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Možno sa môj pohľad na problém bude zdať detský, ale od divadla vždy čakám 
hravosť, príbeh a určitú nádej na konci. Hoci aj po mnohých katastrofách... Môže to 
byť aj úplná dostojevčšina, no podstatné je nastoliť základné ľudské otázky o tom, 
odkiaľ a kam ideme. 

Ak som si dnes zvolila historickú problematiku, je to preto, že na nej možno sledo-
vať frekventované problémy súčasných inscenačných trendov ešte vypuklejšie. Fakt, 
že slovenské divadlo neodráža ani nepredkladá nijakú filozofiu dejín, súvisí okrem 
iného so všeobecným nedostatkom historického povedomia, ktorý sa, žiaľ, týka aj 
intelektuálnych elít. O čosi lepšie je naše poznanie slovenských dejín 20. storočia – 
skutočnosť, ktorá sa odráža aj na javisku.   

* * *

Ale pristavme sa najskôr pri ludickosti, pod ktorou rozumiem priestor pre javis-
kové hľadanie – proces, ktorý prináša okrem energie aj určitú ideovú otvorenosť. 
Na našom súčasnom javisku sa hojne vyskytuje to, čo Ariane Mnouchkine volá malé 
prefabrikované idey.1 Vo Francúzsku s nimi často prichádzajú herci, u nás vzhľadom 
na zriedkavosť domácej hereckej prípravy možno hovoriť skôr o prefabrikátovej ré-
žii. Proces implantácie prefabrikátových nápadov sprevádza absencia radosti z hry. 
Ale nemožno za to viniť iba režiséra. Ako vynikajúco odkrýva Ballekova inscenácia 
pôvodnej hry Martina Čičváka Kukura (Divadlo Aréna, 2011), za stav vecí je vo veľkej 
miere zodpovedná neorganická organizácia divadelnej práce a sami herci. Nepriaz-
nivú situáciu sa usiluje kompenzovať režisérizmus. So širokými kompetenciami pri-
chádza aj zodpovednosť za výsledný tvar.2 

Ak sa ohliadneme do minulosti, vidíme, že Edward Gordon Craig si dôsledne 
vyberal repertoár, cez ktorý sa mohol vyjadriť. Dalo by sa povedať, že bol autorskejší 
– čo ale ešte neznamená vysoké trenie medzi textom a jeho javiskovým stvárnením. 
Jean Louis Barrault mal, čo do ideí, repertoárový záber oveľa väčšej šírky. Keďže 

1 HLAVÁČOVÁ, Anna A. Introduction: Image in Film and Theatre. In Human Affairs : Postdisciplinary 
Humanities and Social Sciences Quarterly, 2013, vol. 23, no. 1, p. 3 – 6. 

2 Problém má širšie než divadelné kultúrne súvislosti. V spoločnosti sa veľa hovorí o tvorivosti, počúva-
me až utopické teórie o zavádzaní performatívnych techník do nudných pracovných činností, a pritom tvo-
rivosť i ludickosť miznú zo sfér, ktoré boli jej tradičnou doménou. Jeden príklad: dokumentárny film sa dnes 
financuje cez granty. Projekt musí byť dobre napísaný, aj keď má ísť žánrovo o dokumentárny portrét. Ak sa 
budete držať napísaného, stratíte otvorenosť pre realitu. Môžete si v tajnosti natočiť výpovede, na tom zák-
lade napísať scenár, a dúfať, že sa podarí spätne prefinancovať hotovú časť práce. Podobne v prostredí spo-
ločenských a humanitných vied sa vynakladá veľké úsilie na to, aby sa tvorivá časť práce minimalizovala.          
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Paul Claudel má inú životnú a dejinnú filozofiu ako Samuel Beckett, Barraultovo 
uvádzanie oboch autorov vysvetľovalo jediné kritérium: tento režisér považoval za 
svoju povinnosť inscenovať všetko pozoruhodné, čo vzniklo vo francúzštine. Iste, hry 
museli mať kvalitatívne predpoklady na úrovni kompozície i hereckých príležitostí. 
No režisérova práca bola predovšetkým interpretačnou službou francúzskej literár-
nej a dramatickej kultúre.3

Niečo analogické vidno v rovine prekladu. Ten, kto nie je prekladateľom z povo-
lania, prekladá obyčajne tituly, ktoré mu konvenujú. Tak napríklad, aby sme zostali 
v téme, Claudel dal svoje básnické schopnosti do služby prekladu Aischylovej drámy 
Oresteia. Uvádzam to, aby bolo zrejmé, že dovolávajúc sa zmyslu divadelnej interpre-
tácie v tejto úvahe nevychádzam z nejakého úzkeho konfesionálneho hľadiska.

