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ALENA LELKOVÁ

Narodila sa v Humennom. Po ukončení štúdia slovenčiny a estetiky na Filozofickej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove viedla literárno-dramatický odbor 
na ZUŠ v Humennom. Založila Detský divadelný súbor Masky, ktorý sa každoročne 
umiestňoval na popredných miestach v celoslovenských súťažiach  a úspešne 
reprezentoval Slovensko na medzinárodných festivaloch v Japonsku, Nemecku, 
Litve, Taliansku, vo Fínsku, v Poľsku a v Českej republike.
V roku 2008 absolvovala VŠMU. V rámci štúdia inscenovala okrem iného Tajovského 
Statky-zmätky či Mayenburgovo Eldorádo a ako dramaturgička spolupracovala na 
Ibsenovej Hede Gablerovej. Inscenácia hry Hany Naglik Jurgova Hana v jej réžii 
získala hlavnú cenu na festivale Nová dráma 2007 a reprezentovala aj na festivale 
Divadelná Nitra.
V rokoch 2008 – 2009 sa venovala práci pre televíziu a spolupracovala ako 
dramaturgička so ŠD Košice pri inscenácii hry D. Wassermana Prelet nad hniezdom 
kukučky (réžia: M. Vajdička). V ostatnom čase sa vrátila k divadlu pre deti – v roku 
2012 inscenovala hru Hany Naglik Ester a Albatros v Bratislavskom bábkovom 
divadle a Hastrošovcov R. Dahla v Bábkovom divadle Žilina. Medzi jej ďalšie 
divadelné projekty patrí réžia Vyrypajevovej hry Júl v Štúdiu 12 (2010), Das Ding 
Phillipa Lohleho v Divadle Aréna (2013), Krcheň Nesmrteľný v DAD v Prešove 
(2014), Zakázané uvoľnenie Petra Kolečka v Divadle Astorka v Bratislave (2014).
Poslednými inscenáciami sú hry Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby 
výborné v Štúdiu 12 (2015) – nominácia na divadelné ocenenie DOSKY 
v kategórii objav roka, a Tichý bič v Modrom salóne SND.
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CONSTRUCT YOUR LIFE S R. O.

Minulý rok preletela svetom správa, že spoločnosti Apple a Facebook ponúkli 
svojim zamestnankyniam nový finančný benefit – príspevok na zmrazenie 
vajíčok. Hoci hlavným dôvodom tejto ponuky bola evidentne snaha firiem 
udržať si kreatívne zamestnankyne v práci počas ich najproduktívnejšieho 
veku, oficiálne malo toto opatrenie zbaviť ženy stresu zo zdravotných rizík, 
ktoré materstvo v neskoršom veku nesie – lekári odporúčajú na reprodukciu 
vek 25 – 30 rokov. (Kým nebezpečenstvo Downovho syndrómu u detí je 
v prípade dvadsaťročných matiek len 1 : 1 700, u tridsaťročných je to už 
1 : 1 000, u štyridsaťročných 1 : 100 a päťdesiatročných 1 : 10.) Zmrazenie 
vajíčka v najlepšom veku na reprodukciu a odloženie jeho vynosenia na 
neskorší vek teda ponúka šancu skĺbiť materstvo s kariérou, a to bez rizík, 
ktoré so sebou prináša tehotenstvo v neskoršom veku. 
Zmrazovanie vajíčok sa až doteraz využívalo hlavne zo zdravotných dôvodov. 
Väčšinou túto procedúru podstupovali ženy, ktoré ochoreli na nejakú závažnú, 
väčšinou onkologickú chorobu a hrozilo, že po chemoterapii ostanú neplodné. 
Viacerí odborníci však varujú pred plošným využívaním tejto metódy zdravou 
populáciou. 
Problémov so zmrazovaním vajíčok či embryí je niekoľko. Sú tu hlavne 
biologické riziká. Zmrazené vajíčka nie sú garanciou toho, že sa dieťa 
skutočne narodí. Z vajíčka odobraného žene do 35 rokov sa narodí dieťa 
s pravdepodobnosťou 11 percent. U vajíčka žien starších ako 35 rokov 
táto pravdepodobnosť klesá na 7 percent. Materstvo tu nie je garantované 
a k sloganu „Construct your life“, ktoré kampaň za zmrazovanie vajíčok 
sprevádza, treba dodať, že je to s ručením obmedzeným. 
Zmrazovanie embryí či oplodnených vajíčok naráža aj na právne komplikácie, 
ktoré nastávajú najmä vtedy, ak sa partneri v období medzi oplodnením vajíčok 
a začiatkom tehotenstva rozídu. Súčasné právne systémy totiž vychádzajú 
z rímskej právnej tradície, podľa ktorej sa právna ochrana rozdeľuje na právnu 
ochranu osôb a právnu ochranu vecí. A hoci právne sa oplodnené vajíčko za 
osobu nepovažuje, sudcovia zároveň cítili, že nejde len o obyčajnú „vec“. 
Spomeňme aspoň dva známe súdne spory, ktoré boli inšpiráciou aj na napísanie 
textu Construct your life. Prvým je spor Evansová vs. Veľká Británia. 
V roku 2001 si pani Evansová dala zmraziť vajíčka oplodnené svojím partnerom. 
Obaja partneri s tým písomne súhlasili. Partneri boli poučení, že podľa zákonov 
môže až do okamihu uloženia embryí do maternice ženy vziať ktorýkoľvek 
z partnerov svoj súhlas späť. Partner pani Evansovej dal súhlas na prenesenie 
oplodnených vajíčok do maternice, ale len za predpokladu, že túto procedúru 
podstúpia iba spoločne ako partneri. 
V roku 2002 sa však vzťah pani Evansovej rozpadol. Jej expartner zaslal na 
kliniku, v ktorej boli embryá uskladnené, list, v ktorom kliniku informoval 
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o rozpade vzťahu a o svojom prianí zničiť spoločné embryá. Pani Evansová, 
ktorá si vajíčka dala zmraziť zo zdravotných dôvodov, s tým nesúhlasila 
a spor sa dostal pred súd. Pani Evansová namietala, že embryám by malo 
byť garantované právo na život a jej právo na rešpektovanie súkromného 
a rodinného života. Súd však dospel k záveru, že embryo nie je možné 
považovať za ľudskú bytosť a právo na rešpektovanie jej súkromného 
života nebolo porušené. Evansová podala odvolanie, ktoré však bolo 
v roku 2004 zamietnuté – napriek sympatiám a súcitu s pani Evansovou, 
ktoré súd zdôraznil, nikto nemá právo zrušiť právo genetického rodiča na 
narábanie s jeho genetickým materiálom. Súd sa ťahal až do roku 2006, 
pretože možnosť, že medzi oplodnením vajíčka a otehotnením môže prejsť 
nejaký čas, nebol až do našej doby možný a teda neexistuje dostatok sporov 
a precedensov, z ktorých by sa dalo vychádzať. 
Druhý prípad sa stal v americkom Texase. Randy a Augusta Romanovci 
podpísali v roku 2002 „Informovaný súhlas so zmrazením embryí“. Ešte 
toho roku bolo vytvorených šesť embryí, z ktorých len tri boli životaschopné 
a vhodné na zmrazenie. Koncom roka však Randy Roman podal žiadosť 
o rozvod a zároveň požiadal súd o nariadenie likvidácie embryí v súlade 
s dohodou uzavretou s klinikou. Jeho žena túžila po svojom dieťati, čo viedlo 
k súdnemu sporu. Pani Romanová pred súdom vyhlásila, že jej muž by nemal 
žiadne rodičovské povinnosti voči deťom narodeným z embryí a nebolo by teda 
nijako zasahované do jeho súkromia. Súd, ktorý vychádzal z predpokladu, že 
embryá sú len veci, priznal vlastníctvo troch zmrazených zárodkov pani Auguste, 
keďže „tri zmrazené zárodky boli bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov“. 
Uznanie vlastníctva embryí pani Auguste bolo podľa súdu „spravodlivé a správne 
rozdelenie majetku manželov“. Randy Roman sa však proti tomuto rozhodnutiu 
odvolal na odvolací súd v Houstone, ktorý mu dal za pravdu a embryá museli 
byť zničené.



AJ ÚŽASNÁ MOŽNOSŤ NÁS MÔŽE DOSTAŤ DO PATOVEJ SITUÁCIE
Rozhovor s Alenou Lelkovou

Daniel Majling Je zaujímavé, že je viac nových etických sporov a právnych 
komplikácií týkajúcich sa začiatku ľudského života než tých, ktoré sa týkajú jeho 
konca. A pritom koniec života je dramatická udalosť, často tragédia, kým jeho 
začiatok je radostný a napriek tomu… Kým pri zomieraní sa rieši v podstate „len“ 
problém eutanázie, problémov s počiatkom života je oveľa viac. Existujú spory 
o kmeňových bunkách. Názory sa rozchádzajú v otázke stanovenia počiatku života – 
teda aj hranice jeho ochrany. Štáty sa rozchádzajú aj v legislatíve, ktorá upravuje 
náhradné materstvo. Atď., atď. Tie problémy sa množia. Prečo je podľa vás so 
začiatkom života spojených čoraz viac etických a právnych komplikácií?
Alena Lelková Myslím si, že je to logické. Pokiaľ ide o smrť, vo väčšine prípadov 
netušíme, ako z tohto sveta odídeme a trafiť sa do predpovede nášho konca je viac- 
-menej otázka náhody. Často sa to deje nečakane, za náhlych okolností, pri 
tragických udalostiach, ktoré nás zastihnú nepripravených. Iste, máme nejaké 
genetické predispozície na vážne choroby, tiež sa dá ťažko niekomu zabrániť vziať 
si z rôznych príčin život vlastnou rukou, ale v princípe, myšlienky o tom, ako tento 
svet opustíme a niečo v tomto smere plánujeme, prichádzajú v podstate až s tušením 
alebo istotou blížiaceho sa konca a je na každom z nás, našej filozofii, morálke, 
náboženstve, aký koniec si zvolíme. Kým sme pri zmysloch, rozhodujeme o svojej 
liečbe a neliečbe do poslednej chvíle, ak už v tom stave nie sme, rozhodnú príbuzní. 
Otázka smrti človeka je teda súkromnou a intímnou záležitosťou jednotlivca. Zrod 
života je však biologicky podmienený pohlavnými bunkami dvoch ľudí opačného 
pohlavia. A kde sú dvaja ľudia, tam existuje potenciálny spor.

D. M. Do procesu zrodu života tiež vstupuje technológia oveľa viac než do procesu 
zomierania, nie? Počet spôsobov, ako splodiť, vynosiť a porodiť človeka, oproti 
minulosti značne stúpol, kým počet spôsobov, akým z tohto sveta odísť, až tak 
nenarástol…
A. L. Veda postupuje míľovými krokmi, nedávno ešte bolo zázrakom umelé 
oplodnenie, dnes sa bežne mrazia spermie, vajíčka, embryá, páry si môžu dôsledne 
plánovať rodičovstvo zo zdravotných, ale aj z ekonomických dôvodov na oveľa 
neskorší čas, ako by to bolo kedysi z čisto biologických dôvodov možné. Jediným 
právnym obmedzením podľa európskej legislatívy je právo dieťaťa na otca a matku, 
a tak stále musia byť na takýto akt splodenia dvaja. Aj keď sme sa stali pánmi 
zrodu života, nie všetko dokážeme ovplyvniť a okolnosti v našich životoch sa 
s pribúdajúcim časom menia… A pretože s novými možnosťami prichádza aj istota 
a právo, ľudia sa o svoje právo súdia.

D. M. Keďže proces evolúcie prebieha v oveľa väčších časových jednotkách, než 
je vek akejkoľvek civilizácie, historici ho ťažko môžu zaznamenať… Ťažko môžu 
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zaznamenať vplyv, ktorý má na historické udalosti. Zdá sa, že človek je stále ten istý 
a rozdiel medzi nami a faraónmi je len kultúrny. Nemôžu však nové technológie 
priniesť taký evolučný skok, že sa naozaj v priebehu niekoľkých rokov zmení 
podstata toho, čím človek je a ako prežíva svoj život, takže napríklad podstata 
morálnych, politických či vzťahových sporov zo Shakespeara sa stane o pár rokov 
pre ľudstvo do značnej miery nezrozumiteľná? Myslíte si, že veda a technika môžu 
priniesť v blízkej budúcnosti taký skok pre ľudstvo, ktorý nás doslova odreže od 
doterajšieho spôsobu života?
A. L. Podľa môjho názoru technické možnosti na to sú. Technológie neuveriteľne 
pokročili, navyše, myšlienka transhumanizmu – druhovej transformácie človeka, 
je veľmi populárna a možnosť zlepšenia, „opravenia“ človeka od rôznych 
nedokonalostí, chorôb a ťažkostí je vzrušujúca. Otázka je, či je to správne. Asi je 
rozdiel, či je táto zmena terapeutická alebo má vylepšiť zdravého človeka. Obavu, 
ktorú ste naznačili, majú aj mnohí sociálni vedci a humanisti.

D. M. Ja z toho nemám obavu, len sa pýtam. Kultúrna priepasť ma delí aj od plného 
pochopenia, napríklad náboženských rituálov starých Aztékov, a pritom necítim 
žiadnu nostalgiu za ľudskými obeťami…
A. L. S istotou sa dá povedať, že genetické zásahy do ľudského genómu zmenia 
podstatu človeka a v istom ťažko odhadnuteľnom bode dajú možnosť vzniku nového, 
posthumánneho druhu. Z rozhovoru s profesorom bioetiky Petrom Sýkorom viem, 

Ľuboš Kostelný,  
Zuzana Fialová



že donedávna existoval medzi vedcami konsenzus, že zásahy v línii pohlavných 
buniek, teda tých, ktoré sa prenášajú z človeka aj na jeho nasledujúcich potomkov, 
musia zostať tabu. Je tu totiž vážny etický problém, či máme právo rozhodovať 
a prijímať zodpovednosť za profil a podobu budúcich generácií bez ich vedomia 
a súhlasu. Aj keď to prívrženci transhumanizmu kritizujú a pokrok je nezastaviteľný, 
ja pevne verím, že tu stále bude istý stupeň rozumnej kontroly a pod jej dohľadom 
si tu ešte v koži obyčajného nedokonalého starnúceho človeka pár rokov požijem.

D. M. Rýchlosť kultúrnych zmien, ktoré prináša technológia, je čoraz prudšia. 
Dramaturgička Eva Suková ma napríklad upozornila, že jazykovedci si všimli, 
že pod slovom „disketa“, ktoré bolo v bežnej reči veľmi frekventované ešte 
pred pätnástimi rokmi, si dnes už nevie predstaviť nič veľká časť dnešných 
sedemdesiatnikov, ale ani dvadsiatnikov. Obdobie používania tohto slova sa zúžilo 
na taký krátky čas, že stihlo vstúpiť do povedomia len určitej generácie. To nie je 
niečo, čo by bolo špecifické len pre techniku. V 20. storočí vytvárali takýto nie veľmi 
trvanlivý newspeak hlavne politici a počet ľudí, ktorí vedia, čo je to „prestavba“, 
je približne rovnako obmedzený ako tých, ktorí vedia, čo je to „disketa“. Technika 
je však oproti politike oveľa úspešnejšia v premene skutočného, každodenného 
života ľudí. Neobmedzuje sa len na newspeak. Psychológovia píšu o tom, ako 
technika skutočne za pár rokov zmenila spôsob komunikácie, vnímavosti, citlivosti 
atď. Myslíte si, že príde doba, v ktorej už ani tí najflexibilnejší z nás nebudú 
schopní udržať krok a prispôsobiť sa tejto rýchlosti? (Ak hovorím o udržaní kroku 
s technikou, nemyslím tým schopnosť naučiť sa, ktorý gombík na novom zariadení 
stlačiť, aby som ho uviedol do chodu. Myslím tým predvídanie a reflexiu zmien, 
ktoré nová technológia do života prinesie.)

A. L. V tomto som optimista. 
Keď dnes vidím dôchodcov na 
facebooku…
Jednak verím v silu biologickej 
evolúcie.

D. M. Ale tá predsa nemôže udržať 
krok s technickým pokrokom…
A. L. Ako realista verím, bohužiaľ, 
aj v nemennú silu peňazí a trhu. 
Vždy sa nájde spôsob, ako čokoľvek 
sprístupniť a predať čo najväčšiemu 
počtu ľudí. Ponuka a dopyt sú 
spojené nádoby.

D. M. Niekde som čítal, že to, 
čo akceleráciu pokroku aspoň 
trochu spomaľuje, je práve trh. 
Každá novinka musí byť na 
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trhu dostatočne dlho na to, aby 
sa zaplatil výskum a firma na tom 
zarobila. Takže ak aj majú vývojári 
pripravené niečo nové a modernejšie, 
zvyčajne sa s tým čaká, kým sa 
nevypredajú staré zásoby… V každom 
prípade hra, ktorú režírujete, sa 
volá Construct your life. Čo je na 
tejto téme dramatické? Schopnosť 
dopredu spoznať a naplánovať svoj 
život predsa bola vlastná už prvým 
ľudským spoločnostiam a cenila sa. 
Boli tu sošky rôznych bohov – poľa, 
dažďa, úrody atď., pomocou ktorých 
sa ľudia snažili naplánovať a ovplyvniť 
výsledok úrody, počasie, plodnosť 
stáda… Snažili sa manipulovať 
prírodu. A len čo to bolo možné, 
robili to aj oveľa sofistikovanejšími 
a menej magickými spôsobmi. Kde je podľa vás to miesto, hranica, na ktorej 
sa táto túžba „construct your life“ stáva eticky problematickou?
A. L. Zaujímavé pre mňa je, kam až sa to posúva, kde je až hranica, za ktorou 
je človek ochotný túto snahu vzdať… a z koho každého pohnútok môže ľudský 
život vzniknúť. V Austrálii súd povolil žene použiť spermie svojho mŕtveho 
muža na základe výpovedí svedkov, že tento muž chcel mať rodinu. V Texase 
získala matka posmrtne spermie svojho syna, ktorý utrpel mozgovú smrť, na 
základe toho, že bola určená ako zástupca pre prípad rozhodovania o postupe 
liečby, pokiaľ toho dotyčný nebude sám schopný. V Izraeli súd riešil prípad, keď 
darcom vajíčok bolo 17-ročné dievča, pričom o vajíčka požiadali jej rodičia. Súd 
rozhodol v prospech rodiny a umožnil tak zmraziť vajíčka mŕtveho dievčaťa. 
Na našom príbehu, ktorý bol inšpirovaný konkrétnym súdnym sporom zo 
súčasnosti, ma baví aj zaráža poznanie, že aj to, čo je dnes už v dôsledku vývoja 
vedy samozrejmé, dostupné a právne podchytené a prezentuje sa ako naša 
úžasná možnosť a skvelá voľba, nás môže dostať do patovej situácie, v ktorej 
sme nechceli byť a niet z nej už spätne východiska. Narážajú tu na seba právo 
človeka rozhodnúť, s kým a kedy splodiť svojho potomka, právo počať pomocou 
umelého oplodnenia, právo dieťaťa na otca a matku… Problematická môže byť aj 
ponuka firiem platiť zamestnankyniam zmrazenie embryí – kde je totiž hranica 
medzi benefitom a nárokom firmy. Je úžasné, koľkým ľuďom umelé oplodnenie 
pomohlo mať deti, ktoré by tu inak neboli, ale zatiaľ mám stále pocit, že s touto 
možnosťou treba zaobchádzať ako s možnosťou a nie istotou. Materstvo zatiaľ 
stále nie je samozrejmosť, ktorá sa dá kedykoľvek kúpiť, ale je to dar.

