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ABSTRAKT 
 
Cieľom tejto práce je predstaviť prozaika Rudolfa Slobodu a jeho kľúčovú spoluprácu 

s divadlom Astorka Korzo ´90 v Bratislave. Umelecký štýl tohto divadla je postavený 

na hrane medzi humorom a vážnosťou. Groteskné situácie plynú zo spontánneho 

herectva, ktoré je založené na podobnom princípe vyvažovania týchto protikladov. 

Táto práca sa zameriava na analýzu kreatívneho dialógu medzi autorom Rudolfom 

Slobodom a režisérom Jurajom Nvotom. Herečka Zita Furková požiadala Rudolfa 

Slobodu, aby hru Armagedon na Grbe napísal ako monodrámu priamo pre ňu, 

príchodom Juraja Nvotu vznikla dlhšia hra pre viac postáv. Furková stvárňuje hlavnú 

protagonistku Kláru, ktorá je postavená na autorových spomienkach na vlastnú 

matku.  

 Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na osobnosť 

Rudolfa Slobodu ako uznávaného prozaika a rodiaceho sa dramatika. Druhá kapitola 

sa zameriava na anti-hrdinstvo Slobodových prozaických, ale i dramatických 

protagonistov, a skúma koncept hrdinstva v dráme deväťdediatych rokov dvadsiateho 

storočia. Tretia kapitola sa zameriava na vznik samotného textu Armagedon na Grbe, 

a počiatok tvorivej spolupráce medzi dramatikom Slobodom, režisérom Nvotom a 

herečkou-iniciátorkou Zitou Furkovou. Štvrtá kapitola interpretujedramatický text 

hry, piata kapitola sa zameriava na samotnú inscenáciu Juraja Nvotu v divadle 

Astorka Korzo ´90. Šiesta kapitola sa zameriava na tému samovraždy, kľúčový motív 

v diele Rudolfa Slobodu.  

 Cieľom tejto práce je predstaviť Rudolfa Slobodu ako autora úzko spojeného 

s poetikou divadla Astorka Korzo a proces vzniku dramatického textu Armagedon na 

Grbe. Úspech tvorivého dialógu medzi Slobodom a Nvotom podnietil oboch tvorcov 

ku vzniku druhej hry Macocha, ktorá predstavuje modernú bájku o večnom boji dobra 

a zla v človeku.  

  

Kľúčové slová: Rudolf Sloboda, Juraj Nvota, Zita Furková, Astorka Korzo ´90, 

Armagedon na Grbe, kreatívny dialóg, text, inscenácia, samovražda 
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ABSTRACT 
 
This work deals with the poetics of Slovak playwright Rudolf Sloboda on stage of the 

theatre Astorka Korzo ´90. The artistic style of this theatre is based on the ambiguity 

between humour and seriousness, the grotesque situations rise from the spontaneity of 

acting combined with sense of humour and serious elements. This work aims to 

analyse the unique creative dialogue between Rudolf Sloboda as an author and Juraj 

Nvota as a director of his plays. Rudolf Sloboda was asked to write his first play, 

Armagedon na Grbe (Armageddon at Grb), for Zita Furková, meant as a monodrama 

for her. Later, with the involvement of Juraj Nvota, it became a longer play for more 

actors. Furková plays the main protagonist Klára, based on Sloboda’s memories of his 

own mother.  

 This work is devided into six chapters, the first one focuses on the persona of 

Rudolf Sloboda, being a well-known fiction writer and new-born playwright. The 

second chapter deals with anti-heroism of Sloboda’s protagonists and the concept of 

heroism in the theatre of the 1990’s. The third chapter deals with the origins of 

Armageddon at Grb as a text and the creative process between Sloboda the writer, 

Furková the iniciator and Nvota the director. The fourth chapter interprets 

Armageddon at Grb as a text and the fifth chapter focuses on its staging in Astorka 

Korzo ´90. Finally, the sixth chapter deals with the theme of suicide which is crucial 

for Sloboda’s writing. 

 All in all, the aim of this BA thesis is to introduce Rudolf Sloboda as a 

playwright closely connected with the poetics of the theatre Astorka Korzo´90 and the 

process of staging the dramatic text Armageddon at Grb. The success of this creative 

dialogue encouraged both Sloboda and Nvota to create another play Macocha, 

a modern parable about the quarrel of good and evil in human beings.  