V tejto súvislosti si dovolím zacitovať z textu, ktorým som sa zaoberala v posled-
nom čase azda najviac – ide o Dimitrijovu reč v Puškinovej dráme Boris Godunov:

„Нет, мой отец, не будет затрудненья; 
Я знаю дух народа моего;
В нем набожность не знает исступленья: 
Ему священ пример царя его. 
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна. 
Ручаюсь я, что прежде двух годов...“
Na tomto mieste môžeme obdivovať Puškinovu konštrukciu Dimitrijovej reči, plne 

zodpovedajúcu historickým dátam. Dimitrij panoval len rok, a tak nemohol dodržať 
slovo. „Zaručím vám, než prejdú dva roky...“ Upresnením časového intervalu básnik 
prostredníctvom javiskovej reči umiestnil postavu do reálneho dejinného rámca. Tým 
naznačil, že historická voľba, ktorú Dimitrij predstavoval, nebola len utópiou. 

Prečo to spomínam? Na kontrast k tomu, ako sa v súčasnej réžii pristupuje k pred-
lohe. V prípade historickej drámy sa kontrast ešte násobí: najskôr sa na seba starost-
livo ukladajú vrstvy dejiny – dráma – prípadne opera, potom príde režisér a celú tú 
kultúrnu sedimentáciu naruší, rozbije, často sám vlastne nevediac prečo. Problému 
som sa podrobne venovala v analýze opery Boris Godunov. Z nej rezumujem: „Dnes, 
v čase, keď škandál mobilizujúci diváka k vzbure už prakticky nejestvuje, nemá nik 
právo meniť filozofiu dejín inscenovaných autorov a oberať publikum o zvyšky ná-
dejí v zmysel historického pohybu.“4 

Iste, vo svetovej dramatickej spisbe je Puškin aj v tomto ohľade mimoriadny. 
V porovnaní s ním je „licencia historica“ Shakespearových historických hier širšia. 
No aj pri ich naštudovaní si stojí za to položiť uvedené otázky, keďže medzi jed-
notlivými hrami tejto časti Shakespearovho dramatického opusu sú veľké rozdiely. 
Napríklad postojom k postave Jany z Arcu Shakespeare pritakal oficiálnemu histo-
rickému naratívu, aký sa pestoval vo vtedajšej Anglii. Čiže aj so Shakespearom mož-
no polemizovať, ak je inscenovanie hľadaním dejinnej pravdy – v takom prípade in-
scenácia koriguje dramatika a zjednáva nápravu v sedimentácii kultúrnych vrstiev. 

3 Koniec hry Samuela Becketta, tohto francúzsky píšuceho anglofóna, u nás nikdy nesplní úlohu prečis-
ťujúceho filtra, ako to robí v pôvodnom kontexte. Možno ju zohrá skôr po slovensky píšuci Maďar Mikuláš 
Hoblina Šahanský, ktorého Krajina nepokosených lúk je obsahovo niečo ako Monty Python, paródia na národ-
ný mýtus ako s ním narába populistická časť politickej reprezentácie.  

4 HLAVÁČOVÁ, Anna. Boris Godunov: Musorgskij vs. Puškin. In Slovenské divadlo, 2014, roč. 62, č. 1, 
s. 49 – 68. 
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Veď „zjednodušovanie, tendenčné redukcie, dogmatická textualizácia – to sú neres-
ti. Historické povedomie ich môže zmierňovať. Nie všetky interpretácie sú rovnako 
hodné obrany. Autorské zámery, nakoľko ich môžeme preniknúť, by mali byť medzi 
dostupnými riešeniami: aby sme ich inteligentne nasledovali, alebo sa od nich inteli-
gentne odkláňali.“5 

* * *

Múzické umenia, hudba a divadlo, sa v priebehu 20. storočia výrazne oddelili. 
Divadlo poňaté ako sviatok reči, hudba jazyka je na ústupe. Návšteva Shakespea-
re´s Company v Bratislave alebo hosťovanie francúzskej činohry s Racinovou Faidrou 
v Tokiu sú skôr ojedinelými podujatiami toho druhu, ktorý by sme mohli označiť ako 
sviatok reči.