Monika Potokárová





Robert Roth, Jana  Oľhová
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JÚLIA RÁZUSOVÁ

Je absolventkou divadelnej réžie na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave 
pod pedagogickým vedením prof. Juraja Nvotu. V roku 2009 absolvovala 
odborný študijný pobyt na Rose Bruford College v Londýne. Je režisérkou 
inscenácie Živá mŕtvola (Cena festivalu Istropolitana 2010 za pozoruhodný 
počin, účasť na medzinárodných festivaloch). Absolvovala inscenáciou 
Viktor alebo vláda detí v divadle Lab. Pracovala ako režisérka v rámci 
medzinárodného projektu Platforma 11+. Naštudovala inscenácie Zábava 
v Divadle Astorka Korzo 90, Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky 
v Divadle A. Bagara v Nitre (cena študentskej poroty na festivale Nová 
dráma 2012), Nescudzoložíš v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, 
Deviate prikázanie v projekte Desatoro v Slovenskom národnom divadle, 
Kto sa bojí Virginie Woolfovej v Štátnom divadle v Košiciach, ďalej režíruje 
v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene či v Bratislavskom Bábkovom divadle, 
ako aj v ďalších slovenských divadlách. V roku 2013 založila spoločne 
s Michaelou Zakuťanskou Prešovské národné divadlo, kde je umeleckou 
šéfkou a režisérkou hier Single radicals a Good place to die.
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NESMRTEĽNOSŤ (V RÁMCI NAŠICH MOŽNOSTÍ)

Hoci z hľadiska budúcnosti vesmíru a rizík, ktoré životu na na našej planéte 
hrozia, je viac ako predčasné hovoriť o pozemskej nesmrteľnosti, predsa len doba, 
v ktorej môže dôjsť k výraznému predĺženiu priemernej dĺžky ľudského života, 
nemusí byť taká vzdialená. 
Priemerná dĺžka ľudského života sa počas histórie neustále predlžovala. Pred 
200 000 rokmi sa človek dožíval v priemere 15 rokov. Pred 20 000 rokmi priemerný 
vek stúpol na 20 rokov, v 18. storočí na 35 rokov. V súčasnosti je priemerná dĺžka 
života približne 67 rokov. Za ostatných 200 rokov sa teda priemerný vek takmer 
zdvojnásobil a rýchlosť tohto predlžovania môže v nasledujúcich rokoch 
akcelerovať. 
V súčasnosti ľudstvo usiluje o „nesmrteľnosť“ na troch poliach výskumu. 
V prvom rade je tu výskum, ktorý by mal viesť k predĺženiu životnosti našich 
biologických tiel. Tento výskum sa zaoberá našou schopnosťou regenerácie. 
Existujú živočíchy, napríklad ploskule, ktoré dokážu regenerovať aj také závažné 
zranenia, akým by u ľudí bolo zničenie mozgu. Poznáme aj istý druh medúzy 
(Turritopsis dohrnii), ktorý je v podstate nesmrteľný, pretože sa dokáže neustále 
regenerovať. 
Proces regenerácie prebieha aj v ľudskom organizme. Proces starnutia sa 
spúšťa vtedy, keď kmeňové bunky nestačia nahrádzať vyčerpané špecializované 
bunky v tele. Koža prestáva byť vláčna, vlasy začínajú šedivieť, kosti rednúť. 
Výskum regenerácie sa za ostatných pár rokov upriamil hlavne na tzv. teloméry, 
ktoré sú zodpovedné za regeneráciu buniek. Teloméry sa nachádzajú na koncoch 
ľudských chromozómov a určujú možný počet delení bunky. Sú to akési biologické 
hodiny bunky, čosi ako biologické „kazítko“ bunky. Po každom delení sa teloméra 
skráti. Ako sa bunky delia v ďalších a ďalších generáciách, teloméry začínajú byť 
krehké a rozpadajú sa, čo spôsobuje, že kopírovanie informácie z DNA prebieha 
nedostatočne alebo chybne. Toto nedostatočné kopírovanie spôsobuje starnutie 
a v konečnom dôsledku aj smrť. 
Existujú však prípady – napríklad niektoré rakovinové bunky –, u ktorých 
enzým telomeráza dokáže teloméru donekonečna predlžovať a tým zabezpečí, 
že sa bunka môže reprodukovať bez obmedzenia. Tento proces neprebieha 
len v rakovinových bunkách, ale aj v zdravých embryonálnych bunkách, 
teda v období, keď sa organizmus musí rýchlo vyvinúť. Neskôr sa v embryonálnych 
bunkách gén produkujúci telomerázu vypne a tým sa doslova spustí odpočítavanie 
smrti ľudského organizmu. Jednou z odpovedí na otázku, prečo to tak je, je 
evolučná potreba smrti. Smrť ako nevyhnutná súčasť evolúcie odstraňuje staré 
jedince a vytvára priestor pre nové generácie, ktoré zdedili najlepšie vlastnosti. 
Ak by sa teda podarilo ľudstvu cielene aktivovať tvorbu telomerázy, znamenalo 
by to výrazné zlepšenie našej schopnosti regenerácie a zároveň aj obrovský 
skok v životnosti našich biologických tiel. 
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Bolo by však trochu predčasné jasať. Z histórie totiž vieme, že s predlžovaním 
priemerného veku života prudko rástol aj počet obyvateľov našej planéty, 
takže s prudkým nárastom priemerného veku by muselo dôjsť aj k prísnemu 
obmedzeniu našich reprodukčných práv. 
Druhým poľom výskumu, ktorý by mohol viesť k výraznému predĺženiu 
ľudského života, je vkladanie nových technológií do ľudského tela. 
Najbližším krokom budú pravdepodobne diagnostické čipy. Dve najčastejšie 
príčiny úmrtia sú u nás srdcovo-cievne ochorenia a rakovina. Ak zvážime, akú 
úlohu zohráva pri liečbe týchto ochorení včasná diagnostika, čipy, ktoré by 
neustále monitorovali priechodnosť našich ciev, či prítomnosť rakovinových 
buniek v organizme, by našu životnosť výrazne predĺžili. 
Futurológovia však píšu o oveľa výraznejšom vstupe technológií do ľudského 
organizmu a o nahrádzaní ľudských orgánov umelými, ktoré by boli oveľa 
výkonnejšie a trvanlivejšie. Už v súčasnosti je dostupný umelý pankreas alebo 
protézy končatín, ktoré reagujú na podnety z mozgu. Len prednedávnom 
sa objavila správa, že niektoré ľudské orgány (ucho, svaly, kosti) by sa mohli 
tlačiť na 3D tlačiarňach z biomateriálov. Vzhľad aj veľkosť takto vytlačených 
a transplantovaných orgánov by presne kopíroval tvar a stav pôvodných 
orgánov. Tento technologický skok bol možný vďaka tomu, že 3D tlačiarne 
už dokážu vytlačiť cievy dostatočne malé na to, aby mohli v takejto replike 
zásobovať bunky krvou. Doteraz to nedokázali a bunky v takto umelo 
vytvorenom tkanive veľmi rýchlo odumierali. 
Najväčšie nádeje sa však vkladajú do nanotechnológií. Nanoboty majú 
nahradiť napríklad krvinky a budú robiť ich prácu oveľa efektívnejšie. 
Jedným z pionierov takejto technologickej nesmrteľnosti je ruský multimilionár 
Dmitrij Itskov, autor veľmi ambiciózneho projektu ľudskej nesmrteľnosti. Jeho 
projekt má štyri fázy. Prvá fáza, výroba robotickej kópie ľudského tela, práve 
prebieha a zakončená by mala byť v roku 2020. Do roku 2025 by sa mal do 
tohto tela dať transplantovať ľudský mozog. Do roku 2035 by chcel Itskov 
vybudovať avatara s umelým mozgom, do ktorého by sa dala skopírovať ľudská 
osobnosť. Do roku 2045 by chcel vytvoriť avatara, ktorý bude fungovať len 
ako hologram. 
Táto digitálna transformácia človeka do nezničiteľnej podoby je tretím poľom 
výskumu, ktorý sa usiluje o ľudskú nesmrteľnosť. Niektorí vedci poukazujú na 
slabiny technologickej i genetickej nesmrteľnosti. Problém vraj v budúcnosti 
nebude v tom, ako predĺžiť životnosť buniek ľudského tela, či nahradiť 
niektoré orgány umelými, ktoré by boli oveľa odolnejšie aj proti poškodeniu pri 
úrazoch. Problém bude s ľudským mozgom, ktorý je taký zložitý, že sa nahradiť 
nedá. Nevieme zabezpečiť to, aby mozog nestarol a nebol už pri storočných 
ľuďoch opotrebovaný a neschopný prijímať nové myšlienky a vnemy. Inými 
slovami: darmo sa nám podarí vypestovať dokonale sa regenerujúce telo alebo 
zostaviť nové robotické telo, ak mozog, ktorý by mal riadiť toto dokonalé 
telo, bude mať problémy s pamäťou, logikou či rýchlosťou výkonu. Akokoľvek 
mladé alebo technologicky dokonalé telo bude tomuto starému mozgu nanič. 
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Preto vedci čoraz častejšie hovoria o digitálnej nesmrteľnosti. O takejto 
nesmrteľnosti píše napríklad aj najrenomovanejší súčasný vedec Stephen 
Hawking. Ide v podstate o skopírovanie ľudského mozgu do počítača, 
čím by sa podarilo udržať istú formu osobnosti aj po smrti. Priekopníkom 
tejto nesmrteľnosti je Raymond Kurzweil, ktorý predpokladá, že už v roku 
2045 bude možné nahrať ľudský mozog, a tým aj osobnosť do počítača.
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VYSKAKOVAŤ Z ROZBEHNUTÉHO VLAKU POKROKU NEMÁ 
ZMYSEL. VIEME HO VŠAK EŠTE RIADIŤ?
Rozhovor s Júliou Rázusovou

Daniel Majling Pri riešení etických problémov sa hovorí o „prirodzenosti“ 
a „neprirodzenosti“, o prirodzenom spôsobe živote, o prirodzenom vnímaní. Dá sa 
však nejako určiť hranica medzi prirodzeným a neprirodzeným – v tomto prípade 
prirodzeným a neprirodzeným zásahom do tela, do jeho životnosti? Ak áno, kde 
je? Ak nie je problém s transplantáciou cudzích orgánov alebo s nahradením 
kĺbov umelými kĺbmi, prečo by malo byť problémom nahradenie celého tela 
telom umelým a trvanlivejším? Prečo by život v takomto tele – trebárs aj 
bez emócií – mal byť neprirodzenejší, než je život človeka, ktorý sa zmieta 
v nekontrolovateľných, nevypočítateľných emóciách?
Júlia Rázusová V prípade transplantácií a protéz ide akoby o vonkajšie náhradné 
diely, ktoré sú vymeniteľné a poskytnú človeku komfort a predĺženie kvality 
života, nenarúšajú akoby jeho prirodzenú podstatu. Otázne je, kde sa v človeku 
nachádza vedomie. Čo je človek? Čo tvorí jeho vnútornú podstatu. Tím vedcov 
okolo miliardára Dmitrija Itskova skúma hypotézu transplantácie mozgu do 
robotického tela, ktoré je prakticky nezničiteľné, nenáročné a považuje našu 
upätosť na biologických telách za prežitok. Smrť je pre nás v súčasnosti jednou 
z mála istôt, ktoré máme, preto je pre nás nesmrteľnosť tak ťažko uchopiteľný 
pojem. Problémom je, že nie všetko, čo je prirodzené, je správne a naopak. 
Bolo prirodzené, že keď človek vynašiel koleso, začal ho používať a postupne 
zdokonaľovať možnosti jeho využitia, aby šetril svoje sily. Človek s pokrokom 
preniká do najpodrobnejších štruktúr fungovania ľudského tela a ich dokonalým 
poznaním ich dokáže simulovať. Emócie vychádzajú z nejakých nevypočítateľných 
hladín hormónov, enzýmov, sme pri nich ovplyvnení svojím subjektívnym 
vnímaním sveta. Hranica prirodzenosti je teda pre mňa hranicou toho, čo 
definujeme podstatou človeka.

D. M. Môže byť prirodzenosť vôbec arbitrom akejkoľvek etiky, keď konať 
eticky znamenalo často konať práve proti prirodzenému poriadku? (Veľa ľudí bolo 
presvedčených, že ak teória prírodného výberu hovorí o tom, že pre vývoj druhu 
je užitočné prežitie len tých pre život najlepšie prispôsobených, súcit so slabšími 
bolo niečo, čo sa práve vymykalo prirodzenému poriadku vecí.)
J. R. Súcit je akoby silným jadrom kresťanskej morálky, ktorá ešte stále 
výrazne ovplyvňuje našu kultúru. Súcit je rovnako základnou premisou ľudskosti, 
to, čo nás odlišuje od zvierat. Zaujíma ma vzťah prirodzenosti a pokroku. Ak 
nám technologický pokrok umožní výrazne predĺžiť ľudský život, ide o posun 
na evolučnom reťazci? Je holografická podoba tela ďalšou z podôb človeka? 
Dôjde v histórii človeka k rozvetveniu na človeka, ktorý bol pokrokový, a človeka, 
ktorý ostal smrteľný?
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D. M. Vo vašej hre zohráva veľkú úlohu ekokomunita – ľudia, ktorí sa vzopreli 
pokroku. Podľa niektorých vedcov by však hromadný návrat ľudí k prírode 
znamenal jej definitívny koniec. Jedinou šancou pre stále sa rozrastajúce 
ľudstvo je vraj sústrediť čo najviac ľudí do čoraz modernejších, technológiami 
vybavených miest. Odvracať sa od pokroku a modernity je vraj nezmyslom, 
pretože samotné ekologické hnutie je plodom modernity a pokroku 
a nielen staré civilizácie, ale aj primitívne kmene mali na svedomí masívne 
odlesňovanie alebo boli zodpovedné za vyhynutie celých druhov. Nie sú tieto 
komunity len „panským huncútstvom“, hnutím, ktoré musí ostať marginálnou 
záležitosťou, pretože ak by sa zmenilo na masovú, dosiahlo by pravý opak 
svojich cieľov?
J. R. Myslím si, že aj tu by sme mali vedieť rozlíšiť zrno od pliev. Sú komunity 
či anarchistické zoskupenia vymedzujúce sa voči spoločnosti a odmietajúce 
technologické zjednodušenia života, ktoré sa snažia minimalizovať svoje 
nároky na životné prostredie. Otázne je, nakoľko ich životné rozhodnutie 
ovplyvňuje zvyšok planéty a je spomínaným „panským huncútstvom“. Je tu aj 
ekobiznis plný naoko eko- a bioproduktov, kde je napríklad otázne, aké emisie 
vznikajú pri výrobe solárnych panelov či nabíjačiek. Dokážeme sa pozrieť aj 
na pokrok a využitie technológií pozitívne, je množstvo užitočných mobilných 
aplikácií, ktoré lokalizujú najbližší CO úkryt deťom v škole pri výbuchu bomby 
v Tel Avive, prípadne pomôžu strateným slepcom uskutočniť videohovor 
s dobrovoľníkom, ktorý ich naviguje. Futurologické prognózy sú o človeku 
ekologicky uvedomelom, ktorý dokáže efektívne využívať zdroje a technológie 
pre svoje prežitie. Nevidím veľký zmysel vo vyskakovaní z rozbehnutého vlaku 
pokroku, otázne je, ako dlho budeme ešte schopní kontrolovať jeho rýchlosť 
a ovplyvňovať jeho riadenie.

D. M. Ľudstvu bola veľmi dlho vlastná predstava dejín – úpadku; úpadku od 
bájneho zlatého veku k čoraz prozaickejším vekom strieborným, železným 
atď. Minulosť bola pre ľudí dlho dávnou dobou harmónie, dobou mravne 
lepšou, s úplne inou kvalitou života. Viera v pokrok a v napredovanie nie je 
taká stará. Máločo sa síce v minulom storočí spochybňovalo viac ako táto – 
možno naozaj trochu naivná – viera v lineárny pokrok a svetlé zajtrajšky, ale aj 
tak – nevzdávame sa viery v pokrok trochu priskoro? Nevylievame z vaničky 
s vodou aj dieťa?
J. R. Ako odpoveď mi napadá Hesseho parafráza zo Stepného vlka, ktorá je 
pre mňa v súvislosti s touto témou veľmi aktuálna. Stredovekému človeku by sa 
náš štýl života hnusil a považoval by ho za ukrutný, príšerný a barbarský. Každá 
doba, každá kultúra, každý mrav má svoj štýl, sebe vlastnú jemnosť i drsnosť, 
krásu aj ukrutnosť, považuje isté utrpenie za samozrejmé a trpezlivo znáša 
svoje zlo. Skutočným peklom a skutočným utrpením sa stáva život vtedy, keď 
sa navzájom pretínajú dve doby, dve kultúry a náboženstvá. Antický človek by 
v stredoveku zahynul, rovnako ako divoch uprostred našej civilizácie. Existujú 
obdobia, keď sa celá jedna generácia ocitne medzi dvoma epochami, dvoma 
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životnými slohmi a stratí akúkoľvek samozrejmosť, morálku, bezpečnosť či 
nevinnosť.

D. M. Opýtam sa vás to, čo som sa už pýtal aj Alenky Lelkovej. Nemôžu nové 
technológie priniesť taký evolučný skok, že sa v priebehu niekoľkých rokov 
zmení podstata toho, čím človek je a ako prežíva svoj život, takže napríklad 
podstata morálnych, politických či vzťahových sporov u Shakespeara sa stane 
o pár rokov pre ľudstvo absolútne nezrozumiteľná?
J. R. Tým jednoznačným a zásadným skokom by pre mňa bola práve 
spomínaná nesmrteľnosť. Práve túžba po nesmrteľnosti poháňa civilizácie, 
aby sme na rozdiel od iných živých tvorov vytvorili umelecké diela, vynašli 
šialené vynálezy, založili náboženstvá v snahe prekonať smrť. Vďaka vede 
a technologickému pokroku sa blížime k tejto možnosti, ktorá sa zdá reálnou 
a na dosah. Bez definovania človeka v jeho konečnosti už podľa mňa podstata 
Shakespearových diel nebude dávať zmysel a Hamletova úvaha sa skončí 
v otázke byť či nebyť.

