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Kto koho napichne na rohy
Ke( som zhruba pred dvadsiatimi rokmi za!al sledova) pô-

vodnú "panielsku drámu, celkom jasne som si uvedomoval jej 
vtedaj"ie priority: návraty ku klasike (tie sú prioritné v ka&dom 
!ase, a tak je to správne), re*ektovanie obdobia frankizmu a h$a-
danie prí!in chaosu po nástupe demokracie. Antonio Buero 
Vallejo, Alfonso Sastre, Fernando Arrabal, Jaime Salom, Antonio 
Gala, a neskôr Fermín Cabal, Josep M. Benet i Jornet, José Lu-
is Alonso de Santos, Rodolf Sirera, José Sanchís Sinisterra, to je 
len nieko$ko mien generácie dramatikov, ktorá v osemdesiatych 
a devä)desiatych rokoch minulého storo!ia udávala v "paniel-
skom divadle tón, analyzovala minulos) a h$adala v#chodiská 
pre budúcnos). 

Za t#ch dvadsa), dvadsa)pä) rokov sa situácia v "paniel-
skej dráme !iasto!ne zmenila. Presne v duchu zmien politickej 
a spolo!enskej klímy. Dobrá správa znie, &e klasika sa hrá v ka&-
dom !ase, teda aj dnes, a tá zlá správa spo!íva v tom, &e "pa-
nielske divadlo sa do zna!nej miery skomercionalizovalo. +o to 
znamená? Nu& to, &e vä!"ina súkromn#ch divadiel v ,panielsku 
pod$ahla z -nan!n#ch dôvodov vkusu bulvárnej francúzskej 
a severoamerickej dramatickej spisbe. A nemám na mysli len 
jednoduché komédie s jednoduch#mi zápletkami !i nekone!-
n# rad muzikálov, ale predov"etk#m ni!ím nestrá&ené a nik#m 
nekontrolované lascívne, a& vulgárne predstavenia, svojou vnú-
tornou "truktúrou skôr pripomínajúce kabaret ne& drámu, no 
v kone!nom dôsledku nenále&ite pertraktujúce intímny &ivot 
!loveka. (5 mu&ov.com, 5 &ien.com, 5 gayov.com, at(.)

Tieto predstavenia mali u "panielskeho publika tak# ús pech, 
&e posmelili od majite$ov divadiel a& po dramatikov v"etky zlo&-
ky, podie$ajúce sa na tvorbe drámy do takej miery, &e tento typ 
predstavenia sa za!al nekontrolovane "íri) po celom ,panielsku. 

Odrazu mnohí etablovaní autori museli, !i chceli alebo nie, 
prenecha) vä!"iu !as) divadelného priestoru autorom pikant-
n#ch, !asto "tip$av#ch, a& vulgárnych monológov, ktorí spo$ahlivo 
krok za krokom devalvovali vycibren# vkus "panielskeho diváka. 
Poviete si, a to naozaj je "panielske divadlo a& v takom hroznom 
stave? Odpove( znie, vôbec nie, len som na zv#raznenie ist#ch 
negatívnych javov v sú!asnej dramatickej spisbe v ,panielsku po-
u&il malú hyperbolu. Nejde o ni! iné, len o to, &e sa do v#sostn#ch 
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vôd kvalitnej "panielskej drámy dostali piraje, !o majú tendenciu 
v"etko naokolo nemilosrdne zo&ra). Svet je u& raz tak#. Ani dne"n# 
uponáh$an# ,paniel nemá ve$kú chu) -lozofova) o bytí !i neby-
tí, rad"ej sa zvalí do divadelného kresla v o"úchan#ch texaskách 
a pulóvri a za dvadsa)pä) eur sa nechá zabáva) piatimi here!kami, 
ktoré rad za radom hovoria o svojom orgazme. 

Ale sú tu, chvalabohu, aj iní autori. Okrem spomínan#ch 
matadorov star"ej generácie, aj tí, ktorí dnes predstavujú mlad-
"iu strednú !i strednú generáciu. Herec a dramatik Juan Carlos 
Rubio, ktor# sa roku 1967 narodil v andalúzskej Córdobe, k nim 
svojou kvalitou i "irokou &ánrovou "kálou rozhodne patrí. 