Vo všeobecnosti však režisér, ktorý sa v divadle pôvodne objavil, aby skoncoval 
s hereckou svojvôľou, dnes nahrádza hereckú svojvôľu svojvôľou svojou. Mimovoľne 
sa tu vynára Hamletova výzva spolužiakom, aby skúsili zahrať aspoň na flautu, keď 
si myslia, že bude tancovať, ako mu pískajú... Dnes režisér, často úplne nemúzický, 
dostane k dispozícii celý súbor, mnoho duší. Koľko režisérov sa svojou erudíciou 
vyrovná dirigentom? Prečo je potom rozsah ich právomocí o toľko väčší? Ak si autor, 
rob čo chceš. No ak si interpret, buď skromný. Hlavne ak berieš cudzí text, a osobitne 
ak je slávny... Prečo sa medzi divadelníkmi hovorí, že najlepší autor je mŕtvy autor? 
Muzikanti tak o skladateľoch nehovoria. Taký Tadeusz Kantor je majster dirigent, 
a pritom diriguje len vlastné hry. 

Aby bola moja pozícia jasná, uvediem ďalší príklad. Tarkovskij charakterizoval 
ekranizácie diel svetovej literatúry ako filmové parazity na literárnej predlohe. Jeho 
postoj možno v plnej miere vztiahnuť napríklad k ekranizáciám biblických tém, kde 
len výnimočne vzniká hodnotné dielo. Prečo by sme z Tarkovského perspektívy ne-
mohli pristúpiť k divadelnému inscenovaniu?

V takom prípade by sme mohli povedať, že sú dva typy parazitov. Jedni sa uspo-
koja s tým, že ich hostiteľ odvezie a nasýtia sa zvyškami z jeho hostiny. Sú to naprí-
klad niektoré prísavkové ryby na oceánskych lodiach. Druhí do hostiteľa vstreknú 
svoj jed alebo nákazu...

* * *

Spontánne mám radšej celkom iné divadlo, než aké sa pestuje v súčasnej Európe, 
no usilujem sa prijať aspoň niečo z toho, čo sa uvádza v našich súradniciach. Pri 
pohľade na súčasnú scénu teda vnímam, že z divadelného hľadiska pomerne konzer-
vatívna dramaturgická línia digestov veľkých literárnych diel sa divácky ujíma u nás 
aj inde v Európe. Pre časť divákov je návšteva predstavenia nostalgiou po prečítanej 
knihe, ku ktorej by sa radi vrátili. Pre študentov je to často základné oboznámenie sa 
s dielom, ktoré zastupuje ich vlastnú lektúru. V optimálnom prípade môže inscenácia 
priviesť divákov ku knihe. 

5 Taruskin dopĺňa svoju myšlienku prenikavým postrehom, že autorské zámery môžu byť dusené rov-
nako autorovými stúpencami ako jeho odporcami. In TARUSKIN, Richard. Musorgsky. Eight Essays and an 
Epilogue. Princeton University Press, 1992, s. 398. ISBN 0-691-01623-2 (pbk.).
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V takomto dramaturgickom kontexte divák prichádza na nesporne ambicióznejší 
projekt – Aischylovu Oresteiu. A čo uvidí? Ballekovu inscenáciu, ktorá má s Oresteiou 
len málo spoločného. Nemyslím tu na prekladové nuansy, či prípadné textové reduk-
cie, ale na celkové vyznenie výsledku javiskovej práce vo vzťahu k idey antického 
diela. Príde mi od veci vychvaľovať režisérovu obraznosť a zdôrazňovať, že jeho di-
vadelné remeslo je na úrovni doby. Načo to všetko, ak výsledkom je výpoveď, ktorá 
neprináša nič nové, ale uberá sa v tom smere avansovania, ktorý dnes už predstavuje 
intelektuálne klišé... Pochopiť režijný zámer tejto inscenácie nie je vôbec náročné, no 
niečo iné je stotožniť sa s ním. Verbalizácia výpovede spomenutej inscenácie by moh-
la znieť napríklad aj takto: Žijeme v čase, kedy je všetko už len simulakrum. V ka-
meňoch už nespia siluety postáv. Nemáme sochárstvo ako nemáme Boha. Politika, 
verejný život je pretvárka v pozlátku. Namiesto bohov o nás rozhodujú mediálne 
figúrky, podobné turistickým atrakciám... 

Od divadla neočakávam hotové tvrdenia a verbalizačnú ľahkosť, a ak je niekto, 
od koho na základe predošlej diváckej skúsenosti čakám viac, je to práve Rastislav 
Ballek. Neznamená to, že ma stav našej polis nebolí. Prekáža mi však režisérov meta-
historický postoj k predlohe, nedocenenie toho, čo Aischylos urobil, keď uviedol do 
kontextu inscenovania mýtov6 úplne nový sujet, aby ním na scéne nastolil zmierenie 
protichodných síl a ustanovenie spravodlivého spoločného rozhodovania. 