Jana Oľhová,
Robert Roth



Marián Geišberg, Ján Gallovič
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KAMIL ŽIŠKA

Absolvoval divadelnú réžiu a dramaturgiu u prof. Vajdičku na VŠMU 
v Bratislave. Jeho absolventským predstavením bola fraška od Fernanda 
Crommelyncka Veľkolepý paroháč, ktorá bola nominovaná na divadelné 
ocenenie DOSKY v kategórii Objav sezóny. Ako režisér, dramaturg, skladateľ, 
textár, herec či autor spolupracoval s mnohými divadlami na Slovensku. 
Väčšinou si do svojich predstavení skladá aj scénickú hudbu. Už viac ako pätnásť 
rokov sa venuje autorskému kabaretu. Jeho kabaretné inscenácie s Jakubom 
Nvotom sa dočkali nielen veľkej popularity u ľudí, ale aj televíznych prenosov či 
knižných vydaní. V jeho režijnej tvorbe je najvýraznejšia najmä línia autorských 
inscenácií meditujúcich o životoch svetových či slovenských osobností. Nejde 
o vyčerpávajúce biografické inscenácie, skôr o veľmi jemne načrtnuté portréty 
osobností z fragmentov ich korešpondencie, myšlienok či útržkov životných 
situácií. K tejto línii Žiškovej tvorby patria najmä inscenácie Čiernobiele srdce 
Charlieho Chaplina (Divadlo Ludus), A budeme si šepkať a Čím tichší tón, 
tým lepšie (obe SKD Martin). Hlavnú etapu jeho divadelných réžií zahŕňa 
spolupráca s bábkovými divadlami v Bratislave, Nitre, Žiline, Prahe a vo Varšave. 
Je nositeľom viacerých ocenení. Za inscenáciu Canto Hondo (hlboká pieseň 
o nej…) získal ocenenie DOSKY 2008 za najlepšiu inscenáciu sezóny, réžiu 
i hudbu. Za inscenáciu A budeme si šepkať… sa stal Objavom sezóny 2009. 
Inscenácia Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina získala hlavnú cenu Zlatý 
gunár na festivale Kremnické gagy. Inscenácia Zlatovláska v Divadle Minor 
dostala cenu za réžiu a hudbu na festivale Mateřinka v Liberci.
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ČLOVEK BEZ BOLESTI

Bolesť je subjektívny nervový vzruch, ktorý upozorňuje telo na poruchu jeho 
fungovania – ohlasuje poškodenie tkanív, prehrievanie tela či patologické procesy, 
ktoré v organizme prebiehajú. Tieto nervové vzruchy vysielajú do mozgu receptory 
bolesti nocisenzory – voľné nervové zakončenia, ktoré sa nachádzajú v tkanivách. 
Najviac je ich v oku a na koži, nachádzajú sa aj vo svaloch, v kĺboch a obaloch 
vnútorných orgánov.
Hoci fyziologická bolesť (v hre Kamila Žišku sa bolesť vníma oveľa širšie, nielen 
fyziologicky a psychicky, ale ako akákoľvek traumatizujúca zložitosť života) má aj 
svoju kladnú funkciu pri zabezpečovaní prežitia organizmu, ľudstvo sa už od samého 
počiatku snažilo bolesť utlmiť. Najúčinnejším spôsobom bolo až doteraz požívanie 
rôznych druhov opiátov.
Opiáty potlačujú bolesť dvoma spôsobmi – na jednej strane chemicky komplikujú 
prenos nervových vzruchov do mozgu, na druhej strane menia tiež spôsob, ako 
mozog vníma nervový vzruch. Pod vplyvom opiátu človek bolesť pociťuje a dokáže 
ju aj lokalizovať, ale neobťažuje ho. 
Podľa vedcov sú opiáty pri potlačovaní bolesti také účinné preto, lebo ľudský 
organizmus má vytvorené na opiáty receptory. Telo si totiž tvorí aj vlastné opiáty 
(tzv. endogénne opiáty). Tieto opiáty (najznámejší z nich je endorfín) sa vylučujú 
v stresových situáciách – vďaka nim napríklad zranený športovec alebo vojak začne 
vnímať bolesť až po výkone, keď vyprchá eufória vytvorená vlastnými opiátmi v tele. 
(Tvorba týchto vlastných opiátov vysvetľuje aj placebo efekt niektorých liekov.)
V ostaných rokoch sa však výskum potláčania bolesti významne presunul od 
opiátov, ktorých nevýhoda je rýchla tvorba závislosti, ku genetike. Vedci totiž zistili, 
že rôzne rasy a skupiny ľudí prežívajú bolesť rozdielne. Sú skupiny ľudí, ktorí sú 
citlivejší, a skupiny voči bolesti mimoriadne rezistentné. Nemyslia sa tým len ľudia, 
ktorí majú vzácnu vrodenú necitlivosť (tzv. CIPA – Congenital insensitivity to pain 
with anhidrosis). Ľudia postihnutí CIPA necítia od narodenia bolesť, chlad ani 
teplo. Len približne polovica z nich sa dožije troch rokov. Veľmi časté je u nich 
sebapoškodzovanie – napríklad batoľatá trpiace CIPA, ktorým sa prerezávajú zúbky, 
sa samy často nebezpečne dohryzú do krvi len preto, lebo necítia žiadnu bolesť. 
Spôsobujú si tiež poranenia úst príliš horúcimi alebo, naopak, studenými nápojmi.
Vedci si však všimli rôzne prežívanie bolesti aj u ľudí, ktorí nie sú postihnutí CIPA. 
Indiáni z kmeňa Paryba údajne v tichosti a bez akýchkoľvek prejavov bolesti dokážu 
zniesť také bolestivé zákroky, akým je napríklad obriezka. Naopak, ryšaví ľudia sú 
na bolesť oveľa citlivejší a sú aj rezistentnejší voči anestetikám.
Vedci sa preto zamerali na genetický výskum bolesti. Pri testoch zistili, že časť 
populácie chráni pred bolesťou určitý genetický variant. Gén GCH1 ovplyvňuje 
to, ako prežívame bolesť. „Gén bolesti“ totiž riadi vylučovanie enzýmu, ktorý je 
zodpovedný za našu citlivosť. Ak sa potlačí v organizme účinnosť tohto enzýmu, 
zníži sa aj citlivosť organizmu voči nervovým vzruchom a bolesti.
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NAUČIŤ SA O UDALOSTIACH V TICHU PREMÝŠĽAŤ
Rozhovor s Kamilom Žiškom

Daniel Majling Na jednej strane je masochizmus, na strane druhej nebezpečný 
neurotický strach z akejkoľvek komplikovanosti života. Kde je hranica medzi 
nezmyselným utrpením a utrpením, ktoré má zmysel?
Kamil Žiška Každý vie, že bolesť sa v našich životoch v rôznych formách 
vždy bude objavovať. A ak je správnym spôsobom prijatá, môže nás každá 
záťaž akoby brúsiť a paradoxne viesť k plnšiemu životu. Známy rakúsky psychiater 
Viktor Frankl rozlišuje utrpenie, ktoré je odstrániteľné – a na ňom treba pracovať 
a hľadať možnosti, ako ho odstrániť; a potom je také, ktoré zostáva človeku už 
iba prijať – a tento druh utrpenia hodnotí Frankl ako výkon. Takáto prijatá bolesť 
prináša hodnotu. Mali by sme sa teda naučiť správne rozlišovať, kedy hľadať 
riešenia na zmiernenie bolesti a kedy ju treba prijať. Ale ak chvíľkové odstránenie 
môjho utrpenia ohrozuje môj alebo cudzí život (fyzický, psychologický, 
spoločenský), potom treba opatrne zvažovať každý krok. 
 
D. M. Veľkou témou (napríklad Dostojevského) bolo utrpenie ako dôležitý impulz 
vzniku umenia. K podobnému záveru sa však dopracovali aj oveľa pragmatickejší 
autori – v dobre usporiadanej spoločnosti, ktorá vyriešila všetky svoje vnútorné 
rozpory, vraj už bude umenie zbytočné a ostanú už len torzá toho, čo dnes 
považujeme za umenie… zmení sa na dekoráciu, zvláštnosť, atrakciu. Je umenie 
naozaj vyživované aortou utrpenia?
K. Ž. Nemyslím si, že umelec nutne potrebuje na sebe pocítiť utrpenie, aby vytvoril 
výnimočné dielo. Stačí, ak bude vnímavý na utrpenie druhých. To neznamená, že 
nebude na seba náročný. Práve naopak. Práve táto náročnosť a zodpovednosť je 
vlastne jeho utrpením. Niektorí umelci boli z tohto pohľadu doslova proroci doby, 
keď cítili, že spoločnosť sa rúti do priepasti a o to viac kričali vo svojich dielach. 
Rovnako predpokladám, že umenie, ktoré hľadá skutočnú pravdu, nebude nikdy 
dekoráciou. Pritiahne si ľudí, ktorí rovnako hľadajú pravdu. Tá spoločná túžba 
vytvára komunitu ľudí, ktorí sa počúvajú. A to je, zdá sa, zmysel každej kultúry.
 
D. M. Stále sa opakuje, že človek je ten istý, že medzi tým, ako prežívala lásku, 
žiarlivosť či nenávisť Kleopatra a ako ich prežívame my, až taký veľký rozdiel nie 
je. Základné témy ľudského života sú vraj večné. Nemôžu však skutočne nové 
technológie priniesť taký evolučný skok, že sa naozaj v priebehu niekoľkých rokov 
zmení podstata toho, čím človek je, ako prežíva emócie, čo je pre neho dôležité 
a že od postáv Shakespeara sa naozaj vzdialime tak, že ich životy pre nás budú 
nezrozumiteľné? A bude nám za tým všetkým „ľúto“ asi tak, ako je nám „ľúto“ 
za aztéckou predstavou vesmíru poháňaného krvou zaživa obetovaných zajatcov…
K. Ž. Čo je na tých technológiách také príťažlivé? Zrejme sú to tie nekonečné 
možnosti vedomostí, ktoré ponúkajú. Ale skutočné poznanie prechádza 
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štádiami. Vrstvami. Istým spôsobom do múdrosti dorastáme. Internet ponúka 
okamžité riešenia, určite aj mnoho cenných informácií, ale opäť je kľúčová 
selekcia, hodnovernosť zdrojov a istá informačná askéza, ktorá slúži, aby 
sme mali od všetkého odstup. Podobne je to s mailmi (s mobilmi) a umením 
komunikácie. Isto už vidno isté mentálne posuny alebo lepšie povedané 
zlozvyky, ktoré sa týkajú, napr. nášho sústredenia. Všetci sme akoby závislí 
od silných vnemov, obrazových a informačných stimulov. To všetko sa odráža 
na nových štruktúrach správania. Napíšeme okamžite esemesku, ktorá zraňuje 
toho druhého, ale pred sto rokmi by sme museli písať dlhý list, v ktorom by 
sme sa naučili problém formulovať… Jednoducho žijeme v novej klíme, ale 
nech už by sa dialo čokoľvek, človek si čoraz viac musí uvedomovať svoju 
dôstojnosť a vnútornú slobodu a rovnako vnímať dôstojnosť toho druhého. A to 
znamená naučiť sa o udalostiach v tichu premýšľať. A teda každé umelecké dielo, 
ktoré tieto hodnoty hľadalo a hľadá, isto bude zrozumiteľné aj o tisíc rokov. 

D. M. Áno, ale nemyslíte si, že by mohlo dôjsť nielen k „softvér“, ale aj 
k „hardvér“ skoku? Keď sa pozeráme na Antigonu alebo trebárs aj na tance 
nejakého primitívneho kmeňa, rozdiel je len v kultúrnych odlišnostiach. 
Ak sa režisérovi podarí pretlmočiť súčasnému divákovi to, čo pre Antigonu 
a jej súčasníkov znamenala príslušnosť k rodu, divák to pochopí, hoci s touto 
kultúrnou tradíciou sám nemá skúsenosť. Pochopí to preto, lebo táto tradícia 
pôsobí na také isté telo, ako má sám divák. Zmena je len v softvéri. Ak by 
sa však podarilo technologicky vylepšiť človeka tak, že by necítil bolesť alebo 
sa dožíval tristo rokov, nezmenil by sa samotný spôsob života tak radikálne, 
že by zrazu také veľké témy klasickej literatúry, akou je napríklad smrť, prestali 
byť pre neho zrozumiteľné?
K. Ž. Divák vždy musí mať nejakú skúsenosť so životom na javisku. Môžeme 
to nazvať identifikačná plocha. Jedna z najzákladnejších plôch sú medziľudské 
vzťahy. Potom javisko s hľadiskom komunikuje. Divák porovnáva svoju 
skúsenosť s tou, ktorá mu je hraná. V odlišnostiach, ktoré pozoruje, vzniká 
tvorivé napätie a udržuje ho v pozornosti. Vychádza mi teda z toho, že samotné 
témy sa budú postupne meniť a tak to bolo vždy. A ako hovoríš, je celkom 
možné, že ak by nastali takéto silné antropologické zlomy, isto mnoho z toho, 
čo divadlo vytvorilo, sa stane nezrozumiteľným. 
 
D. M. Vráťme sa k bolesti, utrpeniu… K človeku bez bolesti… Nie je hľadanie 
zmyslu utrpenia už aj teologicky trochu vratká pôda? Tak trochu ako teodícea 
po holokauste – idea, že všetko zlo je na niečo dobré, že je súčasťou nejakého 
plánu? Zrazu veľa ľudí považovalo za absurdné, aby smrť šiestich miliónov 
bola súčasťou akéhokoľvek vyššieho dobra a o zle sa začalo v teológii písať 
ako o absurdnom, nezmyselnom, ničiacom poriadok. Dnes sa rozlišuje medzi 
utrpením, ktoré vieme odstrániť, a utrpením, ktoré odstrániť nevieme – a práve 
v tom druhom sa máme naučiť nachádzať zmysel. Má to svoju logiku. Keď už 
ho nevieme odstrániť, asi je naozaj najlepšie snažiť sa z neho vyťažiť aspoň 
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nejaké dobro. Ale nedostávame sa naozaj do takej historickej situácie, v ktorej 
toto delenie bude vďaka technike naozaj už celkom umelé a my budeme vedieť 
geneticky potlačiť akúkoľvek bolesť?
K. Ž. Psychologické a duševné utrpenie sa uzdravuje v srdciach a nie 
v laboratóriách. To je kľúčové. Fyzické utrpenie niekedy vychádza práve z tejto 
vnútornej nerovnováhy. Často má, samozrejme, svoje fyziologické dôvody, ktoré 
treba riešiť, pokým to umožňuje veda a je to v súlade so svedomím. 

D. M. Postupom skúšania sa ukazuje, že hoci jednotlivé tímy pracujú oddelene, 
veľa debát v nich sa točí okolo otázky, čo môže byť zradné na ľudskej túžbe 
mať svoj život, svoje telo, svoje emócie, svoju budúcnosť pevne v rukách. Iste, 
historická skúsenosť s budovaním spoločnosti, v ktorej „rozkážeme dažďu, 
vetru“, nie je dobrá, ale – na druhej strane – asi by sme ťažko hľadali akúkoľvek 
oblasť, s ktorou má ľudstvo dobré historické skúsenosti. Čo je teda potenciálne 
nebezpečenstvo tejto túžby?
K. Ž. Babylonskú vežu stavali už dávno, a tiež im to nevyšlo. Dôležitá je 
motivácia. Robiť niečo pre ľudstvo ešte neznamená, že je to aj pre človeka. Je 
veľmi krehká hranica medzi tým, kedy naše túžby vedú do neba alebo do pekla. 
A tento boj sa odohráva, ako hovoril Dostojevskij, v srdci človeka.
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ZUZANA DZURINDOVÁ
CONSTRUCT YOUR LIFE

Vytvorené pre potreby Činohry SND

(Schodisko domu. Z jedného z bytov sa ozýva 
hudba a hlasný smiech. Po schodoch vyjde Eva, 
elegantne oblečená žena pred štyridsiatkou. Má 
so sebou malý cestovný kufrík. Je tu prvýkrát. 
Prezrie si menovku na jednom z bytov. Nie je 
to ten, ktorý hľadá. Prejde k bytu oproti. Práve 
odtiaľ počuť hudbu. Skontroluje menovku. 
Nemo na ňu pozerá. Má trému. Odhodlá sa 
a zazvoní. Nič sa nedeje. Smiech neustáva. Po 
chvíli otvorí podobne starý Peter. Je vo výbornej 
nálade. Potom zbadá, kto zvonil.)

EVA Ahoj, Peter.
PETER Ty?
EVA Idem nevhod?
(Peter sa obzrie dovnútra bytu. Znervóznie.)
PETER Kde si sa tu vzala?
EVA Asi som mala najprv zavolať.
PETER No.
EVA Ale už som tu. Prekvapenie!
(Pozrie sa smerom do bytu. Peter rýchlo vyjde 
von a zavrie za sebou dvere.)
PETER Teraz sa mi to nehodí.
EVA Máš návštevu.
PETER Ako vieš, kde bývam?
EVA Cez vašu firmu.
(Ticho.)
EVA Vyzeráš dobre.
PETER Pribral som.
EVA Dublin je krásny. Ani sa nečudujem, 
že si sa sem odsťahoval. Toľko zelene. Išla 
som z letiska taxíkom, pozerám von oknom 
a hovorím si: Načo tu vlastne majú tie 
kamenné múriky? Veď kam by ten dobytok 
chodil, keď má okolo seba toľko zelene. Koniec 
koncov, je to ostrov, nie? Ja byť krava tak sa 
odtiaľto ani nepohnem. Zelená upokojuje. Čo 
si o tom myslíš? (ticho) Ty máš návštevu.
(Peter sa pozrie na kufor.) Nie, neboj sa. 
Zajtra letím do New Yorku, v Dubline len 
prestupujem. Išla som sa prejsť do centra, 
prešla som sa popri rieke, pozrela som si 
katedrálu, a tak som si povedala, pozriem si aj 
teba. Ako sa máš, Peter?
PETER Dva roky sme sa nevideli a zrazu 
ťa zaujíma, ako sa mám? Mám sa dobre, 
ďakujem.

