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PROLÓG 

Inšpirácia umelcov, povera riaditeľov, výplod fantázie baletiek, ich matiek, uvádzačiek, šatniarok 

a vrátničiek. Fantóm opery jestvoval, dlho ho považovali za smiešny výplod fantázie slečiniek 

z baletného súboru ... Ale nebolo to tak.  Bol to tvor z mäsa a kostí, hoci všetkým pripomínal 

ozajstný neskutočný prízrak. 

                                                                                                                      Gaston Leroux (1868 – 1927) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Gaston Leroux Alfred Louis. Nezabudnuteľný autor, novinár, žurnalista, dramatik a v neposlednom 

rade manžel a milujúci otec Madeleine Ailen, jeho jedinej dcéry. Bol to jedinečný človek narodený do 

rodiny zámožných parížskych mešťanov. Avšak aj on bol len obyčajným človekom, túžiacim po poznaní 

a dobrodružstve . Po smrti svojich drahých rodičov zdedil majetok niekoľko miestnej sumy. Toto 

značné dedičstvo mu zatienilo myseľ natoľko, že z úspešného advokáta sa stal človek, ktorého súdnosť 

zatienila náklonnosť ku pijatike. Nechcem, aby ste si tohto človeka predstavovali ako alkoholika bez 

zmyslu života. Jeho život mal zmysel. A ešte aký ! 

  K práci žurnalistu sa dostal náhodou, keď ho denník Paris požiadal o reportáž so známym 

obžalovaným. Touto obyčajnou náhodou, ktorá sa mu stala ako osudnou tak aj šťastnou, sa fakticky 

zo dňa na deň prepracoval na oceňovaného novinára. Písal sa rok 1908 , keď sa rozhodol skoncovať 

s dlhoročnou, dobre platenou prácou novinára a zahraničného korešpondenta pre najznámejší denník 

v celom Paríži a začal sa naplno venovať literatúre a knihám. 

   Nik nepoznal deň ani čas, kedy Gastona zaviedli kroky do majestátu Paríža. Opera Garnier vystavaná 

v rokoch 1861 až 1875 sa stala korisťou jeho bádania. Nášho autora pri pátraní v archívoch Národnej 

hudobnej akadémie ohromila spätosť javov súvisiacich s Fantómom opery a s tragédiou rodiny grófa 

de Chagnyho. Únos parížskej opernej divy Kristíny Daaé ,zmiznutie Vikomta de Chagnyho a smrť jeho 

staršieho brata Filipa, inšpirovali autora k vytvoreniu jeho veľdiela. 

   Pod parížskou operou, hlboko vo vnútri srdca tejto históriou opradenej budovy, žil celkom obyčajne 

neobyčajný človek. Génius, ktorý tvoril veľkolepé diela známe celému Parížu. Nik v neho neveril. Pre 

každého existoval ako fantóm či tajomný prelud. No bol to človek ako my. S citmi, so srdcom tak 

veľkým, ba schopným obsiahnuť celú zem. Nikdy ... ani jeden jediný raz mu nebolo dopriate zažiť cit, 

nám tak dobre známy ... 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. KAPITOLA 

    Bolo to presne 17. júna 2016, kedy sa to stalo. V tieto dni ma múza obchádzala míľami ďaleko 

a moja fantázia sa odmietala aktívne zapájať. Žiadne podnety, inšpirácie ... Nič. Len samá ničota 

a prázdno sužovali moju myseľ až do chvíle, kým mi jedna inšpirácia takmer nerozrazila nos. Prišla ako 

blesk z jasného neba ... Ako zázrak, ktorého sa nie a nie dočkať.  Vtedy sa to všetko začalo. Mozog sa 

začal prebúdzať z umeleckej hibernácie, prsty na rukách sa pomaly zotavovali z dlhého odpočinku 

a z ,,umeleckého čreva“ sa pomerne dlhou dobou usadený prach začal vytrácať do priestoru vôkol 

neho ... 

   Nikdy nezabudnem na jej slová. Pre niekoho obyčajné. Pre mňa osudové ... Vravela, že to ľutuje. Že 

sa zrieka tých náhodne vyrieknutých slov. 