Premisa medzi antickou a súčasnou demokraciou, na ktorej je založená Ballekova 
inscenačná koncepcia, je vágna. Veď Aténa v Aischylovej dráme za hlasujúcich vy-
berá najlepších mužov v polis. Robí tak s úplnou vážnosťou, čím prelamuje fatalitu, 
ktorá determinovala život rodov po celé generácie. Na rozdiel od homérskeho eposu, 
kde sa bohovia miešajú do ľudských sporov sledujúc svoje až ľudsky subjektívne 
motívy a sympatie, Aténa v Aischylovej dráme vystupuje ako jednoznačne pozitívna 
postava – predobraz Múdrosti božského pôvodu. Aischylos záverečnou časťou triló-
gie ruší fátum, pretŕha niť pomsty a zakladá čosi nové.7 Jeho hra je jedinečná v celej 
svetovej dramatike. Svet mýtov, krutosť spôsobenú strachom z neovládateľných síl8 
a zákon krvnej pomsty strieda rozvaha zhromaždenia v areopágu. Eumenidy sú z toh-
to pohľadu vlastne bližšie historickej dráme a svojím spôsobom zakladajú jej tradíciu.

  
* * *

6 Rozdiely v traktovaní mýtu sú dané do značnej miery žánrom. V súvise s mytológiou možno hovo-
riť o akomsi modelovom jadre, doplnenom komplexným naratívom, v ktorom je oveľa väčší priestor pre 
individuálnu fantáziu. Cieľom tohto dorozprávania je odstrániť biele miesta okolo jadra, ukotviť jadro, re-
dukovať mystérium. Na rozdiel od eposu, dramatické dielo abstrahuje od tohto (značne voluntaristického) 
princípu, príznačného pre prózu a rozvíja archetyp, jadro – obnovujúc tak väzbu na rituál.

7 Ak v individuálnom osude býva smrť (určitého druhu) podmienkou zmŕtvychvstania, v hre Eumenidy 
vidíme sociálnu analógiu tohto javu – z dramatického hľadiska je zrejmé, že hrdina musí najprv osirieť, aby 
sa póly vyvážili a mohol nastať nový poriadok. Pre tento bezváhový stav nestačí stratiť jedného rodičov. 

8 Odloženie/zabitie nevinných nemluvniat má v antickej mytológii katastrofálne následky. Pohodenie 
dieťaťa je v podstate formou zabitia. Preventívny zločin voči dieťaťu pre to, čo prípadne môže spôsobiť v bu-
dúcnosti (Paris, Oidipus) má ešte prvok alibizmu – pohodené dieťa niekto môže zachrániť a katastrofa je na 
svete, a tak tragédia vypynie už nie z osudu, ale z tragickej situácie dieťaťa, nevediaceho, kým je. Nazeranie 
zločinného skutku sa otvára v dvoch interpretačných rovinách: a) osud je nezameniteľný, b) zločinný pokus 
o zásah do budúcnosti ústi do katastrofy a rozširuje zlo o infanticídu. Pozri aj HLAVÁČOVÁ, Anna A. Dre-
vorezby dvojčiat. In Homo ludens Africanus. Kalligram, Bratislava, 2007.
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Oresteia patrí k základným dielam našej kultúry. Preto sa k nej viacerí režiséri 
obrátili v momente výrazných kultúrno-spoločenských zmien, v čase rekapitulácie 
hodnôt, ktoré chceme ďalej niesť so sebou. Potreba zopakovania veľkých drám pod-
mieňovala európske inscenácie 90. rokov minulého storočia. V kontexte vzniku de-
mokratických systémov v Strednej a Východnej Európe bol počinom už sám návrat 
k Aischylovi.9

Rada by som sa pristavila pri jednom z nich – parížskej inscenácii Ariane Mnou-
chkine. Táto režisérka má dve inscenačné línie: na jednej strane sú to pôvodné diela 
vytvorené pre jej súbor alebo priamo súborom, na druhej strane inscenovanie veliká-
nov dramatickej spisby. Nikdy nemiešala jedno s druhým, vediac, s akou predlohou 
má dočinenia, s akým formátom autora – jej rešpekt bol úmerný tomuto poznaniu. 