EVA Hneváš sa.
PETER Nie.
EVA Hneváš, poznám ťa. A pritom je tu toľko 
zelenej…
PETER Prečo si tu?
EVA Presne toho som sa bála. Že sa stále budeš 
hnevať. Chcela som, aby sme sa porozprávali 
priateľsky, bez zbytočných emócií. Prišiel list.
(Eva vytiahne z kabelky list. Podáva ho 
Petrovi. On si list prečíta. Potom ho pohnuto 
vracia Eve.)
EVA Nič na to nepovieš?
PETER Čo mám povedať?
EVA Neviem. Niečo.
PETER Niečo.
(Petrovu pozornosť zaujme smiech v byte.)
PETER Chceš počuť, že ma to mrzí? Alebo čo? 
Už je to aj tak jedno.
EVA Ešte nie je o ničom rozhodnuté.
(Peter sa zarazí.)
EVA Porozprávajme sa. Prosím.
PETER Nemáme o čom.
EVA Chcem to urobiť.
(Peter sa rozosmeje.)
EVA Neboj sa, nebudem od teba nič chcieť.
(Petra prejde smiech. Nervózne sa obzrie 
k dverám svojho bytu. Vezme Evu za lakeť 
a vedie ju ďalej, akoby sa bál, že ich môže 
niekto počuť.)
PETER Nič odo mňa nechceš? Čo to má, 
preboha, znamenať?
EVA Nebudem chcieť peniaze. Nemusíš za nami 
chodiť na Vianoce. Nepotrebujem ani tvoje 
priezvisko.
PETER Len moje semeno.
EVA To si vlastne už poskytol. Len musíš 
potvrdiť u notára, že sme stále pár. To je všetko.
PETER Nič viac?
EVA Vôbec nič.
PETER Zbláznila si sa?
EVA Už si s tým raz súhlasil.
PETER Pred piatimi rokmi. Vtedy sme ešte boli 
pár.
EVA Doteraz si súhlas nestiahol.
PETER Nenapadlo mi, že to treba. Myslel som si, 
že to už dávno vyhodili.
EVA Chcem dieťa, Peter. Vo svojom veku musím 
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byť realistická. Prirodzene už to asi nepôjde. 
V kuse niekde lietam…
PETER Mám ťa ľutovať?
EVA Nie, preboha. Ja len… nemám na výber.
PETER To je neskutočné. Prídeš mi sem oznámiť, 
že si sa rozhodla mať moje dieťa. Tváriš sa, že sa 
ma to netýka. Vlastne sa tváriš, že si si odo mňa 
prišla vypýtať nejakú hlúposť, čo som ti zabudol 
vrátiť. A ja som vlastne len taká odporná 
byrokratická formalita, ktorú treba prekonať.
EVA No, keď sa to sformuluje takto… Ale 
nechcela som sa ťa dotknúť.
PETER Nechcem mať dieťa s cudzou ženou.
EVA Odkedy som cudzia?
PETER Vedel by som ti presne povedať odkedy.
EVA Už nikdy nebudem cudzia. To ty si hovoril, 
že ma je málo. Že ma treba rozmnožiť pre 
šťastnú budúcnosť tejto nešťastnej planéty.
PETER Nič také patetické som určite nepovedal.
EVA Povedal. Čo povedal… kričal si to z okna. 
O tretej ráno. Šesť susedov volalo políciu.
PETER Mesiac som sa hanbil vyjsť z domu.
EVA Bol si zaľúbený.
PETER Naozaj sa už musím vrátiť.
(Odchádza. Eva ho chytí za ruku, aby ho 
zadržala.)
EVA Iba chvíľu. Poďme sa prejsť. Porozprávame 
sa.
PETER Nie.
EVA Tu nemáme pokoj.
PETER Nemôžem odísť…
EVA Tak poďme dnu.
PETER Nechcem!
EVA (sadá si na zem)
PETER Nechcem, aby po svete behalo moje dieťa, 
ktoré ani neuvidím. Nenaučím ho bicyklovať, 
lyžovať, pľuť, hrať na gitare… A keď mi tu 
v pätnástich zaklope na dvere? Čo mi povie? 
A čo mu poviem ja? Sorry, aj môj foter sa na 
mňa vykašľal. Zvykaj si, máme to v rodine.
EVA Môžeš ho vychovávať. Ak chceš.
PETER A ako? Pošleš mi ho každý druhý 
víkend lietadlom? To predsa nestačí. Nevieš si 
predstaviť, aké je…
(Zarazí sa. Povedal viac, ako chcel.)
PETER A čo to tu vôbec… My dvaja sme sa 
rozviedli. Už nie sme rodina. Nechcem splodiť 
dieťa, aby si sa necítila sama. Mám pravdu, že? 
Donekonečna sa v práci schovávať nemôžeš. Je 
mi ľúto, zobudila si sa neskoro. Kúp si šteňa.
(Dlhé ticho.)
EVA Je to dobrý pocit?
PETER Čo?
EVA Že sa mi môžeš konečne pomstiť.
PETER Si mi ukradnutá.

EVA No nevyzerá to tak.
EVA Čo sa ti stane? Je to, akoby si daroval 
spermie. Anonymne. Na škole ste to robili, aby 
ste mali na pivo.
PETER Ibaže… (zaváha)… toto nie je anonymné.
EVA Veď si ešte pred chvíľou tvrdil, že ma 
nepoznáš. Povedal si, že som cudzia!
PETER Vieš čo, ja naozaj milujem, ako dokážeš 
v sekunde otočiť situáciu vo svoj prospech.
EVA Ide o tri spermie.
PETER Presne o tom hovorím, zredukuješ úlohu 
otca na tri spermie.
EVA Na jednu.
PETER Hej. Načo vlastne treba tatka, nie? Pri 
výchove len zavadzia.
EVA A čo? Teraz bojuješ za práva všetkých 
mužov?
PETER Viem, aké je vyrastať bez otca.
EVA To čo je za argument? Ty si vyrastal bez 
otca, Kafka by ti vedel povedať, aké to je 
vyrastať s otcom. Keby Amy Whinehouse 
nemala otca, bola by tu doteraz. Sú ľudia 
šťastní s otcom, sú ľudia šťastní bez otca. To sa 
radšej našich detí zbavíme, len aby nevyrastali 
v neúplnej rodine? Práve sme na úrovni 
argumentu, neploďme deti, lebo svet je zlý!
PETER Žiadne NAŠE deti nie sú.
EVA Sú. Tri. Splodili sme ich. V Petriho miske, 
ale splodili sme ich. Spolu. Nemôžeš sa teraz 
tváriť, že neexistujú.
PETER Zaujímavé, že bolo úplne v poriadku, 
keď si NAŠE deti nechala odložené päť rokov 
v mrazničke. Čo myslíš, nebolo im zima?
EVA Nemáš právo mi to nepodpísať. Bolo to naše 
spoločné rozhodnutie.

RETROSPEKTÍVA

(Peter s Evou sa vracajú z večierka. Sú trochu 
pripití. Vo výbornej nálade. Bozkávajú sa.)
PETER Prepáč, že som ťa uniesol domov tak 
skoro.
EVA To nič. Budeme oslavovať ešte týždeň. 
Nechcem, aby si zmeškal lietadlo ako minule.
PETER Som na teba hrdý, vieš to, že?
(Eva prikývne.)
EVA Keď sa vrátiš, musíme trochu plánovať.
PETER Hej?
EVA To, že sme dostali peniaze na náš výskum, 
je super, ale teraz sa to celé len začne… Myslím, 
že by to vo firme zvládli aj bezo mňa.
PETER A to by si chcela?
EVA Už by sme nemali to dieťa odkladať. Čo ak 
to nepôjde?
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(Peter skontroluje hodinky.)
PETER Nestraš. Prečo by to nešlo?
EVA Nemôžeš vedieť. Nedávame si práve dvakrát 
pozor a…
PETER Ani sa dvakrát nesnažíme. Kedy aj…?
EVA Aj tak.
PETER Máme pár hodín. Potom sa zase týždeň 
neuvidíme. Naozaj chceš teraz riešiť tieto veci?
EVA Ak chcem odísť, musím im to povedať čo 
najskôr.
PETER Rozhodni sa ty.
EVA Tebe je to jedno?
PETER Nie, nie je. Vieš, že chcem deti. Len to 
nechcem lámať cez koleno v tejto hektike,
v akej sme. Makala si na tom svojom výskume 
ako kôň, ja nebudem ten, kto ti povie, aby si 
sa ho vzdala teraz, keď môžeš niečo naozaj 
dokázať.
EVA Ale čo ak?
(Peter pozrie na hodinky.)
EVA Niečo mi vo firme ponúkli.
(Z kabelky vytiahne leták.)
PETER Čo je to?
EVA Zmrazia nám embryá.
PETER Ako pizzu?
EVA Mohli by mi zmraziť len vajíčka, ale toto je 
istejšie, keďže si nie sme istí, či spolu môžeme 
mať deti.
PETER Môžeme mať spolu deti.
EVA Len hovorím, že nás nikto nevyšetril. 
Firma všetko zaplatí. Chcú ma na tom projekte 
a vedia, že chceme rodinu. Stačí, ak s tým 
počkáme tri roky. Najviac päť. To už bude na 
nás.
PETER Evi, nemusíme nič mraziť, dokončíš túto 
poslednú vec, svet bude vďaka tebe lepší
EVA… omnoho lepší!
PETER… a o rok, maximálne rok a pol si 
urobíme krásnu nezmrazenú Katarínku.
EVA Katarínku? No určite. Ja nebudem dojčiť 
svoju svokru.
PETER Tak potom Hortenziu. Alojziu. Brunhildu.
EVA Ty! (udrie Petra do pleca) Posledného 
polroka si sľubujeme, že spomalíme a stále 
máme viac roboty. O rok a pol to nebude iné.
PETER Ty by si do toho šla?
EVA Neviem… Zdá sa mi fajn mať poistku.
(Peter si od nej vezme leták. Prezrie si ho.)
PETER Dobre.
(Pozrie na hodinky.)
PETER Už sa môžeme milovať?
(Eva sa smeje. Peter ju bozkáva. Milujú sa.)

KONIEC RETROSPEKTÍVY

PETER Miloval som ťa.
EVA Ako sa nám to mohlo tak strašne pokaziť?
PETER Neviem.
Mal som ten svoj súhlas stiahnuť hneď. Ale 
pre mňa bolo jasné, že keď sme sa rozhodli, 
že spolu nebudeme žiť, rozhodli sme sa aj, že 
nebudeme rodina.
(Eva zachytí, že Petrov pohľad zase zabehol 
k dverám jeho bytu.)
EVA Prepáč mi, že som ťa tak prepadla a len tak 
som to na teba vybalila. Ešte máš aj návštevu.
PETER Prepáč, že ti nemôžem pomôcť.
EVA Možno, ak o tom ešte porozmýšľaš. 
Nemusíš sa rozhodnúť hneď.
PETER Ja naozaj…
EVA Stačí, ak mi sľúbiš, že sa o tom ešte 
porozprávame.
PETER Dobre. Ale nesľubujem, že zmením 
názor.
(Eva Petra nežne pobozká na líce.)
EVA Vrátim sa. A predtým zavolám.
(S úsmevom odchádza. Peter ju pozoruje. Dvere 
bytu sa otvoria. Na chodbu vyjde veľmi mladá 
žena. Má na hlave papierovú čiapočku, na 
ktorej je jednotka.)
JANA Kam si sa stratil?
(Eva zastane. Peter sa otočí smerom k nej, 
dívajú sa jeden na druhého. Nič netušiaca žena 
prejde k Petrovi.)
JANA Poď rozkrojiť tortu. Všetci na teba čakáme.
(Jana si všimne Evin uprený pohľad. Podáva 
jej ruku.)
PETER To je Eva. Je na odchode.
JANA Ja som Jana.
(Eva podáva Jane ruku.)
EVA Som… teda bola som Petrova…
JANA Viem. Peter mi o vás povedal.
EVA Mne o vás, bohužiaľ, ešte nie. Prepáčte, 
že ruším. Nevedela som, že oslavujete. Kto 
oslavuje?
(Jana nevie prečítať situáciu. Nevie, či má 
odpovedať. Peter vie, že to musí urobiť on.)
PETER Naša dcéra.
JANA Katka.
PETER… má dnes rok.
EVA Máš dcéru… (Pauza)
EVA (v rozpakoch žartuje) Vôbec by som 
nepovedala, že ste pred rokom rodili. Pritom 
Peter vyzerá, že bude zajtra.
JANA (smeje sa) A to už schudol.
(Pauza)
JANA Deje sa niečo? Prečo stojíte na chodbe?
EVA (pokrčí ramenami s pohľadom na Petra)
PETER Eva je na odchode.
EVA Dobre. Choď rozkrojiť tú tortu, nech Katka 
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nečaká… veď vieš, aké to je vyrastať bez otca. 
Porozprávame sa zajtra. Môžeš ráno, kým 
odletím?
JANA Chcete sa stretnúť? Prečo? Stalo sa niečo?
EVA Nie, nič. (Peter sa nechtiac sarkasticky 
usmeje.) Peter mi kedysi niečo sľúbil, tak som si 
po to prišla.
PETER Ja som ti nič nesľúbil…
JANA Majetok ste si rozdelili pri rozvode, nie?
PETER Nejde o majetok. (Jane) My poďme dnu… 
(Eve) a my sa stretneme zajtra.
JANA (nejde dnu) Tak moment. Cítim sa dosť 
debilne… Ty sa stratíš z oslavy narodenín svojej 
dcéry, a keď ťa idem hľadať, nájdem ťa v debate 
s bývalou, ako si dohadujete stretnutie. Trochu 
čudné… A keď sa ťa spýtam, o čo ide, robíte 
okolo toho tajnosti. Ak o nič nejde, tak mi to 
povedzte. Nech si nenamýšľam… Čo, chcete ho 
späť?
EVA Bože môj, nie…
PETER Nechce ma späť.
JANA Tak čo potom?
PETER Nič.
EVA (už to chce rozlúsknuť) Len spolu máme 
zmrazené embryá.
PETER Eva…
(Pauza. Z bytu sa ozve Veľa šťastia, zdravia… 
veľa šťastia, milá Katka…)
EVA Asi začali bez vás. Mrzí ma to. Nechcela 
som vám pokaziť oslavu. Vôbec som netušila, že 
Peter má novú rodinu.
JANA (Petrovi) Zmrazené embryá?
PETER To bolo dávno. Keď som ten papier 
podpisoval, ani na sekundu by mi nenapadlo, že 
o päť rokov môže byť všetko inak.
EVA Dohodli sme sa, že budeme mať deti až 
neskôr. Kvôli práci mi naša firma zaplatila 
zmrazenie embryí. No a teraz ich chcem. Ide 
mi len o podpis, že s tým súhlasí. Nijako vám to 
nebude zasahovať do života. Ak chcete, dnes je 
to poslednýkrát, čo ma vidíte. Záleží to len na 
vás. Mrzí ma, ak to vyzerá, že sa o tom bavíme 
poza váš chrbát, ale to je len preto, že som o vás 
nevedela. Takže… Pýtam sa aj vás. Prekážalo by 
vám to?
JANA Ja… Neviem… Čo si mám o tom myslieť? 
Pred tromi minútami som ešte riešila, kto 
rozkrája tortu a teraz tu riešim zmrazené 
embryá.
EVA Chápem. Veď vás nepodvedie. Prekážalo by 
vám, keby mal dieťa z prvého manželstva?
JANA Neviem.
EVA Už by ste ho nechceli? Nevzali by ste si ho?
JANA Toto je iné.
EVA V čom? Že je to nové? Že pred desiatimi 

rokmi by to nebolo možné? No tak teraz 
to možné je. Pred sto rokmi by sa so mnou 
nemohol ani rozviesť. Pred dvesto rokmi by som 
sa štyridsiatky ani nedožila.
JANA Asi by mi vtedy, keď som Petra spoznala, 
neprekážalo, že má dieťa. Ale je niečo iné prijať 
veci, ako sú, a niečo iné je rozhodnúť o nich. 
Ja vám želám, aby ste boli matkou. Ale prečo 
s mojím mužom?
Ako si predstavujete, že to bude fungovať? Že 
vám ho budem požičiavať? Zavedieme striedavé 
partnerstvo? Vy ste sa zbláznili…
A čo povieme Katke? Že sa jej narodí mladší 
súrodenec z predchádzajúceho manželstva, 
ktorý ju bude nenávidieť, lebo o ňu si sa staral 
a o neho nie? A vôbec… mám teraz deväť 
mesiacov pri našom spoločnom milovaní myslieť 
na to, že vo vašom bruchu rastie jeho dieťa? 
Uvedomujete si, čo odo mňa chcete? Toto je 
sen…
Ty si jej to sľúbil? Tak sa rozhodni, ktorú rodinu 
si vyberáš a ja zatiaľ počkám tu. (Sadá si, Eva 
ide za ňou.)
EVA Ja chcem len dieťa.
JANA Ale deti ľudí spájajú do konca života.
EVA Už len to, že sme boli manželia, nás bude 
spájať do konca života, záleží len na nás, či to 
pre nás bude trauma alebo sa s tým normálne 
vyrovnáme. Chcem dieťa. Vy ho tiež máte. Je to 
také ťažké pochopiť?
PETER Ja som tiež chcel mať dieťa a možno ťa 
prekvapí, ale s tebou. To ty si ma podviedla…
EVA Bol to len flirt!
PETER… a to, že teraz nemáš dieťa, nie je moja 
chyba.
EVA Tak predsa si zatrpknutý.
PETER Nebudem pred svojou ženou za sviňu, keď 
ty si zradila mňa.
EVA Lebo som sa chcela cítiť aspoň chvíľu dobre. 
Vtedy sme sa hádali každý boží deň ako psy. 
Nebolo nič, čo by ti na mne neprekážalo!
PETER Mne prekážalo, že si sa zmenila.
EVA Áno? A v čom?
PETER Vo všetkom… Už som ti nebol dosť dobrý.
EVA Na to si ako prišiel?
PETER Cítil som to. Proste som to vedel.
EVA Kravina.
PETER Podviedla si ma. Aký chceš ešte dôkaz?
EVA Počítala som s tebou. Na celý život.
PETER Zasa otáčaš situáciu. Dva roky sa 
neukážeš a prídeš len preto, lebo odo mňa niečo 
chceš. Nie preto, že sa chceš ospravedlniť alebo 
si veci aspoň vydiskutovať, ale len preto, že niečo 
egoisticky potrebuješ. Ale zlý som ja. Vybrala si 
si druhého, tak choď za ním, nech ti urobí dieťa.
EVA Nemám partnera.
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PETER Aj za to môžem ja? Tak choď na umelé 
oplodnenie… Určite ľahko nájdeš niekoho, kto ti 
tie formality okolo podpíše…
EVA Nemôžem.
PETER Prečo?
EVA Pretože to už nejde. Som… museli mi vziať 
vaječníky.
(Pauza. Z bytu sa ozýva detský džavot. Kolo, 
kolo mlynské…)
Prepáč mi… chápem, že ťa musím nekonečne 
otravovať. Začal si od začiatku, máš nový 
život, novú rodinu a ja… Zavadziam ti. Ale ja 
nemôžem začať od začiatku. Nemám ten luxus. 
Iba túto jednu poslednú šancu. Nikdy som si 
nemyslela, že raz budem musieť žobrať o súcit. 
Ale žobrem oň. Ak mi to nepodpíšeš, tak je 
koniec.
(Eva si nešťastne sadne na kufor. Peter sa na 
ňu díva.)
EVA Jeden podpis. Nič viac.
(Peter mlčí. Eva sa postaví a odíde. Jana 
stále sedí.)
PETER Jana.
(Jana nereaguje.)
PETER Čo je?
(Jana pokrčí plecami.)
JANA Nič. Len mi je z toho celého smutno.
PETER Nijaké dieťa nebolo. A to naše nás čaká 
doma. Poď.
(Jana neodpovie. Ticho prejde okolo Petra. Peter 
odchádza za ňou.)

RETROSPEKTÍVA

(Eva s Petrom po sexe. Čítajú z mobilov.)
PETER (číta) Mrazenie detí ako firemný benefit… 
Sú rovnako kvalitné ako čerstvé embryá…
EVA (číta) Je možné mraziť embryá v rôznych 
štádiách. Čím neskôr embryá mrazíme, tým ich 
je menej, ale vieme si vybrať kvalitnejšie…
PETER Ty, na koľko stupňov to vlastne mrazia? 
Veď keď bunky sú vlastne voda, tak… veď by ich 
roztrhlo.
EVA (číta) Pri mrazení vzniká z vody ľad a ľadové 
kryštáliky, ktoré by mohli poškodiť membrány 
v bunkách. Preto sa používajú ochranné látky, 
takzvané kryoprotektanty, a tie bránia vytváraniu 
ľadových kryštálikov.
PETER Úžasné, že sa to dá. Zmraziť život.
EVA Úžasné, čo všetko sa vďaka tomu dá.
PETER Ktovie, aké budú.
EVA Kto? Naše deti?
PETER No.