 

 

Key words: Rudolf Sloboda, Juraj Nvota, Zita Furková, Astorka Korzo ´90, 
Armageddon at Grb, creative dialogue, text, staging, suicide 
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Prológ 

 

„Bolo vcelku pohodlné prijať ako tému život mojej matky – ten nápad skrsol 

rýchlo a iný som sa ani nesnažil vymýšľať. Vedel som, že o matke budem 

rozmýšľať tak či tak. Keď o nej napíšem hru, bude to jednak matkin pomník, 

jednak si sám ujasním mnohé ťaživé a zatiaľ nejasné a temné vzťahy. Matka 

a jej život sa mi v snoch, ale aj inak stále javia ako obrovská snehová hora, 

ako Mount Everest, ako čosi nedostupné, nezvládnuteľné. Písanie hry a možno 

aj spolupráca s režisérom a herečkou by mi možno pomohli ten vrcholec 

zvládnuť.“   

     (Rudolf Sloboda – z poviedky Armagedon na Grbe, zbierka Herečky, 

1995) 
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Úvod 

Rudolf Sloboda (1938-1995), prozaik, básnik, esejista, scenárista a na sklonku svojho 

života napokon aj úspešný dramatik, patrí k výrazným osobnostiam slovenskej 

kultúry druhej polovice dvadsiateho storočia. Nielen vo svojom rozsiahlom diele, ale 

aj vlastnou bytostnou existenciou sa pohyboval neustále na hranici; večne oscilujúci 

medzi banálnou jednoduchosťou a filozofickou hĺbkou, ironickým cynizmom a 

kontemplatívnym smútkom, či svojským a nenapodobiteľným humorom. V spektre 

jeho tvorby možno badať novátorské naratívne postupy plné medzitextových citácií a 

zároveň prostej a priamočiarej úprimnosti. Možno sa aj preto stal svojím hľadačstvom 

a neustálou potrebou nachádzať odpovede na existenciálne otázky ľudského údelu, 

vzorom pre mnohých, ktorí v ňom videli revoltujúceho vizionára, ale aj hlbokého 

človeka. Sloboda až na sklonku svojho života vstúpil do celkom novej dimenzie 

svojej umeleckej tvorby, keď sa v deväťdesiatych rokoch zrodila myšlienka 

spolupráce s divadlom Astorka Korzo '90 v Bratislave, a na repertoári sa postupne 

objavili dve jeho hry, Armagedon na Grbe (1993) a Macocha (1995). Práve tento 

tvorivý proces výrazne ovplyvnil nielen poetiku samotného divadla, ale začal 

určovať smer novej pôvodnej dramatickej tvorby na Slovensku. Cieľom tejto 

bakalárskej práce je predstaviť Rudolfa Slobodu ako autora, ktorý napriek svojmu 

predčasnému odchodu výrazne poznamenal poetiku jedného divadla a zároveň do 

slovenskej dramatickej tvorby vniesol nový a neopakovateľný rozmer.   

 Dramatické dielo Armagedon na Grbe, ktorý vznikol v spolupráci s divadlom 

Astorka Korzo ´90, predstavuje pozoruhodné stretnutie dvoch umeleckých videní a 

pohľadov na svet. Dramatický text vznikol kolektívnou spoluprácou autora Rudolfa 

Slobodu s režisérom Jurajom Nvotom, dramaturgičkou Viki Janouškovou 

a predovšetkým herečkou Zitou Furkovou, ktorá oslovila Slobodu ako prvá. V poetike 
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celého Slobodovho diela sa snúbi zvláštny druh nehy s krutosťou, režisér Juraj Nvota 

text inscenačne posúva do ďalšej, snovej roviny. Vzájomné tvorivé napojenie 

a úspech spoločného diela podnietili režiséra Nvotu i dramatika Slobodu ku vzniku 

scenára druhej inscenácie Machocha, ktorú autor napísal priamo pre celý herecký 

kolektív divadla Astorka Korzo ´90. Priestor pre ďalšie pokračovanie tohto 

ojedinelého umeleckého spojenia však už nebolo možné vytvoriť, keďže Rudolf 

Sloboda bezozbytku naplnil úvahy, ktoré po celé roky vkladal do úst svojim 

prozaickým hrdinom, a rozhodol sa z tohto pozemského sveta dobrovoľne odísť. 

