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„... kryptotyp. Whorf jej vymezuje jako ponořený, 
jemný a  těžko zachytitelný význam, který neodpo-
vídá žádnému skutečně existujícímu slovu, a přesto 
lze lingvistickou analýzou prokázat, že mu v grama-
tice připadá důležitá funkce. Právě tyto kryptotypy 
či kategorie sémantického uspořádání – neomezený 
rozptyl, kmitání bez pohybu, vliv bez trvání, řízený 
impulz – převádějí metafyzické podloží jazyka do 
zjevné či povrchové gramatiky.“

(George Steiner: Po Bábelu. 
Otázky jazyka a překladu)

Na úvod

Vzniku tohto textu a takmer ročnej intenzívnej kolektívnej di-
vadelnej práci predchádzala nasledujúca udalosť. Večer 28. ok-
tóbra 2013 bol pomerne teplý, príjemný. S Ľubom Burgrom sme 
odchádzali z recepcie v bratislavskom hoteli Devín, ktorú uspo-
riadal veľvyslanec Českej republiky na Slovensku pri príležitosti 
štátneho sviatku vzniku ČSR. Pred hotelom Devín sme sa lúčili 
s Lenkou Zogátovou, ktorá sa vrátila na post riaditeľky Českého 
centra v Bratislave. Od budúceho roka mala v pláne pripravovať 
a uvádzať v Českom centre Kabaret V4. Rátala v ňom so spolu-
prácou divadla Skrat, a tak nám navrhovala termín stretnutia na 
diskutovanie o príprave. S Tinou Čornou a Vladom Petríkom, 
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kým nenasadli do taxíka, sme ešte chvíľu postáli pred hotelom 
Devín. Potom sme sa vydali hore po korze smerom k univerzit-
ke a na Klariskú, odtiaľ ďalej hore. Odprevádzajúc ma domov, 
Ľubo začal hovoriť o svojom pocite zo smerovania divadla Skrat. 
Dospel k záveru, že bolo chybou opustiť líniu spoločného (hoci 
veľmi zdĺhavého a pre niekoho tým pádom neefektívneho) hľa-
dania a experimentovania aj za cenu, že nevznikne dobrá alebo 
aj nijaká inscenácia, a že vníma ako potrebné túto líniu v Skrate 
obnoviť. Moje názory Ľubo poznal, vedel, že pre mňa má zmysel 
len divadlo chápané ako udalosť bez ostrých hraníc medzi fi k-
ciou a skutočnosťou. Dohodli sme sa teda, že sa pokúsime s tými 
členmi Skratu, ktorí budú naklonení tejto myšlienke, vrátiť sa 
k  hľadaniu slobodnej, ničím neohraničenej divadelnej výpo-
vede. Keď sme potom v rámci „práce v procese“ čítali niektoré 
texty divákom a diskutovali o nich, mnohí sa pýtali, ako môže 
vzniknúť kolektívny dialóg. Preto sme sa rozhodli publikovať 
túto knihu. Má dve časti, ktoré možno stručne charakterizovať 
pojmami „práca“ a jej „výsledok“. V prvej časti ponúkajú autori 
vhľad do vlastnej metódy divadelnej tvorby založenej sčasti na 
performatívnom princípe „obnoveného správania“, tak ako ho 
podrobne opísal americký režisér, divadelník a antropológ Ri-
chard Schechner. Autori – herci, performeri, ktorých spája dl-
horočná spolupráca a priateľstvo, sa v spontánnych rozhovoroch 
vracajú k skúsenostiam a zážitkom, ktoré podvedome chápu ako 
kultúrne a existenciálne dôležité. Ich prerozprávaním, predvá-
dzaním pred ostatnými si overujú mieru súhlasu a odmietania 
vlastných hodnôt a postojov, pričom akt porovnávania umožňu-
je prisúdiť týmto skúsenostiam nadindividuálnu platnosť, alebo 
aj nie. Druhou, nemenej dôležitou súčasťou práce je fi kciona-
lizácia týchto aktov, ich zbavovanie číreho realizmu, opisnosti, 
záznamu, uplatňovaním stratégií typických pre literárnu tvorbu 
(hyperbolizácia, mystifi kácia, zastieranie, zľahčovanie, subver-
zia apod.) už v  stave zrodu. Keďže autori pracujú s rečovými 
prostriedkami – spontánne dialógy sa zvukovo zaznamenávajú 
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a následne prepisujú –, a nie s písanou formou jazyka, všetky 
stratégie sa realizujú v  okamihu modelovania dialógu. Svoju 
tvorbu preto chápu ako akýsi súčasný prejav dávnych „potul-
ných rozprávačov príbehov“. 

Prvá časť knihy výberovo zachytáva záznamy z divadelných 
skúšok prebiehajúcich takmer rok vo voľnom čase aktérov, skú-
šok-stretávaní, ktoré sú však zároveň istým typom spoločného 
komunitného života a v rámci neho aj pokusom nájsť riešenia 
individuálnych aj širších spoločenských problémov. Je to di-
vadlo a je to zároveň životný štýl založený na potrebe nepretr-
žitej refl exie žitého a na vnímaní výberového príbuzenstva ako 
nevyhnutnej ľudskej potreby a hodnoty. 

V druhej časti knihy je zachytený výsledok práce, text takto 
utvorenej divadelnej inscenácie Tabu. Texty „výsledku“, teda in-
scenácie, nie sú zahrnuté do textov „práce“, aby sa neopakova-
li. V prvej časti knihy sú však na ne odkazy, takže čitateľ môže 
nadobudnúť obraz o postupe práce aj tak, že nebude túto knihu 
čítať iba lineárne. 

