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DENYS ARCAND

Narodil sa 25. júna 1941 v Deschambaulte, Québec, Kanada. Vyrastal 
v katolíckom prostredí na vidieku, kde navštevoval jezuitskú školu. Neskôr 
sa jeho rodina presťahovala do Montrealu. Na miestnej univerzite vyštudoval 
históriu. Už počas univerzitného štúdia sa živo zaujímal o film a kvôli filmovým 
novinkám z Európy, ktoré sa v Montreale nepremietali, bol ochotný precestovať 
šesťsto kilometrov do kín v New Yorku. V šesťdesiatych rokoch produkoval 
niekoľko dokumentárnych filmov a pracoval aj ako producent a scenárista 
dokumentov pre televíziu. Jeho vlastné dokumentárne filmy mali sociálnu 
tematiku. Ostro kritizoval napríklad vykorisťovanie robotníkov v textilnom 
priemysle. 
Medzinárodnú slávu si vyslúžil najmä ako režisér hraných filmov. 
Úpadok amerického impéria (Le Déclin de l‘empire américain, 1986) sa 
stal kultúrnou udalosťou nielen v Arcandovej rodnej Kanade. Obraz dobre 
zabezpečených intelektuálov, ktorí vedú svoje meštiacke životy plné sexuálnych 
excesov a radovánok, získal viaceré domáce ocenenia, cenu kritikov v Cannes 
a nomináciu na Oscara za najlepší zahraničný film (bola to vôbec prvá nominácia 
v tejto kategórii pre kanadskú kinematografiu). Nemenšieho úspechu sa dočkal 
aj o tri roky neskôr ďalší Arcandov film Ježiš z Montrealu (Jésus de Montréal, 
1989), príbeh neortodoxnej skupiny hercov, ktorých miestny kňaz požiada, aby 
naskúšali veľkonočné pašie. Pod vplyvom biblického príbehu sa však začnú meniť 
aj životy hercov. Film si opäť priviezol cenu z festivalu v Cannes a bol nominovaný 
na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film. Svoj medzinárodne najúspešnejší 
film zrežíroval Arcand o pätnásť rokov neskôr. Invázie barbarov (Les invasions 
barbares, 2003) dejovo nadväzujú na Úpadok amerického impéria – známe 
postavy sexuálnych revolucionárov zobrazuje vo fáze starnutia a zomierania. Film 
získal cenu za najlepší scenár na festivale v Cannes, Oscara za najlepší zahraničný 
film, nomináciu na Oscara za najlepší scenár, niekoľko francúzskych cien Cézar, 
niekoľko nominácií na Zlaté glóbusy, ceny BAFTA atď. Vďaka tomuto filmu sa 
Denys Arcand zaradil medzi velikánov svetovej filmovej réžie.

FILMOGRAFIA

• A l‘est d‘Eaton (1959)
• Seul ou avec d‘autres (1962)
• La maudite galette (1972)
• Réjeanne Padovani (1973)
• Gina (1975)
• Le crime d‘Ovide Plouffe (1984)
• Le déclin de l‘empire américain (1986)
• Jésus de Montréal (1989)

• Les lettres de la religieuse portugaise (1991)
• Montreal Stories (1992)
• Love and Human Remains (1993)
• Joyeux Calvaire (1996)
• Stardom (2000)
• Les invasions barbares (2003)
• L‘Âge des ténebres (2007)
• Le regne de la beauté (2014)



„A ja si kladiem otázku: stupňujúca sa  

vôľa po individuálnom šťastí, ktorú 

pozorujeme teraz v našej spoločnosti, 

neviaže sa historicky na úpadok amerického 

impéria, ktorý práve začíname zažívať? 

Známky úpadku impéria sú všade. 

Obyvateľstvo opovrhuje svojimi vlastnými 

inštitúciami. Znižuje sa počet narodených 

detí. Muži odmietajú slúžiť v armáde.  

Štátny dlh sa stal nekontrolovateľný.  

Stále sa znižuje počet pracovných hodín. 

Sme zaplavení úradníkmi. Elity degenerujú. 

A po stroskotaní marxisticko-leninského  

sna už nemožno nijaký model spoločnosti 

uvádzať ako vzor, ako by sme chceli žiť. 

V súkromnej rovine, ak nie sme mystici  

alebo svätí, je takmer nemožné vymodelovať 

si život podľa nejakého príkladu z nášho 

okolia. Zažívame všeobecný proces rozpadu 

tradičného spôsobu života. Našli by ste 

šarlatánov, ktorí vám povedia, že spása je 

v náboženskej obnove alebo v nejakej inej 

hlúposti. Úpadok civilizácie je však rovnako 

nevyhnutný ako starnutie jednotlivcov. 

V najlepšom prípade možno dúfať, že 

sa dá trochu spomaliť. To je všetko. My 

máme šťastie, že žijeme na okraji impéria. 

Tie zrážky sú tu oveľa jemnejšie.“

DOMINIQUE, ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA
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ÚPADOK IMPÉRIA? INVÁZIE BARBAROV?
(rôzne modely vývoja západnej civilizácie)

Oba názvy Arcandových filmov, rovnako ako mnohé tézy vyslovené jeho 
protagonistami, nás nútia klásť si otázku, v akej fáze vývoja sa nachádza naša 
západná civilizácia. Je to veľmi populárna téma. Police s politologickou a so 
sociologickou literatúrou v kníhkupectvách plnia knihy s veľavravnými názvami: 
Na konci vekov, Zánik západu, Samovražda západu, Ako zabiť civilizáciu, Zánik 
myšlienky pokroku, Zrážka civilizácií... Je to len strašenie alebo sú tieto obavy 
opodstatnené?

Zánik Rímskej ríše 
(osvietenstvo)

Názov prvého z Arcandových filmov odkazuje na klasickú historickú knihu 
Edwarda Gibbona Úpadok a zánik Rímskej ríše, ktorá od čias svojho napísania 
provokovala k otázke, či podobný osud nemôže postihnúť aj modernú západnú 
civilizáciu. Pri uvažovaní o príčinách zániku antického Ríma dochádza Gibbon 
k nasledujúcim záverom: „... úpadok Ríma bol prirodzeným a nevyhnutným 
následkom nesmiernej veľkosti. Blahobyt urýchľoval úpadok. Rozkladné činitele 
sa rozmnožovali úmerne výbojom, a len čo čas alebo náhoda odstránili umelé 
podpery, obrovská stavba podľahla tlaku vlastnej váhy. Príbeh jej skazy je 
jednoduchý a názorný. Nemali by sme sa pýtať, prečo sa Rímska ríša rozpadla, 
ale skôr by sme sa mali čudovať, že sa udržala tak dlho. Víťazné légie, ktoré si 
v ďalekých vojnách osvojovali neresti cudzincov a žoldnierov, najprv utláčali 
slobodu republiky a neskoršie narušovali majestát purpuru. Cisári v obave 
o osobnú bezpečnosť a verejný poriadok voľky-nevoľky podrývali disciplínu, 
takže légie naháňali strach nielen nepriateľom, ale aj panovníkom. Konštantínove 
zaujaté nariadenia oslabili vojenskú vládu a nakoniec ju rozložili; potom rímsky 
svet zaplavila barbarská potopa.“

Strata ideovej identity

Osobitnú pozornosť venuje Gibbon kresťanstvu ako novej konkurenčnej 
ideológii, ktorá rozložila ríšu založenú na vojenských cnostiach: „Pretože 
prvoradým cieľom náboženstva je budúce šťastie, možno nás prekvapí, 
alebo pobúri myšlienka, že zavedenie alebo aspoň zneužívanie kresťanstva 
sčasti ovplyvnilo úpadok a zánik Rímskej ríše. Duchovenstvo úspešne 
hlásalo náuku o trpezlivosti a zbabelosti, nevražilo na spoločenskú 
činorodosť, a posledné pozostatky bojovnosti našli hrob v kláštore. 
Značná časť verejného aj súkromného majetku sa vydávala na náboženské 
a charitatívne ciele, a žold určený vojakom sa utrácal na neužitočné 
zástupy osôb obidvoch pohlaví, ktoré vynikali iba striedmosťou a cudnosťou. 
Viera, fanatizmus, zvedavosť, ale aj svetskejšie vášne ako zlomyseľnosť 



a ctižiadostivosť rozdúchavali plameň teologických sporov. Cirkev, ba 
i štát sa zmietali v náboženských rozporoch. Tie viedli zavše ku krvavým, 
a vždy k nezmieriteľným zrážkam; odvracali pozornosť cisárov od 
bojísk k synodám, na rímsky svet doľahla nová tyrania a prenasledované 
sekty sa stávali skrytými nepriateľmi krajiny...“ 
Gibbonov súčasník Montesquieu cituje vo svojom diele O veľkosti a úpadku 
Rimanov rímskeho prefekta Symmacha, ktorý sa v liste cisárom sťažuje na 
rozvratnú silu nového náboženstva a úpadok pripisuje odklonu od starých 
tradícií a hodnôt. Jeho slová odzneli počas dejín mnohokrát v rôznych ozvenách, 
keď zástancovia tradícií vinili všetko nové z úpadku: „Čo nás môže lepšie viesť 
k poznaniu bohov ako skúsenosť z úspechov našej minulosti? Musíme ostať 
verní toľkým storočiam a kráčať v šľapajach svojich otcov, ktorí tak šťastne 
nasledovali príklad svojich otcov. Pomyslime len, že Rím k vám hovorí a vraví: 
,Veľkí panovníci, otcovia vlasti, majte v úcte roky, počas ktorých som vždy 
zachovával slávnostné obrady svojich predkov: to náboženstvo podriadilo celý 
svet mojim zákonom; vďaka nemu bol Hannibal zahnaný od mojich hradieb 
a Galovia z Kapitolia. Žiadame mier pre bohov našej vlasti; žiadame ho pre 
svojich domácich bohov.‘“ 
Kým Rimania verní starým bohom pripisovali živelné katastrofy a ekonomický 
úpadok ríše hnevu týchto bohov za to, že nové náboženstvo odstraňuje ich 
chrámy a oltáre, kresťania odpovedali na tieto výpady racionálnou kritikou 
rímskych inštitúcií a pohanskej zhýralosti, ktoré boli podľa nich zodpovedné 
za úpadok: „Kresťania tvrdili,“ píše Montesquieu „že ríšu zničil Diocletianus, 
pretože si pribral troch spoluvládcov a každý z nich chcel rovnako veľa 
utrácať a udržiavať rovnako silné vojská, ako keby bol cisárom: ďalej preto, že 
množstvo tých, ktorí brali, nebolo úmerné počtu tých, ktorí platili, a zaťaženie 
daňami sa natoľko zvýšilo, že roľníci opustili zeme, ktoré sa menili na lesy.“  

Hrozí Západu ďalší úpadok?

Gibbon vo svojej knihe dospieva aj k „zaujímavej otázke, či Európe hrozia 
pohromy, ktoré kedysi zmietli rímske vojská a ustanovizne“. Podľa neho však 
bola novoveká Európa oproti Rímu vnútorne dostatočne silná na to, aby ju 
nepoložili vnútorné protirečenia: „Jej rôznorodé obyvateľstvo dosiahlo takmer 
rovnaký stupeň vzdelanosti a kultúry. Rovnováha síl sa bude meniť a blahobyt 
náš či našich susedov sa môže zvyšovať, alebo upadať, ale tie drobné výkyvy 
v podstate nijako nenaštrbia všeobecný poriadok, sústavu remesiel, zákonov 
a mravov, ktorými Európa aj s kolóniami tak vyniká nad ostatným svetom.“ 
Okrem vnútorných problémov je tu podľa Gibbona, pravda, aj druhý faktor, 
ktorý prispel k zániku Rímskej ríše, a to dramatické udalosti za hranicami 
ríše a následné invázie barbarov: „Sever Európy a Ázie za Rýnom a Dunajom 
oplýval nesčíselnými kmeňmi chudobných, chamtivých a nepokojných lovcov 
či pastierov. Smelo narábali zbraňami a dychtili po tom, aby sa mohli zmocniť 
ovocia pracovitosti. Barbarským svetom lomcovali náhle vojny a mier Gálie 
či Itálie narušili zvraty v ďalekej Číne. Na úteku pred víťaznými Húnmi 
zamierili na západ. Príval mohutnel, lebo sa k nemu postupne pridávali 
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zajatci a spojenci. Utekajúce kmene, ktoré ustupovali pred Húnmi, menili sa 
zase na dobyvateľov. Na Rímsku ríšu doliehal znásobený tlak nespočetných 
barbarských oddielov; len čo padli prvé oddiely, uvoľnené miesto okamžite 
zaujali noví útočníci.“ Gibbon však tvrdil, že týmto európskym barbarom 
neostávalo v kontakte s upadajúcou ríšou aj tak nič iné, len prijať kresťanstvo 
a civilizáciu a to bude platiť aj pre nové generácie prípadných barbarov, ktoré 
sa môžu objaviť na horizonte: „Na mieste primitívnych dedín, roztrúsených 
medzi lesmi a močiarmi, vyrástlo v Nemecku dvetisíctristo opevnených miest. 
Postupne vznikli kresťanské kráľovstvá v Dánsku, vo Švédsku a v Poľsku. 
Hanzoví kupci a teutónski rytieri kolonizovali baltické pobrežie až po Fínsky 
záliv. Od Fínskeho zálivu až po východný oceán sa dnes rozprestiera mohutné 
civilizované Rusko. Na brehoch riek Volga, Ob a Lena sa udomácnil pluh, 
krosná a vyhňa, a najdivšie tatárske hordy vedia, čo je to strach a poslušnosť. 
Samotní barbari ovládajú už len úzky pás zeme, a zvyšky Kalmykov či Uzbekov, 
ktorých sily možno zrátať takmer na prstoch, nevyvolávajú vo veľkej Európe 
nijaké vážne obavy. Pre túto zdanlivú istotu by sme však nemali zabúdať, že noví 
nepriatelia a neznáme nebezpečenstvá môžu povstať z odľahlých končín, ktoré 
si na mape bezmála ani nevšimneme. Arabi, čiže Saracéni, ktorí si podmanili 
svet od Indie až po Španielsko, živorili v biede a ústraní, kým Mohamed 
nevdýchol do divošských tiel plameň nadšenia. (...) Európa sa dnes delí na 
dvanásť mocných, hoci nerovných kráľovstiev, tri usporiadané republiky a na 
viaceré menšie samostatné štáty. Tyranské výstrelky drží na uzde vzájomný vplyv 
obáv a hanby. Republiky prerástli do usporiadanej stability a monarchie nasiakli 
zásadami slobody, či aspoň umiernenosti. Pod tlakom všeobecného ducha čias 
sa aká-taká česť a spravodlivosť udomácnili aj v tých najpochybnejších režimoch. 
V mieri urýchľuje rozvoj vedy a priemyslu konkurencia mnohých podnikavých 
súperov. Za vojny európske armády zvádzajú mierne a nerozhodné bitky. 
Keby sa z tatárskych pustatín vynoril divošský dobyvateľ, musel by postupne 
premôcť robustných ruských roľníkov, početné nemecké vojská, rytierskych 
Francúzov a neohrozených slobodných občanov Británie, ktorí by sa azda 
spojili v záujme spoločnej obrany. Keby víťazní barbari zotročili a spustošili 
Európu až po Atlantický oceán, desaťtisíc plavidiel by odviezlo z ich dosahu 
zvyšky civilizovanej spoločnosti. Európa by ožila a rozkvitla na americkej 
pevnine, kde si už založila svoje kolónie a ustanovizne. (...) ... zničenie mesta 
je nákladné a náročné podujatie a pracovitý národ chránia vynálezy, ktoré 
prežili bojovnosť a nahradili ju. Delo a opevnenia predstavujú pre tatárskeho 
koňa neprekonateľnú prekážku. Európe nehrozia v budúcnosti vpády 
barbarov, lebo by si ju mohli podmaniť len vtedy, ak by prestali byť barbarmi.“ 
Gibbon tu vyslovuje myšlienku, ktorú po ňom budú opakovať mnohí – 
západná kultúra sa úpadku nemusí báť, pretože vnútorne smeruje k stavu 
bez vážnejších protirečení a ak by jej chcel niekto z vonkajších nepriateľov 
technicky, ekonomicky alebo kultúrne vážnejšie konkurovať, musel by 
nutne prevziať jej hodnoty a spoločenské ustanovizne, a tým fakticky prestal 
byť pre ňu nebezpečenstvom. Túto myšlienku však budú čoraz častejšie 
rôzni myslitelia napadať ako výsledok západnej domýšľavosti a kultúrneho 
šovinizmu. 
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Koniec dejín podľa Fukuyamu
 
Podľa niektorých mysliteľov sme na konci dejín, to však neznamená, že sme 
vo fáze úpadku. Americký politológ Francis Fukuyama sa začiatkom 90. rokov 
preslávil knihou Koniec dejín. Tento koniec však nie je chápaný negatívne, 
spenglerovsky, nesprevádza ho chaos a apokalyptické výjavy, skôr naopak. 
Dejiny civilizácií podľa Fukuyamu nie sú cyklické, nemajú svoj vznik, nárast, 
vrchol a dramatický zánik, ale sú lineárnym napredovaním k vrcholu, ktorý 
predstavuje koniec dejín. Koniec, ktorý neprináša skazu, ale naplnenie všetkých 
ľudských potrieb. Takýmto pozemským rajom je pre Fukuyamu celosvetová 
liberálna demokracia. Krajiny s týmto spoločenským zriadením vstupujú 
do svojho posthistorického obdobia – nedochádza v nich už k ďalšiemu 
historickému vývoju, pretože tieto spoločnosti už neobsahujú žiadne závažné 
vnútorné protirečenia a žiadne hlboké zdroje nespokojnosti, ktoré by viedli 
k ich rozvratu, a teda k ďalším historickým udalostiam. Dejiny sa liberálnou 
demokraciou končia, pretože podľa Fukuyamu práve liberálna demokracia 
najlepšie uspokojuje nielen ľudskú potrebu po fyzickom prežití tela, ale aj 
potrebu po všeobecnom uznaní a dôstojnosti ľudskej osobnosti.  
Fukuyama tvrdí, že je len otázkou času, kedy sa k liberálnej demokracii 
dopracuje väčšina sveta, pretože – ako je Fukuyama presvedčený – prijatie 
tohto spoločenského zriadenia nie je podmienené žiadnym špecifickým 
historickým a kultúrnym vývojom. Fukuyama sa tým snažil odpovedať na 
námietky niektorých svojich kritikov, ktorí tvrdili, že napríklad Rusi nie sú 
schopní prejsť na liberálnu demokraciu kvôli svojej vrodenej národnej túžbe 
po silnom vodcovi. Podľa Fukuyamu však proces prechodu k liberálnej 
demokracii ide naprieč kultúrami a kultúra, ktorá ho odmietne, sa automaticky 
stavia na perifériu a nemá šancu vážnejšie ohroziť alebo konkurovať krajinám 
s liberálnou demokraciou. Ak sa chce totiž krajina industrializovať a urbanizovať, 
nutne tým zároveň vytvára podmienky na vznik liberálnej demokracie. Procesy 
industrializácie a urbanizácie vytvárajú vrstvu vzdelaných odborníkov a mestskej 
strednej vrstvy, ktorá sa dožaduje svojich práv, uznania a dôstojnosti. Nedá sa 
preto technologicky a ekonomicky držať krok s liberálnymi demokraciami bez 
toho, aby v spoločnosti automaticky nevznikali jej zárodky.  
Napriek tomu, že Fukuyamov optimistický pohľad na dejiny mal mnohých 
odporcov a kritikov (niektoré námietky ešte spomenieme), v období svojho 
vzniku mal silnú oporu v aktuálnych historických udalostiach. V sedemdesiatych 
rokoch prešli európske diktatúry v Španielsku, Portugalsku a v Grécku 
k demokracii. V rovnakom čase boli vo väčšine latinskoamerických krajín 
zosadené alebo dobrovoľne odstúpili vojenské diktatúry a odovzdali moc civilnej 
vláde. V juhovýchodnej Ázii sa zasa z krajín s liberálnou ekonomikou stávali 
hospodárske tigre, ktoré slúžili ostatným ázijským krajinám ako príklad úspechu 
trhovej spoločnosti. Čína sa počas osemdesiatych rokov liberalizovala aspoň 
ekonomicky. Konečne, koncom osemdesiatych rokov sa rozpadol východný 
blok ako dovtedy jediný vážny ideologický konkurent Západu a zdalo sa, že 
jeho pozostatky vrátane Ruska sa skôr či neskôr stanú tiež súčasťou sveta 
vyznávajúceho princípy liberálnej demokracie. 
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Únava demokraciou