- ,,Nemáš čo ľutovať.“ 

  Vždy som jej to prízvukovala, no ona bola presvedčená o svojej pravde. Nebyť tých slov, nenájdem 

novú inšpiráciu, zmysel môjho života, začiatok niečoho veľkolepého a zároveň tajomného. 

- ,,Prečo jednostaj počúvaš tú hudbu ? Nemá zmysel a akurát ma z nej rozbolí hlava!“ 

  Boli to ťažké časy pre moju rodinu. Kráľovskú štafetu prebrala čierna a bytom sa ozýval hluk 

rockových skupín, okolím nepochopený. No proste hrôza! Samozrejme, aj to je istý druh hudby . 

Isteže ! No pre mňa nie ten pravý. 

- ,,Namiesto týchto duniacich bludov skús niečo iné. Tak napríklad hudbu z muzikálu Fantóm 

opery !“ 

   Tak a presne tu sa to začalo ! Posledné slová sa mi vryli do pamäte naveky. Konečne sa mi otvorili 

oči! Z rockového poblúznenia sa stala minulosť a moju hlavu zamotalo niečo celkom iné. Niečo úplne 

neznáme! 

  Táto záľuba ma priviedla k novým, mnou nepoznaným veciam, o ktorých som predtým mohla len 

snívať. A tak sa moja myseľ, inšpirácia, fantázia a čo bolo hlavné, moje priateľky hlasivky spojili v jedno 

a z môjho tenkého hrdla sa pomalým tempom drali uzrieť svetlo sveta nové hlasové tóny, ktoré som 

mala postupne tú česť spoznať. 

  Ruku hore, kto by nechcel spievať ako operná diva z príbehu Gastona Lerouxa ? Ja som taktiež nebola 

výnimkou a až do poslednej štipky som sa nechala touto hudbou, z ktorej vyžarovala istá sila 

a nadvláda nad všetkým, no pri tom jemnosť, úplne pohltiť. Nežný zvuk preniesol moju dušu akoby 

do iného sveta. Do sveta hudby, tanca a radosti. A aj keď som nohami stála pevne na zemi, moja duša 

lietala niekde tam hore, v tajomstvami zahalenej Parížskej opere Garnier. 



2. KAPITOLA 

   Kristína Daaé. Mladé dievča s osudom tak prikrutým. Drobné žieňa, pochádzajúce z malého 

mestečka Uppsala vo Švédsku, stratilo svojich rodičov v rannom veku svojho života. Jej matka odišla  

na večnosť, keď mala Kristína šesť rokov. So svojím otcom, Gustávom Daaé, ktorý bol huslistom, hoci 

jedným z najlepších , neustále cestovali po veľtrhoch, kde si Kristína rozvíjala svoj spev a talent. Bolo 

to veľmi nadané dievča. Gustáv jej každú noc pred spaním rozprával tajuplné škandinávske príbehy 

o ,,Anjelovi Hudby.“ Keď jej otec umieral, prežívala najväčší smútok vôbec. Videl, ako sa jeho jediné 

dieťa trápi a nezniesol pohľad utrápených očí svojej dcéry. Prisahal, že ak bude v Pánovi, pošle za ňou 

Anjela hudby .... A Anjel hudby prišiel ... 

   Každá veta. Každé jedno slovo vo mne prebúdzalo súcit k neznámemu. 

- ,,Chudák, fantóm.“ 

   Každým razom sa mi z úst drala táto veta. Každú jednu bolesť ... Každý smútok a žiaľ som preciťovala, 

akoby sa to všetko dialo mne. Cítila som sa ako uchopená v pavúčej sieti ... Ako obeť, ktorá sa 

svojvoľne rozhodne podstúpiť riziko aj keď vie, že výhra k jej údelom nepatrí. Slepo som sa oddala. 

Slepo, ale s nádejou  ... Jediným citom, ktorý sa ukrýval niekde v hĺbke a vyčkával na vhodnú chvíľu. 

Vedela som, že to nemôže byť skutočné. Moja myseľ to vnímala ako skutočnosť, ale srdce to odmietalo. 

Odmietalo tak dlho, pokým nezvíťazilo ... 