Divadlo tak prišlo nielen o pozoruhodného dramatika, ale predovšetkým o dôležitého 

človeka, ktorý nikdy neprestal klásť otázky.   
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1. Sloboda prozaik. Sloboda dramatik. Sloboda človek 

„Len čo zapadne slnko, zmocní sa ma smútok. Ten smútok trvá až do zotmenia, keď sa 

zotmie, mám strach. Som zvedavý, či aj iní opustení ľudia majú v noci taký strach.“ 

(Rudolf Sloboda, Prsteň, zo zbierky Útek z rodnej obce, 1992) 

 

1.1. Autentický rozprávač v próze 

Rozsiahle dielo Rudolfa Slobodu tvoria významné romány a novely ako Narcis 

(1965), Britva (1967), Šedé ruže (1969), Romaneto Don Juan (1971), Hudba (1977), 

Vernosť (1979), Druhý človek (1981), Rozum (1982), Stratený raj (1983), Uršuľa 

(1987), Rubato (1990), Krv (1991), Jeseň (1994), Pamäti (1996), a Láska (2002), 

ktorá vyšla aj v českom preklade J.A.Pitínského (2006). Sloboda je autorom 

niekoľkých poviedkových zbierok, ale aj viacerých filmových scenárov (Orestea 

1971, Milosrdný čas 1973, Hraničný kameň 1989), zrealizovali sa Karline manželstvá 

(1980) a Dušička (1995). Kľúčovým obratom v jeho tvorbe sa však v deväťdesiatych 

rokoch stala práve úzka spolupráca s divadlom Astorka Korzo '90, ktorá umožnila 

nahliadnuť do Slobodovej poetiky cez pre neho dovtedy netypický dramatický tvar. 

Napriek tomu, že Slobodu ako dramatika si širšia verejnosť všimla až na základe 

spolupráce s Astorkou, nie je to Slobodov prvý kontakt s divadlom. Ako dramatik 

debutuje absurdnou drámou Vojna s malým Holandskom (1965), grotesknú hru Pašie 

(1972) napísal pre bratislavské divadlo U Rolanda, kde v sedemdesiatych rokoch 

amatérsky pôsobil aj ako herec. 

Pre uchopenie Slobodovho špecifického rukopisu, ktorý vedie od 

experimentálneho románového debutu Narcis až k snovému realizmu dramatickej 

prvotiny Armagedon na Grbe (1993), je však potrebné charakterizovať jeho prozaický 

rukopis a pokúsiť sa o zachytenie istých styčných bodov, ktoré spájajú obe oblasti 
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jeho tvorby. Sloboda sa pohybuje od naivného realizmu obsiahnutého v prozaických 

textoch, až k snovej mystifikačnej poetike svojho dramatického debutu na doskách 

divadla Astorka Korzo ´90. Sloboda napokon celou svojou tvorbou osciluje medzi 

dvomi polohami; na jednej strane stojí ťaživá kontemplatívnosť románov, na strane 

druhej hravosť a ľahkosť, ktoré dosahuje v žánre poviedky. Dramatické texty spájajú 

oba tieto póly, v prvej rovine môžu pôsobiť jednoducho až banálne, zároveň sú však 

plné humoru, ale i ťaživosti ľudského existenčného údelu.   

V centre Slobodovho prozaického diela stojí protagonista, autentický 

rozprávač. Osoba rozprávača v Slobodovom diele tak môže spočiatku pôsobiť ako 

jednoduchý človek, ľudový mudrlant, ktorý cez svoje vlastné videnie pretavuje 

okolité podnety, ale zároveň má vo svojom vnútri filozofa, ktorý sa utápa vo 

vlastných frustráciách a zlyhaniach. Zora Prušková charakterizuje kľúčovú tému 

Slobodových románov ako „problém dôstojnej adaptácie sa človeka na prekážky, 

komplikácie a frustrácie, ktoré si pripravuje sám svojím spôsobom života.“1  

V ohnisku záujmu celej Slobodovej tvorby stojí človek. Bytosť hľadajúca, 

tápajúca, pochybujúca o sebe samom. Jeho identita je formovaná hľadaním, cesta je 