Ani samotný Fukuyama však nepodlieha optimizmu absolútne a v závere svojej 
knihy naznačuje aj možnosti pádu západnej liberálnej demokracie, čím vlastne 
nepriamo spochybňuje ústrednú tézu svojej knihy a pripúšťa, že dejiny môžu 
byť aj cyklické a po vzostupe zákonite nastáva aj pád civilizácie:  
„Predstavme si, že svet sa takpovediac ‚zaplnil‘ liberálnymi demokraciami, že 
neexistuje už žiadna významnejšia tyrania alebo útlak, proti ktorým by bolo 
treba bojovať. Zo skúsenosti vyplýva, že ak ľudia nemôžu bojovať za spravodlivú 
vec, pretože to za nich urobili predchádzajúce generácie, začnú bojovať proti 
nej. Pustia sa do boja kvôli samotnému boju. Inými slovami, budú zápasiť 
z akejsi nudy: nevedia si totiž predstaviť život vo svete bez bojov. A ak je väčšia 
časť sveta, v ktorom žijú, charakterizovaná mierumilovnou a prosperujúcou 
liberálnou demokraciou, budú bojovať proti mieru, prosperite a demokracii. (...)
Znudenosť mierom a prosperitou mala v minulosti oveľa závažnejšie dôsledky. 
Ako príklad uveďme prvú svetovú vojnu. Dôvody tohto konfliktu sú dosť zložité, 
kontroverzné a stále vyvolávajú diskusie. Ako príčiny vojny sa uvádza nemecký 
militarizmus a nacionalizmus, postupujúci rozklad európskej rovnováhy síl, 
čoraz väčšia strnulosť aliancií, impulzy zo strany doktrín a technológií a hlúposť 
a ľahkomyseľnosť jednotlivých vodcov. Všetky mali svoj význam, ale okrem 
nich viedol k vojne ešte jeden nepostihnuteľný, no zásadný faktor: celý rad 
európskych spoločností vojnu jednoducho chcel, pretože už nedokázal zniesť 
monotónnosť a nedostatok spoločenstva v občianskom živote. Zoznam krokov 
a rozhodnutí, ktoré konflikt vyvolali, sa spravidla zameriava na racionálne 
strategické úvahy a zabúdajú na nesmierne nadšenie ľudu, ktoré väčšinu 
krajín doviedlo k mobilizácii. Ostré rakúsko-uhorské ultimátum Srbsku po 
zavraždení arcivojvodu Františka Ferdinanda v Sarajeve bolo v Berlíne privítané 
vzrušenými masovými demonštráciami na podporu Rakúsko-Uhorska napriek 
tomu, že samotnému Nemecku o nič nešlo. V priebehu siedmich rozhodujúcich 
dní na konci júla a začiatku augusta 1914 sa konali veľké nacionalistické 
zhromaždenia pred ministerstvom zahraničných vecí a cisárskym palácom; 
keď sa cisár 31. júla vracal z Postupimu do Berlína, kolónu automobilov 
obklopil dav a hlasne sa dožadoval vojny. V takejto atmosfére sa robili kľúčové 
rozhodnutia, ktoré viedli ku konfliktu. Podobné scény v rovnakom týždni 
videli aj Paríž, Petrohrad, Londýn a Viedeň. Vzrušenie davov pramenilo 
hlavne z pocitu, že vojna znamená stmelenie národa a jednotu občanov, teda 
prekonanie rozdielov medzi kapitalistami a proletariátom, medzi protestantmi 
a katolíkmi, medzi statkármi a nádenníkmi, ktoré boli typické pre občiansku 
spoločnosť. Jeden svedok opísal svoje dojmy z berlínskeho davu takto: „Nikto 
nikoho nepozná. Všetkých sa však zmocňuje najhlbšie pohnutie: Vojnu, 
vojnu a pocit súdržnosti.“ 
V roku 1914 mala Európa za sebou sto rokov mieru, pretože posledný 
veľký konflikt bol urovnaný na Viedenskom kongrese. Toto storočie 
bolo v znamení rozkvetu moderných technologických civilizácií, pretože 
industrializácia priniesla materiálnu prosperitu a vznik stredostavovskej 
spoločnosti. V predvojnových demonštráciách, ktoré sa odohrali 
v rôznych hlavných mestách v auguste 1914, možno do určitej miery 
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vidieť vzburu proti stredostavovskej civilizácii, vyznačujúcej sa bezpečím, 
prosperitou a nedostatkom výziev.“ 
Fukuyamov koniec dejín akosi ráta s objavením sa nemenného liberálno- 
-demokratického človeka, ktorý z nudy alebo nervozity sám nevyhodí do povetria 
základné piliere liberálnej demokracie. Ibaže historické skúsenosti nás poúčajú, 
že žiaden takýto človek neexistuje, že v každom z nás driemu okrem sklonov 
k demokracii, ktorá najefejtívnejšie spĺňa našu túžbu po uznaní, aj sklony 
k autoritatívnym režimom. Aby sme ostali pri príkladoch z prvej svetovej vojny, 
Stefan Zweig vo Svete včerajška o premenách liberálnych ľudí na militantných 
fanatikov píše: „Priatelia, ktorých som vždy poznal ako individualistov 
z presvedčenia, ba dokonca ako duchovných anarchistov, sa zmenili cez noc 
na fanatických patriotov a z patriotov na nenásytných anexionistov.“

Konzument nahrádza občana 

Námietky voči Fukuyamovi prišli z pravého i ľavého spektra. Mechanizmy, 
ktoré podľa Fukuyamu zaručia narastanie obľúbenosti liberálnej demokracie 
v budúcnosti – najmä trhová ekonomika, ktorá vraj najlepšie odráža ľudskú 
prirodzenosť, udržiava v spoločnosti súťaživosť, podporuje technologický rozvoj 
a najefektívnejšie uspokojuje potreby obyvateľov – môže byť pre liberálnu 
demokraciu paradoxne najväčším nebezpečenstvom, pretože podkopáva 
piliere verejnej služby, ktoré nesú celú váhu liberálnej demokracie na svojich 
pleciach. Občania sa ako v upadajúcom Ríme menia na konzumentov. Štát je 
nahrádzaný trhom. Píše o tom okrem iných aj anglický marxistický historik 
Eric Hobsbawm, ktorý v jednej svojej eseji opisuje návrat „politikov a ideológov 
k ultraradikálnej laissez-faire kritike štátu, ktorá hlása, že úloha štátu musí 
byť za každú cenu zmenšovaná. Tvrdí sa, skôr na základe teologického 
presvedčenia, než na základe historických dokladov, že akékoľvek služby, 
ktoré môžu štátne úrady poskytovať, sú buď nežiaduce, alebo ich môže lepšie, 
účinnejšie a lacnejšie poskytovať „trh“. Od tej doby trvá masívne nahrádzanie 
verejných služieb súkromnými a privatizovanými službami... Také typické oblasti 
pôsobenia národnej či miestnej správy, ako sú pošty, väznice, školy, dodávatelia 
vody, ba i sociálne služby boli prevedené či pretransformované na obchodné 
podnikanie; štátni zamestnanci boli presunutí do nezávislých agentúr alebo 
nahradení komerčnými subdodávateľmi. Dokonca aj časti obrany sú zverované 
subdodávateľom. A, samozrejme, modus operandi súkromnej firmy usiľujúci 
o maximalizáciu zisku sa stal aj modelom, ktorým sa chce riadiť aj vláda. 
A práve do takej miery, v akej sa tak deje, má štát tendenciu spoliehať sa na to, 
že súkromné ekonomické mechanizmy nahradia aktívnu aj pasívnu mobilizáciu 
jeho občanov. Nie je možné poprieť, že v bohatých krajinách sveta ponúkli 
obdivuhodné triumfy ekonomiky spotrebiteľom viac, než dokázala vláda či 
kolektívne akcie sľúbiť alebo poskytnúť v chudobnejších časoch. 
Ale práve v tom je ten problém. Ideál zvrchovanosti trhu nie je doplnkom 
liberálnej demokracie, ale jej alternatívou. Je to vlastne alternatíva akéhokoľvek 
druhu politiky, pretože popiera potrebu politických rozhodnutí, čo sú práve 
rozhodnutia týkajúce sa spoločných či skupinových záujmov odlišných od 
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sumy rozhodnutí (...) jedincov uspokojujúcich svoje súkromné túžby. V každom 
prípade ideál trhovej ekonomiky predpokladá, že pokračujúci kritický proces 
zisťovania toho, čo ľudia chcú, tak ako ho nám ponúka trh (a prieskum trhu), 
musí byť efektívnejší než príležitostné návraty k veľmi približným volebným 
výsledkom. Účasť na politike je nahradená účasťou na trhu; občan je nahradený 
spotrebiteľom. Fukuyama tvrdí, že voľba nevoliť, podobne ako voľba nakupovať 
v supermarkete namiesto v miestnom obchodíku, „odráža demokratickú voľbu 
urobenú občanmi. Oni sami chcú dominanciu konzumu“. To nepochybne chcú, 
ale je táto voľba kompatibilná s tým, čo je považované za liberálno-demokratický 
politický systém?“ Vstup trhových princípov do politiky a nahradenie občanov 
zákazníkmi vedie podľa Hobsbawma liberálnu demokraciu do čoraz väčších 
problémov, ktoré v mnohom pripomínajú problémy upadajúceho Ríma. 
Spoločenský politický život upadá. Politika a verejný život sa snažia prispôsobiť 
požiadavkam svojich konzumentov. Ibaže mnohé ekologické alebo morálne 
problémy sa nedajú riešiť na základe dopytu občanov-konzumentov. Práve tak 
určitý výskum nemôže byť závislý len od princípov trhu. A len ťažko môžeme 
zabrániť ekologickej katastrofe, ak sa politické strany budú naďalej marketingovo 
riadiť len tým, čo voliči chcú. „Ako môžu byť financie štátu riadené racionálne, 
ak vlády samy seba presvedčili, že akýkoľvek návrh zvýšiť dane sa všade rovná 
volebnej samovražde a ak sú kvôli tomu volebné kampane súťažami vo fiškálnom 
krivoprísažníctve a vládne rozpočty cvičením vo fiškálnom zahmlievaní?“

Huntingtonova zrážka civilizácií

Jedným z hlavných kritikov Fukuyamovho optimistického pohľadu na aktuálny 
stav Západu je americký politológ Samuel Huntington. Podľa neho je Západ  
už asi sto rokov v stave postupného mocenského i ekonomického úpadku.  
Podľa Huntingtona existuje na zemi osem hlavných civilizácií – západná, 
latinskoamerická, pravoslávna, islamská, africká, hinduistická, japonská 
a čínska. Západ dominoval svetu v rokoch 1500 až 1920. (Mimochodom, 
podľa Huntingtona to nebolo v dôsledku nadradenosti jeho ideí, hodnôt alebo 
náboženstva, ale pre jeho schopnosť veľmi efektívne používať organizované 
násilie.) Západu sa podarilo postupne kontrolovať a kultúrne vplývať na 
35 percent zemského povrchu (1800), 65 percent (1878) a konečne 84 percent 
(1914). V prvej polovici 20. storočia sa zdalo, že ak chce zvyšok sveta držať 
so Západom krok, nutne sa musí pozápadniť – prevziať západné demokratické 
inštitúcie a liberálne hodnoty. Odvtedy však vplyv Západu (vojenský, politický 
aj kultúrny) pomaly upadá a týmto úpadkom stráca na význame aj jeho kultúra. 

Ekonomický úpadok

Západ začína zaostávať ekonomicky, a to hlavne za Čínou a juhovýchodnou 
Áziou. Ich narastajúca ekonomická sila, industrializácia a urbanizácia pritom 
podľa Huntingtona nevedie tieto spoločnosti k západným hodnotám liberálnej 
demokracie, ako predpokladal Fukuyama. Skôr naopak. Juhovýchodná Ázia 
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sa cíti ekonomicky úspešná vďaka svojim vlastným hodnotám (šetrnosť, 
disciplína, lojalita, kolektivizmus), ktoré často stoja v opozícii voči hodnotám 
západnej liberálnej demokracie (individualizmus, dešpekt voči autoritám atď.). 
V nezápadných spoločnostiach čoraz častejšie prevláda názor, že ak chcú byť 
ekonomicky úspešné ako juhovýchodná Ázia, musia importovať zásady čínskej 
civilizácie založenej na konfucianizme a podriadenosti jednotlivca kolektívu.  
Západ síce ešte stále riadi svetový bankový systém, všetky tvrdé meny, no to je 
len dedičstvo usporiadania sveta po druhej svetovej vojne, ktoré už neodráža 
aktuálnu situáciu. Západ čoraz viac sužujú jeho vnútorné ekonomické problémy 
– ekonomický rast je pomalší ako v Ázii, nezamestnanosť rastie, dôchodkový 
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systém má problémy spôsobené klesajúcou demografickou krivkou, veľké 
schodky v štátnych rozpočtoch nezadržateľne rastú...

 
Demografický úpadok

Západná civilizácia upadá aj demograficky a jej obyvateľstvo predstavuje čoraz 
menší zlomok svetovej populácie. Demografický boom prežíva v súčasnosti 
najmä islamská civilizácia, čo je podľa Huntingtona jedným z hlavných dôvodov, 
prečo bola za posledných 20 rokov práve táto civilizácia v konflikte s každou 
so susedných civilizácií (so západnou v bojoch medzi bosenskými moslimami 
a Chorvátmi a počas teroristických útokov v New Yorku, Londýne a v Madride; 
s pravoslávnou v bojoch v Čečensku, medzi bosenskými moslimami a Srbmi, 
medzi Arménskom a Azerbajdžanom; s africkou v Sudáne, Keni, Čade; 
s hinduistickou v bojoch medzi Indiou a Pakistanom o Kašmír; s čínskou 
v násilnostiach v Malajzii a v Indonézii). Viaceré výskumy naznačujú, že 
násilné správanie skupiny narastá, ak mladá populácia medzi 15 a 24 rokom 
života prekročí hranicu 20 percent celkovej populácie. (Stalo sa to na Srí 
Lanke, v Čečensku, Kosove atď.) Mladí ľudia sú na jednej strane radikálnejší 
a náchylnejší k revolúciám a prevratom, na druhej strane populačná expanzia 
jednej etnickej skupiny vedie k etnickým čistkám páchaným druhou skupinou. 
Demografická explózia viedla aj v dejinách Európy k mimoriadne násilnému 
správaniu jej populácie. Predchádzala napríklad križiackym výpravám alebo 
exodom do Ameriky sprevádzaným masívnym vyvražďovaním indiánskych 
kmeňov. Západná civilizácia teda okrem ekonomiky zaostáva aj demograficky, 
pričom demografický boom susedných civilizácií môže spôsobiť na ich 
spoločných hraniciach stále napätie.  

Kultúrny úpadok 

Západ prestáva dominovať podľa Huntingtona svetu aj kultúrne. So západnou 
kultúrou (a hlavne popkultúrou) sa nešíria aj západné hodnoty, skôr naopak. 
Svet konzumáciou západnej popkultúry nepreberá jej najcennejšie hodnoty, 
skôr si voči Západu vytvára účinné protilátky. Huntington to komentuje 
vo svojom často citovanom, v čase svojho vzniku takmer desivo prorockom 
výroku: „Pokojne si môžeme predstaviť, ako sa niekde na Blízkom východe 
skupina mladých mužov, ktorí na sebe majú džínsy, pijú kokakolu a medzi 
úklonmi smerom k Mekke počúvajú rap, pripravuje na bombový útok na 
americké lietadlo.“ A ďalej Huntingtom dodáva: „Čo to vypovedá o Západe 
samotnom, ak jeho príslušníci stotožňujú svoju civilizáciu s bublinkovou 
limonádou, vyblednutými nohavicami a nezdravým jedlom?“ Žiaden rozhodujúci 
export západných liberálnych hodnôt sa nekoná ani dominanciou angličtiny 
v medzinárodnej komunikácii. Je to len lingua franca ako v stredoveku latina. 
Používanie latinčiny nezabránilo rozpadu antického sveta. To, že Čína prevzala 
z Indie budhizmus, neznamená, že sa Čína „poindičtila“. Civilizácie medzi 
sebou odjakživa preberali kultúrne prvky, to však neznamená, že by prichádzali 
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o svoju pôvodnú identitu. Pôvodná kultúrna identita je vo väčšine prípadov oveľa 
silnejšia ako kultúrny alebo ideologický import. Huntington používa príklad 
Bosny. Ideológia tam štyridsať rokov stierala kultúrne rozdiely medzi moslimami, 
pravoslávnymi Srbmi a západnými Chorvátmi, no hneď ako ideológia padla, každá 
skupina sa okamžite prihlásila k svojmu civilizačnému okruhu – Srbi k Rusom, 
Chorváti k EÚ a moslimovia k Turecku, Iránu a k Saudskej Arábii...  
Západná civilizácia založená na princípoch liberálnej demokracie teda stráca 
v súťaži s ostatnými civilizáciami ekonomicky, demograficky i kultúrne. Jediné 
pole, na ktorom, zdá sa, bude dominovať aj v budúcnosti, je veda a technika, 
pretože najlepšie mozgy sveta sú prirodzene priťahované individualizmom 
a súťaživosťou Západu. Či to však Západu bude stačiť, je otázne.  

Civilizácia verzus civilizácia 

Pri opise súčasného stavu Západu Huntington cituje Carolla Quigleyho, 
autora periodizácie vývoja civilizácií. Po období formovania, dozrievania 
a expanzie dospel Západ do svojho vrcholu – je tu systém bezpečnostných 
zmlúv, ktoré zabraňujú možným vojnám v rámci západnej kultúry. Je tu 
okrem toho množstvo obchodných dohôd, redukcií vnútorných obchodných 
bariér, zavedenie jednotných mier, váh a meny, a to všetko pre zabezpečenie 
obdobia prosperity na Západe. V doterajších civilizáciách však vždy ukončili 
toto obdobie vpády vonkajších barbarov alebo vnútorný rozpad spoločnosti. 
Väčšinou sa oba tieto faktory úpadku kombinovali. Situáciu pred úpadkom 
Quigley opisuje nasledovne: „Nastávajú akútne ekonomické depresie, upadá 
životná úroveň, rôznorodé záujmy vyvolávajú občianske vojny, vzrastá 
negramotnosť a spoločnosť sa neustále oslabuje. Dochádza k márnym pokusom 
zastaviť straty legislatívou, no úpadok pokračuje ďalej. Náboženské, intelektuálne, 
spoločenské a politické roviny spoločnosti začínajú vo veľkom meradle strácať 
lojalitu ľudových más. V spoločnosti sa šíria nové náboženské hnutia. Narastá 
neochota bojovať za spoločnosť alebo ju hoci len podporovať odvádzaním daní.“ 
Ak bolo 20. storočie súbojom ideológií, svet 21. storočia bude podľa Huntingtona 
svetom zrážky civilizácií. Aj ten najmenší konflikt bude mať nábeh definovať 
sa ako civilizačný. Ak, napríklad, začnú spolu bojovať dva africké kmene, 
takmer okamžite bude mať jeden tendenciu identifikovať sa ako kresťanský 
a ten druhý ako moslimský, pretože ten prvý bude môcť rátať s finančnou, 
technologickou a potravinovou pomocou zo Západu, kým ten druhý sa môže 
spoľahnúť na prísun financií zo Saudskej Arábie, mudžahídov z Afganistanu 
a vojenských poradcov z Iránu. Západ môže v tomto období konfliktov 
nadväzovať spojenectvá s príbuznými civilizáciami – hlavne latinskoamerickou 
či pravoslávnou. Skutočnosťou však je, že obdobie západnej politickej 
hegemónie je preč a s ňou sa podľa Huntingtona rozplynul aj sen o celosvetovej 
liberálnej demokracii  postavenej na individualizme, právach jednotlivca, 
pluralite, sekularizme a vláde zákona, pretože – ako píše – kultúra v doterajších 
dejinách vždy šla v šľapajach moci.