   Filmové spracovanie knižného diela, ktoré uzrelo svetlo sveta roku 2004 a ktoré bolo natočené 

slávnym americkým režisérom, scenáristom a producentom Joelom Schumacherom, vo mne 

vyvolávalo úplne iné pocity. Bolo to tak reálne, až som tomu odmietala veriť. Slávny herec Gerard 

Butler a herečka Emmy Rossum, ktorí stvárnili dvojicu hlavných postáv priam bravúrne, ma už 

v prvých chvíľach uchvátili svojím talentom a hlasovým rozsahom. Čo vám budem hovoriť. Bola som 

z toho namäkko. Konečne som našla to pravé orechové ! Po toľkej dobe ! 

   V štrnástom roku môjho života som dospela k ráznemu rozhodnutiu, ktoré som bola pripravená 

splniť aj za nemožných podmienok. Každý nad tým krútil hlavou. No ja som išla za svojím cieľom ako 

šelma po koristi, ktorá sa snaží zo všetkých síl vyhnúť čeliacej hrozbe. Trvalo hodnú chvíľu, ale nie 

večnosť, pokým som svoju túžbu premenila na skutočnosť. Stálo ma to veľa energie, 

trpezlivosti, pevných nervov a sebazapierania, pokým som si mohla vychutnať zaslúženú odmenu, ale 

musím vám povedať, že to stálo za to ! 

 

 

 



3. KAPITOLA 

   Erik Muhlheim. Slávny Fantóm, Duch opery i Anjel hudby. Toľkú dobu ľuďmi nenávidený a súdený ! 

Rodák z Rouenu, regiónu Normandie. Bol obyčajným človekom. Človekom ako my ostatní. Jediné, čo 

ho robilo výnimočným, bola jeho umrlčia tvár ! Chudák Erik sa narodil s postihnutou, deformovanou 

tvárou, ktorá odpudila nielen jeho matku. Mučený pohľadmi druhých utiekol ako mladý chlapec. 

Sedem rokov týraný otcom. Jedenásť rokov nútený žiť v katakombách opery ... Osud sa s ním zahrával 

ako s bábkou. Presne takou, s ktorou bábkoherci vytvárajú priam umelecké diela a vystatujú sa nimi.  

Bol to iluzionista označovaný ako vrah. Chladnokrvná beštia, prahnúca po dušiach iných. Aká  LOŽ!  Tri 

roky strávil tento génius ako obyčajný sluha šacha v Perzii. Jeho návrat do rodného Francúzska mu 

prinieslo vytúžené ovocie. Roku 1875 známemu francúzskemu architektovi Jeanovi – Louisovi 

Charlesovi Garnierovi vystaval majestát Paríža, už spomínanú operu Garnier, s mnohými pascami, 

skrytými chodbami a tajnými miestnosťami v ktorých desaťročie ukrýval svoju znetvorenú tvár 

a majstrovský talent s ktorým mohol ohúriť svet ! Ach, chudák nešťastne zamilovaný Erik ! 

  Leto. Niekto si toto ročné obdobie spája s teplom, iný zasa so slnkom,  pre niekoho je to čas oddychu 

a naberania nových síl. Pre mňa bolo leto roku 2021 nezabudnuteľným ! Jednak ma čakala životná 

skúška dospelosti, ako sa u nás hovorí, ktorá dopadla nad očakávania aj mňa samotnej.  Zvládla som 

ďalšiu kapitolu môjho života! Úspešne som dokončila desať rokov povinnej a tri roky nepovinnej 

školskej dochádzky na gymnáziu a začala žiť život, z ktorého som mala značné obavy. Prijímacie skúšky 

na vysokú školu som zvládla na výbornú a konečne som sa mohla dosýta nabažiť dvojmesačného 

voľna. Po štyroch rokoch snívania som sa dopracovala k splneniu môjho azda najväčšieho sna vôbec. 

V júni sme si spolu s rodičmi zbalil kufre a spoločne sa vydali na dobrodružnú výpravu. Moje, 

podotýkam, moje kroky nás zaviedli k tak výnimočnému miestu, z ktorého som nielen ja mala 

zimomriavky. 