Vďaka autorov za záujem o vydanie týchto textov patrí vyda-
vateľstvu Kalligram a za priateľské poskytnutie fotografi í z pred-
stavenia Tabu fotografovi Ctiborovi Bachratému.

 I. H.
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INGE: Ale zas je šťastie, že v  päťdesiatke to tak človek zistí: 
„A čo?! No nič!“

DANA: A tie ostatné kolegyne, čo boli prepustené so mnou, tie 
všetky skončili na psychiatrii.

LUCIA: Fakt?
DANA: Všetky.
ĽUBO: Ten podnik dostáva od psychiatrov asi aj nejaké provízie. 

nedatovaná nahrávka: na skúške sú len chalani Ľubo, Vlado, Mi-
lan a Inge. Dana a Lucia neprišli. Inge prichádza úplne zrútená, 
pretože po roku zistila, že má nad sebou opäť narušenú susedu. Tá 
z Mýtnej bola nesvojprávna a terorizovala celý dom a táto je mier-
ne dementná a postihnutá, žije sama, má asi 45 – 55 rokov a teraz 
si tam nasťahovala bezdomovcov, ktorí celé noci pijú a vrieskajú, 
často sa potom mlátia, prevracajú nábytok a bijú sa. Teraz ju vy-
topili. Sedí ráno za počítačom a počuje cvrčať v kúpeľni vodu. Ide 
sa pozrieť a zo stropu kúpeľne sa cez škáry okolo stropných svetiel 
v sadrokartóne v prúdoch valí voda. Vyšla hore a tam jej otvorili 
poloopití čudní muži, ktorí s nevinným výrazom hovoria, že im 
nič netečie. Nevie to riešiť, správca sa tvári, že nemá číslo ani ad-
resu na susedinho brata, na ktorom je napísaný byt, ale že ona si 
ho už cez internet vypátrala sama, no nedovolala sa mu zatiaľ.

INGE: Povedzte mi, ako je to možné. Štyri roky bývam so šiale-
nou nesvojprávnou susedou nad sebou. Nespíme. O jednej mi 
vyleje kýbel vody na balkónové okno, stokrát rozťahuje a zaťa-
huje gauč a ja čučím do stropu a počúvam škrípanie koliesok, 
otrasy múrov. Nikoho, nijaký úrad to nezaujíma. Chodím na 
mesto na sociálne aj na oddelenie verejného poriadku, hovo-
rím, čo sa deje, a oni na mňa pozerajú, akoby som bola strele-
ná ja. Suseda o dve poschodia vyššie, keď ju prosím o pomoc, 
mi povie, že tá šialená je na tom horšie než ja, že ja si viem 
pomôcť, a že ona mi teda petíciu nepodpíše. Konečne sa mi 
podarí presťahovať sa, taká tichá krívajúca, asi... neviemkoľ-
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koročná, pri tých postihoch ťažko odhadnúť vek, pani nado 
mnou, a po necelom roku si tá pani nasťahuje do bytu dvoch 
bezdomovcov, psychopatov a alkoholikov. Robia bengál, dis-
kotéky o druhej v noci, pijú, súložia a mlátia sa tam, všetko 
sa trasie, a  ja zas s dcérou nespím. Nespíme. Policajti prídu, 
odvedú ich a ráno sú tam zas. Povedzte mi, čo to je?

ĽUBO: Karma. Ty si tam prišla s tou svojou karmou a začala si 
vylučovať energiu a hľadala médium, ktoré by splnilo to, čo 
potrebuješ. Najslabší článok tam bola táto susedka a tá vedela, 
že sama to nedokáže, že ti nevyhovie, že nebude búchať, tak 
si našla dvoch bezdomovcov, aby ti to splnili. A ešte si to sprí-
jemní trtkaním. Ty si to nevedela, ale ty si hľadala to médium, 
ktoré ti urobí to, čo ty potrebuješ. 

INGE: A čo potrebujem?
ĽUBO: Aby tam bol bengál, aby si nemohla žiť. Aby si musela 

riešiť niečo.
INGE: To ti ďakujem! Ja si myslím ešte, že je to tak: keďže túžim 

po tom, aby sa zmenila legislatíva...
ĽUBO: ... snažíš sa to intelektuálne uchopiť, veď dobre...
INGE: Nie, ja chcem, aby legislatíva konečne riešila ľudské veci, 

skutočné problémy. Aby ten bežný život nadobudol neja-
kú inú kvalitu, to znamená, že každý, kto žije tak, že neberie 
ohľad na druhého a presadzuje si iba svoj spôsob, tak...

ĽUBO: Utratiť.
INGE: Nie, ale musí niesť zodpovednosť. Keď nechápe, nechce, 

tak bude platiť, ako vodič, ktorý nedodržiava pravidlá pre-
mávky. Bude jednoducho platiť... nie že prídu policajti, poku-
kajú a odídu...

MILAN: „Dokiaľ vás nezbije, my nemáme páky...“ 
ĽUBO: Čím zaplatiť? Oni nemajú peniaze, keď sú bezdomovci.
INGE: Tak prídu policajti, vidia, sú svedkovia, tak: „Koľko tu 

robíte bengál, terorizujete susedov? Päť hodín, peniaze na 
pokutu nemáte, tak päť týždňov budete zametať ulice alebo 
pracovať v starobinci.“ Keby sa toto legislatívne zaviedlo, tu 
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by boli takí ľudia! Pretože na našinca neplatí nič, iba keď má 
platiť z vlastného vrecka. Keby mali platiť za to, že deň čo deň 
terorizujú druhých svojím vrieskaním, chlastom, svojím bú-
chaním, svojím alkoholizmom, fetom, bitkami, a  tým všet-
kým (hovorí ako farár na kazateľnici)... Ja nemám súkromný 
dom, ohradený plotom, ja som tu! S dvadsiatimi ďalšími byt-
mi, ktoré sú vedľa! Obytný dom! Toto tento štát dvadsaťpäť 
rokov nerieši. 

