
RECENZIE 

HRAŠKOV Á, Mariana: BIBLICKÉ TÉMY V SLOVENSKEJ DRÁME. Nitra : Univer
zita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. 144 s. 

Kniha Mariany Hraškovej Biblické témy v slovenskej dráme, ktorá vznikla v rámci pro
jektu Vzdelávanie divadlom, realizovaným na pôde Ústavu literárnej a umeleckej komuniká
cie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, je dôkazom toho, že literárno-vedný výskum 
slovenskej dramatiky je stále živý a prináša nové výsledky. V zornom uhle autorky stojí pre
dovšetkým náboženská dráma 20. storočia, pričom zostavený výber textov nie je vzorkou 
najznámejších divadelných hier s náboženskou tematikou, ale rozširuje základný okruh po
znania aj o čitateľsky menej známe diela. Práca pozostávajúca z dvoch častí - teoretickej 
a interpretačnej, by sa podľa slov M. Hraškovej „dala chápať ako prvý pokus o syntetickejší 
pohľad na odkrytie mnohých, málo známych hier s biblickými variáciami motívov" (s. 8). 

Prvá časť publikácie predstavuje súbor teoretických poznatkov, ktoré tvoria východis
ká ku skúmaniu náboženských hier a variantných podôb. Upozorňujúc na terminologickú 
nejednoznačnosť v označovaní a chápaní pojmov súvisiacich s náboženskou drámou, sa 
autorka zameriava na objasnenie vybraného okruhu termínov, zodpovedajúcich potrebám 
a účelom predkladanej monografie. Jednoduchým spôsobom vysvetľuje význam pojmov 
kresťanská, biblická, liturgická, náboženská dráma a dráma o svätcoch, pričom sa okrajovo 
dotýka aj problematiky duchovného, sakrálneho divadla a duchovných hier. Okrem toho 
v uvedenej kapitole syntetizuje dejiny slovenskej náboženskej drámy v chronologickom 
priereze od stredoveku až po 21. storočie (vrátane). Formovanie náboženskej dramatiky 
odvodzuje od vianočných slávností a veľkonočných obradov, z ktorých, ako píše, ,,sa po
stupne vyvinuli liturgické, pololiturgické a napokon biblické hry" (s. 16). Zo stredovekých 
dramatických hier upozorňuje na tzv. oficium pre liturgické divadlo, integrujúce popri sak
rálnej tematike aj obrazy z reálneho života. V súvislosti s ďalším vývinovým obdobím po
znamenáva, že pod vplyvom humanistických tendencií sa v meštianskom prostredí vypro
filovala latinská školská dráma slúžiaca predovšetkým potrebám výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Zároveň však vyzdvihuje autorov, ktorých diela umeleckými kvalitami presiahli 
úroveň školského divadla a dostali sa do pozornosti širšieho publika. Platnosť uvedeného 
poznatku dokazujú hry P. Kyrmezera, J. T. Mošovského, I. Cabana, E. Ladivera a J. Lániho. 
Autorka tiež nezabúda pripomenúť, že k rozvoju náboženskej dramatiky podstatnou mierou 
prispela divadelná aktivita katolíckej, jezuitskej a piaristickej rehole. 

Opačnú tendenciu v zmysle umeleckej stagnácie a regresu možno podľa M. Hraško
vej zaznamenať v období osvietenstva, v ktorom sa síce rodí slovenská dráma, ale vznik
nuté diela „nesvedčia o výraznejšom talente" (s. 18), ba dokonca sú dôkazom evidentné
ho zaostávania za inými európskymi krajinami (s. 18). Napriek tomu autorka vyjadruje 
presvedčenie, že vytvorenie uceleného obrazu o vývine drámy v spomínanej etape si 
okrem iného vyžaduje „uskutočniť sústavnejší prieskum mladých bernolákovských kňa
zov v oblasti vianočnej a veľkonočnej dramatiky" (s. 19). Pozitívne hodnotí najmä situá-
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ciu, ku ktorej dochádza v období literárneho romantizmu a realizmu, keď slovenská lite
ratúra zaznamenáva zvýšenie produkcie divadelných hier s biblickou tematikou. 