   Nepovažovala by som sa za rané vtáča. Dokonca ani za nočnú sovu. Skôr sa prirovnám k večne 

unavenému holubovi. No toto ráno bolo iné. Výnimočnejšie, ako ostatné pondelky. Slnko, ktoré svoje 

prvé lúče opieralo o moje viečka, mi spríjemnilo deň o trochu viac. Mamina s ocinom sa vyhrabali 

z postele ako dva leňochody, hundrúc, na čom sa to vlastne podieľajú so svojou bláznivou dcérou. 

Totiž, ich, už dospelé dieťa, od skorého rána zdobil veľmi zvláštny, lepšie povedané, zasnený úsmev, 

ktorý ju sprevádzal celým dňom. Viete prečo sa môj žalúdok zvieral od vzrušenia ? Pretože ma čakala 

vysnívaná cesta do Paríža ! Týždeň pred odletom som si zaobstarala francúzsko – slovenský 

a slovensko – francúzsky slovník, ktorý som sa rozhodla poctivo študovať. Avšak po celý čas zostal 

zatvorený a uložený v bočnom vrecku kufra, pretože lenivosť zvíťazila nad mojím predsavzatím ... 

 

 



4. KAPITOLA    

   Kroky, ktoré v ten večer začula, neboli ledajaké. Jeho šľapaje obchádzali operu priam nečujne. 

Prenikavý zrak sledoval každú časť jej samotnej. Nechcel, aby ho zbadala. Nedokázala by milovať muža 

skrytého za tak bezcitným monštrom. Túžil sa jej dotknúť. Túžil začuť onen hlas blúdiaci tmavými 

uličkami nočného Paríža ... 

  Rána sú ťažké azda pre každého. Len ten pocit, keď musíte opustiť teplú, mäkučkú posteľ 

a naštartovať sa do správneho dňa, vás oberá o energiu. Na letisko sme prišli zavčas. Celá budova bola 

ešte zatvorená a zívala prázdnotou. Neboli sme tu jediní. Okrem nás tu boli ešte dva manželské páry 

čakajúce na lietadlo, ktoré malo prílet presne v šesť tridsať ráno. Všetko sa začalo prebúdzať k životu 

okolo siedmej hodiny. Rolety na kaviarňach sa pomaly otvárali a vstupnou halou sa niesla vôňa čerstvo 

namletej kávy, po akej som v tej chvíli zatúžila. Čo všetko by som urobila pre jeden, iba jeden jediný 

dúšok toho životabudivého nápoja. Konečne sa rozsvietila ceduľka s číslom nášho letu. S kuframi sme 

sa hrnuli maratónsky vpred, aby sme nakoniec neskončili poslední. Šťastie nám však v tomto prialo 

a boli sme vybavení medzi prvými. S ľahkosťou motýľov, kufrov zbavení, sme si vykračovali halou 

letiska. Zaujal ma obchodík na rohu. Rodičov s príručnou batožinou som usadila vedľa v kaviarni a ja 

som sa vybrala preskúmať zákutia drobného krámu. Predajňa dýchala zvláštnym čarom, z ktorého 

som sa neovládateľne roztriasla. Všade navôkol boli vitríny s prsteňmi rôzneho druhu. Malé, veľké, 

zlaté aj prečačkané obruče predával drobný mužík s bradou dlhou až po prsia. Pôvodom bol 

pravdepodobne z Číny, ako nasvedčovali jeho zvráskavené črty tváre. Hovoril plynule po slovensky, 

z čoho som ostala mierne zaskočená. Akonáhle sme sa pustili do reči, čas sa zastavil. Veľa ráz sa ma 

opýtal, čo ma priviedlo do jeho skromného obchodíka. Bol zvláštny. Jeho správanie bolo zvláštne. Celé 

to bolo zvláštne! Rozpovedala som mu príbeh, ako ma moja životná cesta  zaviedla až do Paríža. Tvrdil 

mi, že ísť za svojimi snami je dôležité. Ponúkol ma vynikajúcim, pravdepodobne pravým čínskym čajom, 

ktorého jemná horkastá chuť dodávala všetkému tú pravú atmosféru. Bol to kúzelník. Mág ! Z dlane 