ĽUBO: Počkaj, ale to platenie sa vzťahuje len na Slovensko. 
V Čechách nie, dúfam, lebo my sme mali nedávno v hoteli 
v Čechách päť sťažností za noc, čo sme tam chlastali... (smejú 
sa)

INGE (pokračuje v kázni bez prerušenia): Toto je predsa môj ma-
jetok, moja oddychová zóna, môj domov!! Domov sú ruky, na 
ktorých smieš plakať. No ja na nich plačem, ale nie od šťastia, 
ale zo zúfalstva.

MILAN: Ona za to nemôže, ona jak ťa videla, šak stretávali ste sa 
s tou susedkou na chodbe... 

INGE: Málo. Len náhodne. 
MILAN: Náhodne, ale to z teba cítiť... vieš...
INGE: Tak keď to ani vy necítite... čo so mnou žijete a ma po-

znáte...
MILAN: Akože my to necítime...?
ĽUBO: Akože nie, veď ja sa už normálne bojím prísť na skúšku, 

že mi oplieskaš zase to svoje dildo o hlavu...
INGE: Ale prosím ťa... Raz som to povedala, že budem mať na-

rodeniny, nikdy ste mi nič nekúpili, tak by ste sa mohli dovtí-
piť, aj sami, či vám nie je ľúto, ako tie roky navnivoč žijem... 
mohli by ste sa dovtípiť a kúpiť mi dildo, pekné, keramické, 
kvalitné, či vám nie je ľúto, ako žijem... Tak ale zas, už to viac 
nespomeniem, nechcem vás traumatizovať...

ĽUBO: No ja som úplne vystresovaný z toho.
INGE: Ja len preto som si dovolila navrhnúť vám, že kvalitné 

dildo je pre mňa drahé.
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MILAN: Neni drahé, ja som to už zisťoval, vôbec to nie je drahé.
VLADO (ukáže na svätý obraz na stene s Bohorodičkou, ktorý sa 

používa v inscenácii Stredná Európa ťa miluje): Tam je Matka 
Božia s dieťatkom obrátená k stene...

MILAN: Ja som ti už aj zohnal. Keramické. 
INGE: Koľko stojí?
MILAN: Nejakých 100 eur. Na baterky.
ĽUBO: Ty vole!
INGE: Komu to mám povedať, ak nie vám, kamarátom najlep-

ším... doma mačke?
ĽUBO: Tým bezďákom. (smejú sa)
VLADO: Tak zavoláš susedovi, pánu Kresánkovi, čo si o ňom 

minule.
INGE: Ale, pán Kresánek má 80 rokov... šak ja už nemám ani 

normálnych susedov, čo by som sa s nimi mohla rozprávať. 
A tí bezďáci, total alkáči alebo neviem na čom frčia, to vidíš 
podľa reči, že to je mimo, ale mne to nedošlo. A pýtam sa tej 
susedy: Pani suseda, kto to u vás už mesiac býva a ako dlho tu 
budú? A ona: Rodina. Rozumieš? Rodina. Veď hej, stala sa jej 
to rodina... Dobre, aj ja si vypijem, hej... 

MILAN: No ale nekričíš po celom dome!
INGE: Presne, hej, v tichosti to robím... 
MILAN: Jak v tichosti?
INGE: Pijem a píšem pritom. Kreslím v počítači. Počúvam Ja-

rousského pritom, obdivujem, aký je celý pekný, sledujem, 
ako ľahko tvorí tón... no proste pijem ušľachtilo! Na zdravie 
umenia si pripíjam. Alebo keď zomrie niekto verejne známy, 
zaslúžilý človek. Tak vtedy, nech mu je zem ľahká. 

MILAN: Počkajte chlapi, ale keď jej kúpime to dildo, čo keď aj 
ona bude robiť taký bordel...

ĽUBO: Prečo už sľubuješ, že jej kúpime dildo?
MILAN: No veď keď jej kúpime dildo, ona zomrie, veď celý jej 

sen, prečo žije, sa zrazu ukončí.
VLADO: Šak ona týždeň nevyjde z domu.
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ĽUBO: ... sa udilduje. 
VLADO: ... a po týždni ju nájdeme absolútne...
MILAN: No ale kedy, ak nie teraz? Veľa času už nie je. Nie je už 

najmladšia.
INGE (ďalej si frčí, akoby nepočula, čo chalani hovoria): To som 

rozmýšľala, že to si môže človek aj ublížiť.
MILAN: Ale prosím ťa, šak sa nebudeš driapať.
ĽUBO: Nevieš.
MILAN: Tak musíme kúpiť také... menšie.
VLADO: Horšie, keď to objaví dcéra.
ĽUBO: Tak toto, no. Vieš, jak si šaty berú, že dcéra matke a mat-

ka dcére...
INGE: Toto je ešte mimo dcéry, dcéra nech má vzťah, nech spo-

znáva mužov... lásku.
VLADO: Keď nájde toto, zistí, že: „Načo ja budem mužov spo-

znávať, veď vidím, moja mama toto s mužmi neriešila, veď to 
sú len nervy s mužmi...“

ĽUBO: A odkedy žije s dildom, je šťastná.
VLADO: ... netreba žiadnu svadbu, peniaze...
ĽUBO: Nehádaš sa... Nehrozí, že prídeš o majetok...
VLADO: Ideš, opláchneš...
INGE: Ja si myslím, že každý by sa mal dopracovať k osobnej 

skúsenosti. To musí byť pre ňu ešte tabu, to musím skrývať 
pred ňou.