Za jadro predkladanej práce možno považovať druhú časť monografie, koncipovanú 
ako súbor štrnástich interpretačných štúdií o drámach z 19. a 20. storočia. Jednotlivé prí
spevky sú usporiadané v súlade s chronologickým hľadiskom v závislosti od vzniku ana
lyzovaného diela. Výnimku v tomto smere predstavujú tri štúdie zamerané na komparáciu 
dvoch divadelných hier z rôznych literárnych období - Od konvencie k novej interpretácii 
(Komparácia drámy Mataj od Samuela Ormisa a Boženy Čahojovej), Rozpätie tragédky 
v modernom svete (Komparácia obrazu Salome od P. O. Hviezdoslava a Evy Križkovej), 
Stretnutie svetov (Komparácia Nebo, Peklo, Kocúrkovo od Karola Horáka a Vstúpenia 
Krista do pekel od Jonáša Záborského). 

V úvode prvej štúdie Zem a nebo v človeku (Jakub Grajchman: Melancholický ga
valier) vychádza M. Hrašková z presvedčenia, že meno a tvorba tohto dramatika nie sú 
vo všeobecnosti dobre známe. Hoci sa prikláňa k ustálenému názoru, že väčšina autoro
vých diel kvalitatívne nepresiahla úroveň dobového priemeru, v prípade divadelnej hry 
Melancholický gavalier (1849 - 1854) uvedené stanovisko spochybňuje. Domnieva sa 
totiž, že Grajchmanova dráma svojou originálnosťou a koncepčnou vyspelosťou predzna
menala svojho času nové tendencie v ďalšom vývine náboženskej dramatiky (s. 22). Punc 
výnimočnosti dodáva hre najmä druhá časť zvaná Nebo, ktorá má alegorickú podobu. 
Trvalú hodnotu diela vidí autorka štúdie v Grajchmanovom zobrazení mýtickej podoby 
„vzťahu človeka k mravným zásadám, sebakontrole, hlasu svedomia, mechanizmom vnú
torných uvedomelých procesov kladného a záporného konania" (s. 26). 

Príspevok Od konvencie k novej interpretácii (Komparácia Mataja od Samuela Or
misa a Boženy Čahojovej) je z veľkej časti dôkladnou interpretačnou sondou do Ormiso
vej drámy Mataj ( 1862), ktorú autorka štúdie následne podrobila konfrontácii s jej novo
dobým spracovaním v podobe rovnomennej hry od B. Čahojovej z r. 1988. V závere 
svojich analýz oceňuje tvorivé úsilie autorky, ktorá úspešne „prefiltrovala dobový folklo
rizmus a snažila sa vypustiť v súčasnosti už zastaralo pôsobiace prvky determinizované 
Ormisovou zámernou ustrojenosťou v duchu národnej drámy" (s. 39). 

Komparatívny postup využíva M. Hrašková aj v štúdii Rozpätie tragédky v modernom 
svete, zameranej na porovnanie obrazu postavy Salome v dráme Herodes a Herodias (1909) 
od P. O. Hviezdoslava a v postmodernej hre Evy Križkovej Ako skončí Salome (2004). 
Všíma si premenu charakteru ženskej hrdinky, predstavujúcej u Hviezdoslava iba epizódnu 
postavu neplnoletej detsky nevinnej mladej dievčiny, neuvážene konajúcej pod vplyvom 
zlomyseľnej matky a márnomyseľného vladára Herodesa (s. 41), na tzv. modernú Salome 
v podaní E. Križkovej, ktorá ,,presne vie, čo robí, čo chce tým dosiahnut" (s. 43). Tragika 
osudu modernej hrdinky vrcholí tým, že ju autorka necháva na kráľov rozkaz umrieť. Aj 
napriek zjavným odlišnostiam M. Hrašková poukazuje na principiálnu zhodu oboch diel, 
ktorá spočíva „v znázornení faktu, čo robí s človekom egoizmus, nenávist; slepá vášeň, život 
pod ťarchou otupeného svedomia, strach, zneužívanie moci, opojenie slávou" (s. 43). 