„Viem si predstaviť, že z pohľadu dieťaťa 

všetko, čo sa vtedy dialo, muselo vyzerať 

trochu odporne. My sme tomu hovorili 

sexuálna revolúcia.“

RÉMY, INVÁZIE BARBAROV



SEXUÁLNA REVOLÚCIA (A JEJ REFLEXIA)

Sexualita ako oslobodenie od systému

Jednou z hlavných tém Arcandových filmov je sexualita a jej premeny 
po sexuálnej revolúcii. Proces sexuálneho uvoľnenia v priebehu 60. rokov 
20. storočia sa spočiatku v literatúre reflektoval ako jednoznačne pozitívny 
akt oslobodenia ľudskej individuality. Reštrikcie, zákazy a tabu, ktoré na 
sexualitu uvalila konzervatívna viktoriánska spoločnosť, boli posledné bašty 
starého autoritárskeho režimu, ktoré bolo treba zbúrať. V čase, keď už 
kultúra a politika mali aspoň v západnom svete za sebou proces liberalizácie, 
sexualita bola ešte stále zviazaná puritánskou morálkou, ktorá sa človeka 
snažila podrobiť potlačením toho najľudskejšieho v ňom – jeho sexuality. Krátko 
pred vypuknutím sexuálnej revolúcie sa na morálne reštrikcie čoraz viac ľudí 
pozeralo tak, ako to opisuje pasáž z Orwellovho románu 1984:  
„Júlia merala všetko vlastnou sexualitou. Len čo o ňu tak či onak zavadili, 
preukazovala prenikavý úsudok. Na rozdiel od Winstona pochopila vnútorný 
význam sexuálneho puritánstva Strany. Nebolo to len preto, že pohlavný 
pud vytvára svoj vlastný svet mimo nadvlády Strany, a ten práve preto treba 
zničiť tak rýchlo, ako je len možné. Dôležitejšie bolo, že pohlavné odriekanie 
vyvoláva hystériu, ktorá je vítaná, lebo ju možno premeniť na vojnovú horúčku 
a vzývanie vodcu. Vysvetľovala to takto: „Pri milovaní človek vydáva energiu; 
a po ňom sa cíti šťastný a je mu všetko jedno. Lenže oni neznesú, aby sa 
človek cítil takto. Oni chcú, aby človek jednostaj energiou sršal. Všetko to 
mašírovanie sem a tam, jasanie a mávanie zástavami, je jednoducho spotvorený 
sex. Ak je človek vnútorne šťastný, prečo by sa mal vzrušovať Veľkým bratom, 
trojročnicami, Dvoma minútami nenávisti a všetkými ostatnými gebuzinami?“ 
Svätá pravda, pomyslel si. Medzi cudnosťou a politickou pravovernosťou je 
priama a spríbuznená súvislosť. Veď ako inak možno na správnej úrovni udržať 
strach, nenávisť a hlúpu dôverčivosť, ktoré Strana potrebuje u svojich členov, 
ak nie tým, že potlačí v nich nejaký mocný pud a využije ho ako hnaciu silu? 
Sexuálny pud je pre Stranu nebezpečný, a preto ho Strana obrátila vo svoj 
prospech.“ 

Nová sexuálna diktatúra

Po tom, čo v šesťdesiatych rokoch prebehla v západnom svete sexuálna 
revolúcia, začali sa voči jej výdobytkom objavovať aj kritické výhrady, 
a to nielen z radov cirkevných hodnostárov a teológov, ktorí, prirodzene, 
vystupovali od samého začiatku veľmi ostro proti liberalizácii sexuálnych 
vzťahov. Kritika sa objavila aj v sekulárnych kruhoch a na sexuálnu 
revolúciu mierila z dvoch smerov. 
Prvý prúd kritiky smeroval takpovediac k technickej stránke sexuality. 
Sexuálna revolúcia síce odstránila diktát starých morálnych noriem, vzápätí 
ho však nahradila oveľa zdrvujúcejším diktátom „technických“ noriem, 
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ktoré sa na sexualitu začali klásť. V podstatných bodoch zhŕňa tento prúd 
kritiky pasáž z románu Jake‘s Thing od slávneho anglického spisovateľa 
Kinsleyho Amisa. Jake, hlavný hrdina jeho románu, vyslovuje v dialógu so 
svojím sexuológom svoje výhrady nasledovne: 
„... dovoľte mi, aby som vám pripomenul, čo ste mi vraveli (...) totiž, 
že represívne postoje spoločnosti vo mne vyvolávajú stiesnené pocity, 
spôsobujú, že sa nedokážem sexuálne uvoľniť. Represívne? V roku 
tisícdeväťstosedemsesiatsedem? V dobe, keď sa ešte spoločnosť správala 
represívne, ak to tak vôbec niekedy bolo, som vôbec žiadne problémy nemal 
– moje problémy nastali, až keď spoločnosť začala byť... hm... permisívnou. 
Za starých čias nevedelo množstvo ľudí, mužov aj žien, čo majú vlastne od 
sexu očakávať, takže si ani veľmi nelámali hlavu, keď im to z tejto stránky 
nejako haprovalo. Naproti tomu teraz každý vie, čo sa od neho v tomto 
ohľade očakáva a môže si presne spočítať, koľko milimetrov či sekúnd, či 
kvapiek mu chýba do normy – čo mu, samozrejme, veľmi pomôže, aby sa 
dokonale uvoľnil, však... A z toho potom vyrastá ten pocit viny a hanby, 
z vedomia, že človek nejako zaostáva, nesplňuje to, čo sa od neho očakáva 
– vám sa to, samozrejme, bude zdať príliš jednoduché, príliš povrchné. 
Vážne si to myslíte? Pokiaľ ide o tú druhú koncepciu, vašu koncepciu, totiž 
to, že je vo mne niekde hlboko zakorenený pocit viny a hanby nad tým, že 
vôbec mám nejaké sexuálne potreby, čo vás oprávňuje k názoru, že to, čo je 
uložené niekde hlboko, je dôležitejšie než to, čo je na povrchu?“ 

Inakosť túžby druhého

Na tento prúd kritiky odpovedali viacerí historici, sociológovia a filozofi, 
medzi inými aj u nás známy Gilles Lipovetsky: „Už dobrých päťdesiat rokov 
sa rozhojňujú texty, ktoré sexuálne oslobodenie prirovnávajú k „vydieračstvu 
permanentnej erekcie“, k „stachanovstvu hedonizmu“, „tyranii genitálií“ 
a diktatúre koitu. Myslíte si, že ste dosiahli voľnosti? Absolútny omyl! Veď naša 
kultúra nás metodicky vyzýva všetko vyskúšať, zbaviť sa bariér a zábran, prežívať 
vrcholnú rozkoš a zmeniť sa na atlétov libida. Pod pláštikom tolerancie údajne 
vyčíňajú normy merateľnej výkonnosti, kvantitatívny a povinný hedonizmus, 
ktorý jedinca nezbavuje zábran, ale skôr ho zavaľuje komplexmi. (...) Ide však 
o niečo nové? Výkonnostná dimenzia sa zdá ako nutná zložka mužskej sexuality. 
Nóvum tak netkvie v rozmachu narcistického sexu-výboja, naopak, v rozvinutí 
nového ideálu virility, ktorý musí brať do úvahy aj túžbu ženy. Mužnosť sa dlho 
definovala „sama pre seba“, nezávisle od schopnosti ukojiť ženskú túžbu. Dnes 
je situácia celkom iná a uspokojenie ženy sa považuje za nutnosť. Nepochybne 
tu vzniká nový erotický imperatív, len ho nesmieme jednoducho stotožňovať 
s výkonnostným narcizmom, izolovaným od druhého. Imaginatívna sféra 
technickej efektivity a citového vzťahu sa rozvíjajú súbežne; triumf neprežíva 
monadická sexualita, ale model založený na intersubjektívnej dimenzii, do 
ktorého je začlenená aj inakosť túžby druhého.(...) ... sexuálnu revolúciu 
musíme chápať ako jednu zo síl, ktoré napomohli nie rozmachu libidinálneho 
stachanovstva, ale predstave kvalitného osobného života.“
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Sexualita podľa ekonomických pravidiel

Druhý prúd kritiky sexuálnej revolúcie zo strany sekulárnych mysliteľov 
sa netýkal technických okolností sexuality, ale dotýkal sa zásadných zmien, 
ktoré sexuálna revolúcia vyvolala v štruktúre spoločnosti. Tento druh kritiky 
vychádzal z predpokladu, že liberalizácia akejkoľvek časti ľudského života 
(rodiny, výchovy, mravov atď.) vychádza a riadi sa zákonmi ekonomického 
liberalizmu, a teda voľného trhu. Ekonomika a trh je totiž presne to miesto, 
kde sa liberálne požiadavky, aby štát a panovník nezasahovali do individuálneho 
života ľudí, vyslovili ako prvé. Tu sa zrodili. Dejiny liberalizmu sa začínajú na 
trhu a riadia sa vždy pravidlami trhovej spoločnosti. Liberalizovaná sexualita 
sa podľa týchto výhrad bude správať presne tak ako liberalizovaná ekonomika 
a voľná láska prinesie okrem príbehov víťazov aj čoraz viac šokov, bankrotov 
a kríz, presne tak ako voľný trh. Tento názor pomerne presne vystihuje pasáž 
z románu Michela Houellebecqa Rozšírenie bojového poľa: 
„Rovnako ako neobmedzený ekonomický liberalizmus má z analogických 
príčin i liberalizmus sexuálny za dôsledok prejavy absolútnej pauperizácie. 
Niektorí majú sexuálny styk každý deň; iní päťkrát alebo šesťkrát za život 
alebo nikdy. Niektorí budú mať desiatky žien; iní žiadnu. Závisí to od toho, 
čo nazývame „zákonom trhu“. V ekonomickom systéme, kde je zakázané 
prepúšťať, môže viac-menej každý nájsť svoje miesto. V sexuálnom systéme, 
kde je zakázané cudzoložstvo, môže viac-menej každý nájsť partnera do postele. 
V úplne liberálnom ekonomickom systéme niektorí hromadia obrovské majetky 
a na iných čaká nezamestnanosť a bieda. V úplne liberálnom sexuálnom systéme 
vedú niektorí pestrý a vzrušujúci sexuálny život, kým iným neostáva nič len 
masturbácia a samota. Ekonomický liberalizmus znamená rozšírenie bojového 
poľa na všetky vekové kategórie a spoločenské vrstvy. Rovnako tak sexuálny 
liberalizmus znamená rozšírenie bojového poľa na všetky vekové kategórie 
a spoločenské vrstvy. Z ekonomickej stránky patrí Rafael Tisserand (jedna 
z postáv románu, pozn. d. m.) k víťazom; zo stránky sexuálnej k porazeným. 
Niektorí víťazia na oboch poliach; iní na oboch prehrávajú. Podniky sa bijú 
o istých mladých absolventov; ženy sa bijú o určitých mladých mužov; muži 
sa bijú o určité mladé ženy; zmätok a zhon sú značné.“

Žiaden dôvod k obavám

Na túto kritiku sexuálnej revolúcie odpovedá opäť francúzsky sociológ 
Gilles Lipovetsky vo svojej knihe Paradoxné šťastie: 
„Dnes patrí k dobrému tónu preklínať sexuálnu revolúciu, ktorá nám vraj 
nedokázala priniesť šťastie. Ale je to pravda? Sexuálna revolúcia sa nezdá 
ako stroskotanie, skôr naopak. Jej celková bilancia je dvojsečná: viac ľudí 
si môže užívať šťastnú a rozmanitú sexualitu bez komplexov, no zároveň 
viac ľudí pociťuje sklamanie a frustráciu. Ženy a homosexuáli majú ľahší 
prístup k sexuálnemu blahu, no početné príznaky sexuálnej biedy popierajú 
triumfalizmus prieskumov verejnej mienky a prísľuby rozkvetu zmyselnosti. 
Na povrch vychádza nie stroskotanie sexuálnej revolúcie, ale principiálne 
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neprekročiteľné medze, na ktoré naráža politický projekt všeobecného 
rozvinutia libida. Bolo ilúziou myslieť si, že by tu mohol nastať nekonečný 
pokrok, neprerušené, nezvratné a všeobecné napredovanie k erotickému 
uspokojeniu. V individualistických spoločnostiach, kde je sexuálny život 
oprostený od kolektívnych reštrikcií a zábran, už frustrácia a nespokojnosť 
nepredstavujú anomáliu, ale nezahladiteľnú skutočnosť, pretože pramení 
zo samotnej individualizačnej dynamiky. Keď si ľudia vládnu sami, ujímajú sa 
tým rozhodovania, ale zároveň – a osudne – sa menia v obete zákonov lásky 
a náhody, preferencií a odmietania, príťažlivej túžby a odpudivosti, vzťahov 
a rozchodov. Tieto zákony vzájomnej konkurencie medzi jednotlivcami 
a zákony slobodných sympatií a antipatií nutne plodia svojich losers – 
a v tomto zmysle je správna predstava ‚rozšírenia bojového poľa‘ (Michel 
Houellebecq). Sexuálna revolúcia odhodila viktoriánske zásady, ktoré tvorili 
rámec individuálneho konania, ale nemohla, samozrejme, prebudiť všeobecnú 
vzájomnú túžbu, nastoliť harmóniu túžob a všeobecnú rovnosť atraktívnosti. 
Spadli masky a ukázala sa zjavná pravda, že nie všetko je politika. Erotické 
šťastie sa sotva dá považovať za mechanický produkt kolektívneho oslobodenia: 
záleží predsa na vzájomnej zvodnosti, na individuálnych preferenciách 
a záľubách, na alchýmii konkrétnych duší a tiel. Je zjavné, že revolúcia, 
ktorá sľubovala koniec sexuálnej mizérie, nedosiahne absolútny cieľ: načrtnuté 
limity sa neodvíjajú od despotizmu výkonnosti, ale od kultúry autonómnych 
jedincov, ktorí disponujú sami sebou na deregulovanom ‚trhu‘. “ 
Lipovetského odpoveď v podstate zodpovedá odpovedi ekonóma umiernene 
fandiacemu kapitalizmu a voľnému trhu – kapitalizmus síce plodí rozdiely, 
plodí svojich losers, ale tieto rozdiely a nerovnosti sú oproti predchádzajúcej 
morálke prirodzené a odrážajú samotnú podstatu človeka.

Medze a súmrak sexuálnej revolúcie

Lipovetsky – podobne ako Fukuyama na poli politiky a spoločenského 
usporiadania – je presvedčený, že sexualita po svojej liberalizácii narazila 
v súčasnom spoločenskom usporiadaní na Západe na svoju „prírodou danú“ 
hranicu. Či je tá hranica prirodzená, o tom by sa dalo pochybovať a je dosť 
možné, že sa v najbližších rokoch môže rôzne posúvať podľa nových (alebo 
starých) definícií „prirodzenosti“. V každom prípade, tak ako Fukuyama 
pripúšťa, že sa liberálna spoločnosť môže svojou slobodou unaviť, to isté 
platí aj o liberalizovanej sexualite. A znakom, že k tomu môže kedykoľvek 
v budúcnosti dôjsť, je existencia dvoch bujnejúcich paralelných tendencií, 
ktoré v súčasnej sexualite prebiehajú a ktoré opisuje aj Lipovetsky:  
„V epoche porna a sexuológie – vyhlasujú odporcovia erotickej tolerancie – 
nám už ostáva len hyperrealistický, obsesívny a odľudštený sex, oprostený 
od vzťahu k druhému človeku. (...) Obrazy mechanického sexu a im 
zodpovedajúci diskurz nepochybne vpadli do mnohých nových sfér. Znamená 
to však, že sa vyčerpala mytológia srdce zničujúcej túžby? Vôbec nie. Každá 
nová sezóna prináša novú úrodu milostných románov, filmy s milostnými 
námetmi stále plnia kiná a Céline Dion vytrvalo spieva o láske. V časopisoch 
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pre ženy sa množia články o partnerskej láske, vernosti, žiarlivosti a nevere, 
lásky a rozchody celebrít plnia bulvárnu tlač. City očividne ďalej predstavujú 
kľúčovú tému kultúrnej produkcie a konzumácie. Dnes ako včera verejnosť 
hyperkomerčných demokracií hladuje po obrazoch úprimnej vášne.“  
Na jednej strane je tu teda úplne uvoľnená, od citov oddelená hedonistická 
sexualita hľadajúca čoraz dráždivejšie stimuly, na druhej strane však aj 
čoraz silnejší meštiacky príklon k citovej stránke a sentimentálnosti. Takto 
opísaná situácia však pripomína v mnohom sexualitu dvadsiatych rokov 
20. storočia, ako ju opisuje Stefan Zweig. Zweig o nej s trochou sekulárneho 
moralizovania píše nasledovné znepokojujúce riadky: „Po Kurfürstendamme 
sa prechádzali namaľovaní chlapci, a nielen profesionáli; každý gymnazista 
si chcel niečo privyrobiť a v potemnelých baroch ste mohli vidieť štátnych 
tajomníkov a vysokých finančníkov, ako bez hanby nežne dvoria opitým 
námorníkom. Ani Suetononiov Rím nepoznal také orgie, akými boli 
berlínske bály transvestitov, kde stovky mužov v dámskom oblečení a ženy 
v pánskom tancovali pod dobráckym dohľadom polície. Počas zrútenia 
všetkých hodnôt zachvátil akýsi druh šialenstva práve meštiacke kruhy 
v ich až dosiaľ neotrasiteľnom poriadku. Mladé dievčatá sa hrdo chválili 
svojou perverznosťou; byť v šestnástich ešte podozrievaná z panenstva 
znamenalo v každej berlínskej škole potupu; každá chcela o svojom 
dobrodružstve rozprávať, a čím exotickejšie, tým lepšie. Najpodivuhodnejšie 
na tejto patetickej erotike však bola jej strašná falošnosť. V podstate táto 
nemecká orgiastika, ktorá vypukla s infláciou, len horúčkovite napodobňovala; 
bolo vidieť, že tieto mladé dievčatá z poriadnych meštianskych rodín by radšej 
boli učesané jednoducho na cestičku, než nosili ulízaný pánsky účes, radšej jedli 
jablkový koláč so šľahačkou, než pili ostré liehoviny; všade bolo zjavné, že ľudia 
túto rozdráždenosť, toto každodenné, nervy zničujúce balansovanie na lane 
inflácie nedokázali zniesť a že celý, vojnou unavený národ vlastne túžil len 
po poriadku, pokoji, po troche istoty a meštiactva. A ľudia tajne nenávideli 
republiku nie preto, že by azda túto divokú slobodu potlačovala, ale, naopak, 
preto, že držala uzdu v ruke príliš voľne. (...) Nič nebolo pre nemeckú 
republiku také osudné ako jej idealistický pokus ponechať ľudu, a dokonca 
svojim nepriateľom slobodu. Pretože nemecký národ, národ poriadku, nevedel, 
čo si so slobodou počať a netrpezlivo už vyzeral tých, ktorí mu ju mali zobrať.“
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P R E K L A D  E L E N A  F L A Š K O V Á



POSTAVY

RÉMY profesor dejín na univerzite; v druhej 
časti ležiaci pacient, práceneschopný
LOUISE maturita z hudby, vyučuje klavír na 
polovičný úväzok, vydatá za Rémyho už 
15 rokov, dve deti; v druhej časti pätnásť rokov 
rozvedená, profesorka klavíra
DOMINIQUE vedúca katedry dejín na univerzite, 
doktorát na Sorbonne, slobodná; v druhej časti 
profesorka na dôchodku
DIANE docentka na katedre dejín na univerzite, 
rozvedená, dve deti; v druhej časti profesorka 
dejín na polovičný úväzok
PIERRE profesor na katedre dejín na Univerzite 
v Princetone, rozvedený už desať rokov, slobodný, 
Daniellin milenec; v druhej časti profesor dejín 
na univerzite, dva roky ženatý
CLAUDE profesor na katedre dejín; v druhej časti 
riaditeľ Kanadského univerzitného inštitútu 
v Ríme
DANIELLE študentka tretieho ročníka na 
katedre dejín, Pierrova milenka
CONSTANCE mníška, pracuje v pastoračnom 
centre MARIO Dianin milenec
GILLES LEVAC detektív
ALAIN magister dejín, opravuje písomky pre Pierra 
a Rémyho
RONALD HÉROUX platený riaditeľ odborového zväzu
SÉBASTIEN syn Rémyho a Louise, maklér 
u MacDougall Deutch v Londýne
NATHALIE Dianina dcéra, korektorka 
vo vydavateľstve, feťáčka
MILENKA žena, ktorú Rémy voľakedy zviedol
SYLVAINE (len hlas) dcéra Rémyho a Louise, 
Sébastienova sestra, členka posádky na 
plachetnici

ROK 1985 

DEJSTVO PRVÉ

Jazero Memphrémagog na jeseň. Na jeho 
brehu stojí veľký biely drevený dom s verandou, 
ktorá je prepojená s jedálňou a kuchyňou. 
Na stene jedálne je presklený rám a v ňom 
dva druhy obrovského hmyzu – každý iný. 
Súčasťou scény je aj magnetofón, z ktorého 
už počas príchodu divákov znie hudba 
a interview Diany a Dominique. 
DIANE (v rádiu) Práve ste vydali knihu s titulom 
Varianty predstáv o šťastí. Mohli by ste nám 
o tom niečo povedať? 
DOMINIQUE Áno, je to kniha, ktorá vychádza 
z hypotézy, že na osobné šťastie sa kladie tým 
väčší dôraz, čím viac sa civilizácia chýli 
k svojmu úpadku. 