ĽUBO: A čo keď to už pre ňu tabu nie je...
INGE: Dildo? 
ĽUBO: Veď internet... počúvaj, to ti je peklo, to ti je peklo.
VLADO: Presne.
MILAN (Inge): Ty hovoríš, že treba tabu zbúrať, a pre svoju dcé-

ru ho nechceš zbúrať.
ĽUBO: Veď teba sa to tiež týka, ty kokot... aj ty máš dcéru, ty 

kokot!
MILAN: Ale moja dcéra má päť rokov!
INGE: No veď to je ten rozpor. No šak daj jej dildo do ruky.
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MILAN (zmätene, hľadá, čo by povedal, hľadá slová): Ja, ja, ja... 
nechcem búrať žiadne tabu. To ty si s tým prišla!

INGE: Ty chceš tabu zachovať?
MILAN: Samozrejme.
ĽUBO: Viete, čo je najhoršie? Že už také niečo ani neexistuje, 

podľa mňa. 
MILAN: Podľa mňa tabu by sme mali budovať. A nie búrať.
INGE: Veď ty Ľubovi protirečíš, on hovorí, že tabu neexistuje.
MILAN: No veď. Ja ho chcem budovať.
INGE: Ty chceš nové tabu? 
MILAN: Áno. Nové tabu. Lebo keď nie je tabu, nie je žiadne 

vzrušenie z toho, že objavuješ niečo zakázané. Jak môžeš ob-
javovať niečo zakázané, keď už to nie je zakázané?!

ĽUBO: Ale to nie preto, žeby sa tabu vyčerpalo, ale preto, že už 
vďaka internetu neexistujú prirodzené hranice toho, čo mô-
žeš, čo nemôžeš, kedy môžeš, lebo ten, čo tam niečo zavesí... 
lebo predtým, keď si niekedy niečo povedal alebo urobil, čo 
prekročilo hranicu, tak si za to musel niesť zodpovednosť, 
každý ukázal: „Aha, tento!“ Ale na tom internete je to ano-
nymné. 

MILAN: Práve preto som za to, aby sa internet znova tabuizoval. 
A aby sa zakázali tieto anonymné činy.

VLADO: To nezakážeš, to sa nedá.
MILAN: Dá sa. Veď v Turecku, aj v Číne už to je.
INGE: Veď normálne, legislatívne. Jak hovorím o tej legislatíve. 

Asi nastúpi nejaká nová diktatúra. 
MILAN: Ale to nie je diktatúra.
INGE: Je to diktatúra. Tak nájdi na to nejaký nový pojem. Čo to 

je, keď ti niekto dá striktný zákaz?
MILAN: A ty keď zakážeš, aby ti vošiel niekto do bytu, je to dik-

tatúra?
INGE: Nie.
ĽUBO: (Milanovi) No počkaj, počkaj, ale ty hovoríš o úplne od-

lišných veciach.

Skrat_8 dec 2013.indd   27Skrat_8 dec 2013.indd   27 7. 1. 2016   21:24:407. 1. 2016   21:24:40



28

MILAN: Nie. 
ĽUBO: Ty hovoríš o úplne odlišných veciach, o verejnom pries-

tore hovoríš a o súkromnom vlastníctve, ty kokot vyjebaný! 
(Ľubo sa naštval, zvyšuje na Milana hlas.)

MILAN: Vo verejnom priestore tiež nemôžeš byť anonymný.
ĽUBO: O čom teraz hovoríš? Ty skáčeš jak zajac po poli. Nevieš 

kontinuálne rozprávať v jednej téme, ty kokot!
MILAN: To je verejné, ktoré ti zasahuje do súkromného.
ĽUBO: Kurva, dopiče, keď obmedzíš slobodu vo verejnom 

priestore, tak je to iné... ako keď ti niekto vlezie proti tvojej 
vôli do bytu!

MILAN: To je sloboda, že skrývaš identitu a vstupuješ do súk-
romného priestoru? Najväčší ojebávač bol vždy anonym.

ĽUBO: Ty skáčeš z témy na tému!
MILAN: Lebo robím presahy.
ĽUBO: Ty hovoríš, že ona nechce mať niekoho v byte. Ale to je 

súkromný priestor! Je normálne, že tam niekoho nechce mať!
MILAN: No a verejný priestor je koho, komu patrí?
ĽUBO: V názve to máš, ty kokot! „Verejný.“ Verejnosti.
MILAN: Jednotlivým vlastníkom toho verejného priestoru.
ĽUBO: Ježišmária, ty ani z názvu nevieš vydedukovať...
MILAN: A čo je verejnosť? Čo je verejnosť?
ĽUBO: To sú vlastníci, ty kokot!
MILAN: No šak to ti hovorím (strašne sa hádajú)...
ĽUBO: Verejný priestor nemá vlastníkov, ten patrí všetkým.
MILAN: A kto je tá verejnosť?
ĽUBO: My všetci!!!
MILAN: Veď to ti hovorím.
ĽUBO: Ale to nie sú vlastníci... (zúfalo, takmer plače v zlosti) de-

bil! Vlastník je, keď je to tvoje, keď to máš na elvéčku, debil!
MILAN: A prečo sa ty vyjadruješ k verejnému priestoru, keď to 

nie je tvoje?
ĽUBO: Lebo si sa ma pýtal!
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MILAN: Ty ako občan, prečo sa vyjadruješ k verejnému priesto-
ru?