O znalosti pôvodných biblických textov presviedča autorka monografie v príspevku 
Jednoznačnosť ženskej postavy, keď v súvislosti s interpretáciou drámy Ruth od Ignáca 
Grebáča Orlova najskôr uvažuje nad pôvodným cieľom biblického spisu Kniha Ruth a po-
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tom paralelne s Grebáčovým dielom objasňuje kľúčové miesta príbehu, v ktorých sa formu
je obraz hlavnej hrdinky. Autorova hra z roku 1913 podľa M. Hraškovej kopíruje biblickú 
predlohu, avšak v jej spracovaní badať snahu transformovať ju na slovenské pomery, a to 
aj za cenu nie celkom produktívnych výsledkov. Dramatikova iniciatíva má trhliny, preja
vujúce sa jednak v jazykovej zložke textu, ktorej autorka štúdie vyčíta, že ,,striedanie imi
tácie ,hebrejského' a slovenského zvykoslovia vyznieva kontaminovanie umelo, tu i tam 
nájdeme domáce frazeologické zrasty," (s. 48) pre pôvodný text neznáme, no nepresvedčivo 
pôsobí aj čierno-biela charakteristika postáv. V tomto duchu je tiež koncipovaná Ruth, kto
rá ostáva príkladom cnostnej ženy s pozitívnym, no jednotvárnym charakterom. 

Viac informatívny než interpretačný ráz má Hraškovej príspevok Obraz biblickej 
ženy, venovaný dráme Karola Sidora Tamar (1923). Autorka v ňom približuje osudy žen
skej hrdinky odohrávajúce sa v štyroch obrazoch. Uznáva, že hra svojho času spÍňala 
predovšetkým duchovné potreby, ktoré jej síce nezabezpečili dlhú životnosť, oceniť však 
možno Sidorov impulz k spracovaniu vybraného motívu. 

Jadro štúdie Heroizmus optikou Silana predstavuje interpretácia Silanovho biblické
ho oratória Judit. V centre pozornosti M. Hraškovej stoja dva ústredné symboly (modlitba 
a odťatá hlava), prostredníctvom ktorých podľa nej autor kreuje pevný charakter hlavnej 
postavy. Dotýka sa aj symboliky Juditinho vdovstva, vyjadrujúceho, okrem iného, neob
lomnú vieru v Boha životom skúšanej ženy. Spoločne s názorom M. Homzu sa domnieva, 
že „v postave Judit sa skoncentrováva viac informácií otvárajúcich nové možnosti pre 
skúmanie typológie ženských biblických postáv" (s. 58). 

O dráme Rudolfa Dilonga Gorazd ( 1963) informuje autorka publikácie v príspevku 
Obraz zápasiaceho svätca v modernej dobe. Aj keď z hľadiska umelecko-estetických 
kvalít uvedené dielo neprevyšuje ostatnú tvorbu autora, jeho prínos vidí v pripomínaní si 
histórie vlastného národa z cyrilo-metodského obdobia. 

Od svätice k prostej žene je názov ďalšej štúdie, v ktorej si M. Hrašková berie na 
mušku drámu Hany Gajdošovej-Zelinovej Mária (1943). Vlastné závery autorka kon
frontuje s kritickými poznámkami P. Karvaša hodnotiaceho Zelinovej hru ako kompozič
ne nie celkom zvládnutú. Napriek tejto skutočnosti M. Hrašková uznanlivo konštatuje, že 
autorka drámy „dokázala, i keď fragmentarizujúco, zvýrazniť osobitý zmysel pre ľudské 
tragično a osobitý smäd po človečenstve, pravde a láske" (s. 66), čo jej svojho času pri
nieslo popularitu medzi divákmi. 