mi predpovedal, čo ma čaká. Úžasné zážitky v meste lásky, ktoré mi zmenia život a pomôžu zabudnúť 

na staré trápenia. Daroval mi dva zlaté prstene, za ktoré rázne odmietol peniaze, ktoré som mu 

ponúkla. Vybral ich zo vzorovanej drevenej škatuľky ozdobenej čínskymi znakmi a jeden mi nasadil na 

prstenník ľavej ruky. Keď som mu položila otázku prečo mi daroval aj tú druhú obrúčku, riekol iba, aby 

som ju nosila vždy so sebou. Vtedy som nechápala jeho slová ... Všetko mi pripomínalo príbeh 

z rozprávky. Pripadala som si ako Arabela so zlatým prsteňom ... Na rozlúčku mi venoval ešte balík 

zeleného čaju. A tak som sa s plnými rukami darov a očakávania vybrala späť k rodičom, ktorí ma už 

netrpezlivo vyčkávali. 

5. KAPITOLA 



     Napokon to dokázal ! Skutočne vybudoval svoje kráľovstvo v katakombách. Ďaleko od ľudskej 

krutosti, ktorá ho sprevádzala každým dňom. Ďaleko od krutosti, ktorá mu spôsobovala neopísateľné 

muky. Túžil dosiahnuť ďalší triumf ! Záhadný prízrak spod opery! 

   Všade navôkol sa rozprestierali komfortné sedačky pokryté modrým poťahom, ktorý ma nesmierne 

zaujal. Bola to bavlna ? Netuším. No ešte nikdy som sa o niečo, na dotyk tak pohodlné, neopierala. 

Našťastie som nám stihla včas zarezervovať najlepšie trojsedačkové miesta, z ktorých boli rodičia 

nesmierne nadšení. Mamina z okna pozorovala krajinu zahalenú oblakmi , ocino každú chvíľu chutnal 

dobroty z letuškinho jedálneho vozíka a ja som sa o sedadlo delila spolu s príručnou batožinou, ktorá 

sa nezmestila do ukladacieho priestoru nad našimi hlavami. Let trval neuveriteľné dve hodiny, ktoré 

mi prišli ako večnosť. Každú chvíľu sa nás stewardka pýtala, či niečo nepotrebujeme. Jej prehnaná 

ochota a ockovo jediné naučené slovo ,,no, thanks“, v preklade ,,nie, ďakujem“, ma vytáčali do 

nepríčetnosti. Po dvoch hodinách, ktoré chvalabohu skutočne netrvali večnosť, sme vystúpili na území 

Francúzska. Síce unavení, spotení a podaktorí aj nervózni, ale zdraví a šťastní! 

   Paríž ! Len to slovo samotné v človeku vzbudzuje záblesk romantiky. Štýlové kaviarničky, francúzske 

víno a páriky milencov posedávajúcich na brehoch Seiny, robí toto mesto jedinečným! Náš prílet bol 

približne v čase obeda. Prvé kroky sme si nasmerovali do reštaurácie, kde sme sa dosýta najedli, 

poniektorí prejedli a hlavne si vychutnali pôžitok z výbornej francúzskej kuchyne. Musím vám povedať, 

že Francúzi sú veľkí labužníci a jedáci výborných chrumkavých praclíkov a ručne robenej čokolády. 

Stačil malilinký kúsok a môj jazyk sa rozplýval ako nikdy predtým. Najedení a spokojní sme taxíkom 

dorazili do nášho hotela, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti Eiffelovej veže. Pokým sme sa ubytovali 

a vybavili ostatné ceremónie vôkol toho, ubehli ďalšie dve hodiny. Recepčná nám oznámila, že ak by 

sme mali záujem, obedňajšie jedlo je nám ešte stále k dispozícii. My však už najedení sme sa 

občerstvili iba kávou, ktorá nám všetkým padla vhod. Ďalšie štyri hodiny sme strávili polihovaním 

a leňošením na izbe. Ocina zaujali večerné správy, ktorým síce nerozumel, ale ich vizuálny obsah ho 

úplne pohltil. Mamina telefonovala domov a ja som sedela za mnohými knihami, zošitmi a notesmi, 

ktoré som zo sebou ťahala až sem, do Paríža. K večeru sme nevynechali ani krátku prechádzku okolo 

hotela, ktorá nám všetkým iba prospela. 