INGE: Lebo je jeho súčasťou! (šialene zúfalo z Milana)
MILAN: Lebo ti patrí...
ĽUBO: Lebo som súčasťou, patrím k... nieže mi to patrí! (vries-

kajú) To je rozdiel – „niečo ti patrí“ a „si súčasťou niečoho“...
MILAN: Patrí všetkým! 
ĽUBO: Takú ti dám po papuli, že ti hlava odletí!
MILAN: Verejný priestor patrí všetkým, aj mne, aj tebe, aj jemu!
INGE a ĽUBO (naraz skríknu): Nepatríííí!
INGE: Si jeho súčasťou, ty ho nevlastníš!
ĽUBO: Ty debil!
INGE: Vstupuješ doň...
MILAN: Ale musíš vstupovať s  nejakými elementárnymi zá-

kladmi! Nemôžeš sa vyšťať na chodníku. 
ĽUBO: Ale to je iná vec zasa, že sa nemôžeš vyšťať na chodníku.
INGE: Môžeš, keď máš pocit, že ťa nechytia, Vlado sa raz vyšťal.
VLADO: Chytili ma.
ĽUBO: Neznamená, že keď si to oštíš, že ti to patrí, ty debil!

(strašná neúcta je medzi nimi, strašne sa hádajú a kričia, ale nedá 
sa určiť, či to myslia vážne)

MILAN: No veď to hovorím!
ĽUBO: Nehovoríš. 
MILAN: Hovorím, že sa musíš aj vo verejnom priestore správať, 

ako keby nepatril len tebe, ale aj jemu, aj jemu, aj jemu. 
ĽUBO (zúfalo ručí): Niéééé. Veď ty hovoríš, že verejný priestor 

niekto vlastní.
MILAN: Všetci ho vlastnia. Každý jednotlivo.
INGE: Niéééé. (piští v plači) Nikto to nevlastní. Vlastníctvo tam 

nie je. To je... participácia!
MILAN (stále ako pripečený): No dobre. Participácia je jedna 

vec...
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INGE: Veď ešte ani len ten chodník pred reštauráciou nepatrí 
tomu majiteľovi...Vlastníkom tej plochy, hmotným vlastní-
kom, je mesto. Musíš pýtať povolenie na slnečníky!

ĽUBO: Milan, Milan, no skúsme, skúsme, viem, že to je pre teba 
tabu. 

MILAN: No? 
ĽUBO: Si schopný držať myšlienku a miesto toho, že hneď nie-

čo povieš, aby si sa bránil, aby si zachoval svoje postavenie, 
porozmýšľaj bez toho, aby si mal, alebo nemal pravdu, o čom 
bola tá otázka. Si schopný chvíľku pouvažovať predtým, než 
niečo povieš? 

MILAN: No daj otázku.
ĽUBO: Napríklad toto s tým verejným priestorom: fakt si pre-

svedčený, že vlastníme verejný priestor? 
MILAN: (dá pauzu, premýšľa) Myslím si, že verejný priestor 

vlastnia všetci ľudia.
ĽUBO: (po pauze, už pokojne, racionálne): To je omyl.
INGE: A ja si myslím, že toto je tabu. Ľudia už nepoznajú... tabu 

je už pre nás zmysel nejakého výrazu, zmysel jazyka. To nás 
zabije, pretože my nevieme, každý si vysvetľuje pojem svojím 
spôsobom. Dorozumenie, základná funkcia jazyka, je dis-
funkčné. 

MILAN: Dobre, dobre: Komu patrí štát? Komu patrí?
INGE: Štát?
MILAN: Hej. 
ĽUBO: Komu patrí?
MILAN: No?
ĽUBO: Nepatrí nikomu.
MILAN (vrieska): Ale všetkým!!! 
ĽUBO: Ty si súčasťou štátu, ty ho spoluvytváraš, ale nepatrí ti.
MILAN (vkladá sa do viet ako mladý revolucionár): Ale musí 

patriť všetkým! Musia to cítiť, ľudia to musia cítiť, že im patrí!!
INGE: Ale to je metaforické vyjadrenie, že „patrí“. Na oklama-

nie. Aby si platil dane!
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ĽUBO (zúfalo zúrivo): Pištoľ mi dajte, pištoľ mi dajte!
MILAN: Nechápeš tomu, nechápeš tomu!
INGE (bolestivo): Nechápeš to!!! Syntax, Milan!
ĽUBO: Ja s tým nesúhlasím. To je rozdiel – nechápať a nesúhla-

siť.
MILAN: Nesúhlasíš s tým, aby štát patril občanom?
ĽUBO: Nesúhlasím.
INGE (totálne zúfalo): Nepatríí!! Lebo potom by mi patrila na-

príklad polovička Počiatka a polovička Kaliňáka, a  ja nech-
cem!, aby mi oni patrili. (plače)

MILAN: Ale oni sú len ľudia, ktorí ho spravujú. 
ĽUBO: Ty si súčasťou, ty ho spoluvytváraš, ale nepatrí ti.
MILAN: Štát, verejný priestor patria ľuďom!
INGE: Milan, dones pivo a rozmysli si nejaký argument, preto-

že...
ĽUBO: Ja to ukončím. Veľmi často používam vetu: Milan, ty si 

kokot, alebo niečo také. A vždy to hovorím zo srandy, ale dnes 
poviem: Ty si kokot! A patrí ti to.