Za jeden z vrcholov slovenskej dramatiky do roku 1944 považuje M. Hrašková hru 
Júliusa Barča-Ivana Neznámy, o ktorej sa zmieňuje v príspevku Dramatický hrdina, ktorého 
vlastní neprijmú. Dôsledne vykresľuje hlavnú zápletku a jej dramatické riešenie, vyzdvihu
júc pritom nadčasový charakter hry. Ten podľa nej „tkvie v hlavnej otázke, či je možné usku
točniť Božie kráľovstvo na tejto zemi, teda či je ľudstvo schopné priamo prijať Krista druhý
krát medzi seba" (s. 70). Vyústenie Barčovej hry je zároveň odpoveďou, ,.je na zemi, kde sa 
hlásané kresťanské ideály zanovito vzďaľujú spoločenskej skutočnosti, kde lásku zaháňa bič, 
toho ľudstvo zatiaľ nie je schopné" (s. 70). Záverečné trpké sklamanie spočívajúce v zistení, 
že čakanie na Neznámeho bolo máme, vysvetľuje M. Hrašková na jednej strane ako obžalo
bu Boha moderným človekom, na strane druhej, s odkazom na tragiku 2. svetovej vojny, ho 
chápe ako výstrahu autora pred ďalšími katastrofami obdobných rozmerov. 
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Interpretačný pohľad na drámu Štefana Králika Hra o slobode (1948) uplatnila au
torka monografie v príspevku Zápas o človeka. Prostredníctvom objasnenia dejovej línie, 
vrátane charakteristiky alegorických postáv (matka Victoria Amati, diabol Tenebro, Pre
zident a i.), poukazuje na autorom nastolený problém vzájomného vzťahu pravdy, klam
stva a slobody, ktorého rozuzlenie nachádza vo viere, že „človek na Zemi má okrem po
kušení na zlé vštepený aj vzdor proti zlu, proti klamstvu" (s. 82). 

V nasledujúcich troch štúdiách postavila autorka monografie do centra svojho záuj
mu tvorbu súčasného dramatika Karola Horáka. Zatiaľ čo v príspevkoch Novodobá va
riácia krížovej cesty a Zmysel bytia a jeho napÍňanie venuje pozornosť iba vybraným 
autorovým textom (Cesta, 1988; Svedectvo krvi, 1997), text Stretnutie svetov je kompará
ciou Horákovej drámy Nebo, peklo, Kocúrkovo a hry Jonáša Záborského Vstúpenie Kris
ta do pekel. V štúdiách upozorňuje na špecifické črty autorovho postmoderného spraco
vania diel, ktoré sa prejavujú vo všetkých úrovniach kompozície textu, t. j. formálnej, 
tematickej i jazykovo-štylistickej. 

Interpretačnú časť uzatvára štúdia Poetologické dimenzie postmoderného raja ana
lyticky približujúca ďalší variant novodobej modernej drámy v podaní Boženy Čahojovej 
Raj pre štyri ročné obdobia (1999). 

Aktuálny stav na poli výskumu slovenskej náboženskej drámy nie je vôbec lichotivý 
a nasvedčujú tomu aj slová autorky: ,,súčasné vedecké a vydavateľské počiny v súvislosti 
s náboženskou drámou sú len kvapkou v mori" (s. 120). O to viac sa žiada oceniť publi
káciu Biblické témy v slovenskej dráme, ktorá je nepochybne zdarným dielom, prehlbujú
cim doterajšie poznatky v tejto oblasti a zároveň predkladajúcim nové možnosti jej ďal
šieho vedeckého skúmania. 
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