   Po návrate do hotela sme si každý robili svoje. Ocko pokračoval v sledovaní televízie, mamina sa 

začítala do knihy, ktorú som jej darovala minulé Vianoce a ja som vybaľovala kufre. Moje oblečenie 

zabralo väčšinu skrine, ktorú sme mali, načo ocino dudral, že prečo musím so sebou vláčiť milión 

päťsto prebytočných vecí. To však ešte nevedel, čo sa chystá zajtra ... Nemal ani tušenie, aký bude 

zajtrajší deň výnimočný ! Hlavne pre mňa ... 

 

6. KAPITOLA 



  Fantóm opery ! Splnil, čomu sa zaprisahal ... Získal to, po čom tak nesmierne túžil. Oddala sa mu 

sama ... Celkom dobrovoľne. Kráčali spleťou podzemných chodieb, ktoré by bežného smrteľníka 

nevrátili k živým ... 

  Slnečné lúče, prebíjajúc si cestu skrz tmavé závesy, prebudili hotelovú izbu do nového rána. Spev 

vtáctva, ranné bonjour a neodolateľná vôňa bagiet, ktorá sa šírila mestom, ma po výdatnom spánku 

sviežo naladili do ďalšieho dňa. Rodičia pokojne odfukovali. Ich tuhý spánok neprerušil ani raňajší ruch 

či zopár trúbiacich áut prechádzajúcich ulicou. Od vzrušenia som bdela takmer celú noc. Nevedela 

som sa dočkať tej vysnívanej chvíle. Čo ak to nebude podľa mojich predstáv ? Čo spravím, keď to 

nebude také, ako som o tom celý čas snívala ? Strach vo mne každou minútou rástol. 

   Bolo osem hodín ráno, keď som sa vymotala z kúpeľne ako - tak upravená. Šminky sa povaľovali 

všade možne a veci trčali zo skrine na všetky svetové strany. Náhradné kľúče od izby som strčila do 

vrecka a zišla výťahom dolu. Na recepcii som zistila potrebné informácie, ktoré dopĺňali poslednú 

skladačku môjho plánu. Následne som zašla nahor presvedčiť sa, či rodičia stále spia a potichu som 

privrela dvere. Chodbou som kráčala na prvé poschodie, kde som našla nápis : ,,Salon de coiffure“,  

v preklade kaderníctvo. Tmavohnedé kučery zopnuté do spony v tvare anjelských krídel mi akurátne 

ladili s bielymi šatami, ktoré som si zaobstarala a práve ktoré zaberali veľkú časť môjho kufra. Po 

príchode nahor som zistila, že rodičia sa konečne prebrali k životu. Sánka im padla hádam až 

k členkom, keď ma zbadali. Mamina vytriešťala oči a ocino si klepal po čele. 

- ,,To naozaj chceš ísť v tomto ?“ 

   Táto veta mi pílila nervy počas celého pobytu v Paríži. Krvi by sa vo mne nedorezal. Avšak bol to 

predsa môj deň, ktorý som si nehodlala skaziť  ironickými rečami druhých. 

  Stala som sa živou atrakciou. Ľudia sa so mnou fotili a nakrúcali si moju, nie príliš ladnú chôdzu 

chodníkom. Rodičia sa na mne smiali hádam celou cestou. Ako trest za poníženie pouličnej celebrity, 

som z ocina spravila osobného nosiča. V zelených kraťasoch a modrom tričku vyzeral s bielou 

kabelkou neodolateľne. Nejeden Francúz po ňom hodil očkom ... Napriek všetkému som si pozornosť 

okoloidúcich naplno užívala. Mala som možnosť vyzerať ako šľachtičná, ktorá počas cesty strojom času 

vystúpila o dve stanice skôr. Biele šaty a vlasy ako z 19. storočia ma sprevádzali celou dobou našej 

púte, pokiaľ sme nedorazili do mnou zvoleného cieľa. 