DIANE Čo rozumiete pod pojmom osobné 
šťastie? 
DOMINIQUE Myšlienku, že náš každodenný život 
nám pripraví okamžité pôžitky a že podľa miery 
týchto pôžitkov hodnotíme kvalitu svojho 
života. 
DIANE Mohli by ste uviesť nejaký konkrétny 
príklad? 
DOMINIQUE Napríklad, manželstvo. V stabilných 
spoločnostiach je manželstvo spôsob 
ekonomickej alebo politickej výmeny. Rodina je 
skrátka výrobná jednotka. To, či je manželstvo 
úspešné alebo nie, nemá nič spoločné 
s osobným šťastím zosobášených jedincov. 
Takáto otázka dokonca ani neprichádzala do 
úvahy. Ako keby sa stabilná spoločnosť starala 
o kolektívne blaho a budúce šťastie väčšmi ako 
o okamžité individuálne uspokojenie. To sa 
stáva dôležitým až v čase úpadku. V rímskej 
literatúre sa napríklad pojem „manželská láska“ 
začína rozširovať až za vlády Diokleciána 
v treťom storočí, teda v momente, keď sa 
štruktúra ríše rúca. Ten istý fenomén nastáva 
v Európe devätnásteho storočia, keď 
rousseauovská predstava šťastia tesne 
predchádzala Francúzsku revolúciu. A ja si 
kladiem otázku: stupňujúca sa vôľa po 
individuálnom šťastí, ktorú pozorujeme teraz 
v našej spoločnosti, neviaže sa historicky na 
úpadok amerického impéria, ktorý práve 
začíname zažívať?
Ešte počas interview vojde Alain, mladý 
magister histórie. Okolo pása si uväzuje 
zásteru. Všimne si na stene rám so zvláštnym 
hmyzom. Prezerá si ho. Vchádza Rémy, asi 
štyridsaťročný profesor. Všime si, na čo sa Alain 
pozerá, vypne magnetofón. 
RÉMY To sú hétéroptéryxy z Bornea. Sto rokov 
entomológovia hľadali samčeka tejto tu 
a samičku tohto tu. Veľká biologická záhada. 
Až dovtedy, kým ich nepristihli, ako sa pária. 
Títo dvaja. Bol to samček tejto samičky. 
ALAIN To nie je možné. Toto je plaz a toto je 
hmyz...
RÉMY Uhm. A predsa majú niečo spoločné.
ALAIN Čo?
RÉMY Párenie. To je jediné, čo ich spája. 
Nezabudni na to, keď budeš so ženou. 
(Rémy stlačí gombík na magnetofóne. 
Dominique pokračuje vo výklade... Do 
miestnosti vstupuje Pierre a Claude, obaja 
nesú tašky a košíky s potravinami – rybie 
mäso, koreniny, zeleninu atď.) 
DOMINIQUE (z pásky) Známky úpadku impéria sú 
všade. Obyvateľstvo opovrhuje svojimi vlastnými 
inštitúciami... Znižuje sa počet narodených detí... 
Muži odmietajú slúžiť v armáde... Štátny dlh sa 
stal nekontrolovateľný... Stále sa znižuje počet 
pracovných hodín... Sme zaplavení úradníkmi. 
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Elity degenerujú. A po stroskotaní marxisticko- 
-leninského sna už nemožno nijaký model 
spoločnosti uvádzať ako vzor, ako by sme 
chceli žiť...
PIERRE (rozpráva do výkladu Dominique) To je 
Dominique?
ALAIN Nahral som si rozhovor s ňou na 
magnetofón. Obdivujem ju. 
RÉMY Najzábavnejšie na tej knihe od Dominique 
je to, že takmer vôbec tam nepíše o ženách. 
PIERRE Nie som si istý, že chcela vytvoriť rovnicu 
medzi vzostupom ženskej moci a úpadkom 
spoločnosti. 
RÉMY Vzostup žien k moci bol vždy spätý 
s úpadkom. Vieš to tak isto ako ja.
PIERRE Večer sa s ňou o tom môžeš porozprávať. 
Rád si to vypočujem. Ale dovtedy chcem mať od 
nej pokoj. (vypne magnetofón)
(Muži si uväzujú zástery, Rémy sa prehrabáva 
v taškách.)
RÉMY Nemáš vesigu?
CLAUDE Nie, zober si tapioku. Vesigu máva len 
jeden Poliak na predmestí v Brossarde. Nemal 
som čas tam zájsť.
PIERRE Raz som pozval Leni Eisenbachovú 
do čínskej reštaurácie v Brossarde.
ALAIN V takom zapadákove je dobrá reštaurácia?
(Traja ostatní vybuchnú, rozosmiala ich 
Alainova naivnosť.)
ALAIN Čo je? 
PIERRE Nie, nie je tam dobrá reštaurácia. 
V tom čase som bol ešte ženatý.
ALAIN Nechápem. 
PIERRE Mesiac predtým som zaviedol jednu svoju 
študentku do reštaurácie v centre. Samozrejme, 
s úmyslom hneď ju potom divoko pomilovať. 
CLAUDE (s úsmevom) Nehovor...
PIERRE Bohužiaľ, v tej reštaurácii bola istá 
priateľka mojej ženy, ktorú som ja nepoznal, 
ale ona ma už videla v televízii. A táto harpya 
sa práve rozišla so svojím mužom, ktorý ju 
podvádzal. Samozrejme, nenávidela všetkých 
mužov. Takže keď som sa vrátil domov o štvrtej 
ráno a vysvetľoval som žene, že zasadanie edičnej 
rady historickej revue sa pretiahlo, moja žena sa 
ma spýtala, či boli aspoň tie plody mora čerstvé. 
O dva mesiace nato som bol rozvedený. Preto sa 
ženatí muži zdržiavajú na predmestiach.
RÉMY Strašné...
PIERRE (Rémymu) Teba vždy zachráni to, 
že klameš a pritom ani okom nemihneš!
RÉMY Klamstvo je základom ľúbostného života, 
rovnako ako toho spoločenského. Odmietnuť 
klamstvo, to by znamenalo vybrať sa na najbližšiu 
vedeckú konferenciu, stretnúť tam niektorého 
z našich vzácnych kolegov z Lavalovej univerzity, 
ktorý strávil dvadsať rokov života štúdiom dejín 
kanadského katolicizmu a povedať mu, že 
pastierske listy monsignora Bourgeta si môže 

pekne krásne na tenko zrolovať a... pomaličky... 
vopchať do riti.
CLAUDE (s predstieranou hrôzou) Pastierske 
listy monsignora Bourgeta! Nie! 
RÉMY Namiesto toho mu podáme ruku 
a povieme s dojatím: Drahý kolega, veľmi 
pôsobivá práca!
PIERRE Úžasná dokumentácia!
CLAUDE (Hrá oslavovaného kolegu.) Myslíte? 
PIERRE Brilantné prirovnania!
CLAUDE Skutočne, páni, uvádzate ma do 
rozpakov!
(Všetci traja sa smejú. Claude zrazu zvážnie.)
RÉMY A presne tak je to aj so ženami. 
PIERRE Miláčik, s takýmto účesom vyzeráš 
o desať rokov mladšia...
(Claude odchádza do kúpeľne.)
ALAIN Celý deň som na teba myslel. Chcel som 
ti zatelefonovať, len som nemal čas.
PIERRE Môžeme sa naďalej stretávať ako priatelia.
(Smejú sa. Počujeme, ako Claude močí. Ostatní 
stíchnu, vymenia si pohľady.) 
RÉMY (tlmene, aby ich Claude na záchode 
nepočul) Šiel tam už tretíkrát za poslednú 
polhodinu. Nemal by to s pivom preháňať.
PIERRE Ty si to nevidel? 
RÉMY Čo? 
PIERRE Bol som na záchode po ňom. 
Zle spláchol. V mise po ňom ešte ostalo 
trochu... krvi...
(Počujeme spláchnutie. Claude sa vráti, je bledý. 
Pierre, Rémy a Alain sú v rozpakoch, vymenia si 
pohľady. Claude je tiež v rozpakoch, je očividne 
vyvedený z miery...)
CLAUDE Ah, zabudol som cibórium!
PIERRE Čo?
RÉMY Nebudeme mať dosť vajec na dezert.
PIERRE Ja nejaké mám. Kúpil som ich v dedine. 
A mám ešte v kufri aj víno. 
CLAUDE Fajn, tak ideme po ne... 
(Ako muži vychádzajú z chaty, v paralelnom 
priestore fitnescentra prichádzajú Louise 
a Danielle.) 
LOUISE Veľmi ma bolí chrbát!
DANIELLE Mala by si si ísť trochu zaplávať.
LOUISE Mne sa tu zdá voda vždy veľmi studená. 
A ani neviem dobre plávať. V podstate jediné 
cvičenie, ktoré mám rada, je milovanie. Žiaľ, 
po pätnástich rokoch manželstva sa už na 
to nemôžem spoliehať, ak chcem zostať 
vo forme! Musím držať diétu!
DANIELLE Nechcela si volať Rémymu, kým 
sa pôjdeme prezliecť? 
LOUISE Jasné... (na telefóne, ktorý je na stene, 
vytáča číslo) Nenarodila som sa v správnej dobe. 
Moja stará mama bola tučnučká ružolíca žena, 
ktorá si každý večer dala kus koláča, k tomu pila 
vermut a ešte to zaklincovala šiškami. V tých 
časoch muži mali radi ženy pri tele.
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(Rémy, Alain, Claude a Pierre sa vracajú do 
domu s ďalším proviantom a vínom. Telefón 
v chate na brehu jazera začne zvoniť. Rémy 
ho zdvihne.) 
RÉMY Haló? 
LOUISE To som ja... Počuj, Sebastien hral 
basketbal a rozbil sklo na kuchynských dverách. 
Zalepila som ich izolepou, ale neviem, či som 
nemala zavolať...
RÉMY Vybavím to v pondelok.
LOUISE A ešte som mala problém s autom. 
Myslím, že je to štartér alebo čo. Nemohla som 
odviezť Sylvaine na balet. Bola to hotová dráma.
RÉMY Naozaj? Kedy prídete?
LOUISE Dominique a Diane ešte neprišli. Možno 
budeme trochu meškať.
RÉMY Nič to, rozdáme si to, keď prídete. Čau... 
LOUISE Ešte Danielle chce hovoriť s Pierrom.
(Danielle podíde a Louise jej podáva slúchadlo. 
Rémy podáva slúchadlo Pierrovi.)
PIERRE Haló?
DANIELLE Chcela som ti len povedať, že ťa 
milujem.
PIERRE Naozaj? 
DANIELLE A ty? 
PIERRE Čo ja? 
DANIELLE Ešte stále ma miluješ? 
PIERRE Áno, samozrejme. 
DANIELLE Neodvážiš sa nič povedať, lebo je pri 
tebe Rémy, však?
PIERRE Dovidenia večer.
(Pierre zloží. Louise a Danielle odchádzajú. 
Muži začnú variť. Claude miesi veľkú guču 
cesta.)
RÉMY (Claudovi) Si si istý, že nemáš AIDS? 
S tými dvoma paprčami v ceste?
CLAUDE (Vážne, potom ako vtip) Ani neviem. 
Inkubačná lehota je od dvoch do piatich rokov. 
Chceš otestovať moje sliny? (Ponúka sa mu 
s našpúlenými perami.)
RÉMY Nie! (Smeje sa.)
ALAIN (Claudovi) Nikdy si sa toho nebál? 
CLAUDE To patrí k tej rozkoši. A napokon zo 
sexu tak či tak ochorieš. Počul si už niekedy 
ženy, keď sa rozprávajú o svojich bruchách? 
Fibrómy, myómy, zápaly... 
PIERRE Chlamýdie, spirochéta.
RÉMY Herpes, kvapavka! A potom nemocnica, 
raz do týždňa, ráno nalačno celý mesiac. A skús 
to vysvetliť svojej žene: nemôžeš sa milovať a raz 
do týždňa musíš byť v kancelárii už o siedmej 
ráno. 
PIERRE A nalačno! Vysvetli to žene, že 
musíš bádať ráno o siedmej nalačno. 
ALAIN Určite je to lepšie ako AIDS!
(V kuchyni nastane trápne ticho. Claude 
sa potí.)
RÉMY Homosexualita musí mať predsa aj nejaké 
nevýhody, keby nie, tak by to bol raj na zemi! 

Pozri sa na nich! Lepšie sa obliekajú, 
sú pestovanejší...
CLAUDE Áno, ale ja pôjdem do pekla...
RÉMY A ja nie? Rezervuj mi tam flek! 
PIERRE A na celom svete majú priateľov! 
Keď mi nejaký muž povie: „Bol som u priateľov 
v Amsterdame“, som si istý, že je homosexuál. 
Moji priatelia sú ženatí, majú deti a bývajú 
v malých bytoch, nemôžem k nim len tak zájsť. 
RÉMY A čo je najhoršie, Pierre, sú krajší ako my! 
To je strašné. Pozrite na dvoch klasických 
heterosexuálov: trošku bacuľatí, nos trošku 
dlhý, pleť, hm...
CLAUDE Zbrázdená!
RÉMY Otázka je, či sme sa zmierili s tým, že sme 
heterosexuáli, lebo nie sme dosť pekní, alebo či 
by sme skrásneli, keby sme sa stali 
homosexuálmi? Možno keď sa nejaký naozaj 
krásny adolescent pozerá na seba 
v zrkadle, povie si: „Toľko krásy je škoda 
premárniť s nejakou ženou!“ Navyše tá slasť žiť 
s niekým, kto nikdy nemenštruuje! U nás doma 
sa Louise na päť dní v mesiaci mení na 
monštrum. Minulú zimu, raz v nedeľu poobede, 
som ju takmer zaškrtil, prisahám. Bola snehová 
búrka. Pokúšal som sa vybrať auto z garáže. 
Chcel som ísť po noviny a zapadol som až 
po nápravu. 
(V paralelnom priestore centra vchádzajú 
Dominique, Louise, Diana a Danielle 
v športových úboroch a sadajú si na cvičebné 
stroje. Dialógy v oboch scénach odteraz 
prebiehajú paralelne.) 
LOUISE ... zapadol až po kľučky dverí. A ja som 
nemohla vybrať auto.
RÉMY Louise chcela ísť po deti na tenis. 
LOUISE To bola moja posledná šanca stretnúť 
sa s Françoisom! Bola som zúrivá!
RÉMY (imituje Louise) „Mal si ma pustiť ako 
prvú“...
DIANE François, to je ten tenisový tréner?
RÉMY (imituje Louise) „Ty si nikdy nevedel 
šoférovať v snehu“... 
LOUISE Áno, odchádzal do Ontaria hrať turnaj 
či čo. Bože! Škriabala som sa po závesoch, taká 
som bola zúrivá. 
RÉMY (imituje Louise) „Si trápny s tými svojimi 
novinami“. 
LOUISE Najhoršie je, že mu to nemôžeš vysvetliť. 
A to ťa ešte väčšmi rozzúri.
RÉMY Vždy týždeň pred jej menzesom by som 
sa najradšej niekam vyparil! 
DOMINIQUE A koľko to celé trvalo, tá avantúra?
LOUISE Vlastne... Nič sa medzi nami nestalo. 
Ale v tú nedeľu som mala pocit, že by sa mohlo 
stať. Preto som tak zúrila.
RÉMY Ale aj tak veľmi dobre viem, že Louise 
je osoba, s ktorou mi je najlepšie na svete. 
Zbožňujem Louise, aj keď ju podvádzam. 
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Skutkom i v myšlienkach...
LOUISE S Rémym máme veľmi pekné chvíle, 
napríklad dnes pri raňajkách...
RÉMY Dnes pri raňajkách som si spomenul 
na Barbaru Michalski! 
LOUISE Rémy sa celý čas usmieval...
RÉMY Doktorandka. Strávili sme spolu len 
týždeň. Večer, predtým ako sme sa pomilovali, 
mi vysvetľovala, čo je to antipsychológia. 
LOUISE Žiaril ako slniečko...
CLAUDE Čo sa s ňou stalo? 
RÉMY Neviem. Dva roky sme si telefonovali 
a potom zmizla. 
LOUISE Opýtala som sa ho, na čo myslí...
RÉMY Často na ňu myslím. 
LOUISE Povedal mi, že na to, akí sme spolu 
šťastní. 
RÉMY Je to tragédia. Vždy, keď idem do knižnice, 
prelistujem všetky psychologické časopisy, či tam 
neuvidím jej meno.
LOUISE Nie som totálne naivná, viem, že Rémy 
mal aj nejaké avantúry. Ale keď je doma, je 
celkom spokojný. Jediný raz, keď nebol 
spokojný, som bola s ním.
DIANE Ako to? 
LOUISE Neviem, či by som vám to mala 
porozprávať. Raz sme počuli o jednom lekárovi, 
organizoval také špeciálne večierky. Pozval nás. 
CLAUDE (Rémymu) Nikdy ste so ženou 
nepraktizovali výmenu partnerov, alebo také 
niečo? 
DIANE Aké to bolo?
RÉMY Nie! Moja zásada je nikdy nemiešať 
manželský život s posteľnými dobrodružstvami. 
LOUISE Bolo tam zo desať párov... Ľudia medzi 
tridsiatkou a päťdesiatkou. Chcela som, aby mal 
Rémy radosť. Bol to manželský večierok.
DIANE Manželský!?
LOUISE Tí ľudia sú si navzájom v bežnom živote 
verní. Robia to vždy spoločne. Brala som to ako 
formu vyznania, že sa ešte stále máme s Rémym 
radi. Lepšie ako keby chodieval do bordelu 
alebo do masážnych salónov.
RÉMY Manželský život je manželský život 
a zálety... To sa radšej zastavím v bordeli...
LOUISE Neviem... keby som sa dozvedela, že 
Rémy chodí do bordelu, nikdy by som mu 
to neprepáčila.
ALAIN 
(Rémymu) Ty chodíš na také miesta? 
RÉMY Samozrejme. A Pierre tiež...
DANIELLE Prečo nie?
LOUISE Ak chce masáž, stačí povedať. 
Uvedomuješ si, aký je život tých úbohých žien?
ALAIN Chodíte tam často?
LOUISE Ty by si to Pierrovi odpustila?
PIERRE Často.
LOUISE Tie ženy sú tam prinútené pracovať. Sú 
to úbohé dievčatá!

DANIELLE Ako to vieš? 
LOUISE Je o tom celá kopa reportáží!
PIERRE Zoznámil som sa tam aj s Daniellou. 
Pracovala tam na polovičný úväzok ako 
študentka.
LOUISE Ty si očarila Pierra svojimi znalosťami 
dejín, ale tie úbohé dievčatá...
PIERRE Bavili sme sa o dejinách...
DIANE (Danielle) Ako si ho vlastne zbalila?
DANIELLE Bavili sme sa o dejinách...
PIERRE ... a ona ma pri tom masírovala... všade. 
DANIELLE Tie dievčatá nerobia nič zlé. 
V stredoveku robili ľudia oveľa ponižujúcejšie 
veci z lásky k Bohu.
PIERRE Obrátil som sa na chrbát a spýtal som 
sa jej, či už odovzdala všetky seminárky. (smejú 
sa)
DANIELLE Písala som o tom akurát seminárku 
z dejín stredoveku, keď som stretla Pierra. Mala 
som niekoľko nezodpovedaných otázok, 
s ktorými mi pomohol. 
PIERRE Opýtala sa ma, či som si zaplatil aj špeciál 
a či to chcem manuál alebo orál. A potom 
začala rozprávať. 
DANIELLE Veľa ľudí si napríklad v stredoveku 
myslelo, že o polnoci prvého januára roku tisíc 
nastane koniec sveta so všetkým tým cirkusom: 
Gabrielova trúba, štyria jazdci Apokalypsy...
PIERRE ... posledný súd. A zrazu si uvedomila – 
Bože, ja som si nevyzliekla blúzku... Bože môj... 
(smejú sa)
DANIELLE Katedrály boli plné, mnohí ľudia išli na 
procesie a verejne sa bičovali. A našli sa aj takí, 
ktorí išli pobozkať malomocných, lízali im rany... 
Ponižovali sa a týrali z lásky k Bohu. 
PIERRE A vtedy sa to stalo. Vášnivo som sa 
zamiloval. Zhovárať sa počas manuálu o roku 
tisíc bola pre mňa vzrušujúca intelektuálna 
a telesná skúsenosť.
(Chlapi sa smejú. 
DANIELLE Čo je odporné na tom, keď dnes 
vymasíruje žena pekného a inteligentného 
chlapa, aby si mohla zaplatiť školu? Ľudia robia 
oveľa ponižujúcejšie veci z oveľa bizarnejších 
príčin. 
(Dominique si všimne na Dianinom chrbte 
rany.)
DOMINIQUE Čo to máš za rany?
DIANE Čo?
DOMINIQUE Na chrbte máš nejaké šmuhy. 
DIANE Ah, to nič nie je... To... bola som na džude. 
DOMINIQUE Na džude? 
(Ženy stíchnu, zarazene sa po sebe pozerajú. 
V chate pri jazere sa náhle vo dverách za 
Rémym zjaví Mario. Rémy sa zľakne. Mario 
vyzerá nebezpečne.) 
RÉMY Áno? 
MARIO Diane tu nie je?
RÉMY Diane? Nie, ešte neprišla. 
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DIANE Tak dobre, to o džude som povedala dcére. 
Je žiarlivá, horšia ako nejaký chlap. Trochu som 
sa zamotala s chlapíkom... Je neuveriteľný. 
Stretla som ho raz v bare. 
CLAUDE (Mariovi) Nechcete sa niečoho napiť?
(Mario vojde dnu, pomaly prechádza 
k chladničke, vyberie z nej vodu, pomaly sa 
napije. Štyria muži ho sledujú, najmä Claude 
obzvlášť pozorne. Medzitým v paralelnom 
priestore pokračuje dialóg žien.)
DOMINIQUE Čím sa živí? 
DIANE To radšej nechcem vedieť. Povedal mi, že 
bol najvyšší čas, že som sa stretla s chlapom, ako 
je on... So skutočným chlapom... Keď sme to 
robili po prvý raz, ťahal ma za vlasy. Ako koňa. 
A potom ma začal plieskať po stehnách, po 
zadku. A potom, v istej chvíli, si zobral kožený 
opasok. Jedného krásneho dňa ma priviazal 
o radiátor šnúrami zo závesov. V čoraz väčšmi 
a väčšmi ponižujúcich pozíciách. Nikdy v živote 
som predtým nezažila lepší sex. Ale teraz musím 
s tým prestať lebo... je to dosť nebezpečné.
DOMINIQUE Bojíš sa ho?
DIANE Nie, bojím sa... seba. To ja chcem zájsť 
čoraz ďalej a ďalej. Nikdy predtým som nemala 
takú moc. Moc obete... je to desivé. Je to... ako 
hra s presnými pravidlami, ale bez hraníc. 
A niekedy mám pocit, že by sme sa vedeli 
navzájom aj pozabíjať. Najšialenejšie na tom je, 
že ho vôbec nemilujem. Ale... ako keby presne 
vedel, ako na mňa má ísť, ako ma dostane. 
(Ticho. Louise pozrie na hodinky.)
LOUISE Už je čas. Čakajú nás.
(Ženy prestanú cvičiť a odchádzajú do šatní. 
Medzitým Mario v paralelnom priestore chatky 
dopije vodu.) 
MARIO Kde je jej chata?
RÉMY Tamtá vzadu.
CLAUDE Hneď vedľa mojej.
RÉMY Dvere sú asi zamknuté. Nemáme kľúče.
MARIO Idem sa pozrieť.
(Mario odíde, všetci traja sa za ním pozerajú.)
CLAUDE Nie je zlý. 
RÉMY Toto je tvoj typ? To fakt?
CLAUDE Dal by som si ublížiť. (Claude sa pozerá 
cez okno na Maria.) Už som bol raz zaľúbený do 
podobného chlapa. Trvalo to šesť mesiacov. 
Zabil sa. Nehoda na motorke. Potom som začal 
chodiť na lov. Keby som mohol, lovil by som 
každý večer. 
PIERRE A nerobíš to?
CLAUDE Teraz už oveľa menej. Nevládzem potom 
ráno prednášať. Ale len vtedy, keď lovím, cítim, 
že žijem. Chodím do parku. To je strašné, ako sa 
cítim, keď idem von. Som naozaj celý bez seba. 
Celkom som zelektrizovaný.
RÉMY To poznáme.
CLAUDE Lenže u mňa to je nebezpečné. Mám 
priateľa, ktorého dobodali v sprche. Ale je to 

silnejšie ako ja. Sú večery, keď to jednoducho 
musím mať. Ako túlavý kocúr v čase párenia. 
Stále ma okrádajú. Odchádzajú z môjho bytu 
s platňami, fľaškami vína, hodinkami! A predsa. 
Keď ma to pochytí, som schopný vyraziť na 
výpravu aj o štvrtej ráno do tých najhorších 
barov v Hamburgu. Preto žijem sám. Každé ráno 
sa zobúdzam a neviem, ako sa ten deň skončí. 
Myslieť na to, že sa treba vrátiť domov o pol 
siedmej, lebo ženička navarila hráškovú 
polievku, to by ma zabilo. 
RÉMY Ja mám náhodou rád to vedomie, že ma 
ženička čaká s hráškovou polievkou. Ale 
predtým si ešte trošku odskočím a až potom 
idem domov. 
PIERRE A ja zasa, keď sa zaľúbim, stávam sa 
monogamný. Trvá to istý čas a potom sa opäť vo 
mne prebudí zviera. 
RÉMY Všimol som si istú vec: vždy sa mi podarí 
lepšie pomilovať svoju žena, ak som ju predtým 
podviedol. 
PIERRE To sú výčitky svedomia. 
RÉMY Nie, to je fyzické. Vzrušuje ma to 
porovnávanie. Myslím, že na to, aby som bol 
šťastný, by som potreboval štyri ženy, tak ako to 
predpisuje korán. Som dokonale šťastný 
s Louise, ale pribral by som si k nej nejakú 
spisovateľku, jednu olympijskú skokanku do 
výšky a jednu úplne zvrhlú perverzáčku... tá by 
robila animátorku celej skupiny. Keby som mal 
doma túto zostavu, bol by som verný! Aspoň si 
myslím...
ALAIN Mohli by ste už konečne držať huby?!
(pauza, všetci sa prekvapene pozerajú na 
Alaina)
ALAIN Už ma z toho bolí hlava! Ja nie som ako 
vy! Nemám chuť každý deň pretiahnúť inú ženu. 
A ani o tom počúvať...
PIERRE (blahosklonne sa usmeje) V tvojom veku 
som ani ja taký nebol, ale potom... Zvrhlosť 
prichádza až s vekom. Urobíš si doktorát, kúpiš 
si byt v meste, možno dom na vidieku. Tým sa 
na chvíľu zamestnáš. Možno snívaš o tom, že 
napíšeš knihu. Ale potom... Ja o sebe už viem, 
že nikdy zo mňa nebude filozof. Neostáva mi 
nič iné, len sex... alebo láska. Nakoniec v tom 
vlastne ani nerobíš rozdiel. To je to jediné, čo 
ti ostane a čo ťa aspoň na chvíľu vytrhne z nudy. 