Les Atrides (Atridovci) boli pri všetkom rešpekte aktuálnym dielom, a som šťastná, 
že v roku 1990 som mohla pozorovať, ako vznikalo. Predradenie Euripidovej Ifigé-
nie v Aulide pred Aischylovu Oresteiu nemožno považovať za odklon od témy. Moti-
vické dopovedanie vyjasnilo súvislosti príčin a následkov a oslabilo monštruóznosť 
konania Klytaimnestry. Posilnením vážnosti starších božstiev sa vyrovnali podpery 
záverečného dramatického oblúka. Vizuálny posun smerom k Indii (predovšetkým 
v rovine kostýmu a líčenia) odpútal javiskové dielo od tunikových obrazov antiky, 
pestovaných akademickým sochárstvom – moment, ktorý zvierohodnil postavy bo-
hov. Intonačne sa reč postáv niesla v emocionálne vypätých polohách, dosahovaných 
prístupom „une chose à la fois“ (vo význame: v každej chvíli len jeden pocit), ktorý 
Mnouchkine vidí ako protikladný Stanislavskému – hoci tento protiklad nie je taký 
absolútny, ako ho ona sama niekedy predstavuje, najčastejšie v spojení s výrazom 
„tomber dans le global“ (upadnúť do globálneho). Pátos sa v prednese Théâtre du 
Soleil opiera o presnosť.  

V roku 1993 sme so študentmi univerzity v Port Harcourte skúšali niekoľko základ-
ných situácií tejto drámy10. V tejto práci nešlo o výsledný tvar, ale o preukázanie aktu-
álnosti drámy aj v prostredí mimo indo-európskej kultúry, napríklad v delte Nigeru.11 

Aj na základe oboch skúseností s Oresteiou si myslím, že táto predloha predsta-
vuje skôr výzvu k inkarnácii či vzkrieseniu, než výzvu k revízii. Hlavné problémy 
jej inscenovania súvisia s prostredím: kým francúzskym hercom v Théâtre du Soleil 
bolo ťažké tvoriť chór a hneď sa brali za jednotlivé postavy, nigérijským hercom sa 
spoločné konanie v chóre len ťažko opúšťalo smerom k tvorbe postáv. 

* * *

Vieme, že nevyriešený problém v živote jednotlivca i spoločenstva sa vracia, má 
tendenciu znovu sa nastoľovať. O túto skutočnosť sa opierajú metahistorické aktuali-

9 Ak uvažujeme v širšom časovom horizonte, môžeme povedať, že v umení novoveku nastáva väčší 
záujem o singularitu javov a osudov – a tak sa na vyváženie divadlo po typológie obracia k starým drama-
tickým útvarom. Tento vývoj je v určitom zmysle paralelný psychoanalýze – jej snahe nájsť oporu v mytolo-
gických modeloch, vidieť zárodok modelových konfliktných situácií v určitých (napr. pokrvných) ľudských 
vzťahoch.

10 Oresteia-Skizza: Staging Greeks in the Niger Delta (workshop dir. by Anna Hlavacova; University of 
Port Harcout, Nigeria; ID 1092). Dostupné na http//www.apgrd.ox.ac.uk/productions/sources/599.

11 HLAVÁČOVÁ, Anna. Staging the Greeks in the Niger Delta. In Theatre in man/Man in theatre. Brno : 
JAMU, 1999.
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zácie. Ešte azda k mýtu sa dá pristúpiť ako k návratu archetypálneho i aktualizačne. 
No čo sa týka histórie, tá sa nikdy neopakuje mechanicky, ba aj ak by vykazovala 
takéto znaky, nie je to akási imanentná záležitosť, fatalita. To len my, ľudia, slobodne 
robíme rovnaké chyby! 

Preto odmietam metahistorický prístup, aký Rastislav Ballek uplatnil inscenujúc 
Oresteiu. Nespokojnosť so súčasným stavom spoločnosti vôbec netreba rozšíriť na tvr-
denie, že aj v predošlých epochách pred dva a pol tisícročím to bolo rovnaké. Takéto 
rozšírenie je nielen zbytočné, ale aj škodlivé. Etos škandálu je predsa v jeho mobilizu-
júcej sile. No čo prinesie historický nihilizmus? Len ubíjajúci pocit – stav paralýzy –, 
že nikdy nebolo nič dobré, a preto je zbytočné usilovať o zmenu. 

„Keď Aischylos zomrel, aténsky snem rozhodol, že ak sa niekto odhodlá znova 
uzrieť nejakú jeho hru, dostane zadarmo k dispozícii zbor. Je známe, že takto obno-
vené inscenácie získali pre svojho autora ešte aj po smrti mnohé víťazstvá v drama-
tických súťažiach.“12 

Myslím, že Aténska polis by tejto inscenácii zbor nepridelila.
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This article deals with the perception of history on the contemporary stage and 
uses the example of Oresteia, which is viewed through the analytical lens of historical 
drama.
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