Koniec záznamu. Ďalší folder s nahrávkou z toho istého dňa. Ľubo 
formuluje svoju metafyziku heterosexuálnej lásky.

ĽUBO: Inge, hovoríš o mladom človeku, ktorý nič nezažil, ale 
ja hovorím o človeku, ktorý mal vzťahy, a vyberie si človeka, 
o ktorom ja si myslím, že je ale totálny kokot. 

MILAN: Ale ty ju nepoznáš, tú babu.
ĽUBO: Vieš čo, buď taký láskavý. Chvíľku vydrž, než dopoviem 

vetu a pointu, a potom rozmýšľaj, či ťa tá pointa nejako zaují-
ma, alebo nezaujíma, hej? A nechaj si aspoň pár minút, nech 
ti to prejde hlavou. No, baba, ktorá nemá ani 18 rokov, ani 25, 
má 30, je inteligentná, mala niekoľko vzťahov, a vyberie si člo-
veka, ktorý je ale oberkokot. Fakt, ale oberkokot. Nehovorím 
to len ja, hovoria to aj iní, že je oberkokot. Hneď vo vedľajšej 
miestnosti je kopec ľudí, ktorí ho poznajú, a hovoria tiež, že 
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je oberkokot. Ale ona hovorí, že prežíva s tým človekom naj-
krajší vzťah, aký kedy mala. A to mi tak otvorilo... oko (smejú 
sa všetci). Že, že ja som zrazu pochopil, že to sú veci, ktoré 
sa vymykajú racionálnym úvahám. To, že niekto s niekým je 
šťastný, to je, ako keď sa pozeráš na porcelánového toho, jele-
ňa, a ten človek pri tom pohľade plače. Jak mu vysvetlíš, že to 
je gýč. No nevysvetlíš, lebo on má pocit. On to preciťuje. On 
plače. Má reálny zážitok. Ak nejaká žena má s oberkokotom 
reálny zážitok, je s ním spokojná, čo k tomu môžeš povedať? 
Nič. Len že gratulujem.

VLADO: Ja len že, ako dlho sú spolu, lebo...
INGE: Tak, tak, tak, to fázovanie je dôležité.
VLADO: ... lebo každá dvojica má mesiac, dva...
ĽUBO: Vlado, povedzme si otvorene: dĺžka vzťahu dnes už nie je 

meradlom sily zážitku. To, že žiješ s niekým 25 rokov, nezna-
mená, že si prežil šťastnejší vzťah ako niekto pol roka s koko-
tom. S ktorým bol intenzívne šťastný.

INGE: No, nie celkom. Lebo môžeš prežiť aj pol roka s kokotom 
a prežiť najintenzívnejšie šťastie, ale potom to rozpoznanie tej 
pravdy...

ĽUBO: ... ťa posunie ďalej.
INGE: Nie, ťa tak zlikviduje, že je otázne, či sa z toho vôbec do-

kážeš vyhrabať. A to ja viem, o čom hovorím, hej.
ĽUBO: Aj ja viem, o čom hovorím. To je individuálne. Niekoho 

posúvajú pozitívne veci a niekoho negatívne.
MILAN: No, a  teraz sa vrátim k  tomu, čo som chcel povedať. 

Ty nepoznáš toho človeka, ona možno predtým žila s takým 
kokotom, že tento je pri ňom krásny.

ĽUBO: Ale ja to neriešim, ja nehovorím o konkrétnych ľuďoch, 
ja hovorím o princípoch, ktoré fungujú. Dosaď si, koho chceš. 
Dosaď sa aj ty, keď chceš.

MILAN: Ale ja ju úplne chápem.
ĽUBO: Som rád, že ju chápeš. 
MILAN: Možno predtým žila s takým kokotom...
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ĽUBO: Ako ty. 
MILAN: Počkaj, to si povedal ty? 
INGE: Ale no, Milan je sympatický.
ĽUBO: Kokot.
INGE: Vieš čo, niekedy presvedčíš sám seba, keď tak túžiš po 

tom šťastí, ktorého sa ti nedostáva, a to je zvláštne, že pod tým 
šťastím furt vidíš iba vzťah, teda zvyčajne dobrú súlož... No 
a keď si taký vyprahnutý a odrazu sa niečo stane, tak si povieš: 
veď toto je to... čo... potrebujem, to pravé! To je môj Ježisko! 
Konečne som ho našla. Ale môže to mať krátke trvanie, hoci 
to presvedčenie vyzerá, ako by to malo byť naveky. Ja si mys-
lím, že to, koho si vyberáme, vôbec nesúvisí s tým človekom, 
ale iba s nami to súvisí.

ĽUBO: No a sme sa vrátili k tomu, jak ty si si vybrala ten dom, 
ktorý vyzeral taký pokojný... a ty si už podvedome tušila, že 
tam...

MILAN: ... je nejaký slabý článok.
INGE: To nie je dobrá analógia, myslím. Ja som v prípade domu 

len neurobila všetky kroky, ktoré som mala urobiť. A  keďže 
som to neurobila, zopakovala som rovnakú chybu ako pred-
tým, vrátilo sa mi to. Musím to zopakovať, nepustí ma to. A tak 
je to so všetkým. Život ťa chce niečo naučiť. Opakovanie je...

ĽUBO: Cesta do pekla.
INGE: Ale Milan nie je zlý človek. Vozí ma domov, keď ho po-

prosím, nikdy odo mňa ani päť korún nezobral za benzín, ja 
si z neho niekedy robím šlapací betlehem...