DEJSTVO DRUHÉ
(Do chaty vstúpia štyri ženy. Chvíľu zavládne 
ticho a všetko znehybnie ako vo westerne pred 
duelom. Potom k sebe podídu a všetci sa 
bozkávajú. Zvítanie je veselé a plné citu, Claude 
pyšne vytiahne coulibiac z rúry.) 
CLAUDE Tamtarará!
(Všetci tlieskajú. Claude položí jedlo na stôl 
a podujme sa servírovať.)



DIANE To vyzerá dobre!
LOUISE Radšej veľmi nerátajme kalórie! 
Tá omáčka, to je čo, Claude?
CLAUDE Niečo ako zemiakové pyré, len som 
nahradil smotanu šľahačkou. Je to viac na 
ruský spôsob.
LOUISE V hotelierskej škole vraj robia kurz 
kreatívneho varenia...
RÉMY Nech ti ani nenapadne prihlásiť sa zasa 
do nejakého kurzu!
LOUISE Prečo nie? 
RÉMY Nechápem, čo je to za ženská mánia 
stále chodiť do kurzov? Aj večer na univerzite 
sa to len tak hmýri ženami.
DIANE Ja v tých kurzoch prednášam. 
RÉMY Viem, ale nechápem to. Je plno žien, ktoré 
sa v určitom veku chcú učiť po nemecky, hrať 
na gitare, stepovať...
DIANE To je prirodzené.
RÉMY Čo je na tom prirodzené!? Okrem 
chorobnej ženskej potreby mať profesorov, 
lekárov a kadejakých guru.
DIANE To ty nemôžeš pochopiť, ty si si robil 
doktorát, keď si mal dvadsaťšesť! V tom veku 
som bola rovnako inteligentná ako vy všetci. 
Lenže ja som sa hneď po štátniciach zaľúbila 
ako každá normálna žena. Vo veku, keď ty si 
bol v Berkeley a Pierre v Princetone, ja som 
prala plienky na vidieku, lebo môj Roger práve 
zažíval fázu návratu k prírode. 
PIERRE (Berie si tanier) Vyzerala si spokojná, 
priam si kvitla.
DIANE Bola som spokojná! Mala som dve deti, 
učila som sa zavárať... A výsledok: dnes môžem 
byť maximálne docentkou s podstatne nižším 
platom, ako máte vy. Musím robiť rozhovory 
pre rozhlas, ak chcem poslať deti na súkromnú 
školu. Nikdy nebudem profesorka... A navyše 
cítim, že starnem... už nie som schopná robiť si 
poznámky, keď päť hodín v kuse čítam... Pamäť 
mi už zlyháva. (Do očí sa jej tlačia slzy. 
Smeje sa.) Minule som prednášala o Briand- 
-Kelloggovom pakte. Nevedela som si 
spomenúť na Brianda. Na um mi prišiel len 
Kellogg. Ako tie cereálie! (Vybuchne do 
smiechu, takmer pritom plače.) Kellogg‘s Corn 
Flakes!
RÉMY To nie je vekom, to sú drogy. (Pobozká 
ju na sluchy.) Si skrátka stará hippisáčka.
LOUISE (Diane.) Nikdy nevieme, aký život by 
sme mali žiť. Tvoje deti ti možno prekazili 
doktorát, ale sú tvoje, máš ich a to je bohatstvo.
CLAUDE Ja som vždy chcel mať deti. 
LOUISE Naozaj? 
CLAUDE Áno. Dieťa, to je život. Potvrdenie 
života. Pred dvoma rokmi som podnikol nejaké 
kroky, chcel som si adoptovať malého 
Kambodžana. Potom... prišli si zisťovať zo 
sociálky moje pomery a...

LOUISE Napokon je asi lepšie zostarnúť s dvoma 
deťmi, ktoré ťa milujú, než skončiť ako Pierre: 
celkom sám, zatrpknutý, opustený, bez rodiny. 
DANIELLE Ja by som s ním chcela mať dieťa. 
Nechala by som si ho na pamiatku...
PIERRE Človek musí mať o sebe fakt dobrú mienku 
a byť ohľadne budúcnosti optimistický, ak tu chce 
zanechať potomstvo. Ja sa až tak veľmi rád 
nemám.
DANIELLE Som si istá, že by si bol veľmi dobrý otec. 
PIERRE Intelektuáli sú zriedka kedy dobrí rodičia. 
Pozri na Dianine deti alebo na Rémyho deti... 
katastrofa. A navyše, som veľký egoista. Nemám 
chuť prísť o uši pri počúvaní nejakého metalu...
DANIELLE Ty naozaj chceš ostať na staré kolená 
sám?
PIERRE Deti by na tom nič nezmenili. Dali by 
ma do ústavu a príšerne by ich otravovalo, že ma 
musia na Vianoce navštíviť. A, navyše, ja predsa 
mám rodinu. Je tu, okolo stola. To je rodina, 
ktorú mám rád a je mi oveľa bližšia ako moji 
rodičia, ktorým sa nikdy nepodarilo pochopiť, 
čo vlastne v živote robím a len neustále kňučia, 
že nechodím do kostola...Vy ste moja rodina...
(Chvíľa dojatia. Preruší ho búchanie na dvere. 
Rémy vstane a ide otvoriť.)
LOUISE Čakáme niekoho? 
(Vstúpi Rémy s Mariom.)
RÉMY Diane, to je pre teba.
DIANE Ehm, Mario, myslím, že sa nepoznáte... 
Dominique, Louise a... Danielle.
(Všetci ho slušne zdravia. Mario nič nehovorí.)
CLAUDE Urobíme ti miesto. (Usadí Maria medzi 
Diane a seba.) Nech sa páči... Dáš si kúsok 
coulibiacu? 
MARIO Čoho? 
CLAUDE To je... paštéta z lososa, ale ja som 
namiesto lososa použil pstruhy. 
DIANE Skús, je to veľmi dobré. Ruský recept...
MARIO Ryby nežeriem. 
CLAUDE Tak možno syr? Mám tu Stilton.
MARIO Nie som hladný. 
CLAUDE Tak si daj aspoň pohár vína!
MARIO Pivo nemáš? 
CLAUDE Áno... Hneď to bude.
(Vstane a ide do kuchyne. Trápne ticho. Rémy 
sa usmieva popod fúz.) 
LOUISE Bývate v tomto kraji? 
MARIO Ne. 
(Ticho. Claude sa vracia a nalieva Mariovi pol 
pohára cideru. Položí pohár aj fľašku na stôl. 
Vrcholí trápna chvíľa.) 
PIERRE (Louise) Napokon, keď hovoríš, že 
zostarnem sám, možno to nie je pravda. Možno 
nezostarnem. Rakovina pľúc, infarkt. Ženy sa 
dožívajú staroby, nie muži. 
ALAIN Teraz sa to vyrovnáva, nie? 
DOMINIQUE Práve naopak. Ženy sa dožívajú 
priemerne sedemdesiatosem rokov a muži len 
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sedemdesiat. A ten rozdiel sa každý rok zvyšuje. 
Je to obrovská zmena. Sotva pred dvoma 
storočiami ženy umierali v priemere vo veku 
tridsaťšesť rokov...
MARIO To pivo má čudnú pachuť, né?
CLAUDE To je cider... Je v tom ovocie... 
MARIO Také ti chutí?
CLAUDE Áno, z času na čas.
PIERRE Priemerná dĺžka manželstva bola kedysi 
pätnásť rokov. Pätnásť rokov a koniec!
LOUISE Pätnásť rokov! (Rémymu) Presne toľko 
sme spolu my dvaja!
PIERRE Pred piatimi generáciami by to bol váš 
koniec. Jeden z vás dvoch by už bol 
pravdepodobne mŕtvy.
DOMINIQUE Nikdy si nechcel o tom napísať? 
PIERRE Vo svete vychádza denne sedemnásťtisíc 
vedeckých článkov... O jeden viac či menej...
MARIO No dobre, stačilo už. (Diane) Počkám 
ťa vonku.
DIANE Ešte sme nedojedli!
MARIO Tu skapal pes.
DIANE Veď diskutujeme...
MARIO No veď práve... Nič iné neviete, len 
vyprávať! Poobede sa tu celý čas rozprávali 
o jebačke. Myslel som si, že prídem na orgie. 
Ale ne, najvác nadržaní ste z tej rybacej gebuziny.
DOMINIQUE A čo navrhuješ?
MARIO Keď sa mi pri nej postaví (ukazuje na 
Diane), rovno ju pretiahnem. Nešpekulujem.
DIANE Mario, prosím ťa!
MARIO (Hladká Diane šiju, čoraz silnejšie 
a silnejšie.) Nemáte chuť, teraz, hneď, tu? 
DIANE Mario!
MARIO (Znechutene vzdychne a pustí jej šiju.) 
Čakám ťa vonku. 
(Odíde. Dlhé ticho.) 
DIANE Bolo to veľmi dobré, Claude, ale nie som 
veľmi hladná. (Vstane.) Prepáčte. (Vyjde von.) 
(Spoločnosť chvíľu v trápnom tichu distingvovane 
večeria, zrazu sa však zvonka ozvú Dianine 
hlasné stony.)
LOUISE Preboha, zapnite rádio...
RÉMY Prečo? Ja si ich počas večere rád 
vypočujem.
LOUISE Rémy! 
ALAIN (Dominique) Poobede som počúval pásku, 
na ktorej je rozhovor s vami. Nahral som si ho 
v rádiu. Môžem to pustiť. 
(Alain vstane a pustí pásku, ktorú sme počuli na 
začiatku.) 
DOMINIQUE (z pásky) ... táto stupňujúca sa vôľa po 
individuálnom šťastí, ktorú pozorujeme teraz 
v našej spoločnosti, neviaže sa historicky na 
úpadok amerického impéria, ktorý práve 
začíname zažívať?
(Dianine výkriky pri milovaní sú ešte hlasnejšie.)
LOUISE Dajte to, prosím, hlasnejšie.
(Alain vstane a pridá hlas.)

DOMINIQUE (z pásky) Známky úpadku impéria sú 
všade. Obyvateľstvo opovrhuje svojimi vlastnými 
inštitúciami. Znižuje sa počet narodených detí. 
Muži odmietajú slúžiť v armáde. Štátny dlh sa 
stal nekontrolovateľný. Stále sa znižuje počet 
pracovných hodín. Sme zaplavení úradníkmi. 
Elity degenerujú. A po stroskotaní marxisticko- 
-leninského sna už nemožno nijaký model 
spoločnosti uvádzať ako vzor, ako by sme chceli 
žiť. V súkromnej rovine, ak nie sme mystici 
alebo svätí, je takmer nemožné vymodelovať si 
život podľa nejakého príkladu zo svojho okolia. 
Zažívame všeobecný proces rozpadu tradičného 
spôsobu života. 
DIANE (z pásky) Je tento proces nevyhnutný? 
DIANE (naživo vo svojej chatke) Ešte!... Silnejšie!
RÉMY (žartuje, Dominique) To bolo z pásky? Čo 
ste to tam vyvádzali?
DOMINIQUE (z pásky) Našli by ste šarlatánov, ktorí 
vám povedia, že spása je v náboženskej obnove 
alebo v nejakej inej hlúposti. Úpadok civilizácie 
je však rovnako nevyhnutný ako starnutie 
jednotlivcov. V najlepšom prípade možno dúfať, 
že sa dá trochu spomaliť. To je všetko. My máme 
šťastie, že žijeme na okraji impéria. Tie zrážky sú 
tu oveľa jemnejšie. Treba povedať, že súčasné 
obdobie môže byť z istých stránok veľmi 
príjemné pre život.
(Napriek tomu, že magnetofón hrá naozaj 
nahlas, počujeme Dianin výkrik.)
DIANE (z pásky) Dominique Saint-Arnaudová, 
ďakujem za rozhovor. 
(Pauza. Ticho.)
LOUISE Prečo to robíš?
DOMINIQUE Čo?
LOUISE Stále hovoríš len o úpadku. 
DOMINIQUE A prečo by som nemala?
LOUISE Odkedy ťa poznám, stále len kuvikáš. 
Ja už mám toho plné zuby. Určite existujú 
vedci, ktorí by dokázali presný opak: že žijeme 
v epoche neobyčajnej renesancie, že veda 
nikdy nebola rozvinutejšia, a že život nikdy 
nebol príjemnejší. 
DANIELLE Presne tak. Teraz všetci bijú na 
poplach, že máme desaťpercentnú 
nezamestnanosť, ale v Londýne v roku 1850 na 
milión obyvateľov pripadlo šesťstotisíc takých, 
čo doslova umierali od hladu! (Všetci sa pozrú 
na Danielle.) Toto mám rada na dejinách: sú 
také upokojujúce. 
LOUISE To najlepšie, čo môžeme urobiť, je 
usilovať o to, aby sme boli šťastní. 
DOMINIQUE A ty si šťastná?
LUOISE Samozrejme. Ľudia v celých dejinách 
chceli vždy len jedno – byť šťastní. To nie je 
znak úpadku. A potom tí, ktorým sa to 
nepodarilo, vymýšľali kadečo, aby vysvetlili 
svoje nešťastie. Ak ty žiješ sama, lebo si 
obetovala celý život kariére, to ešte nie je 
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dôvod na to, aby si vyhlásila, že ak je niekto 
rozumný, musí byť nevyhnutne deprimovaný.
(pauza)
DOMINIQUE (Pierrovi a Rémymu) A čo vy dvaja? 
Ešte ste nepovedali, čo si myslíte vy.
LOUISE Myslia si to isté, čo ja, len sa ti to 
neodvážia povedať do očí. 
DOMINIQUE Myslím si, že budú voči mne 
zhovievaví. Oveľa zhovievavejší ako vy dve. 
PIERRE Prečo?
DOMINIQUE Lebo obidvaja ste so mnou spali. 
Opakovane. Celé roky. Rémy bol nežný vždy len 
do pol piatej. Potom sa dal na zbesilý útek 
domov. Trvalo mu vždy pol hodiny, kým našiel 
svoje šaty. (Louise). Veď vieš, aký je neporiadny... 
šaty boli rozhádzané po celej spálni. Všetky tie 
pruhované spodky a ponožky, ktoré si mu 
kupovala na Vianoce. Raz rovno odo mňa utekal 
do mesta kupovať vianočné darčeky. Veľmi sa 
ponáhľal, zakopol o prah a spadol na sklenený 
stolík. Ostala mu jazva na pravom stehne. 
Poznáš ju, nie? Ani Pierre nikdy nechcel ostať 
cez noc. Mohla byť víchrica, mohlo snežiť, vždy 
po čine vstal, zapálil si a povedal mi, že musí 
spať vo svojej posteli. Užil si a šiel preč, neostal 
po ňom ani smrad. Pardon, raz mi po ňom 
ostala kvapavka. O týždeň nato ju mal aj Rémy.
(Louise prijme túto novinku ako úder päsťou.) 
PIERRE (V rozpakoch.) Ako to súvisí s tým, čo si 
myslíme o tvojej knihe?
DOMINIQUE Dáte si škótsku? (Nikto na jej otázku 
nereaguje.) Škoda. (Naleje si. Pauza.)
(Louise vstane a prejde k oknu. Pozerá sa von 
do šera.)
ALAIN Prečo ste to urobili? 
DOMINIQUE Čo?
ALAIN Prečo ste to povedali?
DOMINIQUE Neviem. Pochytilo ma to tak zrazu. 
Sú veci, ktoré ma strašne rozčuľujú.
ALAIN Aké veci? 
DOMINIQUE Nevedomosť. Ľudia, ktorí nie sú 
schopní vidieť realitu. Sú chvíle, keď už 
nemôžem zniesť tie ženičky s ich manželíkmi, 
detičkami... Toľkokrát som videla mužov, ako sa 
chvatne obliekali v mojej izbe ráno o druhej...
RÉMY Dominque, prosím ťa...
DOMINIQUE Treba povedať, že Rémy je špeciálny 
prípad: pretiahol celý Montreal. S ním to je, ako 
keď vyzve Červený kríž: on je univerzálny darca. 
S Diane spával dva roky...
ALAIN S Diane?! 
CLAUDE Dá si niekto ešte rybu?
DOMINIQUE Áno... mal všetky, ktoré čo i len trošku 
stáli za hriech. Až po poslednú sekretárku. 
Dokonca mi povedal, že pretiahol aj Louisinu 
sestru... a že ho to na smrť vzrušilo. 
RÉMY (buchne päsťou do stola) Preboha, 
Dominique!
DOMINIQUE Ale veď si chcel byť len šťastný tak 

ako všetci ľudia v dejinách. Chcela som tvojej 
žene priblížiť dobu, o ktorej hovorí, že je to tá 
najlepšia doba, v akej možno žiť a nájsť šťastie.
(Dominique sa ešte napije a odíde. Pauza, všetci 
sa po sebe pozerajú. Zdá sa, že Louise pri okne 
plače. Zrazu sa Loiuse otočí a sadne si k 
Rémymu.) 
LOUISE Je to pravda? (Pauza) Čo bolo medzi 
tebou a Dominique?
RÉMY (Vzdychne) Nič.
LOUISE Ona povedala niečo iné.
RÉMY Zajtra sa o tom porozprávame, dobre?
LOUISE Rozprávaj sa so mnou, Rémy.
RÉMY Zajtra.
LOUISE (Znovu sa rozplače.) Rémy... Rozprávaj sa 
so mnou!... (Vzlyká.)
RÉMY Neplač, to nestojí za to. Nič to nebolo.
LOUISE Rémy!... Rémy!
Tma.

ČASŤ DRUHÁ
INVÁZIE BARBAROV

ROK 2003

PROLÓG
(Nemocničná izba. Rémy leží na posteli. 
Je celkom holohlavý, je zjavné, že je po 
chemoterapii. Izba je odpudzujúca, špinavá 
a zaprataná. Jeho bývalá milenka sa prechádza 
okolo Rémyho postele ako tiger v klietke.)
MILENKA Rémy! Rémy! Ja som ťa milovala! To ty 
nikdy nepochopíš. Ja som na teba čakala štyri 
roky! Štyri roky strateného času! Najkrajšie roky 
môjho života! Ženu, ako som ja, už nenájdeš.
(Prudko zdrapí Rémyho za golier pyžama, Rémy 
skriví tvár bolesťou.)
RÉMY Nie tak prudko, som chorý.
MILENKA Na to ti kašlem! Hovoríme o mojom 
živote! A čo mi z neho zostalo? Nič! Keby si ma 
bol aspoň raz ukojil! Nechcem zraniť tvoje ego, 
ale za výkon v tvojej posteli som pokojne mohla 
dostať Oscara! To ti nikdy ani na um nezišlo, čo? 
Nikdy! Nikdy!
(Pichne ho ukazovákom do rebier. Rémy hrozne 
trpí. Vo dverách sa zjaví Sébastien, Rémyho syn. 
Rémy a jeho bývalá milenka ho nevidia. 
Sébastien zastane prekvapený vo dverách 
a znechutene sleduje výstup v otcovej izbe.)
RÉMY Au! To bolí!
MILENKA Nie, nie, vyhovárať sa na chorobu, to 
je príliš ľahké. Podvádzať ma celé štyri roky so 
Sylvaine Dupuisovou, s Lucie Mongrainovou, 
s Mireille Tétraultovou... Pane Bože! Veď Mireille 
Tétraultová váži tonu! 
RÉMY S Lucie Mongrainovou?
MILENKA Áno, s Lucie Mongrainovou! 
Nepamätáš si ani vlastné milenky?
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RÉMY (zmätený) Lucie Mongrainová?
MILENKA Dlhá štangľa, čo robí u Olivieriho!
RÉMY (neisto) Nikdy som s ňou nespal.
MILENKA Neklam! Sama mi to povedala!
RÉMY To ti povedala? Prisahám, vôbec si to 
nepamätám. (zmätený) Na nič si nepamätám... 
Na nič... Prisahám...
(Sébastien znechutene vycúva na chodbu bez 
toho, aby ho Rémy zbadal.)