Juan Carlos Rubio vy"tudo-
val herectvo a dramaturgiu na 
Krá$ovskej vysokej "kole mú-
zick#ch umení. Pre televíziu 
i pre "panielsku kinematogra-u 
napí sal viacero -lmov#ch sce-
nárov aj televíznych seriálov, 
je autorom viac ako tucta diva-
deln#ch hier, spomedzi ktor#ch 
vynikajú Dnes ve!er tu pre niko-
ho nie som, Rany vetra, Tento 
les je môj, Kde sa ukr"vajú sny?, 
Arizona, Sto metrov #tvorcov"ch, 
Stopy !i Rollingova terapia … 

Za svoju autorskú prácu získal viacero ocenení. Naposledy roku 
2005 Cenu SGAE, Spolo!nosti "panielskych autorov, za divadel-
nú hru Rollingova terapia alebo Faj!enie je drina. 

Dej tejto hry sa odohráva v Miami. Jej protagonistom je b#va-
l# právnik pán Rolling, ktor# sa &iví predná"kami o "kodlivosti faj-
!enia. Nav"tevuje rozli!né mestá v USA a pred zaplnen#mi audi-
tóriami vystupuje ako novodob# mesiá", !lovek s ve$kou dávkou 
sugescie, ktorému sa darí presvied!a) $udí, aby prestali faj!i). 

Jedného d'a pán Rolling prichádza do Miami, kde po ta-
kejto verejnej terapii nav"tívi v priestoroch redakcie tamoj"ieho 
!asopisu svoju b#valú &enu. Z dialógu medzi nimi sa dozvedá-
me, ako plynul ich &ivot, !o bolo prí!inou ich rozvodu, ale aj to, 
&e pán Rolling, bohat# !lovek, ve$k# odporca faj!enia, ktor# pre-
dal státisíce CD a kníh s touto tematikou, je závisl# od nikotínu. 

Na konci tejto hry sa stávame svedkami zdanlivého porozu-
menia medzi b#val#mi man&elmi. Nie v"ak preto, &e by k sebe 
opä) zahoreli láskou, ale preto, &e ich spojil nov# komer!n# ná-
pad: vystupujú pred $u(mi po celom území USA a presvied!ajú 
ich, aké neúnosné a "kodlivé je klama). My v"ak vieme, &e ich 
údajné man&elstvo a obnovenie vz)ahu sú len ilúziou a ú!elo-
vou l&ou.  Roman Brat

George Orson Welles, na ktorého sa odvoláva v hre Faj!enie 
je drina Jack Rolling, bol svetoznámy americk# -lmov# re&isér 
(1915 – 1985). U& ako die)a bol ve$mi nadan#. Ma$oval, hral na 
piano a skú"al iluzionistické 
triky – neskôr dokonca kdesi 
prehlásil, &e keby nebol re&i-
sérom, stal by sa kúzelníkom. 
Stal sa v"ak hercom a re&i-
sérom a prv# raz sa preslávil 
roku 1938 svojou rozhlasovou 
inscenáciou knihy H. G. Wellsa 
Vojna svetov, vysielanou na 
rozhlasovej stanicu CBS. Wel-
les sa v tejto rozhlasovej hre 
ujal úlohy rozhlasového re-
portéra, ktor# v krátkych nie-
ko$kominútov#ch správach, 
medzi ktoré boli vkladané hudobné !ísla, informoval o mimo-
zemskej invázii na planétu Zem. V priebehu tohto vysielania 
stúpla sledovanos) „reportá&e“ z pôvodného jedného milióna 
posluchá!ov a& na "es) miliónov a Welles pôsobil tak presved-
!ivo, &e státisíce $udí na západnom pobre&í Spojen#ch "tátov 
pod$ahlo panike a pustilo sa na útek do vnútrozemia. Nieko$-
ko $udí dokonca v o!akávaní konca $udskej civilizácie spáchalo 
samovra&du. Vojna svetov, myslená pôvodne ako halloweensk# 
&art, sa stala najslávnej"ou rozhlasovou hrou v"etk#ch !ias. Or-
son Welles nakrútil neskôr mnoho vynikajúcich -lmov, medzi 
ktor#mi vyniká najmä Ob!an Kane. Jack Rolling sa na neho v na-
"ej hre obracia ako na svoj „umeleck#“ vzor, ale je jasné, &e v jeho 
predstavách sa ve$k# umelec rovná ve$kému mysti-kátorovi, za 
akého pova&uje aj seba samého. - pk -



Roman Brat (1957) sa 
narodil a &ije v Bratislave. Po 
absolvovaní "túdia na FFUK, 
odbor sloven!ina-"paniel!i-
na, pôsobil dlhé roky ako 
redaktor literárnej redakcie 
v Slovenskom rozhlase. V sú-
!asnosti pracuje ako hlavn# 
dramaturg hranej tvorby 
v Slovenskej televízii. Venuje 
sa prekladom zo "paniel!iny 
a pôvodnej tvorbe pre deti 
i dospel#ch. Za "írenie his-
pánskej kultúry mu "paniel-
sky krá$ Juan Carlos I. roku 
2008 udelil Krí& o-ciera Rádu 
za ob!ianske zásluhy. 