MILAN: Šlapací betlehem... ja ti ešte aj dildo kúpim. 
INGE: Už aj pozrel, koľko stojí dildo. 
ĽUBO: Hej. O Milanovi vieme, že to je vriťvlez, hej. 
MILAN: Ale nieee, to je úplne normálne, veď vidíš, nepamätáš 

si, jak chodil ten s tou striekačkou a striekal do ľudí. 
INGE: Vidíš, on sa vie do ľudí vžiť.
ĽUBO (Milanovi): To si bol ty? Neviem, prečo to spomínaš. Iba-

že si to bol ty. 
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MILAN: Nie, ibaže to je normálne, keď vidíš dievča, ktoré je ne-
šťastné, bojí sa, tak...

ĽUBO: ... pichneš do nej injekciu. 
MILAN (pozerá sa do mobilu): ... keramický strop, keramický 

materiál, keramický vibrátor. Pozri, už som ti ho našiel.
VLADO: A čo stojí? Keramický strop? 
ĽUBO: Lacnejší ako dildo. (smejú sa)
MILAN: Minilover ružový... to asi nie je ono, ale tento je pi-

pedream. Keramics numero sedem, počkaj... sú tam dve ba-
terky iba, alebo tri. Krásny! Ježiš, toto čo je? Tampóny. 

INGE: Tampóny nieee.
MILAN: Ale to je taký tampón, že môžeš... „vyvinutý pro pří-

jemný hygienicky intímní styk během menstruace“.
INGE: Nájdi mi ten obrázok s tým, čo si mi... 
ĽUBO: A v nejakej takej že mierke nejakej. Aby to vedela...
MILAN (číta): Zboží... pozri sa, toto je Keramics osmička, toto 

je dvanástka a toto je jedenástka.
INGE (pozerá do Milanovho mobilu): No.
MILAN: Tak tento, počúvaj, tento stojí 1200 českých korún, šak 

to...
ĽUBO: Ani 50 eur nie je.
INGE: Ale ja som trošku iné chcela, dizajnové, to nevadí, aj tie 

sú pekné. 
MILAN (ukazuje Inge mobil): Pozri.
ĽUBO: To sa ti môžeme zložiť.
INGE: Čierny nie.
MILAN: Tak fi alový. 
VLADO: Fialový? To budeš mať stále pocit, že mu je zima.
MILAN: „Je vybaven silným japonským motorem.“ 
INGE: To je Toyota. To môže byť aj na stole. Taká soška.
MILAN: „Keramics je funkční umělecké dílo... inspirováno 

křivkami vašeho těla, a skvěle tvarovaný, aby vzrušoval. Po-
kud hledáte ekologicky šetrné alternativy k plastovým a gu-
movým, nebo silikonovým, pak je úžasná organická kolekce 
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Keramics právě pro vás! Každý ručně vyráběný kus je bez-
pečný, hypoalergenní, neporézní... bez obsahu niklu, kadmia 
a olova.“

INGE: To, že je neporézní, je dôležité. No šup, kúpime to.

Smejú sa strašne potom a hovoria vtipy, vracajú sa do reálu a opäť 
spomínajú na svoje babky. Inge hovorí o tom, ako sa ten život za 
pár rokov veľmi zmenil, spomína na to, keď v  90. rokoch zača-
li vychádzať aj u nás ľahké pornočasopisy a  jej babka v  jednom 
listovala, mala skoro 90 rokov, okuliare na nose, dívala sa, pre-
vracala stránky a pri každej si odpľula, Inge sa jej pýta: „Babka, 
čo pľujete, veď ste mali šesť detí.“ A babka na to: „Mala som šesť 
detí, ale holého chlapa som nikdy nevidela.“ Vlado spomína, že 
jeho babka sa chodila vyzliekať do vedľajšej izby, keď bol zapnutý 
televízor, lebo si myslela, že aj ľudia z televízora vidia ju, keď ona 
vidí ich. Ľubo odrazu prechádza na inú tému a hovorí, že čítal 
rozhovor s dramaturgom SND Danom Majlingom, že tak inteli-
gentne a zrozumiteľne odpovedať už dávno nikoho nezažil. Inge 
potvrdzuje, tiež ho čítala. Ľubo hovorí, že je to optimistické, že po 
dlhom čase si prečítal niečo a mal z toho zážitok. Milan hovorí, že 
včera tak horel Slovnaft , že to bol tiež zážitok.

15. apríl 2015: na skúške Vlado, Lucia, Milan a Inge. Sedia v šat-
ni. Hovoria o tom, ako si predstavujú inscenáciu, čo by tam malo 
byť. Už zabudli, že chceli čistý priestor a nekonkrétne postavy s do-
minanciou herectva, tela a  svetla. Odrazu sa ukazuje, že každý 
rozmýšľa o nejakej téme, o nejakom motíve. 

INGE: Mali by tam byť starci a nejakí dvaja mladí ľudia, ktorí 
s tými starcami niečo robia. 