OBRAZ I.

(Rémy spí, v nemocničnej izbe je pustené rádio, 
v ktorom beží interview. Počas interview vojde 
do izby Louise, Rémyho bývalá manželka 
a sadne si k posteli.) 
DOMINIQUE (hlas v rádiu) Koľko bolo pri 
teroristickom útoku na dvojičky obetí? Tritisíc? 
Je to strašné, ale z historického hľadiska celkom 
bezvýznamné. Iba v bitke pri Gettysburgu, ak si 
vezmeme príklad z amerických dejín, zomrelo 
päťdesiattisíc ľudí. Dôležité na útoku na dvojičky 
je to, že bolo zasiahnuté srdce ríše. V predošlých 
konfliktoch, povedzme v Kórei, vo Vietname 
alebo vo vojne v Zálive sa ríši vždy podarilo 
udržať barbarov mimo svojich hraníc. V tomto 
zmysle si budeme možno, hovorím možno, 
pripomínať september 2001 ako začiatok invázií 
barbarov, ktoré zákonite nasledujú po fáze 
úpadku impéria.
HLAS MODERÁTORA Srdečná vďaka.
(V rádiu začne hrať kontrastne veselá hudba. 
Rémy sa prebudí. Do izby vojde sestra 
Constance s nádobkou s hostiami a so 
zoznamom.)
SESTRA CONSTANCE (Rémymu) Ako sa vám dnes 
darí, pán... (pozerá do zoznamu) Desmarais? 
Telo Kristovo. 
RÉMY Vôbec netuším, ako sa darí pánovi 
Desmaraisovi, keďže ja nie som pán Desmarais.
SESTRA CONSTANCE 
Prepáčte, to mi je ľúto. Majú problémy 
s počítačmi. (Podáva ruku Louise.) Som 
Constance Lazurová.
RÉMY Moja žena Louise.
SESTRA CONSTANCE 
Je to strašné, nemať odrazu manžela doma, 
však?
LOUISE Vyhodila som ho z domu pred pätnástimi 
rokmi. Takže v mojom živote to nie je veľká 
zmena, či je tu, alebo či preťahuje študentky 
niekde vo svojom byte.
RÉMY Nezačínaj s tým znovu!
SESTRA CONSTANCE 
Možno je ten pravý čas na pokánie. 
(otvorí škatuľku s hostiami) Telo Kristovo?
RÉMY Nie, ďakujem. To, že váš Pius XII. ostal 
sedieť na zadku vo svojom pozlátenom Vatikáne, 

zatiaľ čo Prima Leviho odvážali do Osvienčimu, 
to nie je škoda, to nie je poľutovaniahodné, to je 
odporné a podlé!
LOUISE Rémy...
SESTRA CONSTANCE  
No... tak ja teda budem pokračovať vo vizitách. 
Želám vám príjemný deň. 
RÉMY Príjemný deň.
LOUISE Aj vám. (Sestra Constance odíde. 
Rémymu.) Volala som Sébastienovi.
RÉMY Áno?
LOUISE Včera docestoval. Príde ťa navštíviť.
RÉMY Aha.
LOUISE Čo? Máš niečo proti tomu?
RÉMY Nie, to je skvelé. Aspoň mi bude mať kto 
porozprávať o videohrách.
LOUISE Je mladý, rád sa hrá.
RÉMY Má tridsať! Mohol by si nájsť čas aj na 
knihu. Aspoň raz v živote by si voľačo mohol 
prečítať! Stačilo by jednu jedinú! Hocijakú!
(Vojde Sébastien. Zo stretnutia s otcom je trochu 
nesvoj.)
SÉBASTIEN Dobrý večer, pane.
RÉMY Dobrý večer, mladý muž.
(Trochu škrobene si podajú ruky.)
SÉBASTIEN Ako sa máš?
RÉMY Hm... 
(Posunkom ukáže na izbu. Sébastien si pozorne 
prezerá izbu.)
SÉBASTIEN Nemali inú izbu?
RÉMY Môžem byť rád, že nie som na chodbe. 
LOUISE Skúšala som všetko. Kašlú na to. Nemajú 
kapacity. 
SÉBASTIEN Spolužiak má súkromnú kliniku 
v Baltimore. Už som mu volal. Od zajtra ťa 
môžu prijať. 
RÉMY V Baltimore? Nie... Nebudem utekať do 
štátov. Vylúčené. 
SÉBASTIEN Nie je to na konci sveta. Je to len 
hodina lietadlom. Nechcel by si mať vlastnú izbu 
s kúpeľňou a CD...?
RÉMY S akým CD?
SÉBASTIEN Na počúvanie hudby. V civilizovaných 
krajinách to majú. A tiež klimatizáciu.
RÉMY Ale to je drahé...
SÉBASTIEN Postarám sa o to. Zajtra odchádzame. 
RÉMY Nie, nikam nejdem. A už vôbec nie do 
USA. Nechcem zomrieť zavraždený šialenými 
mohamedánmi.
SÉBASTIEN (svojej matke) Je to blázon.
RÉMY Hlasoval som za znárodnenie nemocníc. 
Dopadlo to príšerne, ale ja dokážem niesť 
zodpovednosť za svoje činy.
SÉBASTIEN Iba idioti nemenia názor.
RÉMY Nechcem ísť do USA! Nikoho tam 
nepoznám. Tu mám priateľov.
SÉBASTIEN (veľkými posunkami ukazuje prázdnu 
izbu) A kde? Kde sú tvoji priatelia? Nevidím tu 
nijakých priateľov. Všetci na teba kašlú. Okrem 
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tej bláznivej, čo ti tu dnes ráno urobila scénu. To 
ona by ti tak chýbala?
LOUISE Aká bláznivá?
RÉMY (v rozpakoch) To s tým nesúvisí.
SÉBASTIEN Vzlyky, oči vyvrátené k nebu – môj 
Rémy, môj Rémy!
LOUISE Kto to bol?
RÉMY Marléne Dupirová...
LOUISE Ty si spal aj s Marléne Dupirovou!? 
Kristeježiši, veď je to blázon! Všetci to vedia!
SÉBASTIEN Pre takéto štetky si si zničil rodinu! 
Odporné, trápne aféry, ktoré...
RÉMY Vôbec nič som nezničil!
SÉBASTIEN Jej si zničil život! (Ukáže na svoju 
matku.) Zničil si moje detstvo, moje dospievanie, 
Sylvainino dospievanie...
RÉMY To je ono! Tak to je moja chyba, že je moja 
dcéra skrachovaná existencia!
SÉBASTIEN Sylvaine cestuje a je oveľa menej 
skrachovaná existencia, ako keby učila na 
nejakej podradnej univerzite!
RÉMY (čoraz väčšmi rozčúlený) Dobre ma 
počúvaj, chlapče. Možno zarábaš milión ročne, 
ale nevieš vôbec nič o tom, čo...
SÉBASTIEN (tiež zvýši hlas) Jedno viem: môj život 
sa nebude podobať tvojmu. Pretože to, že som tu, 
nie je kvôli tebe, ale kvôli nej! (Ukáže na matku.) 
To ona ma vychovala, nie ty.
RÉMY (rozzúrený) No, tak ťa nebudem zdržovať! 
Musíš predsa chytiť lietadlo do Hongkongu! Tak 
už choď! Vypadni! Nepotrebujem ťa ani sekundu! 
Serieš ma!
SÉBASTIEN Daj sa vypchať! (matke) Vraciam sa 
do Londýna.
LOUISE To mi nemôžeš urobiť!
SÉBASTIEN A čo mám robiť?! Ponúkam mu izbu 
v najlepšej nemocnici na svete a on odmietne. 
Počula si ho, nikdy sa nezmení. 
LOUISE Keď si mal ako trojročný zápal mozgových 
blán, držal ťa v náručí a kolísal bez prestania 
štyridsaťosem hodín...
RÉMY Louise, prosím ťa!
LOUISE Nešiel spať, strážil ťa, aby sa k tebe smrť 
neopovážila priblížiť. Nemôžeš si to pamätať.
RÉMY Louise...
(pauza)
SÉBASTIEN (matke) Tak čo mám teda urobiť?
LOUISE Pre začiatok mu aspoň pusti ten odkaz 
od Sylvaine.
(Sébastien podíde k svojmu kufríku, vyberie 
z neho laptop, nešetrne ho položí otcovi na 
kolená. Otvorí ho. )
SÉBASTIEN (sucho) Poslala to dnes ráno. Keď sa to 
skončí, stlač kláves „End“. „End“ znamená, že sa 
to zastaví. Trochu komplikované na pochopenie, 
ale ak sa sústredíš, mohlo by sa ti to podariť.
(Sébastien stlačí nejaké tlačidlo. Počujeme hlas 
Sylvaine, Rémyho dcéry. Sylvaine je na 
plachetnici, počujeme za ňou šumenie mora. 

Rémy sa pozerá na obrazovku viditeľne dojatý.)
SILVAINE Ahoj, ocko! Vidíš Tichý oceán? 
Predvčerom sme opustili Austráliu a plávame 
k Novej Kaledónii. Je pekné počasie a toto je 
skvelá loď. Z Nouméi pôjdeme priamo na 
východ k môjmu obľúbenému miestu, 
k ostrovom Tuamotu. Dúfam, že tam budeme 
kotviť dosť dlho, aby sme sa mohli potápať. 
Posielam ti morský vzduch, vraj to je to najlepšie 
pre zdravie. Musím končiť, lebo idem cez satelit 
a je to veľmi drahé. Vrúcne ťa bozkávam. 
Do skorého videnia.
(Odkaz sa skončí. Rémy sa pozerá na obrazovku 
so slzami v očiach. Oprie si hlavu o vankúš 
a zatvorí oči. Ešte kým sa Rémy díval na odkaz, 
Louise odtiahla Sébastiena ďalej od postele.)
LOUISE (diskrétne) Nájdi mu lepšieho lekára.
SÉBASTIEN Poslal som jeho výsledky Maximovi 
do Baltimoru.
LOUISE A? (Sébastien pokrúti hlavou) Nie je 
žiadna nádej? (Sébastien pokrúti hlavou.) 
Tak aspoň vyhľadaj jeho priateľov.

OBRAZ II.

Kancelária šéfa nemocničných odborov Ronalda 
Hérouxa. Héroux pôsobí skôr ako mafiánsky 
bos. Vchádza spolu so Sébastienom do 
kancelárie. 
RONALD HÉROUX Prosím, sadnite si. Moja 
asistentka mi povedala, že zastupujete Lloyd´s 
v Londýne.
SÉBASTIEN Nie, povedal som jej to len preto, aby 
som sa mohol s vami stretnúť. Môj otec je tu 
hospitalizovaný na treťom poschodí. Chcel by 
som mu to tam zútulniť, dať tam niečo 
pohodlné.
RONALD HÉROUX To je skvelé. To je postup, ktorý 
dokonale zapadá do kontextu nášho programu 
senzibilizácie rodinných príslušníkov, ale, 
bohužiaľ, disponibilita infraštruktúry je daná 
smernicou ministerstva v rámci ambulantných 
zmien a pokiaľ ide o tento modul, nie je možné 
porušiť ju v prospech jednotlivca. 
(Sébastien vytiahne z aktovky kartónový obal, 
ktorý šmykom posunie po stole.)
SÉBASTIEN Vypracoval som dokumentáciu, ktorú 
by som vám rád odovzdal.
(Héroux otvorí obálku. Sú tam peniaze.)
RONALD HÉROUX Pozrite, to je smiešne. Toto nie je 
rozvojová krajina. Neviem, či si uvedomujete 
rozdiel medzi rozvojovou krajinou 
a parlamentnou demokraciou, ale... 
SÉBASTIEN Uvedomujem. (vytiahne z peňaženky 
ďalšie bankovky a hodí ich na kôpku 
k ostatným)
RONALD HÉROUX O. K., bude treba vymaľovať, umyť 
dlážku, vyčistiť to. Nič sa neurobí bez odborov 
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a ja som ich šéf. Hovoríme o nadčasoch, 
nedovolím vykorisťovať pracujúcich...
SÉBASTIEN Platím v hotovosti.
RONALD HÉROUX 
V hotovosti?
SÉBASTIEN V hotovosti. Jeden maliar...
RONALD HÉROUX Dvaja.
SÉBASTIEN Šesť hodín?
RONALD HÉROUX Osem.
SÉBASTIEN Po koľko?
RONALD HÉROUX Štyridsať na hodinu.
SÉBASTIEN Tridsaťpäť. Chcem posteľ, záclony, 
nábytok, kreslá...
RONALD HÉROUX Ale toto my nerobíme!
SÉBASTIEN Najmete ľudí, ktorí to urobia, zaplatíte 
im, dozriete na nich a naúčtujete mi rozumné 
výdavky za vašu starostlivosť o robotnícku 
triedu.
RONALD HÉROUX Rozumné?
SÉBASTIEN Nie viac ako dvadsaťpäť percent. 
(Vytiahne peňaženku.) Dám vám dvetisícpäťsto 
na začiatok a každé dva dni si budeme 
vyrovnávať účty. Pochopil som správne rozdiel 
medzi rozvojovou krajinou a parlamentnou 
demokraciou?
RONALD HÉROUX (pozerá sa na kopu peňazí pred 
sebou) Máte úžasné politologické nadanie.

OBRAZ III.

Rémyho izba. Vedľa Rémyho sedí sestra 
Constance. Rémy jej číta knihu. 
RÉMY „Písať dejiny svojej krajiny a doby je ako 
rozprávať sebe samému o márnosti sveta.“ To 
napísal Saint-Simon. 
SESTRA CONSTANCE Bol to pesimista?
RÉMY Nie. Historik.
SESTRA CONSTANCE Hovoríte to len preto, lebo 
žijeme v hrozných časoch...
RÉMY Na rozdiel od toho, čo si ľudia myslia, 
dvadsiate storočie nebolo výnimočne krvavé. 
Vo vojnách zahynulo sto miliónov ľudí. To je 
všeobecne prijatý počet. Pridajte desať miliónov 
z ruských gulagov. Koľko je to z čínskych 
táborov, sa nikdy nedozvieme, povedzme dvadsať 
miliónov, dostanete sa k počtu stotridsať 
miliónov mŕtvych. Nie je to veľmi pôsobivé, ak si 
uvedomíte, že v 16. storočí sa Španielom 
a Portugalcom podarilo bez bômb a plynových 
komôr vyvraždiť stopäťdesiat miliónov Indiánov 
v Južnej Amerike. To je výkon, sestra... 
Stopäťdesiat miliónov! Poviete mi, že im 
pomohlo požehnanie vašej Cirkvi, ale aj tak – 
pekná práca. Až natoľko, že sa ňou inšpirovali aj 
Angličania, Francúzi, Holanďania a Američania 
a v Severnej Amerike tiež zavraždili päťdesiat 
miliónov Indiánov. Spolu dvesto miliónov 
mŕtvych. Najväčší masaker v dejinách ľudstva 

a dialo sa to tu okolo nás! A nemáme tu ani len 
maličké múzeum holokaustu. Dejiny ľudstva, 
sestra, sú dejinami hrôzy.
(Vojde Sébastian. Za ním robotníci, ktorí nesú 
nový nábytok.)
SÉBASTIEN Položte to sem. (Sébastien chvíľu 
dohliada na zariaďovanie izby, po chvíli mu 
však začne zvoniť telefón. Telefonuje počas 
rozhovoru Rémyho a Constance.) Hi... The cost 
is about two ten a barrel, which would give you 
a break-even of seventeen-ninety on the puts and 
roughly twenty-one point seven on the combo. 
I´ll send you an e-mail with the details.
RÉMY Počuli ste už heréze o albigenských na 
juhu Francúzska začiatkom trinásteho storočia? 
Kacíri ušli do mesta Béziers. Potom prišla 
pápežská armáda. Problém nastal, keď mali 
rozoznať, kto je kacír a kto obyčajný obyvateľ 
mesta. Požiadali o radu biskupa zo Citeaux. 
A viete, čo im odpovedal? 
SESTRA CONSTANCE „Zabite ich všetkých. Boh si 
svojich spozná.“
RÉMY Vy ste to vedeli? 
SESTRA CONSTANCE Je to slávny výrok. 
RÉMY Tak potom viete aj to, že podrezali 
dvadsaťtisíc ľudí za jednu noc. To je kopa ľudí! 
V Hirošime bolo stotisíc mŕtvych, ale je to len 
technická otázka – sekerou ich nemohli zabiť 
viac ako dvadsaťtisíc.
(Sébastien dotelefonuje. Pohľadom hľadá v izbe 
svoj laptop.)
SESTRA CONSTANCE Ak je to, čo hovoríte, pravda, 
a ak celé dejiny bol len rad hrozných zločinov, 
tým väčšmi treba, aby jestvoval niekto, kto nám 
to môže odpustiť. To je to, v čo verím. 
SÉBASTIEN Kde je môj laptop?
RÉMY Čo?
SÉBASTIEN Môj počítač. Ten, čo som tu nechal. 
Pozeral si si na ňom odkaz od Sylvaine...
RÉMY Položil som ho sem, na zem.
SÉBASTIEN Nie je tu.
RÉMY Ako to, že tu nie je?
SÉBASTIEN No nie je tu!
(Sébastien, zdesený, prehľadáva skrinku pri 
posteli, potom vstavanú skriňu.)
RÉMY Niekto ho musel vziať...
SÉBASTIEN Kto?!
RÉMY Neviem.
SÉBASTIEN (rozčúlený) Tebe to nedochádza?! Mal 
som tam päťdesiat mailov! Celý postup môjho 
obchodu s Nórskom! Neurobil som si zálohu! 
Vieš vôbec, aká dôležitá je moja práca?!
RÉMY Vedel by som, keby si mi to vysvetlil!
SÉBASTIEN Bol by som ti to vysvetlil, keby si ma 
bol počúval! Dočerta! (vyjde)
RÉMY Kretén.
SESTRA CONSTANCE Kretén? Vidíte tu na oddelení 
veľa iných detí pri posteliach svojich rodičov? 
Pracujem tu denne a často ich tu nevídam. 
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A keď prídu, dlho sa nezdržia. (Rémy mávne 
rukou.) Váš otec bol v nemocnici?
RÉMY Ku koncu áno.
SESTRA CONSTANCE Chodili ste za ním často?
RÉMY Bol v Chicoutimi. Ja som prednášal 
v Montreale. A bolo to v zime, tak...
SESTRA CONSTANCE Váš syn priletel z Anglicka. 
Londýn a Chicoutimi, to je podľa vás rovnaká 
diaľka? Choroba vám tlačí na mozog? Ste 
taký hlúpy, že sa mu neviete ani len 
poďakovať?
RÉMY Pochopte sestra: mám syna kapitalistu 
a puritána, ja – ktorý som bol po celý život 
pôžitkár a socialista!
(Louise, Diane a Dominique sa zrazu objavia 
vo dverách.)
DIANE Pôžitkár nie je dosť výstižné, sestra.
DOMINIQUE Bol to chlipník. 
DIANE Zhýralec.
DOMINIQUE Zviera.
DIANE Nehanebník.
DOMINIQUE Perverzník.
(Rémyho pohľad sa rozžiari, keď ich uvidí. 
Diane ho ide prvá pobozkať a objať.)
DIANE Ako sa ti darí, ty zvrhlík?
RÉMY Lepšie! Teraz už lepšie.
DOMINIQUE Ukáž, nech ťa objímem, ty chlipné 
prasa.
RÉMY Kedy si sa vrátila?
DOMINIQUE Včera. Volal mi tvoj syn.
RÉMY Môj syn?... (Vymení si so sestrou 
Constance pohľad.) A čo Aljaška?
DOMINIQUE Krásna a studená ako ja.
RÉMY (odrazu vyzerá šťastný, sestre Constance) 
Pozrite, sestra. Moja hrdinská žena a dve 
najpôvabnejšie z mojich mileniek: môžem 
pokojne zomrieť.
SESTRA CONSTANCE A zhoríte v pekelných 
plameňoch!
RÉMY A nebudem sám. Pokiaľ poznám 
hanebnú minulosť týchto dvoch (ukáže na 
Diane a Dominique), som si istý, že sa budú 
pražiť so mnou. A nevymeníme si miesto 
s vami, vy budete odsúdená naveky hrať na 
harfe medzi Jánom Pavlom II., ponurým 
Poliakom, a Matkou Terezou, úlisnou 
Albánkou.
LOUISE Prepáčte sestra, choroba mu zasiahla 
mozog.
RÉMY Ale to je etnologická realita: Albánky 
sú často úlisné a Poliaci sú vždy ponurí.
(Vo dverách sa objaví Claude a Pierre.) 
CLAUDE Buon giorno a tutti! (Všeobecné veselie. 
Náhli sa do Rémyho náručia.) Come stai, 
ty tučné prasa?
RÉMY Čo tu robíš?!
CLAUDE Práve som doletel z Ríma...
DIANE Čo robíš v Ríme?
CLAUDE Som tam generálny riaditeľ 

Kanadského univerzitného inštitútu...!
DOMINIQUE Koľko je v Ríme kanadských 
študentov?
CLAUDE Nuž... istý počet... Prečo ťa to zaujíma?
DOMINIQUE Len chcem vedieť, ako sa míňajú 
naše dane!
CLAUDE Sme celkom skromná organizácia. 
Samozrejme, generálny riaditeľ musí mať 
služobný byt na Piazza Borghese. Kde ste, 
samozrejme, kedykoľvek vítaní. 
DOMINIQUE Vás sa nedotkli škrty v rozpočte? 
CLAUDE Nie. Ani sám minister nemá potuchy 
o našej existencii.
DIANE S kým by som sa mala vyspať, aby som 
dostala takéto miesto?
CLAUDE Obávam sa, moja milá, že tí, s ktorými 
som spal ja, budú ľahostajní voči tvojim 
pôvabom, nech sú akokoľvek bujaré.
DIANE Takáto bujarosť má svojich fanúšikov, 
poklad môj.
CLAUDE Nie na ministerstve zahraničných vecí!
(Všeobecný smiech, počas ktorého sa k 
Rémymu pretlačí Pierre.)
PIERRE Ahoj. Zastavil som sa len na skok. 
Musím ešte stihnúť zájsť do obchodu po 
plienky...
DIANE Ty máš deti???
PIERRE Áno. Dve... Žena u mňa študovala a... 
skrátka... sa to stalo.
DIANE (s úsmevom) Kedysi si vravel, že nie si 
dosť veľký optimista na to, aby si mal deti.
PIERRE Príroda sa ťa nepýta, či si optimista 
alebo pesimista. Naláka ťa na mladú ženu 
a zrazu je to tu – rozširuješ život ďalej. Život 
si vždy nájde cestu. 
(Rémy zrazu dostane bolesti. Začne stonať, 
tvár sa mu zvraští v kŕčovitej grimase, na čelo 
mu vystúpi pot. Jeho priatelia sú z toho 
vydesení.)