KONIEC RETROSPEKTÍVY

NA SÚDE

(Eva s Petrom bez slova čakajú na príchod 
sudcu. Keď sa konečne objaví, postavia 
sa. Sudca chladne, bez emocionálneho 
zainteresovania, prečíta znenie rozsudku.)
SUDCA Rozsudok v mene Slovenskej 
republiky. Najvyšší súd rozhodol nevyhovieť 
navrhovateľke, na základe dohody, ktorá medzi 
oboma stranami vznikla pri podpise zmluvy 
o Kryoúschove biologického materiálu, podľa 
ktorej sa obe strany dohodli, že je možné 
vziať späť svoj súhlas s prenosom odobratých 
embryí, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých 
bol udelený súhlas. Keďže podľa zákonov 
Slovenskej republiky embryo nie je osobou, 
ktorej práva sú chránené Dohovorom, právo 
na rešpektovanie rodinného života nebolo 
dotknuté.
(Sudca odíde. Peter chce Eve niečo povedať, 
nenájde vhodné slová. Odíde za sudcom. 
O chvíľu sa zjaví vedecký pracovník v bielom 
plášti, ktorý bez výrazu vytiahne z vrecka 
Petriho misku a vyleje jej obsah do výlevky. 
Aj on odíde. Eva zostáva úplne sama.)



TAK NÁS NAUČ RÁTAŤ NAŠE DNI

PROLÓG

Nachádzame sa na čínskom kráľovskom 
dvore a zároveň pohrebisku terakotovej 
armády. Snová atmosféra. Herci rozprávajú 
legendu o prvom čínskom cisárovi. Chvíľu 
ju dokumentujú, chvíľu si ju hrajú, chvíľu 
počúvajú, rekonštruujú, odkrývajú ju z podlahy. 
Menia perspektívy rozprávania príbehu.

Čchin-Š’chuang-ti urobil všetko pre to, aby 
sa po svojej smrti stal najslávnejším čínskym 
cisárom. Na začiatku svojho panovania bol 
paranoidný a všade videl samých vrahov, ktorí 
mu usilovali o život. Mal na to svoje dôvody. 
Jeho predchodca vydržal na tróne iba tri roky; 
kráľ pred ním sotva dvanásť mesiacov. Nemohol 
nikomu veriť. Dokonca aj jeho vlastná matka 
chystala proti nemu úklady. Z každého rohu 
naňho číhal zákerný vrah.
Jedného dňa napríklad predniesli pred neho 
zahraniční vyslanci dary. Jedným z darov bola 
aj zrolovaná mapa. Nebola to však obyčajná 
mapa. Vyslanci v nej ukryli otrávenú dýku. 
Jeden z vyslancov sa ňou pokúsil panovníka 
zabiť. Hodil ju po Čchinovi, ale našťastie minul. 
Kráľ mu zasadil osem smrteľných rán.
Čchin vedel, že nikdy nebude mať pokoj od 
úkladných vrahov, ktorých k nemu posielali 
spoza hraníc, pokým si nepodrobí všetky okolité 
ríše. Jeho armády dobyli celý vtedajší známy 
svet, alebo, ako sa vtedy hovorilo, „všetko, čo 
jestvovalo pod nebesami“. A kráľ sa vyhlásil za 
prvého čínskeho cisára, najmocnejšieho muža 
sveta.
Vládol veľkej ríši a chcel, aby to pretrvalo 
naveky. A hlavne, aby pretrval naveky on sám. 
Aby to dosiahol, začal oddeľovať svoju ríšu 
od všetkého, čo považoval za nepredvídateľné 
a nebezpečné – teda od všetkého, čo by mohlo 
priniesť smrť. Dal vybudovať múr, ktorý sa ťahal 
tisícky kilometrov pozdĺž severnej hranice jeho 
ríše. Krajina bola síce bezpečne oddelená od 
barbarov, ale aj tak sa v nej umieralo. Smrti sa 
nedalo uniknúť ani vybudovaním múru.
A tak prvý čínsky cisár zakázal – pod hrozbou 
najvyššieho trestu – akékoľvek zmienky 
o smrti. Namiesto toho museli jeho dvorania 
skladať ódy o nesmrteľnosti a večnom živote, 
ktoré sa spievali pri každom cisárovom kroku. 
Dal zakázať aj všetky dokumenty, ktoré sa 
nezaoberali medicínou, poľnohospodárstvom, 
veštením alebo nejakou inou užitočnou náukou, 

ktorá slúži predlžovaniu života.
Raz sa cisár dozvedel, že v ktoromsi ďalekom 
kúte jeho krajiny sa objavil nástenný nápis, 
hovoriaci o cisárovom skorom konci. Cisár 
vyslal špehov, aby našli vinníka. Keď sa im to 
nepodarilo, dal usmrtiť všetkých obyvateľov 
oblasti.
Keď cisár dospel do stredného veku, začalo 
mu byť jasné, že ani vysoký múr, ani úrodné 
polia a dokonca ani nové knihy uchovávajúce 
jeho činy pre budúce generácie nebudú stačiť, 
aby ho uchránili pred starnutím, chorobami 
a smrťou. Preto sa obklopil najlepšími lekármi, 
kúzelníkmi, alchymistami a mudrcmi, aby 
mu pomohli vzdorovať úpadku, spojenému 
s pribúdajúcimi rokmi. Putoval krížom-krážom 
po celej ríši, prinášal obete na posvätných 
horách, radil sa so šamanmi a s učencami. 
Horlivo sa napchával koktailom odvarov 
olova, piluliek a domnelých elixírov, ktoré mu 
predpisovali na dlhovekosť. 
Až napokon stretol múdreho muža menom 
Xu Fu, ktorý vyhlásil, že vie, kde si nesmrteľní 
strážia svoje tajomstvá…

OSOBY

OTEC
MATKA
ROBO
JANA

1. DELENIE SVETA

Rok 2045. Otec s matkou prichádzajú do 
príbytku Jany a Roba. Robo má mokré ruky od 
hliny. Jana zametá prach zo sôch detí a starcov. 
Návšteva ich oboch prekvapí.
MATKA Ahoj.
OTEC Ahoj.
Robo sa neisto pozdraví kývnutím hlavy, veľmi 
pozorne sleduje pohyby a správanie rodičov.
MATKA Dlho sme toto miesto hľadali.
ROBO Aj my.
OTEC Nie je to v súradniciach ani na mape.
MATKA Ako dlho si bez…
OTEC Cestou sem po nás pokrikovali ľudia. Je 
to tu dosť nebezpečné, nekontrolované a plné 
živlov. (Pozrie smerom k Jane, zahanbí sa za 
netaktnú poznámku.)
MATKA Ako dlho tu už bývaš bez…
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ROBO Rád vás vidím. Chystal som vám dať 
vedieť, kde som, ale… s touto jazvou som 
persona non grata. Toto je Jana…
Rodičia jej podajú ruku.
MATKA Jana… Vy dvaja?
ROBO Áno. My dvaja. (Jane) Toto je môj otec 
a matka.
OTEC Máte to tu celkom útulné na to, akí ste 
tu odrezaní od sveta. Je tu blokovaný signál… 
Nevedeli sme sa s tebou spojiť, nevedeli sme, 
čo sa s tebou stalo… a ty si nevedel, čo sa stalo 
s nami…
MATKA Mysleli sme si, že si stále v armáde.
Robo dvihne hlinenú hlavu, ktorú práve 
vyhladzuje.
ROBO Ako vidíš, nie som. Žijem rodinným 
životom a konečne tvorím a nie ničím. Hoci 
niekedy sa stáva… (naznačí rozbitie sochy) Ale 
inak máš pravdu, chýbali mi nejaké správy o vás. 
Máte niečo nové? Ruku, nohu, pečeň? (usmeje 
sa) Nespýtal som sa, či si dáte kávu. Alebo 
chcete niečo pod zub?
Matka s otcom rázne odmietnu.
ROBO Vyzeráš dobre, mama. Čakal som… Pekne 
ti to urobili. Máš dokonalú postavu! Dobrý 
materiál. To je karbón?
Matka sa rozplače.
OTEC Prestaň s tým. Ešte sme stále vo svojich 
pôvodných telách.
ROBO Načo ste sem prišli?
OTEC Ty tu nemáš správy o svete, čo?
ROBO Chvalabohu, nie.
OTEC Takže si nepočul nič o plote.
ROBO O akom plote?
OTEC Čudné, že vás neinformovali. Hoci… 
ktovie, možno to urobili. Možno vám to 
dokonca niekoľkokrát dôrazne zopakovali, ale 
vy vo svojej bohorovnosti nie ste skrátka naučení 
počúvať. Nikdy si nepočúval. Nikoho. (Matka na 
neho vyčítavo pozrie.) Dobre, neprišiel som sem 
moralizovať. Oddeľujú vás plotom.
ROBO (zasmeje sa) To sme pre nich až takí 
nebezpeční?
OTEC Vôbec nie. Viem, že predstava, že si so 
svojimi názormi pre niekoho nebezpečný, lichotí 
tvojej samoľúbosti, ale musím ťa sklamať. Na 
teba a tvoje názory naozaj nie je nikto zvedavý!
MATKA No tak! Neprišli sme sa sem hádať.
OTEC Ospravedlňujem sa. Dal som sa uniesť. 
Spôsob, ako predĺžiť život… výrazne predĺžiť… 
ako nahradiť orgány inými orgánmi z oveľa 
trvanlivejšieho materiálu je definitívne 
potvrdený. Sú pripravené nezničiteľné telá, takže 
človek bude môcť žiť… Otvorili sa nám úžasné 
možnosti, raj na zemi.

ROBO Večne?
OTEC Vzhľadom na nevyhnutný osud tohto 
vesmíru by som o večnosti nehovoril. Povedzme, 
že bude žiť podstatne dlhšie, ako mohli žiť ľudia 
doteraz. A to je dôvod, prečo stavajú plot.
MATKA (Robovi) Idú oddeliť smrteľných od… 
pokrokových. Rozumieš?
ROBO (usmeje sa) Samozrejme. Je to len ďalší 
plot v dejinách, ktorý má deliť pokrokových 
od spiatočníkov. Chudobných od bohatých. Čo 
iné sa od nich dalo čakať než ďalšia totalita? 
Vlastne môžeme byť radi, že pred nami stavajú 
len plot. Mohli nás rovno strieľať.
OTEC Nebuď paranoidný. Má to svoju logiku. 
Človek nemôže mať všetko, musí si vybrať. Ak 
chce žiť v tej časti, ktorá ostane vyhradená 
pre nesmrteľných, musí sa zriecť ďalšieho 
rozmnožovania. Kvôli hrozbe premnoženia. 
Tí, ktorí sa rozhodnú pre starý spôsob života, 
môžu sa množiť ďalej. Ale na nesmrteľnú stranu 
nebudú mať prístup.
ROBO Čo keby medzi nich prišiel niekto 
skutočný z mäsa a kostí a narušil by ich idylku, 
čo?
OTEC Je to skôr kvôli právnym komplikáciám. 
Predstav si, že by sa niekto zo spiatočníkov 
zamiloval do niekoho z pokrokových. Ona má 
právo na dieťa, on nie. Ako by si to riešil?
ROBO Načo ste sem prišli? (matke) Prišla si sa 
rozlúčiť?
MATKA Nie. Prišla som si po teba. Samozrejme, 
aj po… Janu? Janu… hoci sme o nej nevedeli. 
Budú s tým problémy, ale bude sa to dať 
zariadiť. Azda…
OTEC Ak by si ostal v armáde, máš automatický 
nárok na program imortality. Škoda, že si si 
vyrezal čip. Teraz bude trochu komplikované 
presunúť ťa do zoznamu.
ROBO Ďakujem vám za vašu námahu. Možno 
je to až dojímavé, že ste sem prišli… Ale ani mi 
nenapadne niekam odtiaľto chodiť.
(pauza)
OTEC Čo si týmto chceš dokázať? Mám ťa 
prosiť? Dobre. Prosím, poď s nami.
ROBO Ja nikam nejdem.
MATKA Ale ty sem nepatríš.
ROBO To nechaj na mne, kam patrím.
MATKA Ja som tvoja matka. Myslíš, že sa matka 
dokáže len tak pozerať, ako jej syn starne, trpí 
a zomiera?
ROBO Veď ja len normálne starnem.
MATKA Ty ešte nevieš nič o starnutí. Si mladý, 
myslíš si, že máš pred sebou veľa rokov a smrť 
je ďaleko. Ale ver mi, že keď ti smrť prvýkrát 
naozaj dýchne na chrbát, ešte nás budeš prosiť, 
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aby si sa smel dostať na druhú stranu. Ale bude 
už neskoro, rozhodnúť sa musíš teraz. Ty ešte 
nič nevieš o zomieraní, my áno.
ROBO Už teraz žijeme dlhšie ako vaši rodičia či 
prarodičia. Čo ešte viac chcete?
MATKA Ty nechceš byť s nami? Chceš rozdeliť 
rodinu?
ROBO Nechcem.
MATKA Tak poď!
ROBO Ja rodinu nedelím. Prečo sa vy 
nenasťahujete sem?
OTEC Podľa monitoringu môjho zdravotného 
stavu mám už len pár dní do konca… konca 
tela. Matka už mala byť mŕtva, zrejme má 
pokazený čip.
ROBO (pobaví ho to) Tak aj technika má ľudský 
rozmer.
MATKA (s nadhľadom) Poznám ťa a viem, že za 
tvojou krutosťou je láska k nám. Nedovolím 
svojmu dieťaťu, aby sa vedome zničilo.
ROBO Mama, ty absolútne ignoruješ, že je tu 
okrem vás ešte niekto, koho mám veľmi rád. 
A už len z princípu ju neopustím len preto, že 
naša rodina má na to prostriedky.
Rozpačité ticho.
MATKA Vy máte deti?
JANA Šesť dcér.
MATKA Tak mi určite rozumiete ako matke.
JANA Nahraďte čip srdcom a pochopíte svojho 
syna.
MATKA Aha. Náčelníčka prehovorila. Za 
plotom ostane len tá najväčšia sociálna lúza 
a anarchisti. Choďte do riti so svojou teóriou 
návratu na stromy! Myslíte si, že svet zmeníte 
tým, že sa budete brániť pokroku, budete mať 
predpotopný smartfón a nečešete si vlasy? 
Zlyhania pokroku napravíte len ďalším 
pokrokom, cesta späť neexistuje. Pokojne 
tu nášho syna manipulujte a hrajte sa na 
prvotnopospolnú spoločnosť, ale umenie prežiť 
znamená ísť s prúdom pokroku a udalostí!
ROBO Nehovor tak so ženou, ktorú milujem!
MATKA Ty ju nemiluješ! Ty nevieš, čo je to láska! 
Ak by si to vedel, túžil by si po večnosti. Ak 
niekoho miluješ, SKUTOČNE miluješ, nevieš si 
predstaviť, že ten druhý tu raz nebude. Každé 
náboženstvo od počiatku ľudstva sľubovalo 
ľuďom, že sa raz uvidia s tými, ktorých milovali 
a že s nimi budú žiť naveky! Je to jedna 
z najzákladnejších ľudských túžob a až doteraz 
museli ľuďom náboženstvá klamať, aby utíšili 
tú obrovskú bolesť z odlúčenia. Pretože každý, 
kto miluje, sa nedokáže zmieriť so smrťou! 
Nemôže! Ani ja nie. Milujem ťa a nechcem, 
aby si žil len ako spomienka v mojom srdci, 

chcem, aby si so mnou žil v našom svete. (Jane) 
Ak by ste ho milovali, doprajete mu možnosť 
žiť večne!
OTEC (matke) Upokoj sa!
(pauza)
JANA Prečo to chcete?
MATKA Prosím?
JANA Pýtam sa, prečo chcete byť nesmrteľní? 
Väčšinou sa vás asi pýtajú, či chcete byť 
nesmrteľní a žiť naveky, ja som len trošku 
pozmenila otázku. Vyhľadajte si, prosím, vo 
svojom systéme Shillerovho Dona Carlosa, 
štvrtá replika na začiatku druhého dejstva.
Matka a otec si pomocou čipu s knižnicou 
v mozgu vyhľadajú text. Matka sa ironicky 
pousmeje.
OTEC… 23 rokov a ešte nič pre nesmrteľnosť 
som nespravil.
JANA Čo ste zažili, aby sa vám oplatilo byť 
nesmrteľní? Čo z nás chce večne žiť? Je 
veľa pocitov, ktoré by sme si chceli vziať do 
večnosti – ale aj takých, ktoré nie.
MATKA Šťastní ľudia chcú žiť a nešťastní nie. 
Ak vy nechcete žiť večne, znamená to, že ste tu 
nešťastní.
ROBO Možno sme oveľa šťastnejší ako vy, 
mama. Všetko to, kvôli čomu chceš žiť večne, 
vo večnosti nemôže fungovať, pretože je to 
výsledkom práve obmedzeného času. Keď 
ľuďom lekári oznámili, že trpia nevyliečiteľnou 
chorobou a že im ostáva len obmedzený čas, 
zrazu začali žiť oveľa intenzívnejšie ako dovtedy, 
oveľa viac si vážili každý okamih života, každé 
stretnutie, každý dotyk. Uvedomovali si ich 
vzácnosť. Videli to, čo si dovtedy, kým boli 
presvedčení, že majú more času, vôbec nevšimli. 
Lásku nemôžeš previesť do večnosti. Lásku robí 
láskou práve jej konečnosť. Vo večnosti sa každá 
láska rozplynie a zmení sa na ubíjajúcu nudu.
JANA Aké mate plány vo svojej nesmrteľnosti?
OTEC Máme veľa plánov.
JANA Čo si vyskúšate? Pilot? Prezidentka? 
Speedsoftvérový analytik? Tanečnica? 
A pravdepodobne toto všetko mnoho ráz. 
Budete lekári a vynájdete smrť?
OTEC Nerozumiem vám… a opakujem, môžeme 
vám pomôcť dostať sa na druhú stranu.
JANA Pretože máte peniaze.
OTEC Áno. Bohatí ľudia žijú dlhšie, pretože majú 
prístup k lepšej lekárskej starostlivosti, bývajú 
v bezpečnejších štvrtiach, jedia kvalitnejšie 
potraviny. Nechápem, prečo by sme sa za to 
mali cítiť vinní? My sme mali jedného syna, 
vy máte šesť detí. Vďaka takým ako vy sa 
počet ľudí na Zemi za necelých sto rokov 
strojnásobil. Kde máme nabrať pre toľko ľudí 
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tie vaše bioparadajky? Zemeguľu nemôžeme 
nafúknuť. Viete, ako sa takáto situácia rieši 
v prírode? Dôjde k boju o potraviny a jedna 
skupina vyvraždí druhú. To je prirodzený 
výber, hlavný motor evolúcie. My sme nič 
také neurobili. Pomocou genetiky sme zvýšili 
poľnohospodársku výnosnosť.
JANA Tí, ktorí všetko dokážu… to, čo chceme 
my, presahuje vaše jednoduché vyhľadávanie 
potešenia a vyhýbanie sa bolesti a smrti. Snaha 
udržať nás navždy zdravých a dokonalých 
je akoby podopierať sochu, ktorá sa 
rozpadá v prach. Všetky živé tvory sa snažia 
o budúcnosť, len my sa snažíme o večnosť. 
A nerozmýšľame nad tým, prečo to chceme. 
Svet za múrom je možno nebom, tým, po čom 
sme túžili od počiatku ľudstva celé generácie, 
ale nič nové tam neprichádza na svet, pretože 
ak má niečo nové prísť, niečo staré musí z toho 
sveta odísť. To je prirodzený kolobeh života.
MATKA Ja chcem žiť. Zostať nažive. Hoci len 
o jeden deň dlhšie. (Synovi) Ty to pochopíš až 
neskôr, až keď budeš musieť sám čeliť bolesti 
a šťastiu v ten istý okamih. Teraz si nešťastný 
a zmätený, preto ti na ničom nezáleží. My 
jednoducho chceme konečne žiť bez strachu 
zo smrti. Ale bez teba to pre nás nemá žiaden 
zmysel. Pochop, je to, ako keby som vedela, že 
chceš spáchať samovraždu a nemohla s tým nič 
urobiť. Ako máme byť šťastní tam, na druhej 
strane, s vedomím, že ty zomieraš? Je to od teba 
sebecké…
(pauza)
ROBO Ja som so svojím koncom zmierený. 
Ostanem tu. Mohol som vám predsa len urobiť 
tú kávu, pamätal by som si to ako príjemné 
posledné popoludnie s rodičmi.