VLADO: Tak pohrdlivo s nimi zaobchádzať.
INGE: Nemyslím starci doslova, my sme 50-roční ľudia, ale tri-

dsiatnici alebo dvadsaťpäťroční majú ten postoj, že: čo tu za-
vadziaš.
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prichádza Dana G. Prináša vlastnú domácu nátierku a  chlieb 
a hovorí, že o tej inscenácii počula už z dvoch strán, že aj Jurčová 
jej o tom hovorila. Všetci už zabudli na úžas z Castellucciho a už 
ochutnávajú Daninu nátierku. Hovoria o sójovej omáčke, ktorú 
má Dana od Číňana. Ľubo by chcel na festival Protéza pozvať Cas-
tellucciho s touto inscenáciou, ale nevidí to veľmi reálne vzhľadom 
na fi nancie. A zase sa vracajú k inscenácii. Hovoria o tom, že by 
to bola bomba, keby Castellucci hral v Skrate. Inge hovorí, že jej sa 
tá inscenácia nezdá až taký problém, lebo že za jej čias bolo nor-
málne, že sa starí ľudia alebo bezvládni doma od hovien umývali, 
a že ona nemala v sebe ani ako malá, že by sa jej napríklad telo jej 
babičky hnusilo, že ju aj kúpala a pomáhala jej v kúpeľni, ale že 
teraz už to asi je problém, keď z divadla odchádzali ľudia v oka-
mihu, ako z réžie pustili do priestoru divadla záchodový smrad. 
Že babka jej kamarátky asi desať rokov iba ležala po porážke a oni 
museli stále prechádzať cez jej izbu a bol tam smrad, vtedy neboli 
ani plienky pre starých, a všetko to akosi zniesli tí ľudia. Vlado ho-
vorí, že proti tomu asi Viedenčania neprotestovali, ale proti tomu, 
že tie deti hádzali kamene do tváre Krista na obraze. Inge hovorí, 
že len urobil, čo káže Kristus: „Hoďte do nej kameňom, kto ste bez 
viny,“ a deti sú bez viny. Ľudia nerozumejú mysli umelca. A stále 
kukajú do mobilu a  skúmajú scénu a  svetlo v  Castellucciho in-
scenácii. A potom zase o  sójovej omáčke hovoria, najmä Milan 
s Danou, Ľubo stále jemne hrá na samohrajke.

6. – 10. december: skúšky sú každý deň večer. Nahralo sa kvan-
tum hodín dialógov, ich spájacím článkom sú politické, histo-
rické, náboženské a  rodinné témy, hľadanie príčin generačného 
nepochopenia, prerušenia kontinuity, života, keď sa blízki ľudia 
(priatelia, príbuzní, manželia, rodičia a deti) nedokážu akcepto-
vať. Text utvorený z týchto záznamov je súčasťou textu inscenácie 
Tabu (pozri scénu Smršť v druhej časti knihy, s. 171) 

13. december 2014, 18:30: na skúške Vlado a Inge.
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VLADO (Inge): Takže ešte príde niečo, vravíš?
INGE: Tak privolať niečo! Či sa dá ešte privolať niečo! Ale ja 

neviem, že čo! Ale niečo...
VLADO: Dá sa privolať, ale nevieš, či si to privolala, alebo život 

ti to poslal. Či to len tak náhodou si niečo zakričala, a život to 
už aj tak mal dopredu naplánované, že ti toto pošle. Minule 
som bol na rebríku u Ľuba, som robil priečku, rozmýšľal som 
o Blahovi, že taký smutný bol, a Ľubo pod rebríkom stál a pý-
tal sa ma, že či malta a to, a ja tak rozmýšľam, jak tak nahadzu-
jem tú maltu, bože, ten Blaho, a Ľubo do toho: „Rozmýšľam 
o  tom Uhlárovi stále,“ a  ja: to neni možné, to neni možné, 
vravím, šak teraz som presne naňho myslel, ľúto mi prišlo...

INGE: Čo to máme v tej hlave! Veď aj ja, potom, jak sme sa tu 
stretli, skoro dva dni som sa toho nemohla...

VLADO: Veď o tom práve aj ja... a iba chvíľu som s ním bol tu 
pri bare ma tak objal: „Prepáč, nebol som na tých Deťoch,“ 
a ja mu: ježišmária, čo mi to hovoríš, prečo by si mal chodiť 
na to, vieš, že na tom fi lme... čo máš čo chodiť...

INGE: Ja som prišla domov a som rozmýšľala, sme sa asi desať 
minút rozprávali hore v réžii, ostýchavo, tak ticho... aj on, aj 
ja, hovorili sme obaja, že sa bojíme staroby, hovorím mu: čo 
myslíš, veď ja len ráno po sprche kukám, či mi toto tu ešte 
nespergamenovatelo (smeje sa), a on že: poznám to... (hovo-
rí veľmi mierne, nežne, pomaly) ale... taký pokoj nejaký... ako 
keby všetko to, a pamätáš, že toho bolo dosť, toho zranenia, 
tej zlosti, tej, tej nenávisti, ako keby sa to vyparilo, a zostane 
len nejaká podstata... že tá voľba, že práve s týmto človekom 
si išiel v živote dosť dlho, bola nejaká zásadná. Čo to toto je?

VLADO: To sa všetko samo pošle do riti, to vôbec nie je pod-
statné, nie je dôležité – držať v hlave tieto veci.

INGE: Ale ony samy odídu! Ony vyprchajú.
VLADO: Lebo neboli podstatné, toto na tom nebolo podstatné. 

To, čo bolo, bolo niečo celkom iné, a  to ostalo. Budeme sa 
vracať len k tomu, ako sme robili, ako sme hrali...
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INGE: Ale ja som pochopila, že je to človek, ktorý... (pauza) sa 
ma pýtal, či niečo robíme. A ja mu vravím, že... pokúšame sa 
obnoviť kolektívnu tvorbu... Sa zasmial... Ešte hovoril, ako mu 
mama odchádzala... že chápeš? Že človeka niet. A že nefajčí, 
nepije.

VLADO: Ani nefajčí?
INGE: Uum. A bolo v tom strašné zmierenie. (už počuť, že na 

skúške je aj Milan) Také ostýchavé, také hanblivé. Tak asi je 
čosi... že niektorých ľudí uprednostňuješ. Že je istý druh lás-
ky... takého apriórneho výberu. No?
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