OBRAZ IV.

Chodba pred kanceláriou šéfa odborov 
Ronalda Hérouxa. Sébastien sa prechádza 
hore-dole. Prichádza Héroux s detektívom 
Gillesom Levacom. 
GILLES LEVAC Vraj so mnou chcete hovoriť?
SÉBASTIEN Áno. Ukradli mi počítač.
GILLES LEVAC (vyberie z aktovky tlačivo 
a podáva ho Sébastienovi) Vyplňte to.
SÉBASTIEN Čo je to?
GILLES LEVAC Tlačivo. 
SÉBASTIEN Toto všetko mám vyplniť? Ako vám 
to pomôže pri vyšetrovaní?
GILLES LEVAC Nijako. Pre nás oboch je to len 
strata času.
RONALD HÉROUX Pochopte, polícia má dosť práce 
s násilnosťami. Ani oni nemôžu robiť nadčasy. 
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A barbari sú všade. Minulý týždeň sme tu mali 
znásilnenie v práčovni.
GILLES LEVAC Toto je chudobná štvrť. Chudoba 
kradne, čo sa dá robiť. A zamestnanci kradnú 
tiež.
SÉBASTIEN Personál?!
GILLES LEVAC Nie je ťažké okradnúť chorých; 
väčšinou majú zatvorené oči. (Vymení si 
pohľad s Hérouxom.) Zamestnanci sú však 
chránení odbormi. Nie je toho veľa, čo by sa 
dalo urobiť.
SÉBASTIEN Chápem. (vyťahuje peňaženku, 
Hérouxovi) Stratil sa mi laptop. Niekde som ho 
nechal, nepamätám si kde, možno v izbe 
môjho otca. Hovorím vám to len pre prípad, 
keby ho niekto našiel.
RONALD HÉROUX Môžem sa informovať, ale nič 
nesľubujem.
SÉBASTIEN Len pre prípad.
RONALD HÉROUX O. K., len pre prípad.
SÉBASTIEN To je od vás veľmi láskavé, ďakujem.
(Héroux odchádza. Aj Gilles Levac chce odísť, 
ale Sébastien ho zastaví.)
SÉBASTIEN Na moment, prosím. Môj otec je tu 
hospitalizovaný. Evidentne má zlú starostlivosť 
a začína veľmi trpieť. Mám priateľa lekára, 
ktorý mi poradil, aby som zohnal otcovi 
heroín. (Pauza.) Je to oblasť, ktorú veľmi 
nepoznám. Niečo som pofajčil, keď som bol 
študent, príležitostne trochu hašišu s kolegami. 
Skúsil som kokaín, ale nič mi to nehovorilo. 
A raz, v Paríži, som si dal niečo mexické, 
z kaktusu...
GILLES LEVAC Meskalín.
SÉBASTIEN Presne. Nie som odborník, a tak 
som si povedal, že policajti iste lepšie poznajú 
miesta, kde sa drogy predávajú. Dúfal som, 
že by ste mi mohli poradiť, kde sa dá zohnať 
kvalitný heroín v dostatočnom množstve.
(Pauza)
GILLES LEVAC Neviem, či si uvedomujete, že 
úlohou polície je zatýkať priekupníkov, nie 
poskytovať informácie užívateľom.
SÉBASTIEN Bol by som rád, keby ste ma 
považovali za inteligentného človeka, ktorý 
chce získať čas.
GILLES LEVAC A ja by som bol rád, keby ste ma 
nepovažovali za totálneho idiota, ktorý si túži 
prečítať zajtra v novinách: Polícia pomáha 
nášmu dopisovateľovi nakupovať drogy. 
Nerád by som skončil kariéru riadením 
dopravy v nejakom zapadákove.
SÉBASTIEN Som maklér u MacDougall Deutsch 
v Londýne, nie je ťažké si to overiť. Ale 
chápem. Skúsim zohnať niečo na diskotékach. 
(Prichádza Ronald Héroux, nesie Sébastienov 
laptop.)
RONALD HÉROUX Máte z pekla šťastie. 
Našiel sa čestný nálezca.

SÉBASTIEN Skvelé. (Vyťahuje peňaženku 
a podáva Hérouxovi bankovky.) Malé nálezné.
RONALD HÉROUX Skúsim toho dobráka 
presvedčiť, aby to prijal. 
(Héroux odchádza. Aj Sébastien chce odísť, ale 
tentoraz ho zastaví Levac.)
GILLES LEVAC Len pre vašu informáciu: 
na diskotékach heroín nezoženiete. Je to droga 
hudobníkov, básnikov.
SÉBASTIEN Naznačujete mi, kde mám hľadať?
GILLES LEVAC Vôbec nič vám nenaznačujem. 
Hovorím len o chýroch, ktoré vo veľkom šíria 
médiá. Dovidenia.
(Levac odíde. Okolo Sébastiena prechádzajú 
chodbou Louise, Diane, Claude, Dominique. 
Všetci sú ešte šokovaní z toho, v akom stave 
našli Rémyho.)
LOUISE Nechoď tam... Tvoj otec má bolesti, sú 
pri ňom lekári...
SÉBASTIEN Snažím sa mu zohnať heroín, ale 
nemám tu kontakty.
CLAUDE Je mi ľúto, ja som už dlho preč.
DIANE Môžem sa opýtať dcéry. Pamätáš si 
Nathalie?
SÉBASTIEN Trochu.
DIANE Nič ti nesľubujem. Nedáva často o sebe 
vedieť. Myslím, že ma nenávidí.

OBRAZ V.

(Rémyho izba. Noc. Rémy je spotený, má 
bolesti. Vojdú Sébastien a Nathalie.)
SÉBASTIEN Toto je Nathalie, Dianina dcéra. 
Priniesla to, o čom sme hovorili.... 
NATHALIE Dobrý deň.
RÉMY Ahoj... Pamätáš si na mňa?
NATHALIE Nie.
RÉMY V istom období som bol veľmi blízky 
priateľ tvojej matky.
NATHALIE Chcete povedať, že ste s ňou spávali?
RÉMY Ehm... nielen to...
NATHALIE Pamätám si na Maria. Vozil nás na 
motorke.
RÉMY Maria som poznal.
NATHALIE Vy ste boli ženatý, však?
RÉMY Áno.
NATHALIE Ženatí nezostávali nikdy až do rána. 
So sestrou sme ich niekedy v noci videli, ako 
odchádzajú...
(Otvorí kabelku a vyberie alobal a vrecko 
s heroínom.)
RÉMY Viem si predstaviť, že z pohľadu dieťaťa 
všetko, čo sa vtedy dialo, muselo vyzerať trochu 
odporne. My sme tomu hovorili sexuálna 
revolúcia. (Ukáže na heroín.) Čo je to?
NATHALIE Heroín. (Sébastienovi) Chceš hnedý 
alebo biely?
SÉBASTIEN Neviem, nevyznám sa v tom.

51



NATHALIE Chceš, aby to vdychoval alebo si pichal?
SÉBASTIEN Neviem. Dôverujem ti.
NATHALIE Nemal by si sa spoliehať na feťákov. 
Veľmi často klamú.
SÉBASTIEN Nechám vás samých. (odíde)
RÉMY Vyrába sa to z ópia?
NATHALIE (Natalie pripravuje heroín) Je to 
morfium zmiešané s chemickými produktmi. 
Vynašli to v spoločnosti Bayer v Nemecku 
v rovnakom čase ako aspirín. Najskôr robili 
chemici testy na továrenských robotníkoch. Keď 
niektorého boleli zuby, dali mu niekedy aspirín, 
inokedy heroín. Robotníci mali oveľa radšej 
heroín. Hovorili, že sa cítia ako hrdinovia – 
heroi. Odtiaľ pochádza názov. Potom spoločnosť 
začala vyrábať tabletky proti kašľu s heroínom. 
Tabletky šťastia.
RÉMY A kedy to zakázali?
NATHALIE Keď ľudia začali tráviť doma celé dni. 
Pomaly sa knísali s úsmevom na tvári a cmúľali 
tabletky. 
RÉMY Dáš mi injekciu?
NATHALIE Budeme inhalovať.
RÉMY Jasné. Je to zvláštny pocit...
NATHALIE Pst! Teraz mlčte. Skúste sa sústrediť. 
Prvý raz je to najlepšie. Je to ten pocit, ktorý 
budete chcieť vždy znovu a znovu zažiť. (Heroín 
sa zohrieva a začína dymiť.) Volá sa to „Riding 
the Dragon“. 
(Rémy hlboko vdýchne dym. Nathalie ho 
vdýchne tiež. Prevráti hlavu na vankúš. Chvíľu 
sú mimo. Len tak ležia...) 
RÉMY Nádhera... Nie je to nebezpečné?
NATHALIE Čo na tom záleží?
RÉMY Tebe na živote veľmi nezáleží, čo?
NATHALIE Nie, nie veľmi.
RÉMY V tvojom veku som bol taký istý. Bol som 
pripravený kedykoľvek zomrieť. Bolo mi to jedno. 
Preto sú z mladých najlepší martýri. K životu sa 
pripútame, až keď začneme starnúť. Keď 
začneme odpočítavať: ostáva mi dvadsať rokov, 
pätnásť rokov, desať rokov. Vieme, že niektoré 
veci robíme posledný raz: kúpim si posledné 
auto, posledný raz pôjdem do Janova alebo do 
Barcelony...
NATHALIE Tam ja nepôjdem nikdy. 
RÉMY Čo ty vieš? Jedného dňa s tým možno 
prestaneš a dožiješ sa staroby. Nikto nevie, čo 
s ním bude. Okrem mňa. Ja to viem.
NATHALIE Bojíte sa?
RÉMY Áno! Tento život nechcem opustiť. Nevieš si 
predstaviť, ako som ho miloval. 
NATHALIE Čo ste na ňom tak veľmi milovali?
RÉMY Všetko! Knihy, víno, hudbu, ženy... hlavne 
ženy. Ich vôňu, ich ústa, hebkosť ich pokožky.
NATHALIE Poznali ste ich veľa?
RÉMY Áno.
NATHALIE Nezačnú sa časom všetky trochu 
podobať jedna druhej?

RÉMY Trochu... ale nikdy sa mi nezunovali.
NATHALIE A čo víno, stále ho môžete vypiť toľko?
RÉMY Bohužiaľ nie, už mi to moja pečeň 
nedovolí...
NATHALIE A cesty, na ktoré ste chceli ísť, boli ste 
na nich?
RÉMY Teraz sú aj tak všade turisti...
NATHALIE V skutočnosti to nie je váš terajší život, 
ktorý nechcete opustiť, ale ten minulý.
RÉMY Možno.
NATHALIE Ale ten život je už mŕtvy.
(Rémy zaspí. Sébastien nahliadne do izby. 
Nathalie vstane. Oblieka sa.) 
SÉBASTIEN Zaveziem ťa domov?
NATHALIE Netreba. Pôjdem taxíkom. 
SÉBASTIEN (vyťahuje peňaženku a vypláca 
Nathalie) To je za tvoju dávku... toto za môjho 
otca... plus peniaze za čas, ktorý s ním stráviš.
(Nathalie si vezme peniaze a odíde. Sébastien 
ostane sám nad spiacim otcom. Vo dverách sa 
zrazu objaví policajt Gilles Levac. Sébastien si 
uvedomí, že heroín a „nádobičko“ sú ešte stále 
na nemocničnom stolíku.)
GILLES LEVAC Netvárite sa nadšene, že ma tu 
vidíte.
SÉBASTIEN To sa dalo čakať.
GILLES LEVAC Čo?
SÉBASTIEN Že ma sledujete. Tá žena s tým nemá 
nič spoločné. Je to dcéra jednej známej. Chcela 
mi urobiť službu. Zatknite mňa, ak chcete, ale ju 
z toho vynechajte.
GILLES LEVAC Mám vás zatknúť? Prečo? 
SÉBASTIEN Neviem. Prvý raz v živote mám 
dočinenia s políciou...
GILLES LEVAC To vidieť...
SÉBASTIEN Nezatknete ju?
GILLES LEVAC To mám pozatýkať všetkých? 
Môžem ju zatknúť, ale v jej byte nenájdeme viac, 
ako jedno- alebo dvojdňové zásoby. Má čistý 
register, väznice sú plné: zajtra večer je vonku. 
Zbytočná námaha.
SÉBASTIEN Nikdy nezakročíte ani proti 
dodávateľom?
GILLES LEVAC Ale áno, zakročujeme proti nim 
stále. Pracujeme dva-tri roky, kým sa nám podarí 
dostať za mreže bandu Iráncov. A na druhý deň 
ich nahradia Libanonci, Turci, Taliani, 
Vietnamci, Thajčania, Číňania... A potom sú tu 
Kolumbijci, ktorí sa dali na pestovanie maku. Je 
to invázia. Je príliš veľa ľudí, ktorí chcú príliš 
veľa drog. Američania majú šesť miliónov ľudí 
vo väzení a neustále stavajú nové väznice. O pár 
rokov môžu postaviť väzenský múr okolo celého 
štátu.
SÉBASTIEN Tak, čo tu teda teraz robíte?
GILLES LEVAC Donekonečna sa nebudete môcť 
spoliehať na priateľku. Nakoniec vás podrazí. 
Je to feťáčka. Ak by ste niečo potrebovali, moje 
číslo máte.
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OBRAZ VI.

Rémyho izba. Všetci priatelia sú okolo Rémyho 
postele. Zdá sa, že nemá bolesti, ale občas 
upadá do letargie a mŕtvolnej nehybnosti, 
ktorá jeho priateľov skľučuje. 
PIERRE Všetko sa to v našej generácii začalo 
s Mariou Gorettiovou.
DIANE Maria Gorettiová?
RÉMY Portugalská sedliačka... O príkladnom 
živote Marie Gorettiovej nakrútili film.
CLAUDE Dievča z močarísk.
RÉMY Presne! Dievča z močarísk. Hrala Inès 
Orsiniová. Nesmrteľná Inès Orsiniová. Od 
začiatku do konca filmu je zahalená od hlavy 
po päty. S výnimkou scény, keď prichádza 
k moru. Namočí si rozkošné nohy. A zrazu si 
suverénnym, ale cudným pohybom nadvihne 
sukňu. Tie stehná Inès Orsiniovej! Poviem vám, 
tie potoky spermií, čo sa zo mňa valili, keď som 
sníval o jej stehnách!
PIERRE Myslím, že to je jedna z príčin zmeny 
hladiny vodnej nádrže v Bas-Saint-Laurent.
RÉMY Roky som zaspával vzrušený pri pomyslení 
na Inès Orsiniovú. Až kým som neuvidel 
Françoise Hardy spievať v televízii a okamžite 
sa mi Inès Orsiniová zdala byť tučnou 
svätuškárkou.
DIANE Sama a opustená: to je osud ženy!
RÉMY Dlho som spával s Françoise Hardy a boli 
sme spolu veľmi šťastní. Bohužiaľ pre ňu, raz 
som videl film s Julie Christie a bola z toho 
šialená láska, až kým som neodišiel s tenistkou 
Chris Evertovou, ktorú som potom opustil pre 
úchvatnú Karen Kainovú, tancovala Carmen 
v Marseille. Celý život som zaspával 
s najkrajšími ženami sveta až do toho osudného 
dňa, keď som sa ráno zobudil a uvedomil si, že 
som predchádzajúci večer zaspával 
s myšlienkami na chrumkavú kačicu. 
(Nostalgicky.) Zostarol som: ženy sa vytratili 
z mojich snov.
DOMINIQUE V istom období šantili dvaja 
najslávnejší politici tejto krajiny v mojich 
perinách. 
DIANE Separatista a federalista?
DOMINIQUE Nie. Ľavica a pravica.
CLAUDE Naraz?!
DOMINIQUE S decentnou prestávkou.
DIANE To si mi nikdy nepovedala! Chcem 
pikantné podrobnosti!
DOMINIQUE Nuž, práveže nijaké nie sú. V snahe 
o historickú pravdu...
CLAUDE ... ktorá nás všetkých poháňa...
DOMINIQUE ... vám musím povedať, že tí dvaja 
boli, žiaľbohu, žalostne predčasní ejakulátori.
DIANE Obaja?
DOMINIQUE Obaja. 
LOUISE Chudáci.

PIERRE Rozdelení ideológiou, ale spojení 
v nešťastí.
DOMINIQUE Odtiaľ pochádza moja prvá teoréma: 
keďže nevedia vzrušiť ženu, vzrušujú davy. 
Moje nočné rozkoše teraz, žiaľ, zabezpečuje 
veľkoplošná obrazovka Toshiba pri nohách 
mojej postele.
CLAUDE Už nijaké nohy v lufte?
DOMINIQUE Je koniec. Zavesila som korčule na 
klinec.
(Rémy zatvorí oči. Priateľov to trochu vydesí. 
Rémy otvorí oči.)
CLAUDE Aj u mňa je to už pokojnejšie ako 
voľakedy.
DIANE Ale?
CLAUDE Mám stáleho priateľa. On je celý týždeň 
v Bologni, ja v Ríme. 
PIERRE Moja žena zaspáva každý večer v tej istej 
posteli ako dievčatá. Sú ešte malé. Každý večer 
zaspávam sám, ako keď som bol starý 
mládenec... 
DOMINIQUE To je dobre. Môžeš si znovu čítať 
Tocquevilla.
PIERRE To aj robím. 
CLAUDE Pierre je tým kultivovanejší, čím 
napuchnutejšia je jeho prostata. 
(Smiech.)
DIANE No, ľutujem, ja to mám stále rada. 
(spokojne sa smeje) Na vidieku mám jedného 
starého kovboja, ktorého vždy zavolám, keď...
(Rémy zavrie oči, nehýbe sa. Diane sa zastaví 
uprostred vety. Všetci pozorujú nehybného 
Rémyho, ktorý sa prudko preberie.) 
RÉMY Aký kovboj!? Ty máš teraz nejakého 
kovboja!?
DIANE Áno! Starý kovboj, chodí ku mne raz do 
týždňa, aby mi povytriasal vevericu. 
(Do izby vchádza nádherná sestrička 
s podnosom, na ktorom je rukavica na masáž 
a fľaška liehu.)
NÁDHERNÁ SESTRIČKA Masáž? Chce masáž?
(Pierre hneď vstane a ide k nej, ostatní ho 
napodobnia.)
PIERRE (sestričke) Chce masáž? Túži moslim 
padnúť na kolená v Mekke?
CLAUDE (vychádza z izby) Chce karmelitánka 
sväté prijímanie?
LOUISE Ste tu prvý raz, však?
NÁDHERNÁ SESTRIČKA (s úsmevom) Yes...
(Rémy otvorí oči a znovu ich zatvorí. Všetci 
okrem Pierra vyjdú z izby.)
PIERRE (sestričke) Slečna, urobte tohto pacienta 
šťastným, predveďte mu kráľovnú všetkých 
masáží. Toto gesto nech vám je stonásobne 
oplatené v tomto alebo v budúcom živote.
NÁDHERNÁ SESTRIČKA (placho) Yes....
(Pierre vyjde a zatvorí za sebou dvere. Nádherná 
sestrička príde k Rémymu, sníme mu okuliare, 
rozopne mu košeľu. Rémy otvorí oči a zbadá ju 
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v celej jej kráse. Začne mu masírovať plecia.)
RÉMY (blažený) Už som v nebi? Ste moja 
valkýra? Moja huriska?
NÁDHERNÁ SESTRIČKA I am from Bulgaria.
RÉMY Aká rozkoš!
(Nádherná sestrička začne Rémyho masírovať, 
ale v tej chvíli sa ako divoká erýnia zjaví vo 
dverách bývalá milenka.)
MILENKA Preboha! Táto má koľko rokov?
RÉMY Čo?
MILENKA (prichádza k posteli, sestričke) Vypadni, 
ty štetka! 
NÁDHERNÁ SESTRIČKA Yes. Thank you.
MILENKA Nehanbíš sa?! Má menej ako tvoja 
dcéra! Vyspala sa s tebou?! Platíš jej?! Mohol si 
si vybrať aspoň nejakú v tvojom veku, ty prasa!
RÉMY Vzhľadom na to, kde som a že umieram, 
nemám veľmi na výber. Musím sa uspokojiť 
s tými, ktoré tu sú.
MILENKA Vieš, ako ma zraňuješ takýmto 
vzťahom?! Samozrejme, ty na to kašleš!... (Schytí 
Rémyho za golier pyžama. V tej chvíli vojde do 
izby sestra Constance.) To teba vôbec netrápi!
SESTRA CONSTANCE Ach, môj bože! Prosím 
o prepáčenie... (Chce odísť.)
RÉMY Nie! Sestra! Prosím vás, zostaňte!
SESTRA CONSTANCE Prídem neskôr...
RÉMY (vystrie k nej ruky) Nie! Cítim, že budem 
zúfalo potrebovať útechu viery!
(Sestra Constance ide k nemu a chytí mu ruky.)
MILENKA Prasa! Sviniar!
(Milenka a nádherná sestrička vyjdú. Rémy sa 
usmieva, hlavu má na vankúši, zatiaľ čo ho 
sestra Constance drží za ruky.)
SESTRA CONSTANCE Viete, čo sa vám stane 
v pekle?
RÉMY Čo?
SESTRA CONSTANCE Zatvoria vás do miestnosti so 
všetkými ženami, ktoré ste zviedli a budete ich 
musieť naveky počúvať.
RÉMY Pomoc!
SESTRA CONSTANCE Večnosť trvá dlho. Prasa, 
sviniar, prasa, sviniar, prasa, sviniar...
RÉMY Zľutovanie! Prosím vás!