 

 

 

7. KAPITOLA 



   Bol by to jeden z najväčších géniov sveta ... Dosiahol by nedosiahnuteľné ... Stal sa inšpiráciu 

mnohých. Sama Kristína mu darovala svoj súcit a lásku. A bolo by to tak hádam do skonania sveta, 

nebyť jeho. Muža, ktorý opantal Kristíninu myseľ väčšmi ako Erik. Detský milenec a večný priateľ Raoul 

de Chagny si získal srdce opernej divy, ale aj nepriateľa, o ktorom do poslednej chvíli ani len netušil. 

   Jej veľkoleposť mi vyrazila dych už v prvej chvíli, keď na nej spočinul môj zrak. Budova, ktorá tak 

opantala moju myseľ. Ba viac ako Erik Kristínu! Nejestvuje slovo, ktoré by vystihlo tú majestátnosť 

a hrdosť, ktorou sa pýšila v celom Paríži. Neverila som vlastným očiam! Vlastným zmyslom, ktoré ma 

doposiaľ nikdy nesklamali. Ale teraz ... Bolo to tak reálne,  až to bolo neskutočné! Ani tu si ľudia 

neustriehli svoje pohľady, ktorými som bola zasypaná od hlavy až po päty. Premkol ma strach. Dovtedy 

som nepomýšľala čo sa stane, keď si naplním svoj sen. Nájdem si iný ? Úplne naň zanevriem ? Či 

ostanem opere a Parížu naďalej verná ? Nebola mi známa ani jedna odpoveď týchto nevypovedaných 

otázok. Avšak niekto iný to vedel úplne presne ... Niekto taký, ako osud ... 

  Nakoniec som sa odhodlala. Nevedela som, či moje rozhodnutie bude správne alebo nie, ale napriek 

tomu sa moja ruka ocitla na kľučke dverí a táto mi otvorila dvere do iného sveta. Úplne odlišného od 

toho nášho. V tejto budove bol zapísaný celý príbeh ! A keby len jeden! Vnútro budovy bolo 

dychberúce. Vyrezávané ornamenty a vzory zdobili celú plochu stropu a bočné steny tiahnuce sa až 

k schodom, ktoré viedli na horné podlažie. Mramorové dlažby, zamatom pokryté zábradlia a dobové 

sviece, ktoré boli v opere jediným zdrojom svetla, vo mne vyvolali ducha histórie. Moja myseľ naplno 

hltala každý kúsok tohto úžasného miesta. A nielen ja som bola duchom neprítomná. Energia, ktorá 

sálala z tohto miesta, opantala aj mojich rodičov. Ocka uchvátila vstupná hala a mamina fotila o dušu, 

dokonca aj sprievodcu, ktorý sa uškŕňal nad našou ohúrenosťou. Mojou druhou zastávkou bola 

divadelná sála, pýšiaca sa dvanástimi lóžami, podjaviskovým orchestrom a šesťsto, pod zamatom 

skrytými, sedadlami. Nevedela som, že moje kroky nasledoval aj jeden zo sprievodcov. Keď ma však 

zbadal  s notesmi a fotoaparátom v ruke, div ho neroztrhlo od smiechu. Dotknuto som sa ho opýtala, 

čo mu príde také smiešne, že sa jeho zvonivý smiech ozýva celou sálou. Och, bože ! Doteraz neviem. 

či príčinou jeho smiechu bol môj ,,dávnoveký“ vzhľad, alebo kopa zošitov a notesov, ktoré som 

kŕčovito zvierala v rukách. Nakoniec som musela uznať, že som vyzerala ako šialená pubertiačka 

s hormónmi v oblakoch. 

   Nebola som jedinou obdivovateľkou Fantóma opery. Piere, ako sa francúzsky sprievodca volal, 

dostal nápad , ktorému som sa musela zasmiať aj ja. 

   Rodičia prebádali nemalý kus budovy, pokým zistili, že ich dcéra sa stratila bohviekde ! Nakoniec 

navštívili sálu, na ktorú sa tešili hádam najviac. Keď vkročili dovnútra, ich ústa opísali veľké 

písmeno ,,O“. Neverili vlastným očiam, že zahraniční turisti a zamestnanci budovy sa zabávali na dvoch 

hercoch napodobňujúcich operetnú scénu z filmu. Príbeh dvoch osôb, ktorým osud nedožičil puto 



spoločnej lásky. Bolo to srdcervúce. Po skončení krátkej hudobnej scény diváci tlieskali ostošesť.  