cieľ. Či sa už jedná o mladého neskúseného filozofa v procese iniciácie (Narcis), 

alebo pocitmi dezilúzie a bezvýchodiskovosti trýzneného neúspešného scenáristu 

(Rozum). Slobodov protagonista práve autorovým zameraním sa na podstatu ľudskej 

existencie, na neustálu polemiku v človeku, pôsobí v konečnom dôsledku pravdivo, 

autenticky. Tento jav je zapríčinený predovšetkým monologickým charakterom prúdu 

vedomia, uvažovaním o vlastnej existencii, uvedomovaním si vlastnej ničoty bytia. 

Slobodovu literárnu autentickosť však literárny kritik Peter Zajac vidí v pôvodnom, 

                                                        

1 PRUŠKOVÁ, Zora. Rudolf Sloboda. Bratislava: Kalligram, 2001. 28s.   
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gréckom význame slova autenthes, v smerovaní k smrti, ktoré tvorí spolu s krajinou a 

domovom, prírodou a Bohom, základné témy Slobodovej tvorby.  

  Vincent Šabík prostredníctvom citácie z Bachtina poukazuje na základnú 

tému románu, t.j. „tému hrdinovho neadekvátneho osudu a postavenia,“2 je plný 

neuskutočnených predstáv a túžob, jeho identita je formovaná nemožnosťou 

naplnenia. Práve román sa stal Slobodovým najsilnejším vyjadrovacím prostriedkom 

a aj kľúčovým východískovým bodom pre posun do nového dobrodružstva, na cestu 

vyjadrovania prostredníctvom drámy. Slobodovo pozorovacie majstrovstvo, dar 

rozprávačstva a schopnosť zachytiť človeka v jeho najobyčajnejšej podstate ho 

predurčili k novému rozmeru písania pre divadlo. 

Z hľadiska kompozície je pozoruhodný práve Slobodov prozaický debut 

Narcis. Hoci ho od neskoršej dramatickej tvorby delí takmer tridsať rokov, možno tu 

nájsť isté paralely. Súdobá kritika poukazuje najmä na netypické naratívne postupy, 

ktoré sa výrazne odkláňajú od realizmu povojnovej literatúry: Recenzent J. Felix 

poukazuje napríklad na „vnútorné monológy i vnútorné dialógy v texte; náhle 

prechody od najprízemnejšich skutočností do zázračných oblastí snov, exteriérové i 

ponorné pohľady do tzv. hlbín vlastného ‘ja’ atď.“3 Typický protagonista Slobodovho 

diela sa pohybuje niekde medzi zúfalstvom a bezmocnosťou, uvažuje o zmysle svojej 

existencie: „Som celkom opustený. Tam sa ľudia zabávajú, sú spolu, podávajú si 

ruky. A komu sa ja môžem pozrieť do očí a podať ruku? Tam sa riešia problémy 

Európy  - a ja musím kričať na vlastnú matku. Neviem urobiť poriadok ani v malej 

rodine“ (Sloboda, Narcis). Slobodov hrdina v sebe neustále vedie akýsi boj so sebou 

samým, polemizuje, tápa, pochybuje. Avšak tento zápas sa odohráva na najmenšom 

bojovom území, v jeho vzťahoch, v jeho vnútri. Sloboda nezobrazuje veľké udalosti 

                                                        
2 ŠABÍK, Vincent. Literatúra pre súčasníkov. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988, 172s. 
3 SULÍK, Ivan. Literárne konfrontácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1997, 188s. 
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alebo činy, preto sa možno zdá, že píše jednoducho a obyčajne. Píše o tom, čo každý 

pozná. O živote s jeho každodennosťou a stereotypom. Slobodova schopnosť ísť 

hlboko do vnútra človeka, avšak zobrazovať ho zdanlivo obyčajne, tvorí základný 

motív, ktorý sa odráža aj v dramatickom texte. Slobodov človek je osamelý. Vnútorné 

rozpoltenie a polemika sa prejavujú aj v postave Kláry v Slobodovom dramatickom 

texte Armagedon na Grbe, ktorý sa začína jej vnútorným monológom: „Vôbec nie 

som hladná, ale nikomu to nepoviem. Boli by radi, keby som konečne začala umierať. 