OBRAZ VII.

(Rémy leží v posteli, má záchvat. Veľmi trpí. Je 
pri ňom zúfalá Louise a Diana a snažia sa ho 
upokojiť. Vchádza Sébastien, ktorý musí doslova 
vliecť sfetovanú Nathalie.)
LOUISE Kde ste toľko boli!? Je to peklo... 
Nevedela som, čo mám robiť!
SÉBASTIEN Ako mu je?
LOUISE Zle. Myslím, že má abstinenčný syndróm.
NATHALIE (ospalo) Pohľadaj lyžicu.
SÉBASTIEN Čo?
NATHALIE Lyžicu. (Sébastien zháňa lyžicu.) 

DIANE Nathalie...
NATHALIE Čo tu robíš?
DIANE Myslím na teba každý deň.
NATHALIE Viem, už si mi to raz povedala.
DIANE V noci sa budím, vidím ťa, ako ležíš na 
zemi zakrvavená v nejakej uličke... Tak veľmi sa 
o teba bojím... 
NATHALIE Máš príliš bujnú fantáziu.
DIANE Takto predsa nemôžeš pokračovať 
donekonečna.
NATHALIE Viem. Viem to oveľa lepšie ako ty. 
(Sébastienovi, ktorý medzitým zohnal lyžicu.) 
Musíš to rozpustiť na lyžici... Mne sa trasú ruky... 
tridsať... daj to na tridsať...
SÉBASTIEN (pripravuje heroín) Mal som ťa 
počúvať. Hovorila si, že sa na teba nemôžem 
spoliehať. Zobuď sa! 
(Nathalie sa pokúša nájsť žilu na Rémyho ruke, 
aby mu mohla pichnúť injekciu.)
NATHALIE Nezvládnem to!
(Zvalí sa na koniec postele.)
SÉBASTIEN Máme dohodu!
NATHALIE (úplne mimo) Dohodu?
SÉBASTIEN Ja ti dodám dávku, ty sa postaráš 
o môjho otca! Ja som sa na teba spoliehal.
NATHALIE Ako moja matka.
SÉBASTIEN Čo tvoja matka?
NATHALIE Moja matka je blázon.
DIANE Pane Bože... 
SÉBASTIEN Moja tiež. To nie je ospravedlnenie.
NATHALIE Keby si vedel, ako ma vychovávali... 
SÉBASTIEN Viem to: vychovávali ma tak ako teba.
NATHALIE Môj otec...
SÉBASTIEN Chceš ho vymeniť za môjho?! Ale ja 
som sa dal dokopy a vytvoril si vlastný život.
NATHALIE Ó! Dokonalý mladý muž. Dokonalá 
kariéra. Ja som nedokonalá. Chybná. 
Neprimeraná... Je to škoda... Veľká škoda...
DIANE Je to moja chyba. A to ma zabíja.
NATHALIE Čo z toho, že je to tvoja chyba? Ako mi 
to má pomôcť?!
(Vo dverách sa objaví sestra Constance.) 
SESTRA CONSTANCE Čo tu robíte?
SÉBASTIEN Nevypytujte sa. Nemáme čas. Je mu 
zle. Musíte nám pomôcť. Ste jediná, kto to 
zvládne. Prosím vás, dajte mu túto injekciu. 
(Podáva jej injekčnú striekačku.) Prisahám, že 
ju potrebuje. Potom vám to vysvetlím.
SESTRA CONSTANCE Čo je v nej?
SÉBASTIEN Heroín.
SESTRA CONSTANCE Uvedomujete si, že som 
mníška?
SÉBASTIEN Prosím vás.
SESTRA CONSTANCE (drží v zuboch injekciu, robí 
škrtidlo na Rémyho ruke) Aspoň zatvorte dvere. 
Keby toto videl biskup...
(Louise zatvorí dvere. Sestra Constance dáva 
Rémymu injekciu, tomu sa okamžite uľaví.)
RÉMY (sestre Constance) Bojím sa.
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SESTRA CONSTANCE Prijmite mystérium. Keď ho 
prijmete, budete spasený.
(Rémy pobozká ruku sestry Constance. Zaspí.)
SESTRA CONSTANCE (Sébastienovi) Nebudem to 
robiť každý večer.
SÉBASTIEN Týmto sa to skončilo, sľubujem.
SESTRA CONSTANCE Povedzte mu, že ho ľúbite.
SÉBASTIEN Viete, čo pre neho robím?
SESTRA CONSTANCE To sa neráta. Povedzte mu to 
a dotknite sa ho. (odchádza, chvíľu je ticho)
LOUISE Nemôžem sa pozerať na to, ako trpí.
SÉBASTIEN Pokúsim sa zohnať niečo silnejšie.
LOUISE Sébastien... Nič ti otec nehovoril?
SÉBASTIEN Nie. 
LOUISE On už nechce trpieť. Rozumieš?

OBRAZ VIII. 

Chata pri jazere Memphrémagog ako na 
začiatku Úpadku amerického impéria. Je 
nádherný jesenný večer. V kuchyni leží Rémy 
na ležadle zabalený vo vlnenej deke. Nathalie 
sedí vedľa neho. Pierre, Claude, Diane, Louise 
a  Dominique dovárajú večeru.
PIERRE (telefonuje) To si ty, drahá? Stalo sa 
niečo?... Áno, požičal som chatu Rémymu, no 
a?... Áno, aj ja som tu... Prečo?... Prečo som sa 
ťa mal na to pýtať?... No a čo, že si to tu 
zariadila?!... Aha, zabudol som, že si sem kúpila 
záclonky z Ikey!
DOMINIQUE Koľko má tá jeho žena vlastne rokov?
CLAUDE To s vekom nesúvisí...
PIERRE (telefonuje) Rémy nie je cudzí človek!... 
Čo do toho pletieš rozvod Nicole Kidmanovej 
s Tomom Cruisom??? No a, čo že aj Tom stále 
požičiaval ich dom v Colorade???... 
CLAUDE Hlúpa je preto, že má prsia väčšie ako 
mozog.
LOUISE Ach, prestaň!
CLAUDE Ale to je pravda! Množstvo krvi, ktoré 
potrebuje na prekrvenie svojho poprsia, 
nevyhnutne ochudobňuje mozog. To je 
fyziologický fakt!
PIERRE (telefonuje) Dobre, to už stačí!... Choď! 
Zbaľ sa a choď, kto ťa zdržiava? (zloží) Dočerta. 
(ostatným) Nijaké trápne komentáre, prosím. 
Porodila mi dve dcéry.
SÉBASTIEN Je mi to ľúto. 
PIERRE Netráp sa pre to. Nie je to nič vážne. 
Taký cirkus robí každý druhý deň. To je život.
RÉMY (Sébastienovi) Stále nemáš správy 
o Sylvaine?
SÉBASTIEN Nie, skúšal som všetko: hovoril som 
dokonca s majiteľom lode v Čile.
RÉMY Nestalo sa nejaké nešťastie?
SÉBASTIEN Nie, všetko je v poriadku. Nefunguje 
len internetové spojenie. Južný Pacifik je veľký. 
(Sebastiénovi zazvoní telefón, vyjde na terasu, 

kde anglicky dohovára kúpu a predaj ropy.)
RÉMY Načo tam len chodila?
PIERRE Je mladá, chce všetko vyskúšať. Aj my 
sme boli takí, pamätáte si? Úplne na začiatku 
sme boli existencionalisti!
DOMINIQUE Čítali sme Sartra a Camusa.
CLAUDE Potom sme čítali Fanona a boli z nás 
antikolonialisti.
RÉMY Potom sme čítali Marcusa a stali sme sa 
marxistami.
PIERRE Marxisti-leninisti.
DOMINIQUE Maoisti.
DIANE Trockisti.
RÉMY Potom sme čítali Solženicyna, zmenili sme 
názor a boli z nás štrukturalisti.
PIERRE Situacionalisti.
CLAUDE Dekonštrukcionalisti.
DIANE Feministi.
PIERRE Je nejaký „izmus“, ktorý by sme neboli 
zbožňovali?
CLAUDE Kreténizmus! 
RÉMY Holdovali sme aj kreténizmu. Spomínate 
si na Guo Jing?
LOUISE Kto bol Guo Jing?
DOMINIQUE Jedna archeologička...
RÉMY Dokonca aj ty si ju pamätáš! Koniec 
sedemdesiatych rokov. Čína sa otvára Západu. 
Guo Jing je na kultúrnej návšteve v Montreale. 
Univerzita deleguje svojho spoľahlivého ľavičiara 
(ukáže na seba.) Vojdem do reštaurácie v jej 
hoteli a uvidím ju. Umieram. Je nádherná. Už sa 
vidím, ako obrábam jej pekinskú hriadku. A tak, 
aby som sa blysol, vyštartujem a hovorím: „To je 
neuveriteľné, čo všetko sa deje vo vašej krajine! 
Keby ste vedeli, ako veľmi vám závidíme, vaša 
kultúrna revolúcia je taká skvelá!“ Pekné čierne 
oči sa jej okamžite zastreli a ja s hrôzou 
pochopím, že si hovorí: buď je tento chlapík 
provokatér CIA, alebo je to najväčší kretén 
západného sveta. Rozhodla sa pre tú druhú 
možnosť. 
PIERRE Zbohom jej hriadka!
RÉMY Dva roky čistila prasacie výkaly 
na farme pre prevýchovy prácou, otca jej 
zavraždili, matka spáchala samovraždu, 
a zrazu jeden tupý francúzsky Kanaďan len 
preto, lebo videl Godardove filmy a čítal 
Philippa Sollersa, považuje kultúrnu revolúciu 
za „skvelú“. V kreténizme sa už nedá klesnúť 
hlbšie.
(Claude práve pri sporáku dovaril jedlo.)
CLAUDE Tradá! V jednoduchosti je krása: 
praženica s kaviárom a čerstvými hľuzovkami.
PIERRE (otvára fľašu) Aby sme zostali pri 
talianskej chuti, Castello Banfi „Excelsius“ ! 
Môže byť? Prosté a chutné.
DOMINIQUE Ale prečo sme boli takí hlupáci?
CLAUDE (všetkým servíruje jedlo, jedia) Že by 
vrodená neznalosť?
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PIERRE Inteligencia nie je individuálna vlastnosť, 
je to kolektívny fenomén. Atény, rok 416. 
Premiéra Euripidovej Elektry. V publiku dvaja 
jeho rivali: Sofokles a Aristofanes, a jeho dvaja 
priatelia: Sokrates a Platón. Inteligencia bola 
prítomná.
DIANE Ja mám niečo lepšie: Florencia rok 1504, 
Palazzo Vecchio. Dve náprotivné steny, dvaja 
maliari. Vpravo, Leonardo da Vinci. Vľavo, 
Michelangelo. Učeň: Rafaello. Manažér: Niccolo 
Machiavelli.
PIERRE Filadelfia, USA. 1776 – 1787. Deklarácia 
nezávislosti a Ústava Spojených štátov. Adams, 
Franklin, Jefferson, Washington, Hamilton 
a Madison.
RÉMY Ja som sa narodil v Chicoutimi, v Kanade 
v roku 1950.
DIANE Je zázrak, že nie si ešte väčší idiot, ako už 
si!
PIERRE V roku 1950 boli všetci idioti, tak 
v Aténach, ako v Chicoutimi.
CLAUDE Vo Florencii by si podporoval Červené 
brigády a teraz volil Berlusconiho!
DOMINIQUE A vo Filadelfii by volil Georgea 
Busha!
DIANE (Rémymu) Vidíš, nakoniec nie si až taký 
idiot!
PIERRE Inteligencia sa vyparila. Nechcem byť 
pesimista, ale sú miesta, kde už dlhodobo chýba. 
Všade sú nekultúrni barbari...
(Sébastien dotelefonoval a vracia sa do jedálne.)
RÉMY Zajtra budú barbari všade. A tu prichádza 
ich vládca... 
LOUISE (Rémymu) Nie si hladný?
RÉMY (Ukáže si na hrdlo.) Nejde to.
(Pauza. Všetci sa súcitne pozerajú na Rémyho.)
CLAUDE No, starý môj, nikdy by som nebol veril, 
že raz odmietneš čerstvé hľuzovky.
RÉMY Žiaľbohu, ten deň je tu, milý môj.
PIERRE A čo tak kvapku vína?
RÉMY (Urobí rukou odmietavý posunok, ukáže 
na hrdlo.) Napite sa na moje zdravie a povedzte 
mi, aké je. 
(Všetci zdvihnú poháre, dlho sa pozerajú na 
Rémyho a pijú. Na terase domu sa zrazu ticho 
zjavia Ronald Héroux a Gilles Levac. Héroux 
decentne zaťuká na okno. Všetci sa obzrú. 
Héroux pokynie Sébastienovi, aby vyšiel. 
Sébastien vyjde von.)
RÉMY Sladká smrť prišla.
(Ticho. Pauza.)
PIERRE Najsladšia smrť pre mňa, to je zomrieť 
ako Félix Faure.
DIANE Vysvetlite mi, prečo nie som prekvapená.
LOUISE To je kto?
CLAUDE Prezident Francúzskej republiky. 
Srdce mu prestalo biť, keď mu jeho milenka, 
obdivuhodná madam Steinheilová, odušu fajčila. 
Pumpovala ostošesť. 

LOUISE Panebože!
CLAUDE Pani Steinheilová dostala prezývku 
„pompézna pohrebná služba“.
PIERRE Skôr „pumpézna“...
(Burácajúci smiech.)
RÉMY (so smiechom) Mne by sa to nemohlo stať. 
Taká sladká smrť sa mi vyhla.
DIANE Milý môj Rémy, v istom období ja a možno 
aj iní tu prítomní, ťa neľútostne a usilovne 
pumpovali! Nie je naša chyba, že si mal srdce 
silné ako zvon.
CLAUDE Možno, milé dámy, bolo treba pumpovať 
silnejšie...
DOMINIQUE Viac sa nedalo, pane. Pumpovali sme 
ozlomkrky. 
(Všetci sa zvíjajú od smiechu.)
RÉMY (smeje sa) Prestaňte. To bolí.
(Vracia sa Sébastian. Ticho.)
SÉBASTIAN Všetko je pripravené. 
RÉMY (strápene) Stále mám problém to prijať. 
Nedokážem sa zmieriť s osudom.
NATHALIE Je to zákon. Keď sa vám zavrú oči, budú 
tu milióny mužov, žien, detí, zvierat, rýb, vtákov, 
ktorí zomrú v tej istej sekunde ako vy.
RÉMY Áno, ale ja tu už nebudem! Zmiznem 
navždy! Keby som sa bol aspoň niečo naučil. 
Prisahám, že som rovnako bezbranný ako v deň, 
keď som sa narodil. Nepodarilo sa mi nájsť 
zmysel... To je to, čo treba hľadať...
SÉBASTIEN Priveľmi ťa zamestnávali aféry so 
ženami.
RÉMY A ani to nemalo úroveň... Všetko, čo som 
zažil, boli len smiešne aféry v nevykúrených 
bytoch na Plateau Mont-Royal. (Pauza.) Keď 
som ochorel, vedenie univerzity okamžite 
vymenovalo na moje miesto inú docentku. 
Dekan sa zabudol so mnou rozlúčiť. Aj tá 
najbezvýznamnejšia sekretárka, ktorá išla na 
materskú, mala nárok na malú rozlúčkovú 
slávnosť so zákuskom a pohárom vína!.. Bojím 
sa... Bojím sa.
(Sébastien najprv položí ruku na otcovo plece, 
potom sa usiluje vziať ho do náručia/objať ho. 
Obaja sú veľmi neobratní.)
SÉBASTIEN Urobíme len to, čo chceš. Ty o tom 
rozhoduješ. 
RÉMY Stále nijaké správy od Sylvaine?
SÉBASTIEN Nie.
RÉMY Povedz jej, že som na ňu myslel. 
(pritíska k sebe syna) Vieš, čo ti želám, 
Sébastien?
SÉBASTIEN Čo?
RÉMY (drží v rukách synovu tvár) Aby si mal 
takého dobrého syna, ako si ty. Zavolaj ich.
(Sébastien pokynie Hérouxovi a Levacovi. 
Héuroux nesie lekársky kufrík. Vyberie z neho 
infúziu a zavedie ju Rémymu do ruky.)
RONALD HÉROUX (Sébastienovi) Dnes som tu 
vôbec nebol. Nevideli ste ma.
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SÉBASTIEN Samozrejme. (Héroux a Levac 
odchádzajú. Sébastienovi pípne mobil. 
Skontroluje displej.) Správa od Sylvaine. 
Stihla to.
(Sébastien vyberie laptop, zapne ho a postaví 
pred Rémyho. Počujeme najskôr len šumenie 
mora a vzlyky, neskôr hlas Sylvaine.) 
SYLVAINE Na lodi tomu hovoríme Act of God. 
Keď zachytíme ľadovú kryhu v noci, alebo keď 
vypukne požiar pri úniku plynu... Vieme, že keď 
sa niečo také stane, možno z toho 
nevyviazneme. Už som ťa dávno nevidela, môj 
drahý ocko, môj daddy (začne vzlykať), môj 
ocinko, môj ocuľko... budeš mi strašne chýbať, 
po celý život... povedz si, že som šťastná: našla 
som si svoje miesto v živote. Neviem, ako si to 
dokázal, ale podarilo sa ti odovzdať mi svoju 
chuť do života. Ty a mama ste nakoniec stvorili 
veľmi silné deti. Myslím, že je to zázrak. (Plače 
čoraz viac.) Vieš, prvý muž v živote dievčaťa je 
jej otec... (Naplno vzlyká.) Ty ním pre mňa 
zostaneš navždy...
(Sylvaine zmĺkne. Rémy zatvorí počítač, 
Sébastien ho odnesie.)
RÉMY (miernym a slávnostným tónom) Bolo mi 
veľkým potešením prežiť tento skromný, 

jednoduchý život vo vašej spoločnosti, moji 
drahí priatelia, a vaše úsmevy si odnášam so 
sebou.
(Jeden po druhom, Claude, Dominique, Diane, 
Pierre a nakoniec Louise nežne pobozkajú 
Rémyho a rozlúčia sa s ním a vyjdú von na 
terasu.)
LOUISE (plače a usmieva sa zároveň) Muž môjho 
života.
(Sébastien objíme matku okolo pliec, postaví ju 
a odvedie von z domu, kde sa k nej pripoja 
ostatné ženy. Muži sú o niečo ďalej ako 
svedkovia. Nathalie prichádza s injekciami. 
Sébastien sa vracia do domu.)
RÉMY (s úsmevom) Môj anjel strážny.
NATHALIE (pripravuje injekcie) Bolo to pre mňa 
privilégium poznať vás. 
RÉMY Privilégium pre mňa, slečna.
(Sébastien sa posadí vedľa Rémyho oproti 
Nathalie. Vezme otcovu ruku a drží ju vo 
svojich. Rémy dá Nathalie očami znamenie 
a ona vstrekuje heroín do infúzie. Rémy pokojne 
zaspí. Pomaly sa zotmieva.)

K O N I E C
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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
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Petit merle rosé - Merlot
Zweigeltrebe rosé

( Ruzové vína)

SKRYTÝ
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Doprajte rozlet svojim predstavám s Europapierom ‒ tento bulletin je 
vytlačený na papieri GardaMatt Art od spoločnosti Europapier Slovensko.
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