Na otázku, !o si najvä!"mi vá&i na sú!asnom "panielskom 
divadle a pre!o ho prekladá, odpovedal: „,panieli vedia nielen 
v dráme, ale aj v próze dobre fabulova). Rozprávajú svoje príbe-
hy $ahko a prirodzene, a aj ke( hovoria o vá&nych veciach, cíti) 
za nimi !love!inu, $udské osudy a vá"ne, nielen !íru -lozo-u, 
odtrhnutú od &ivota. 

Sú!asná "panielska dráma, a opä) k nej pridám aj prózu, 
pre"la pomerne dlh#m obdobím experimentovania. Asi je to 
celkom prirodzené, &e autori h$adajú, a nezriedka nachádzajú, 
nové formy stvárnenia reality, nové formálne prvky pri vyslovo-
vaní nov#ch odvá&nych my"lienok. V ka&dom prípade v"ak platí, 
ako som povedal v prípade prózy aj v prípade drámy, &e "paniel-
ski tvorcovia v posledn#ch dvadsiatich rokoch opustili postmo-
dernu, odklonili sa od nenále&itého experimentu a … vrátili sa 
k príbehu! K tomu príbehu, ktor# odnepamäti fascinoval poslu-
chá!ov, divákov i !itate$ov v"ade na svete. 

,panielske divadelné príbehy sú ako mnohé iné. Sú predo-
v"etk#m o nás, o $u(och. A predsa sú originálne a divácky úspe"-
né. Majú toti& vzácnu schopnos) $udskej sebare*exie, sebairónie 
i sebav#smechu. A verte, kto sa vie smia) zo seba, je schopn# 
krá!a) &ivotom s úsmevom na perách aj v t#ch naj)a&"ích situá-
ciách.“  Jana Liptáková

Jana O!hová
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Re&isér Peter Gábor (1963) 
vy"tudoval sloven!inu a hudob-
nú v#chovu na Pedagogickej 
fakulte Univerzity Kon"tantína 
Filozofa v Nitre a !inohernú ré&iu 
na Divadelnej fakulte AMU v Pra-
he. V rokoch 1992 – 1995 pôsobil 
ako intern# re&isér v martinskom 
divadle. V jeho ré&ii vzniklo na ja-
visku Národného domu i ,túdia 
"es) umelecky i divácky pozo-
ruhodn#ch inscenácií. Re&íroval 
Schnitzlerov Koloto! (1991); 
Smo!kove Bláznivé popoludnie Dr. Burkeho (1992); Anouihovu 
hru Milá!ek Orni*e (1993); Hrabalove – Krobotove Ostro sle-
dované vlaky (1994); Bergerove ,tyri muchotrávky a Veberovu 
Ve!eru vtákov (1995). V rokoch 1995 – 1997 pôsobil v Stredo-
!eskom divadle v Kladne a od roku 1997 do 2004 ako umelec-
k# "éf v Moravskom divadle v Olomouci. Jeho charakteristick# 
re&ijn# rukopis smeruje k vystavaniu javiskového obrazu s v#-
razn#m poetick#m rozmerom. Za inscenácie Goetheho Fausta 
I. a II., ktoré re&íroval v Moravskom divadle v Olomouci, získal 
Cenu !eského divadla za ré&iu (2002). Úspe"ne pôsobil aj na 
scéne Théâtre Molière v Parí&i. Mimoriadny úspech mala jeho 
najnov"ia inscenácia hry Williama Shakespeara Komédia omy-
lov v rámci tohtoro!n#ch Letn#ch Shakespearovsk#ch slávností 
v Prahe. V sú!asnosti pôsobí ako re&isér na vo$nej nohe.

V martinskom divadle skuto"ne nie ste %iadnym nová"i-
kom, vraciate sa sem po trinástich rokoch hos&ova&. Ak$ je to 
pre vás návrat?