2. PIETA

Robo prichádza za matkou tajne cez jednu 
z posledných dier v plote. Matka sa veľmi 
poteší, že vidí svojho syna. Vedľa matky je už 
pripravené jej náhradné telo. Celú scénu je 
rôznymi spôsobmi rátaný čas. Robo presýpa 
cez dlaň piesok z terakotovej armády. Súčasťou 
scény je čínsky porcelán, z ktorého pijú čaj.
MATKA Preboha, ako si sa sem dostal?
ROBO Aspoň jedna z výhod neposlušných 
synov. Chcel som ťa vidieť, nemali by sme sa 
rozchádzať v zlom. Jana ma sem poslala.
MATKA Máš ju rád?
ROBO Ukázala mi veci, o ktorých som nikdy 
nevedel. Carpe diem, stal sa zo mňa stredoveký 
človek. Spomalil som, spozornel k všedným 

veciam, mám rodinu, ráno musím vstať 
a večer padám od únavy.
MATKA Vyzeráš hrozne.
ROBO Tak nie som po tebe.
MATKA Na 87 rokov by som mohla vyzerať 
aj lepšie. (Matka si odhalí ruku, ktorá 
v kontraste s jej mladým telom vyzerá 
hrôzostrašne.)
ROBO Často pri nej myslím na svoje detstvo. 
Mama, pamätáš si na naše rodinné dovolenky? 
Dovolenky, keď pršalo a nemohli sme vyjsť 
von z klimatizovaného apartmánu. Nehrala si 
s nami karty, nekreslila si si s nami. Šla si spať. 
Zavrela si sa do spálne a vyšla odtiaľ až ráno 
s prvými lúčmi slnka. Vysvetli mi, prečo chceš 
práve ty žiť večne, keď nevieš, čo robiť, keď 
nesvieti slnko.
MATKA Prišiel si pokračovať vo výčitkách alebo 
si urobíme chvíľu pre seba? Tu a teraz…
(Matka si ho pritúli na kolenách ako malého 
chlapca. Všade okolo je porcelán.)
ROBO Nikdy si mi nerozprávala rozprávky. Tak 
ja ti jednu poviem. Je o mladíkovi, ktorý sa 
v túžbe po večnom živote ocitol na ostrove, 
kde nikto nezomieral a nikto nepoznal žiadne 
choroby. Bral to ako veľké požehnanie, 
no na jeho veľké prekvapenie ho začali 
všetci ostrovania prosiť, aby im poradil, ako 
nájsť smrť. Boli unavení z dlhého nudného 
života. Skúšali rôzne jedy, no bezúspešne. 
Najžiadanejším z jedov bol pre nich ten, po 
ktorom im aspoň trochu zošediveli vlasy 
a mierne ich pobolievalo brucho, no smrť im 
aj tak neposkytol. Mladík nevedel pochopiť 
ich nevďak a nezmyselný smútok z večného 
života. Rozhodol sa na ostrove usadiť, otvoriť 
si malú dielňu a žiť tu naveky. Po niekoľkých 
storočiach začal byť aj on frustrovaný prácou, 
hádkami so susedmi a všetko mu pripadalo 
nezmyselné a zbytočné. Čo ak si želáš 
nesmrteľný život a nájdeš nudu?
MATKA Bol si veľmi chorľavé dieťa. Keď si mal 
niečo vyše roka, mal si vysoké horúčky. Raz 
nadránom som ťa zobrala do náručia. Začal 
si sa celý triasť. Očká sa ti zastavili na jednom 
bode a prestal si dýchať. S tvojím otcom 
sme vybehli okamžite na dvor a snažili sa 
priviesť ťa späť k životu. Nereagoval si, len ti 
z úst vyšiel pramienok krvi a ja som zdesene 
volala záchranku, kým ti tvoj otec dával 
umelé dýchanie. Naliehavo ťa prosil, aby si 
začal opäť dýchať. Bola to najdlhšia minúta 
v mojom živote. Zrazu tvoj otec zakričal, že 
si sa opäť prebral k životu a začal si plakať. 
Boli to obyčajné kŕče z detskej horúčky, ale 
my sme boli minútu v tom, že nám odchádzaš. 
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Ten prosebný výkrik tvojho otca, aby si dýchal 
a neodišiel a pocit absolútnej beznádeje mi 
nedovolia odmietnuť možnosť, ktorú máme. 
Prečo by sme ju mali odmietnuť? Vieš si 
predstaviť, že by neandertálec tvrdil, že nemáme 
používať pästný klin? Sumeri by odmietli 
používať koleso, keďže si nevedeli predstaviť 
dôsledky na budúcnosť? Tvoja obeta je 
nezmyselná. Nikoho ňou nezachrániš, nič tým 
nedosiahneš.
(Robo sa ešte viac pritúli k svojej matke.)
ROBO Chcel som byť ešte aspoň chvíľu v tvojom 
náručí, ale nič necítim. Namiesto toho objímam 
mladú ženu, ktorá má mladé telo a vôbec 
nevyzerá ako matka. Sme takou monštruóznou 
pietou.
MATKA Je to prirodzený vývoj.
ROBO Neprirodzený koniec.
MATKA Videl si niekedy Michelangelovu pietu? 
Tvár Madony, matky tridsaťtriročného syna, je 
tam mladá. Vyzerá mladšie ako jej syn. Je to 
znak jej svätosti. Pre milióny ľudí v histórii bol 
život znesiteľný len preto, lebo verili vo večný 
život. A nikto z nich si nikdy nepredstavoval, 
že tú večnosť prežije ako osemdesiatročný 
starec. Ostať mladý a žiť večne je tá najstaršia 
a najprirodzenejšia ľudská túžba. To vy ste 
neprirodzení. To vy popierate kvôli ideológii 
ľudskú prirodzenosť.
Počuť zvuky techniky budujúcej plot. Robo 
vstane, musí ujsť. Matkina šálka z čínskeho 
porcelánu sa pri páde nerozbije, Robova áno.
MATKA Si zmanipulovaný tou ženou a preháňate 
všetko do krajnosti. O čo ti ide? Že ti poviem: 
máš pravdu, odradil si ma od nesmrteľnosti? 
Odchádzam s tebou k smrteľníkom a zdochnem 
do troch dní na nejakú nezmyselnú chorobu? 
To je tvoja predstava budúcnosti? V čom má 
zmysel tvoja obeta?
ROBO Som presvedčený, že potrebujeme limity, 
ktoré nás definujú.
(Pauza)
ROBO Tak lúčime sa navždy. Je to zvláštne, že je 
to TO navždy.
MATKA Keby si vedel, ako to bolí. Ak by tvoj otec 
nemal tak málo času…
ROBO (Zľahčuje atmosféru) Buď sa raz 
rozpadnem v prach, alebo tá horšia možnosť – 
skončím v nejakom nebi.
Zvuky silnejú. Na scénu nechtiac dopadne kus 
plota tak, že by pokojne mohol zasiahnuť Roba 
a matku.
MATKA Pieta. Večný obraz matky.
V panike lúčenia a v strese pred 
prichádzajúcimi strojmi si vymenili 
nedopatrením strany. Robo zostal na strane 

nesmrteľných a matka na strane smrteľných. 
Vzápätí si strany späť vymenia.

3. DANSE MACABRE

Príbytok Jany a Roba. Jane vypadne z rúk 
hlinená hlava dieťaťa. Jana prišla o jedno z detí. 
Je zrútená. Prichádza otec.
OTEC Nie. Nie. Nie. (Otec sa snaží utíšiť Janu.) 
Veľmi ma to mrzí. Viem, je to nepredstaviteľná 
bolesť. Oprite sa. Plačte. (Objíme ju.) Človek 
ani nevie, čo má povedať. Čo sa už dá povedať? 
Je to strašné. (Jana plače.) Už nikdy nemusíte 
zažívať takúto trýzeň. (Pauza) Prišiel som za 
vami, pretože vám chcem a musím pomôcť. 
Najviac ma mrzí, že sme tomu nepredišli, mal 
som vás presvedčiť. Poďte… (situácia ho zlomí) 
Ak tu ostane, stratíme ho navždy aj my. Ak tu 
ostaneme my, bude to možno len na pár dní. Ak 
pôjde s nami, ostaneme spolu večne a vy už nikdy 
nebudete musieť čeliť takýmto stratám.
JANA A keď budem nesmrteľná, budem môcť mať 
ešte deti?
Otec pokrúti hlavou.
OTEC Vezmite si najnutnejšie veci a poďme.
JANA A čo dieťa? Treba ho pochovať.
OTEC Pochováme ho cestou.
JANA Nemali ste tam už byť aj vy? Nie je náhodou 
už ten čas, keď ste mali podstúpiť tú.
OTEC Zajtra… dnes by to mala absolvovať 
manželka a zajtra ja a… Nemáme veľa času. 
Povedzte, čo vám mám zobrať a poďme.
JANA Ak by som prešla na druhú stranu, nezažila 
by som síce smútok z odchodu človeka, ale 
nemohla by som zažiť ani radosť z jeho príchodu. 
Život cezo mňa pokračuje ďalej, preteká mnou…
OTEC Čo sú to za primitívne názory? Máte ďalšie 
deti, ktoré vás potrebujú.
Jana akoby ho ani nepočúvala a nevnímala, je 
v zvláštnom stave smútku, tlaku a pomätenia. 
Zvláštny popevok na pomedzí žiaľu, tranzu 
a šialenstva o plynutí života. Pri chôdzi nechtiac 
rozdupáva hlinené hlavy starcov a detí.
JANA Tancujete? Smrť je jediná spravodlivosť 
a veľký zrovnoprávňovateľ. Smiem prosiť? 
Tancujúca kostra berie do tanca za ruku 
kráľa trhana. Danse macabre. Vy požehnaní 
večným životom, my, ktorých údelom je zomrieť 
z presvedčenia. (Znie to ako jemný zvláštny 
popevok) Tak nás nauč rátať naše dni. Sú zrátané, 
a preto treba oceňovať ich hodnotu. S radosťou 
požívaj chlieb a popíjaj víno pri dobrej nálade, 
lebo Boh mal už dávno radosť z tvojich diel. 
Nech sú tvoje rúcha biele v každom čase a olej 
nech ti nechybuje na hlave! Užívaj život so ženou, 
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ktorú miluješ po všetky dni svojho nestáleho 
života, ktorý ti dal Boh pod slnkom, po všetky dni 
svojej márnosti. Lebo to je tvoj podiel zo života 
a zo všetkých tvojich námah, ktorými sa ustávaš 
pod slnkom. Vy požehnaní večným životom, my, 
ktorých údelom je zomrieť z presvedčenia.

EPILÓG

Všetky postavy sa opäť ocitajú na cisárskom 
dvore. Matka je tesne pred transmisiou vedomia, 
netušiac, že jej manžel sa rozhodol inak. Otec 
podľahol infarktu, ktorému dal voľný priebeh.
MATKA Vidíme, ako sa táto hrôza z prázdnoty 
večnosti odráža v pokusoch mnohých nás 
nezostať v tom sami. Prvý cisár Číny nemal 
v hrobe iba terakotové vojsko, úradníkov 
a hudobníkov, ale spolu s ním pochovali aj 
ozajstné živé konkubíny a mnohých ďalších 
sluhov a ľudí. Nemal záujem vstúpiť do ničoty 
sám.
OTEC Keď som sa s ňou rozprával, zblízka videl 
jej tvár, čím dlhšie som sa na ňu pozeral, tým viac 
nedokonalá mi prišla jej vráskavá pokožka, oči 
bez tvaru, ostré črty, vlasy spletené do trsov. V jej 
tvári sa miešal strach s tou najväčšou odvahou 
čeliť smrti a stratám toho najcennejšieho. 
Robila rozhodnutie, rozhodnutie, ktoré by stroj 
urobil spočítaním kladov a záporov, ona robila 
rozhodnutie matky… Nikdy som nevnímal 
emócie tak zblízka, tak jasne. Mal som pocit, že 
celé jej telo je zložené z množstva lásky, ktorá sa 
bezmocne láme nad telom jej krehkého dieťaťa. 
V tej chvíli s tou ženou, pri orodovaní o večnosť 
s mojím synom, som podľahol myšlienke a fráze, 
že emócie sú všetko, čo máme a jedine na nich 
záleží, lebo ony sú zodpovedné za to, kým 
sme. Neviem, či nesmrteľnosť v dokonalom 
tele znamená stratu emočnej identity. Že to, 
čo nás v tej dokonalosti čaká, je možno strata 
nevyspytateľnosti, ktorú nahradí kontrola 
a rovnováha hormónov, enzýmov, únavy, bolesti 
a strachu. Bolo to nemiestne temné eroticko 
zvláštne napätie situácie, tanec, ktorý spájal 
dvoch rodičov v predstave konca ich potomstva. 
Vtedy som vedel, prečo nechcem byť nesmrteľný.
JANA Niektorí z nás nenechajú na tomto svete 
iné hmatateľné posolstvo než svoje deti. Naše 
gény považujeme za nesmrteľné, pretože sa ich 
línia dá vystopovať milióny rokov dozadu až 
k počiatkom života. Nesmrteľnosť ako stredobod 
každej kultúry spočíva v ľudskej prirodzenosti, 
ktorú zdieľame so všetkými živými tvormi. 
Potreba, nutkanie žiť. Každé zviera, strom, 
chrobák existujú iba preto, že ich predchodcovia 
boli najlepší v zachovaní samých seba a svojho 

potomstva. Úspešná projekcia samých seba 
prostredníctvom prežitia a reprodukcie je práve 
to, čo rozlišuje víťazov a porazených. Prirodzený 
výber produkuje tých, ktorí bojujú o vlastné 
prežitie. Možno som víťaz, možno porazený.
ROBO Začnete ako nesmrteľní budovať svoje 
mesto snov, nuda a bezcieľnosť vám jeho princípy 
upravia na ešte absurdnejšie, až kým z neho 
bude spleť schodov vedúcich nikam a labyrintov. 
Spoločenstvo, kde čas nemá hodnotu. Všetko, čo 
stálo za vytvorenie, už vytvorené bolo a ostáva len 
nezmyselnejšia a zničujúcejšia hra.

Pokračovanie legendy z úvodu, opäť snová 
atmosféra.

Prvý čínsky cisár veril legendám o ľuďoch, ktorí 
sa premenili na nesmrteľné bytosti, imúnne voči 
devastácii časom. A potom jedného dňa stretol 
múdreho muža Xu Fu, ktorý vyhlásil, že vie, kde 
si nesmrteľní strážia svoje tajomstvá.
Mudrc cisárovi povedal, že zo Žltého mora 
sa týčia tri hory, kde rastlinstvo a zvieratá sú 
žiarivo biele a jej paláce sú postavené zo striebra 
a zlata. Tí, ktorí pobudli na tom ostrove, stali 
sa nesmrteľní, lebo na ňom objavili tajomstvo 
večného života. Nadšený cisár múdremu mužovi 
prikázal, aby viedol jeho výpravu. Xu Fu vyrazil 
na cestu s tromi tisíckami panicov a panien, lebo 
vyhlasoval, že tajomstvo večného života bude 
prezradené len nevinným. S nimi vyrazil na more 
k ostrovom, aby si u nesmrteľných vyprosil ich 
tajomstvo. Po pár rokoch neúspešného hľadania 
zázračnej krajiny cisár Xu Fua vyhľadal, aby 
sa ho opýtal, ako vo svojej misii pokročil. Xu 
Fu sa nemal čím pochváliť, okrem obrovských 
účtov za náklady a menšieho počtu panien. 
Bystrý čarodejník cisára presvedčil, že krajinu 
nesmrteľných určite nájde, no kedykoľvek sa 
priblížil k trom horám, z mora sa vraj vynorila 
obrovská príšera. Xu Fu si preto od cisára 
vyžiadal ozbrojené vojsko. Zúfalý cisár túžiaci 
po nesmrteľnosti sa sám postavil na breh mora 
s kušou v ruke a sledoval, či námorníci nenesú 
ulovenú príšeru. Xu Fu medzitým nasadol so 
všetkými pokladmi, pannami a lukostrelcami na 
loď a viac sa do Číny nevrátil. Údajne pokračoval 
ďalej v hľadaní tajomstva večného života. Podľa 
legendy vysoko na vrchole hory Fudži zahalenej 
mrakmi žije Xu Fu až dodnes svoj nesmrteľný 
život.
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KAMIL ŽIŠKA
ČLOVEK BEZ BOLESTI

OSOBY

PETER, KUNSTHISTORIK 
ALŽBETA, JEHO ŽENA 
JAKUB, KUNSTHISTORIK, PETROV PRIATEĽ A KOLEGA 
Z UNIVERZITY 
MAGDALÉNA, PETROVA A ALŽBETINA DCÉRA