Rodičia si svoje dieťa spoznali až po tom, ako sa herci uklonili a zbehli z javiska. 

   Riaditeľka opery mi za bravúrny výkon zagratulovala zo všetkých najvrúcnejšie. Plavba 

v podzemnom jazere obklopujúcom operu, ktorá zahŕňala aj prechod cez tajomné katakomby so 

sprievodcom ,,fantómom“, mi bola dostatočnou odmenou. Ďakovala som Bohu, že sa mi splnilo to, 

po čom som túžila. Vďaka ti osud za splnený sen! Vďaka osud za česť spoznať operu Garnier ! 

   



8. KAPITOLA 

   ,,Napokon zvíťazil rozum. Ten, čo o láske nemá ani najmenšie potuchy ... Srdce ustúpilo. Láska alebo 

život ?  Vybrala si nesprávne. Zvolila možnosť, ktorá ich všetkých mohla priviesť do záhuby. Avšak súcit, 

ktorý sa mu nikdy nedostal, sám daroval. Nechcel jej ublížiť, veď tajomstvo lásky je väčšie ako 

tajomstvo smrti. Nechal ju ísť a ona odišla. Ba ani sa neobzrela za Anjelom, ktorý ju miloval azda 

najviac.  Ostal naveky sám ... Úbohý Fantóm opery ! 

   Presne tak ako riekol taliansky pretekár, inžinier a podnikateľ Enzo Ferrari : ,,Keď o tom dokážeš 

snívať, dokážeš to aj uskutočniť.“ ! Týmto krátkym, no poučným citátom som to dotiahla až do konca. 

Vďaka osudu, ktorý mi dožičil môj sen ! Vďaka rodičom, ktorí to so mnou celé tie štyri roky snívania 

vydržali s pevnými nervami a trpezlivosťou ! Vďaka za tie slová, ktoré mi zmenili život ! Vďaka všetkým 

a všetkému, čo mi dopomohlo k dosiahnutiu môjho vytúženého cieľa ! 

   Nechcela som opustiť to miesto. Prinavrátilo mi do života potešenie, ktoré som dosiaľ nepoznala. 

Zaprisahala som sa, že sa sem vrátim ! Dalo mi to do života veľa. Slovami to ťažko opísať ... 

V poslednom momente som si uvedomila, že som ešte nezakončila svoju púť. Takmer som zabudla na 

poslednú vec. Snáď zo všetkých najdôležitejšiu ! Vkročila som späť do katakomb. Na tvári som pocítila 

jemný vánok, ktorý sa pohrával s pramienkami mojich vlasov. Vybrala som zlatý prsteň od čínskeho 

mužíka. 

- Vous pour l´éternité, l´Ange de mes ! 

   Tebe na večnosť, Anjel môj ! Jedným pohybom ruky prsteň spočinul na hladine vody a pomaly klesal 

ku dnu. Na pamiatku a prísľub navrátenia k tomuto miestu ! Takto som spečatila svoj  osud a verne sa 

odovzdala do rúk prízraku, ktorý tak úpenlivo žiadal o lásku, ktorej sa napokon nedočkal ! 

  A onen vánok ! Náhoda ? Nemyslím! Naveky bude obývať katakomby, ktoré mu boli jediným 

útočiskom pred zrakmi iných. Ľúbezný Prízrak opery ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPILÓG 

   ,,Máme ho ľutovať ? Máme ho zatracovať a preklínať ? Chcel byť taký ako ostatní. Lenže bol veľmi 

mrzký ! Musel svoju genialitu ukrývať alebo ju prepožičať zlu, zatiaľ čo s obyčajnou tvárou by bol 

jedným z najušľachtilejších ľudí. Mal srdce, schopné obsiahnuť celú zem,  a musel sa napokon 

uspokojiť s pivnicou. Fantóm opery si bezpochyby zaslúži náš súcit ! 

                                                                                                                                           GASTON LEROUX 

 

 


