sa: „Tak si to teraz 

darček. Kedykoľvek si naňho spome-
niem, budem sa usmievať.

Oľga Feldeková
Janko mal povesť zvodcu. Vedelo sa 

o ňom, že by si nikdy nenašiel škare-
dé dievča. Ženy ho vždy obklopovali, 

každá si potvrdzovala svoju ženskosť a 
krásu, keď sa Janko o ňu nejakým spô-
sobom zaujímal. Teraz hovorím o diev-
čatách, keď bol slobodný. Raz sa stalo, 
to nebolo tak dávno, náhodou som pri-
šla z Prahy. Janko ma pozval na kávu. 
Bola som u dcéry na Gorkého, zišla 
som, vravím, poďme do nejakej ka-
viarne nablízku. „Nejdeme do kaviar-
ne,“ povedal, „ja ti urobím kávu u mňa 

dobre priklincoval!“ Kamila zasa po-
znala Janka a vedela, že je tam ten skry-
tý humor – darmo by to šírila, aj tak by 
jej nikto neuveril.

Bolo to vtedy, keď mi ukazoval tie 
klince na stenách a varil kávu na tri-
krát v džezve, tak mu vždy vykype-
la. Jankova hudba bola vždy veľmi 
sugestívna, dobre sa počúva, vo mne 
vždy zmenila náladu. Alebo ma, na-

opak, dostala do 
splínu. Samozrej-
me, aj hudba sama 
osebe, ale v súvis-
losti s Jankom mi 
to vždy evokovalo 
mladosť. Môj muž 
písal texty na jeho 
pesničky. Do po-
slednej chvíle mali 
spoločne plány na 
muzikál, stále sa 
na niečo chystali – 
ale život tak straš-
ne rýchlo beží – a 
vždy niečo do toho 
prišlo.

Opúšťa Vás ten, čo Vás rozosmieval svojským humorom 

a prekvapoval užasnou rozhľadenosťou. Tie jeho užasné oči, 

čo vopred prezrádzali beťársku myšlienku, zostanú už len 

v obrazoch a spomienkach. Je mi naozaj, naozaj smutno...
 (Martina Znancová, Sannois, Francúzsko)

Texty a fotografie vybraté 
z katalógu JÁN MELKOVIČ 
MÚZY(A)UM, Vydavateľstvo: 
Univerzita Komenského v Bra-
tislave, 2009. Editori: J. Špániko-
vá a B. Bachratý. 

Záujemcovia si môžu kni-
hu už čoskoro  zakúpiť v kníh-
kupectvách. 

Ženské oddelenie

Pehavý Max a strašidlá
Dovidenia v pekle, priatelia (dokončené filmova-
nie po dvadsiatich rokoch)

Klavír a harmonika ho 
sprevádzali cely život

nul na festivalu „Šest ze 
šedesátých“, filmoví di-
váci si pamatují jeho vý-
razné oči, když jako he-
rec ve filmu „Díky za 
každé nové ráno“ umí-
ral na rakovinu. Přede-
hrál si svůj osud. Těžká 

nemoc ho týrala poslední léta živo-
ta. Cestou na jeho pohřeb i během 
obřadu jsem nechápal, proč se stále 
pochechtávám a pak to popsal Mi-
lan Lasica: „Jano mi dal zvláštní dá-
rek. Vždycky, když si na něho vzpo-
menu, začnu se usmívat.“

VÝBER Z KONDOLENČNEJ KNIHY

Ďakujem za Tvoje nádherné pesničky, muziku, a najmä za to, 

že si tu s nami bol, aj keď príliš krátko. 
(Zuza Krónerová)

Važení kolegovia, dovoľte, aby som Vám vyslovil 

uprimnú sústrasť v súvislosti s úmrtím dlhoročného a 

vynikajucého spolupracovníka

Radošinského naivného divadla Jana Melkoviča. 

(Juraj Kukura, riaditeľ divadla Aréna)

Spomíname, nezabudame. Nič nevygumujeme. 
(Bohuš Bachratý)

Vďaka Ti za všetko, čo sme spolu prežili, Tvoja večná dobrá vôľa, uličnícky humor a nádhernámuzika zostávajú navždy v mojom srdci. (Tomáš Janovic)

VÝBER Z KONDOLENČNEJ KNIHY

akujem za Tvoje nádherné pesni

úšťa Vúšťa Vúšť
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VÝBER Z KONDOLENČNEJ KNIHY

Ďakujem za Tvoje nádherné pesniJÁN MELKOVIČ MÚZY(A)UM

Ján Melkovič
* 24. 4. 1939 Spišská Nová Ves

+ 21. 3. 2004 Bratislava

... hudba je neko-
nečná, vždy sa v nej 
dá niečo objaviť a čo 
neobjavím ja, objavia 
po mne.

Ján Melkovič

nandom Havlíkom a Jarom 
Filipom), v našom divadle 
sa však osvedčil – ostatne, 
tak ako vo filme či v tele-
vízii – aj ako svojrázny a 
mimoriadne výrazný he-
rec, ktorý svoj jednoznač-
ný herecký talent dokázal 

najmä v jednej z kľúčových insce-
nácií RND Vygumuj a napíš. Vyni-
kajúca bola jeho pedagogická práca 
s mladými hercami, a to nielen na 
konzervatóriu a VŠMU, ale najmä v 