PRVÝ OBRAZ

Obývačka v byte Petra a jeho ženy Alžbety. Na 
stole poháre. Z reprosústavy ticho hrá klasická 
hudba. Petrov kolega z univerzity Jakub 
a Petrova žena Alžbeta sedia na pohovke. 
Jakub listuje vo veľkej knihe s reprodukciami 
diel van Gogha. Peter stojí pri kuchynskej 
doske, varí a vzrušene rozpráva.
PETER Dnes som si to znova celé prelistoval 
a zdá sa mi, že som prišiel na čosi podstatné. 
Až doteraz som bol presvedčený, že van Gogh 
na svojich plátnach vyjadruje len svoje krízy, 
len akúsi chorú, neurotickú aktivitu hraničiacu 
so šialenstvom, ale nie je to tak. (Jakubovi) 
Chceš zázvorový alebo indický?
JAKUB Zázvorový.
PETER V skutočnosti to najdôležitejšie, čo 
z van Goghových obrazov vyžaruje na diváka, 
je POKOJ. Ale taký pokoj, ktorý musíš vo 
veciach objaviť. (Jakubovi) Všimol si si, ako 
maľuje obyčajnú stoličku? Akoby to bola 
bytosť. On ju nemaľuje, on ju portrétuje. Všetci 
poznajú jeho maľby, stal sa, dalo by sa povedať, 
komerčným umelcom, ale nikto jeho témam 
naozaj nerozumie. Čím je viac na očiach, tým 
je menšia šanca pochopiť jeho posolstvo.
(Pri reči podáva Peter Jakubovi šálku 
čaju. Hneď ako Jakub vezme šálku do rúk, 
vykríkne, šálka mu vyletí z rúk na zem 
a rozbije sa. Peter sa prekvapene pozerá na 
Jakuba.)
PETER Čo je?
JAKUB (fúka si do dlaní) Horúce…
PETER Donesiem ti ľad?
JAKUB Ak ťa môžem poprosiť…
(Alžbeta vstáva a ide do kuchyne.)
PETER Kam ideš?
ALŽBETA Musím upratať črepy.
PETER Nechaj, ja to urobím. Odteraz budeš 
viac odpočívať… Hneď, len ešte jednu vec… 
(Jakubovi)…pozri sa na toto. (nalistuje 

v knihe o van Goghovi dotyčnú stránku) Van 
Goghova Spálňa. Nikdy som si nevšimol, že 
z toho obrazu vyviera jednoduchá radosť zo 
života. (podvedome chytí Jakuba za popálenú 
ruku, Jakubova tvár sa zmraští bolesťou) Teraz 
konečne môžem napísať o tých obrazoch niečo 
konkrétne. Žiadne intelektuálne konštrukcie. 
Vidím všetko jasnejšie a v kontextoch, ako 
keby mi vyoperovali sivý zákal. Všetky moje 
interpretácie doteraz boli zaťažené mojím…
JAKUB Peter!
PETER Čo je zasa?
JAKUB (trpezlivo) Potrebujem ľad.
PETER Áno, prepáč. (nervózne sa zasmeje) 
Zabudol som, že ťa to bolí. Hneď to bude.
(Peter odíde. Pauza.)
JAKUB Kedy sa vrátil?
ALŽBETA Pred tromi dňami.
JAKUB Ale vyzerá dobre.
ALŽBETA Dobre… Neverila som, že sa mu dá ešte 
pomôcť. Vieš, v akom bol stave. Nedokázala som 
byť s ním, ale nedokázala som ho ani opustiť.
JAKUB Viem. Nemohol písať, nemohol učiť, 
takmer ho vyhodili z univerzity.
ALŽBETA Chcela som mu pomôcť. Veľmi. Raz 
som nad ním stála s vankúšom v ruke…
JAKUB Prestaň.
ALŽBETA Zrazu zaplakal ako dieťa. Pohladila 
som ho po tvári, on si ma pritiahol k sebe. Nič 
intenzívnejšie som nezažila. (pozrie na neho) 
Prepáč.
JAKUB To je v poriadku.
ALŽBETA Roztiahla som závesy na okne. „Nie!“ 
skríkol. „Neznesiem to!“ Zatemnila som.
JAKUB Ale teraz vyzerá naozaj dobre.
ALŽBETA Áno. Keď odišiel, prespala som tri dni 
v kuse. Bola som úplne vyčerpaná. Posledný rok 
som ho celé dni musela sledovať.
JAKUB Prečo?
ALŽBETA Bála som sa, že si niečo urobí.
(Jakub sa pozrie na Alžbetu. Vojde Magdaléna, 
Petrova a Alžbetina dcéra. Jakub odtiahne 
ruku.)
ALŽBETA Magda… (chce ju objať, ale Magde je to 
nepríjemné a objatiu sa vyhne) No konečne si 
trafila aj domov. Sadni si, ideš akurát na večeru.
MAGDALÉNA (Jakubovi) Dobrý… (Alžbete) Prišla 
som si len po svoje veci. Ešte spí? (Pozrie sa na 
Jakuba) Predpokladám, že ešte spí.
PETER (vchádza s ľadom a so zmetákom, 
s úsmevom) Nie, foter je už hore.
Magdalénin pohľad sa stretne s otcovým.
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MAGDALÉNA (tvrdo) Dobre, prídem inokedy.
PETER Ak chvíľu počkáš, mohol by som ti 
odviezť veci autom. Samozrejme, len ak ty 
budeš chcieť… Nikto ťa odtiaľto nevyhadzuje.
MAGDALÉNA Nie. Radšej si to odnesiem sama.
ALŽBETA Magda! Otec ťa odvezie! Teraz si sadni 
k nám, o chvíľu bude večera.
MAGDALÉNA Nie, nebudem vás vyrušovať, máte 
návštevu.
JAKUB Na mňa sa nemáš prečo hnevať.
MAGDALÉNA Na vás nie. Iba som využila vašu 
prítomnosť, aby som čím skôr vypadla.
ALŽBETA Už prestaň!
PETER Zostaň. Prosím.
MAGDALÉNA Načo sa hráš?
PETER (usmeje sa) Dnes som varil ja, chcel by 
som, aby si to ochutnala.
(Magdaléna si sadne k stolu, Peter ide k varnej 
doske.)
PETER Už je to hotové, stačí to odstaviť 
a môžem servírovať.
MAGDALÉNA Vy niečo oslavujete? Keď som 
počula na chodbe hudbu, v prvej chvíli som 
si myslela, že som si pomýlila dom. Musela 
som sa dokonca pozrieť na menovku, či som 
tu dobre.
PETER Si tu dobre. A vždy je nejaká príležitosť 
na oslavu. (oprie sa rukou o varnú dosku) 
Vezmite si, napríklad von Goghov obraz 
Spálňa. Niektorí o ňom hovoria, že je to obraz 
samoty.
JAKUB Ty sám si to roky tvrdil… (listuje 
v obrazovej knihe a ukazuje dotyčný obraz 
Alžbete a Magdaléne) Vravel si, že van Gogh 
namaľoval Spálňu po dlhej chorobe. Celé dni 
preležal v tej istej miestnosti a v tej istej posteli! 
Ležal tam ako v truhle, nebol schopný z tej 
spálne odísť… Pritom mal pocit, že sa každú 
chvíľu na neho zvalí plafón, steny sa k nemu 
nakláňali, chceli ho zadusiť, dychčal od hrôzy 
a paniky…
MAGDALÉNA To hovoríte o van Goghovi alebo 
o otcovi?
JAKUB Steny tej spálne nezvierajú pravé 
uhly, priestor je pokrivený. Musel to maľovať 
na pokraji šialenstva. Sám si ma o tom 
presviedčal…
PETER Kedy som ťa o tom presviedčal? Aká 
osamelosť? O čom to hovoríš? Na celom 
obraze nie je jediný tieň, hoci svetlo dnu 
vniká oknom a nábytok by ho logicky mal 
vrhať. Ibaže van Gogh tu vidí svet v žiarivých 
farbách, kde tiene nemajú miesto. A ak sú 
steny izby krivé, je to len prejav jeho slobody, 
zmyslu pre hru, nie šialenstva…
ALŽBETA Nehorí tu niečo?

PETER Jediné, čo ten obraz vyžaruje, je intimita 
a útulnosť van Goghovej domácnosti.
JAKUB Aj ja voľačo cítim.
PETER Hrniec som už odstavil… 
ALŽBETA Nejde to zvonku? Možno niečo horí 
na ulici.
PETER Ten obraz je oslavou drobných radostí 
každodenného života.
(Magdaléna sa neveriacky pozerá na otca, 
akoby tohto cudzieho človeka videla prvýkrát 
v živote.)
PETER Len teraz som si to dokázal naplno 
uvedomiť.
MAGDALÉNA Otec, čo ti to bliká na ruke?
PETER Prosím?
MAGDALÉNA Niečo ti svetielkuje na zápästí.
PETER Áno, to je…
MAGDALÉNA Prepánajána… Tebe horí ruka…
PETER Ruka?
(Peter si až teraz uvedomí, že celý čas sa rukou 
opieral o varnú dosku. Zodvihne ju. Dymí sa 
z nej, je celá červená.)
PETER Áno, to je… moja ruka. Rýchlo… mi 
pomôžte.
JAKUB Kde je ľad?
ALŽBETA Donesiem ho.
MAGDALÉNA Dones mu na to aj masť. Ukáž. 
Ježišikriste… Ako to, že si nič necítil?
PETER Cítil. Trochu ma to zabolelo… cítil som 
taký… akoby… jemný kŕč.
MAGDALÉNA Jemný kŕč? Preboha… Veď ti vidno 
aj mäso! 
JAKUB Je v šoku.
MAGDALÉNA Radšej si ľahni, môžeš stratiť 
vedomie. Musíš ísť na pohotovosť. Mama, 
dones niečo proti bolesti. Čo je? Čo tam 
tak stojíš?! (Magdaléna beží sama k poličke 
s liekmi, prehrabáva sa v nej. Peter a Alžbeta 
sa na seba pozerajú.) Kde sú? Veď sme tu mali 
celú tonu oblbovákov a teraz, keď ich najviac 
potrebujeme, nič tu nie je.
PETER Nechaj to tak, Magda, ja to nejako 
vydržím.
MAGDALÉNA (sarkasticky) Ty?!
PETER Vlastne ma to ani tak nebolí. Naozaj.
MAGDALÉNA Čo to hovoríš? Takmer mu zhorela 
ruka!
(Peter a Alžbeta si vymenia pohľady.)
MAGDALÉNA Čo je?
ALŽBETA Magdaléna, sadni si. Musíme ti niečo 
povedať.
MAGDALÉNA Na to bude dosť času, keď sa 
vrátime z pohotovosti, nie? O chvíľu tu bude 
revať od bolesti!
ALŽBETA To má čas. Sanitka je už na ceste.
MAGDALÉNA Veď sme ju ešte nezavolali…
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ALŽBETA Zavolali, len o tom nevieš. Práve to 
ti chceme vysvetliť. Vieš… tvoj otec bol na 
takom… zákroku.
JAKUB Môj brat sa stal primárom 
neurochirurgie a spomenul som mu raz tvojho 
otca; jeho… problémy…
ALŽBETA Všetky tie chronické migrény, kvôli 
ktorým nemohol otec pracovať a ktoré…
MAGDALÉNA Nemusíte mi hovoriť o jeho 
migrénach, ja ich poznám veľmi dobre.
JAKUB Brat nám ponúkol niečo, čo by mu 
mohlo pomôcť. Je to úplne nová liečba…
ALŽBETA Aplikovali mu gén, ktorý blokuje 
niektoré nervové receptory a spojenia.
MAGDALÉNA Čo to znamená?
ALŽBETA Otec už necíti žiadnu bolesť.
(pauza)
PETER Migrény mi úplne prešli. Včera som 
pracoval osem hodín, to som nedokázal, ani 
keď som bol študent.
MAGDALÉNA Áno, a takmer si sa pri tom 
ugriloval zaživa! Vy ste sa zbláznili?!
PETER Nedramatizuj! To bola len nehoda. Tento 
náramok je napojený na senzory v mojom tele 
a signalizuje každé mechanické poškodenie. 
Len si naň musím zvyknúť. Chce to trochu 
praxe, ako keď si v aute musíš zvyknúť na nové 
riadenie. (zľahčuje, smeje sa) Aj Jakubovi som 
omylom podal horúcu šálku…
MAGDALÉNA To nemyslíte vážne. Takto zabiješ 
seba alebo mamu! Ty si človek, nie robot!
PETER Ty sama najlepšie vieš, aké to bolo! 
Páčilo sa ti, keď som ležal vo svojej pracovni, 
celý zúfalý a zúrivý, že nemôžem pracovať? 
Keď sme tu kvôli mojim migrénam mali celé 
dni zatemnené? Ja som to nerobil naschvál, 
nie som zlý človek, ale… vieš, čo to je, keď 
ťa bolesť na celé dni celkom ochromí? Keď 
nemôžeš robiť nič, len ležíš v tme a v hlave 
ti pulzuje bolesť ako červený plameň. Tak 
ješ tony liekov, ktoré ti rozkladajú pečeň, ale 
ani tie ťa nevedia zbaviť bolesti… Ja viem, 
že si to so mnou nemala ľahké a aj mama si 
vytrpela svoje… Ale to som nebol ja. To bola tá 
neľudská bolesť vo mne.
ALŽBETA Ale náhodou prežili sme aj pekné 
chvíľky.
MAGDALÉNA Presne tak – chvíľky.
PETER Mrzí ma to, Magdaléna. Nevieš si 
predstaviť, ako veľmi. Daj mi možnosť stať 
sa lepším človekom, ktorý sa dokáže tešiť zo 
života…
(Peter pohladí Magdalénu nespálenou rukou 
po tvári. Magdaléna nesmelo a podozrievavo 
prijíma otcovo pohladenie. Poddáva sa mu, no 
zrazu vykríkne. Peter odtiahne ruku. Na líci 

Magdalény ostane krvavá stopa. Magdaléna si 
prejde rukou po líci, prekvapene sa pozrie na 
otca. Peter sa pozrie na dlaň svojej nespálenej 
ruky – z jej prostriedku trčí kus črepu, ktorým 
rozryl Magdalénino líce.)
PETER Prepáč. Rozbila sa nám tu šálka a nemali 
sme kedy to odpratať. Ale náramok mi bliká – 
vidíš. Bliká! Nabudúce si dám pozor.
(Niekto zvoní.)
PETER To bude sanitka. Keď mechanické 
poškodenie organizmu prekročí určitú 
mieru, náramok pošle automaticky správu do 
nemocnice. Idem si po kabát. (Na odchode 
sa ešte zastaví.) Príď niekedy na dlhšie, 
Magdaléna. Veľa vecí si musíme dorozprávať. 
Ešte je stále čas všetku tú bolesť napraviť.
(Peter odíde. Pauza.)
ALŽBETA Posledné tri dni boli najkrajšie dni 
nášho manželstva. Sama vidíš, že sa zmenil.
MAGDALÉNA Nemá to ešte nejaký ďalší vedľajší 
efekt?
ALŽBETA Treba si zvyknúť na kontrolné 
zariadenie, to je všetko. Magdaléna, máme 
konečne zdravého otca. Teš sa.

DRUHÝ OBRAZ

PETER (Číta zo svojej starej práce) 
„Archetypálne kompozície sa rozpúšťajú 
v okamihoch dňa. Impresionizmus je koniec 
maliarstva a van Gogh má na tom leví podiel. 
Postupy a myslenie, ktoré preberá výtvarník 
od fotografa, vytláča metafyziku premyslenej 
štruktúry vzťahov na plátne. Výtvarné umenie 
prichádza do svojej finálnej fázy. Na jej konci 
je len prázdne plátno, ktoré umelec prereže 
nožom a túto jazvu vystaví v galérii.“ To som 
napísal pred rokom a zdalo sa mi to geniálne.
JAKUB Ako sa ti píše?
PETER Keď neviem, čo mám písať, jednoducho 
nepíšem, a keď viem, pracujem až do rána. 
Predstav si – nespal som už dve noci a necítim 
únavu. Nepijem žiadnu kávu a cigarety fajčím 
len zo zvyku, aby som si vôbec urobil nejakú 
pauzu.
JAKUB Mal by si sa prinútiť odpočívať, aj keď 
to tak necítiš. Žiadny extrém nie je dobrý – ani 
dobrý extrém.
PETER Musím pracovať. Stratil som príliš veľa 
času. Keď čítam svoje staré veci, zdá sa mi, 
že to napísal vyčerpaný starec, ktorý všetko 
dramatizuje a robí bombastické, ale unáhlené 
uzávery. Bol som vtedy taký utrápený, že 
som nebol schopný žiadnej veľkorysosti. 
Všetko bolo pre mňa definitívne a skľučujúco 
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bezcieľne. Ak žiješ v úzkosti, všetko vidíš 
úzko – nekompletne, akoby cez štrbinu. Teraz 
sa mi zdá, že vidím pred sebou celý horizont 
oceánu…
JAKUB Veď si vtedy písal dobré práce. Za 
Výkrik plátna si dostal Munchovu cenu.
PETER Cenu? Ja som nikdy nedostal žiadnu 
cenu.
JAKUB pauza Čo to máš zase s nohou, Peter?
PETER Zlomil som si pred týždňom nohu. 
Vychádzal som z hlavnej auly a zabudol 
som, že je tam schod. Úplne mi to vypadlo. 
Všimol som si to až na druhý deň. Tvoj brat mi 
vybavuje výmenu náramku. Dajú mi náramok 
s agresívnejším alarmom. Jednoducho s tým 
ešte nemajú skúsenosti. Ale nechcem sa 
sťažovať. Zatiaľ mi to prinieslo viac pokoja ako 
nepríjemností.
JAKUB Niekedy začínam ľutovať, že som ťa 
vtedy spomínal pred bratom…
PETER Prečo? Budem ti za to vďačný do konca 
života.
JAKUB (po chvíli) Ešte stále si myslíš, že sme 
v poslednej fáze umenia?
(Vojde Magdaléna. Cez plece má prehodené 
dosky s výkresmi.)
PETER (vstane, pobozká ju) Ahoj. Čo to nesieš?
MAGDALÉNA Priniesla som ti niečo ukázať. Ale 
až potom, keď budeme sami.
JAKUB Predo mnou sa nemusíš hanbiť.
MAGDALÉNA Je to veľmi osobné.
JAKUB Mám ísť preč?
MAGDALÉNA Nie, to som nechcela povedať. 
Rozprávajte sa ďalej. Rada vás počúvam. 
O čom ste hovorili?
JAKUB Pýtal som sa tvojho otca, či si stále 
myslí, že sme v poslednej fáze umenia.
PETER To neviem. Ale postupne prichádzam 
k záveru, že viac ako polovica obrazov, ktoré 
prijala tradícia do kánonu západného umenia, 
sú absolútne bezvýznamné maľby. Ešte musím 
nájsť správne slová, aby tieto moje úvahy 
nepôsobili arogantne. Chcem o tom písať 
jemne a s vkusom. A van Goghom sa to začne.
JAKUB Ale na oslave si o ňom hovoril 
obdivne…
PETER To nemení nič na tom, že v skutočnosti 
naozaj neovládal základnú techniku 
kompozície…
JAKUB A to je podmienka „byť umelcom“?
PETER (silno buchne po stole, drží si zápästie) 
Prepáč, občas som veľmi nervózny.
JAKUB Naozaj mám niekedy výčitky svedomia, 
že som ťa predstavil môjmu bratovi. Pôjdem. 
A píš. Píš veľa… Áá… takmer som zabudol. (dá 
mu darček)
PETER (otvorí) Šálky? Krásne. Ďakujeme.