PG: Zvlá"tny, mo&no a& osudov#. Ke( som opä) stál pred di-
vadlom, na pe"ej zóne, mal som pocit, akoby t#ch trinás) rokov 
ani nebolo, akoby som vôbec neodi"iel. To len sved!í o tom, &e 
Martin bol mojím snom, moje prvé anga&mán, &iadne iné di-
vadlo ako martinské v mojich tú&bach neexistovalo. A vlastne 
sa môj kontakt s divadlom v Martine ani po odchode nikdy ne-
preru"il. Na divadeln# festival Divadelná *óra, ktor# som v tomto 
divadle a meste nieko$ko rokov organizoval, prichádzali ako hos-

tia ka&dú sezónu martinskí kolegovia so svojimi aktuálnymi in-
scenáciami. Návrat do divadla v Martine preto naozaj poci)ujem 
ako ve$mi prirodzen#. Vz)ah k divadlu sa neskon!il, nepreru"il, 
pokra!uje.

Ke' ste roku 1991 na martinskom javisku re%írovali svoju 
prvú inscenáciu Koloto", v celej spolo"nosti práve prebie-
hali ve!ké zmeny. Spomínate, ako ovplyvnili va#u prácu v di-
vadle? 

PG: Skôr som pre&íval dramaticky búrlivé !asy v 1989 v Pra-
he, e"te ako "tudent v tre)om ro!níku na DAMU. Neskôr u& bol 
pod vplyvom dramatick#ch spolo!ensk#ch zmien v divadlách 
skôr problém, !o hra), )a&"ie sa h$adala téma. Koloto! v"ak je 
divadelná hra, ktorá vyvolávala "kandály u& aj v minulom storo!í. 
K jej martinskej inscenácii sa pre m'a via&e jeden celkom osob-
n# zá&itok, a to z bufetu. Jedného ve!era sa pri barovom pulte 
objavila celkom zni!ená divá!ka, vyzerala, &e jej je a& fyzicky zle. 
E"te pred skon!ením hry sa pri"la posilni) pohárikom tvrdého al-
koholu. Na otázku, !i jej netreba pomôc), len odpovedala: Ja sa 
u& na to nemô&em pozera)! To je ako u nás doma, ke( sa háda-
me s man&elom. Paradoxne moja najvä!"ia pochvala, pocta pre 
m'a ako re&iséra, bolo ono úprimné zvolanie divá!ky, &e sa na 
to u& nemô&e pozera)… Divadlo chápem ako hru o sebe, o nás, 
o &ivote. Som rád, ak zasiahnem diváka do du"e, ak divadlo oslo-
ví du"u. Toto bol ten prípad…

Ak hovoríme o návratoch a stretnutiach po rokoch, ne-
mô%eme zabudnú& na !udí. Aká je va#a spolupráca s kolegami 
v martinskom divadle dnes?

PG: K slovenskému herectvu sa vraciam po dlh"ej dobe, 
opä) je to návrat k práci s hercami na Slovensku. Priznám sa, 
po rokoch pôsobenia v !eskom divadle som sa ve$mi te"il na 
slovenské herectvo, na kvalitu martinsk#ch hercov. Rád sa opä) 
stretávam s v#razn#mi hereck#mi osobnos)ami tohto divadla 
– s Janou O$hovou, %ubou Krko"kovou, Franti"kom V#rostkom 
a Dominikom Zapriha!om, predstavite$om nádejnej mladej za-
!ínajúcej generácie. 

Názov sú"asnej hry Faj"enie je drina (Rollingova terapia) 
napovedá, %e k martinskému divákovi prichádzate opä& s ko-
médiou. Je to zámer "i náhoda, va#e osobné umelecké sme-
rovanie alebo jednoducho pri#la taká ponuka z divadla?



PG: Text ponúkol Peter Ková! ako dramaturg hry. Je to mo-
je prvé stretnutie so "panielskym autorom Juanom Carlosom 
Rubiom, jeho hra je ve$mi úspe"ná. Roku 2005 získala Cenu za 
najlep"iu divadelnú hru Spolo!nosti "panielskych spisovate-
$ov. Ve$mi sa mi pá!ila, "panielska dramatika ma oslovila. Autor 
atraktívnym spôsobom vytvoril aktuálnu metaforu sveta, v kto-
rom &ijeme. Z ka&dej strany cítime tlak klamstva, manipulácie 
a komercie, s absolútnou prioritou pe'azí. Obdivujem a cením 
si autorov nadh$ad, ktor# nad tak#mi vá&nymi témami ponúka 
v &ánri komédie. Moja investícia do tohto projektu ma postupne 
presvied!a o tom, &e faj!enie je fakt drahá drina.

Zhovárala sa Vlasta Kunovská

(ubomíra Krko#ková, 
Franti#ek V$rostko
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