JAKUB Keby sa vám raz všetky staré porozbíjali…
(Jakub odíde.)
PETER Tak? Čo máš v tých doskách?
MAGDALÉNA Ani neviem, či ti to mám ukázať. 
Keď som počula, čo hovoríš o van Goghovi, 
celkom som stratila odvahu…
PETER Ale no tak…
MAGDALÉNA Rozhodla som sa podať si prihlášku 
na akadémiu.
(Otvorí dosky a ukazuje otcovi svoje kresby. 
Otec si ich mlčky prezerá. Magdaléna je 
napätá.)
PETER Kedy sú prijímacie skúšky?
MAGDALÉNA O týždeň.
PETER Veľmi čisté línie. Veľmi. Radšej si zvoľ 
menšiu farebnú paletu. Čím menej zvolených 
tónov, tých pevnejšia výrazová pôsobivosť. 
(Prezerá si ďalšie obrazy.) Často maľuješ more. 
Prečo?
(Magdaléna sa skúmavo zadíva otcovi do očí.)
MAGDALÉNA Keď som ešte bývala s vami, nemala 
som nikdy problém nájsť si tému a výraz. 
Maľovala som rýchlejšie, vedela som, čo chcem. 
Teraz, keď som sama, neviem sa prinútiť maľovať 
a stále sa opakujem.
PETER Vtedy si bola na mňa nahnevaná.
MAGDALÉNA Túžila som aspoň raz sa s tebou 
porozprávať. Aspoň desať minút. O obyčajných 
veciach. Počuť aspoň to, že je to hlúposť, čím sa 
trápim. Neľutovať sa. Roky som to chcela a nie 
a nie si nájsť tých desať minúť. Matka sa stále 
zaoberala tebou, ty sebou a ja som stále mlčala. 
Pekelný kruh, z ktorého sa nedalo dostať.
PETER Ty sa na mňa ešte stále hneváš.
MAGDALÉNA Nie. Neviem. Možno. Neviem, čo 
si mám o tebe myslieť. Teraz, keď ťa nič nebolí, 
si uvoľnený a láskavý, ale my dvaja máme 
medzi sebou nedoriešené veci, otec. Potrebujem 
vedieť, či všetko to zlo v tebe bolo naozaj len 
výsledkom tvojho utrpenia alebo malo korene 
oveľa hlbšie. Chcem vedieť, kto vlastne si.
PETER (usmeje sa) Čo ťa na mne štvalo najviac?
(pauza)
MAGDALÉNA Veľa vecí. Napríklad to, ako si sa 
správal vtedy pri mori. Vtedy, keď sa mi tam 
páčil ten chlapec. Prišiel k nám do apartmánu, 
všetci sme sedeli v kuchyni a ty si si stále 
z neho uťahoval, až nakoniec s plačom odišiel. 
Veľmi ma to ponížilo. Niekoľko rokov sa mi tie 
emócie vracali a nevedela som pochopiť, prečo 
si bol taký necitlivý. Odvtedy som mala pocit, 
že mať vzťah je čosi trápne, bezcenné, že je to 
na smiech. Možno práve preto som v každom 
vzťahu vydržala maximálne mesiac a išla ďalej. 
A zase mesiac a zase ďalej. Akoby vždy na inú 
dovolenku. A zrazu mi v jednu chvíľu napadlo, 
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čo ak sa nakoniec nevydám, čo ak nebudem 
toho schopná… Neostali sme vtedy na tej 
dovolenke ani do konca turnusu. Dva dni pred 
odchodom si povedal, že musíme ísť domov. 
Nikomu si nevysvetlil prečo. Jednoducho si 
si postavil hlavu a muselo sa ísť. Plakala som. 
Nechala som tam pri mori svoju prvú lásku. 
Mama ťa prosila, aby sme ostali, ale ty si 
nechcel. Trval si na svojom. Prečo?
(Počas Magdaléninho monológu vojde Alžbeta 
s knihou. Zastane. Počúva. Pauza.)
PETER O čom tom hovoríš?
MAGDALÉNA Chcel si počuť, čo ma na tebe 
najviac štve. Tak som začala…
PETER Nie… Rozprávaš mi nejaké vymyslené 
príbehy a ja nechápem prečo.
MAGDALÉNA Vymyslené?!
PETER Nerozčuľuj sa, ja sa ťa nechcem dotknúť, 
len sa snažím pochopiť, prečo mi namiesto 
skutočných problémov rozprávaš o niečom, čo 
sa nikdy nestalo.
MAGDALÉNA Ako to, že…?! Dobre, ak sa chceš 
vyhýbať odpovedi, nemá zmysel pokračovať 
v tomto rozhovore.
PETER Ja sa ničomu nevyhýbam! Rád sa ti 
ospravedlním za čokoľvek, čo sa naozaj stalo!
ALŽBETA Magdaléna, teraz by si nemala otca 
zaťažovať takýmito rečami.
MAGDALÉNA Zaťažovať?
PETER Treba veci pomenovať, Alžbeta. Chceli 
sme sa porozprávať, ale…
MAGDALÉNA Idem. V tomto dome nikdy neviem 
zostať. Viem odtiaľto len odísť.
ALŽBETA Magdaléna, počkaj! Otec za nič 
nemôže. Na žiadnu dovolenku si nepamätá!
PETER Samozrejme, nemôžem si pamätať niečo, 
čo sa nikdy nestalo.
ALŽBETA Nepovedala som, že sme na žiadnej 
dovolenke neboli. Povedala som len toľko, že ty 
si na to nepamätáš. (Magdaléne) Keď mal tvoj 
otec desať rokov, videl, ako sa mu topí sestra. 
Odvtedy mával pri vode úzkostné stavy. To, čo 
bolo pre teba nádherným letom pri mori, bolo 
pre neho peklo. Celé dni ťa úzkostlivo sledoval, 
ako sa kúpeš v mori. Vždy musel vidieť, že máš 
hlavu nad vodou. Bál sa o teba. Strašne… Preto 
sa správal tak iracionálne. Nevedel sa tešiť, že 
má zaľúbenú dcéru.
MAGDALÉNA (Petrovi) Prečo si mi o tom 
nepovedal?
ALŽBETA Pretože vôbec netuší, že sa niečo stalo. 
Jeho zdravotné problémy mali psychosomatický 
pôvod. Súčasťou zákroku bolo aj vymazanie 
traumatických spomienok.
MAGDALÉNA (Petrovi) Ja som pre teba 
traumatická spomienka?
PETER (zmätený) Neviem, nepamätám si.

ALŽBETA Nebuď taká vzťahovačná. Včera som 
zistila, že si nepamätá ani na náš sobáš, ale 
nerobím z toho vedu.
MAGDALÉNA Takže mu vymazali pamäť, aby sa 
mal dobre namiesto toho, aby sa pozrel pravde 
do očí a stal sa dobrým?
ALŽBETA Magdaléna!
MAGDALÉNA (Petrovi) Zavolal si ma, aby sme 
teraz, keď si šťastný a spokojný, zacelili staré 
rany. Ale ako ich môžeme zaceliť, keď ty 
netušíš, že nejaké vôbec sú?! A ako sa mám 
k tebe správať? Vôbec netuším, kto si! A ty 
nevieš, kto som ja! Časť nášho príbehu si 
celkom vymazal! Ako potom chceš, aby tie 
kúsky, čo ostali, dávali nejaký zmysel? Ja 
neviem, či tento vyrovnaný človek predo mnou 
je naozaj môj otec, z ktorého len bolesť robila 
despotu, alebo či predo mnou sedí prázdny 
muž, z ktorého nejaký čip urobil krotkého 
dobráka. Idem.
ALŽBETA Kam ideš?
MAGDALÉNA Domov.
ALŽBETA Tie výkresy sú tvoje?
MAGDALÉNA Zastavím sa po ne. Inokedy…
vlastne – môžete ich zahodiť.

TRETÍ OBRAZ

Obývačka Petrovho domu. Peter sedí nehybne 
pri okne. Vojde Jakub. Pozoruje od dverí Petra. 
Peter sa nehýbe, akoby bol paralyzovaný. 
Až keď príde Jakub celkom k Petrovi, Peter 
prehovorí.
PETER Dnes sa celý deň pozerám cez okno. 
Vždy som sa čudoval, ako moja stará mama 
vysedávala pri okne celé dni a sledovala 
prázdnu ulicu a teraz robím to isté ja. Človeka 
niekedy naozaj baví, že sa vonku nič podstatné 
nedeje. Občas nejaké auto. Chodci. V tej 
nemennosti je šťastie. Udalosti sú vždy tragické. 
Mám taký pokoj, Jakub. A nemení sa to. Žiadne 
výkyvy… dnes je prvý deň, čo sa mi vôbec 
nechce písať.
JAKUB Prečo nie?
PETER To, čo som napísal kedysi, nedáva vôbec 
žiadny zmysel. Písanie nových textov mi však 
pripadá ešte nezmyselnejšie. Pozeral som sa 
na tie van Goghove obrazy a celý čas som sa 
pýtal, prečo nanášal farby tak excentricky, 
akoby chcel tým všetkým vykričať svoju bolesť. 
Nevedel som pochopiť, prečo sa taká silná 
osobnosť odrazu cíti tak bezmocne. Plastický 
výkrik stuhnutej farby. Taká nejaká utajená 
agresivita či čo, ale smerom dovnútra. Tak 
nejako vznikajú depresie, nie? Prečo to robil? 
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Nerozumiem mu. A nerozumiem ani tomu, čo 
som o ňom písal. (pauza) Prečo sa tak na mňa 
pozeráš?
JAKUB Ako sa na teba pozerám?
PETER Tak… skúmavo. Ako sa pozerá biológ na 
neznámeho živočícha. Aj Alžbeta má niekedy 
taký pohľad… To som sa naozaj tak zmenil? 
Mám občas také okná. Zdá sa mi, že sa niečo 
stalo, ale nie som si istý, či sa to naozaj stalo… 
myslím na svoju sestru, pamätáš si ju? Ktovie, 
ako sa má…
JAKUB Ale veď tvoja sestra sa utopila! Ešte keď si 
bol chlapec!
PETER Utopila?
JAKUB Už dávnejšie som ti chcel povedať…
(pauza)
PETER Čo?
(Pauza)
PETER Aj Alžbeta sa zvykne takto odmlčať.
JAKUB Mal by si písať ďalej. Hoci aj nasilu. 
Budem ti robiť redaktora.
PETER Nie, netráp sa. Teraz mi najviac pomôžeš, 
keď mi už nebudeš pomáhať.
JAKUB Ale ty sa nemáš prečo cítiť bezmocne.
PETER Zasa to robíš…
JAKUB Čo?
PETER Ten pohľad.
JAKUB Prepáč. Trochu sa o teba bojím. Už 
nemáš v očiach tú iskru…
PETER Hlúposť. Nevieš si predstaviť, akú mám 
teraz chuť žiť.
JAKUB Bliká ti náramok.
PETER To je nič. Mám zvýšenú teplotu. Obyčajná 
angína. Musím len piť viac vody, to je všetko.
JAKUB Tak kde je chyba? Keď máš takú chuť do 
života, môžeš napísať kľúčové dielo estetiky a ty 
sa dáš oklamať nejakými pocitmi?
PETER Preceňuješ ma.
JAKUB Kde máš tú prácu? Prečítam si to 
a pomôžem ti s tým.
PETER Nemám ju. Vymazal som ju.
JAKUB Čo?
PETER Vymazal som všetko, čo som mal 
v počítači. Asi pred hodinou. Stlačíš na počítači 
pár kláves a niekoľko mesiacov práce je preč.
JAKUB Prečo si to urobil?
PETER Je to, ako keď nájdeš staré zošity 
z detstva. Môže to byť milá spomienka, ale 
bol by si blázon, keby si to chcel vydať knižne. 
Presne tak som sa cítil ja, keď som čítal svoje 
poznámky. Ibaže ja som už nebol dieťa, bol som 
dospelý muž. Spálil som aj všetky staré notesy 
s poznámkami. Vidíš? Na dvore je ešte popol.
JAKUB Ale veď to je dvadsať rokov práce! 
Ty si blázon! Ešte že si mi na mail posielal 
poznámky. Myslím, že sa mi z nich podarí niečo 
zrekonštruovať.

PETER (usmeje sa) Nechcem, aby si čokoľvek 
rekonštruoval. Načo? Včera som to pochopil. 
Čítal som o spoločnosti, ktorá dospela do 
finálneho štádia svojho vývoja. Tá spoločnosť 
dospela k dokonalosti, nemá už žiadne 
vnútorné protirečenia. Triedy a národy 
už medzi sebou nebojujú, stúpa blahobyt 
a technológie zabezpečujú čoraz pohodlnejší 
život bez bolesti pre čoraz viac ľudí. Ten 
autor píše, že v takej spoločnosti je už 
umenie zbytočné. Načo by bolo? Nemá už 
čo reflektovať. Umenie je len sprievodným 
javom všetkých tých detských chorôb, ktorými 
muselo ľudstvo prejsť v čase zmätku a tápania. 
Ale keď prestali zmätky a tápanie, prestalo aj 
umenie. V nebi umenie nepotrebuješ.
JAKUB Ty nie si v nebi, ale v pekle! Ježišikriste! 
Čo sa to s tebou stalo?! Na tvojich 
prednáškach, Peter, bola vždy natrieskaná 
aula. Hovoril si, že každé umenie musí byť 
ako sopka – ktorá na začiatku staré ničí 
a až po čase vytvára nové…
PETER Toto som hovoril? Vidíš, nemohol 
som byť v poriadku.
(Jakub z bezmocnosti a zlosti nemotorne 
udrie Petra do ramena. Náramok mu zabliká, 
Peter sa usmeje, čo Jakuba ešte viac rozčúli, 
znova udrie Petra, náramok znova zabliká.)
JAKUB Nesmej sa! Keď som prednášal dejiny 
ikonografie ja, bolo v aule poloprádzno. 
Rozmýšľal som, čím to je. Tvoje veci mali 
hĺbku tvojej bolesti… Aspoň vtedy sa mi 
zdalo, že majú hĺbku tvojho utrpenia. Ja 
som také zúfalstvo ako ty nikdy v živote 
neprežíval, preto som bol presvedčený, že 
moje práce nemôžu byť nikdy kryté zlatom. 
Môžu byť milé, môžu byť zaujímavé, ale nikdy 
nebudú mať hĺbku. Ja som ti závidel! Závidel 
som ti tvoje zúfalstvo a bolesť… A teraz, 
keď je bolesť preč, ostal si prázdny. A je to 
moja vina.
PETER Nie je.
JAKUB Ty nič nevieš. Keď mi brat spomenul ten 
gén, tak…
PETER Čo?
JAKUB Prišiel si mi na um ako prvý. Stále 
sa pýtam, prečo som ti to navrhol. Nebolo 
to len tak… Čoraz častejšie sa pýtam, či som 
ťa podvedome nechcel obrať o tvoj talent… 
Ja som ti závidel… Zabil som ťa…
(Pauza)
PETER Tvoje rozhodnutie bolo správne a ja 
ti budem do konca života vďačný. Všetko je 
v poriadku. Radšej sa chcem v pokoji pozerať 
z okna, ako v pekle písať geniálne diela.
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Hlboká noc. Alžbeta vychádza z pracovne. 
V ruke drží náramok. Je rozrušená, ticho kvíli, 
ale snaží sa ovládať. Prichádza Magdaléna 
a Jakub.
JAKUB Skôr sa nedalo. Musel som vyzdvihnúť 
Magdu.
MAGDALÉNA V telefóne som ťa nespoznala… Čo 
sa stalo?
(Alžbeta sa rozplače)
MAGDALÉNA Mama? Je niečo s otcom?
ALŽBETA Ja neviem… Neviem, čo sa stalo, 
neviem… V noci som spala. Večer som 
nemohla zaspať, musela som si vziať liek. 
Zrazu som sa zobudila na nejaký zvuk. Niečo 
akoby pípalo. Ale tak zvláštne, kvílivo. Keď 
som otvorila oči, v izbe bola zvláštna žiara 
a svetlo… To svetlo bolo červené a pulzovalo. 
Najskôr som si myslela, že stále spím a len 
sa mi to sníva, ale potom som si uvedomila, 
odkiaľ to svetlo prichádza. (Alžbeta vyberie 
z vrecka Petrov náramok. Jakub a Magdaléna 
sa na náramok zhrozene dívajú.)
JAKUB Prečo ho Peter nemá so sebou?
MAGDALÉNE Kde je otec?
ALŽBETA Zobrala som ten náramok do rúk. Ešte 
bol teplý od Petrovej ruky…
JAKUB Upokoj sa, Alžbeta.
(Magdaléna sa rozbehne do spálne hľadať 
otca.)
ALŽBETA Chvíľu som ho len tak držala v dlani, 
kým som pochopila, čo sa deje… Že Peter si 
ho musel zložiť z ruky…
(Magdaléna vybehne zo spálne a beží do 
Petrovej pracovne.)
ALŽBETA… a že ak náramok tak šialene bliká, 
znamená to, že s Petrom… s jeho telom sa deje 
niečo zlé, niečo drastické… A v tom náramok 
prestal pulzovať. Červené svetlo sa zmenilo na 
fialové… A zrazu náramok celkom zhasol…
(Z Petrovej pracovne sa ozve Magdalénin plač? 
Nejaká zlostná reakcia?)
JAKUB Panebože… Nemala si tam Magdu 
púšťať!
(Jakub ide do pracovne za Magdou.)
(Z Petrovej pracovne vyvádza Jakub Magdu. 
Obaja sú v šoku z toho, čo videli v pracovni. 
Magda drží v ruke list. Papier je trochu 
pofŕkaný krvou. Jakub ju posadí vedľa Alžbety. 
Chvíľu sedia. Magda číta list.)
JAKUB Ja idiot. Včera mi telefonoval a dovolil 
mi vydať všetky jeho práce, ktoré napísal pred 
zákrokom… Malo mi to dôjsť…
ALŽBETA Dnes ráno si nevedel spomenúť na 
moje meno. Dokonca začal po mne kričať. 

Vyčítal mi veci, ktorým som vôbec nerozumela. 
Pri jedle začal odriekavať akúsi detskú 
modlitbičku. Úplne hovoril z cesty, ale poobede 
mal zase myseľ čistú a bol ku mne nežný.
JAKUB Rukopis, ktorý mi poslal, bol úplne 
nezrozumiteľný. Už to nebola ani esej, ani 
báseň, skôr sa to podobalo na akýsi čudný graf. 
Len nejaký výron rôznych súvislostí, dokonca 
od tridsiatej strany začal kresliť akési divné 
obrazce… Ja som ho zabil.
ALŽBETA Ty za nič nemôžeš. Chcel si nám 
pomôcť.
(Magdaléna podá Jakubovi list, ten číta.)
JAKUB „Som absolútne spokojný, nič ma nebolí 
a rozhodol som sa odísť zo sveta tak, ako sa 
rozhodneme na konci filmu vyjsť z kina… Tak, 
ako človek prichádza, musí aj odísť, a keď sa 
nad tým zamyslím, je v podstate jedno kedy. 
Čas už pre mňa nemá zmysel… Za môj odchod 
nikto nenesie zodpovednosť. Odišiel som 
naplnený životom a, samozrejme, bezbolestne.“
MAGDALÉNA Zbabelec!
ALŽBETA Čo bude zajtra?
JAKUB Prosím?
ALŽBETA Taký nával šťastia v predchádzajúcich 
dňoch a zrazu… Teraz je to ešte znesiteľné, 
lebo som v šoku, ale čo bude zajtra? Bojím sa.
(Alžbeta vstane, ide k poličke, v ktorej 
sú lieky…)
ALŽBETA Kde sú lieky? Kde sú, dočerta, všetky 
tie lieky?!
JAKUB (zvažuje každé slovo, hovorí pomaly) 
Alžbeta, toto je bolesť, ktorú by sme mali prijať.

KONIEC
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Produkty si môžete zakúpiť 
v ELESKO wine park, 

Partizánska 2275, Modra. 

V prípade záujmu môžete 
kontaktovať aj našich 

obchodných zástupcov: 
tel. č.: +421 911 819 500 

e-mailom: obchod@elesko.sk
www.elesko.sk

Elesko Line
Rubín 

Alibernet
Dunaj

Frankovka modrá
Petit merle – Merlot

Pinot noir – Rulandské modré
Rosa

Zweigeltrebe

( Cervené vína)

SKRYTÝ
POKLAD 
SLOVENSKA
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Niektoré veci sa oplatí 
robiť správne
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POCIT PRÍRODY, 
POHODLIE MESTA
www.zipava.sk
0902 962 242
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ŠTANDARD ZDARMA
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