Takú radosť im neurobím!“4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

4 SLOBODA, Rudolf. Armagedon na Grbe. Javisko, č.5, 1993, s.21. 
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1.2. Autenticita verzus autobiografia 

Úvahy o Slobodovi sa podľa Petra Zajaca najčastejšie „zauzľujú v pojmoch 

autentickosti, autobiografickosti a banálnosti.“5 Sloboda disponuje vo svojich 

prozaických textoch veľmi autentickým rozprávačom, takže do popredia sa často 

dostáva otázka autobiografickosti, stotožnenia životnej reality autora s témou jeho 

diela. Je však dôležité podotknúť, že každý autor čerpá do istej miery zo svojho 

života, a tak otázka miery pravdivosti či fikcie nie je celkom nutná a na mieste. Zajac 

svoju argumentáciu podkladá citátom Viktora Šklovského a jeho tvrdením, že „život 

autora je rovnaký literárny materiál ako ktorýkoľvek iný.“6 Priznaná 

autobiografickosť nie je potrebná pre pochopenie literárneho diela. Aj keď Rudolf 

Sloboda vo svojich esejách a denníkoch otvorene hovorí o inšpiračných zdrojoch 

z vlastného života, posudzovať kvalitu diela podľa pravdivosti vzhľadom 

k skutočnosti je zcestné.  

V kritickej odozve diel Rudolfa Slobodu dochádza k častému narábaniu 

s pojmami auteticity a autobiografickosti. Peter Zajac Slobodu charakterizuje 

Kafkovými slovami: „Ja nemám sklon k literatúre, ja som literatúrou.“7 Na jednej 

strane sa jeho tvorba zvykne charakterizovať práve prostredníctvom osoby 

autentického rozprávača, v ktorom je do istej miery možné hľadať paralely so 

životom samotného autora. Napokon Sloboda sám priznáva mieru istej potreby 

definovať sa písaním, čerpať zo svojho života, vlastných spomienok. Ak však 

pociťujeme istú autenticitu, máme tým na mysli úprimnosť, pravdivosť výpovede. 

Reálny základ autorovho diela nie je pre dosiahnutie tejto pravdivosti nutný, ani 

bezozbytku potrebný. Tak ako v próze, aj v dráme je Sloboda autentický do tej miery, 

                                                        

5 ZAJAC, Peter. Slobodove okamihy radosti. In SLOBODA, Rudolf. Jesenná (zato) silná láska. 
Bratislava: Koloman Kertézs Bagala, 2002, s.227. 
6 ZAJAC, P. Op.cit., s. 228. 
7 ZAJAC, P. Op.cit., s.227. 
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že sa zameriava na vnútro človeka, ide do hĺbky. Odrážame sa v jeho postavách 

a protagonistoch ako v zrkadle. Literárna kritika vidí túto črtu Slobodovho rukopisu 

hlavne v komunikácii, ktorú podľa Valéra Mikulu „autor s nami svojím textom 

nadväzuje, lebo nás oslovuje celý človek a oslovuje celého človeka v nás.“8 Práve 

preto v nás môže vzbudzovať pocit pravdivosti, pretože oslovuje v človeku to, čomu 

je schopný a pripravený otvoriť sa. V tomto môžeme vidieť istú autenticitu, avšak nie 

pre každého je rovnaká, jej hodnotenie je teda čisto subjektívnou záležitosťou.  

Sloboda sa  napokon k neustálej polemike o miere autenticity svojho diela 

vyjadril v zbierke esejí Pokus o autoportrét: „Od môjho debutu ma sprevádzajú 

ambivalentné hodnotenia: z autenticity sa raz vyvodzuje veľkosť mojich prác, ale 

zároveň aj akési malé majstrovstvo, pokútnosť, povrchnosť. Pritom recenzenti 

i solídni kritici veci podávajú tak, akoby poznali každý deň môjho života a mohli ho 

porovnávať s mojimi knihami. Bez mrknutia okom, akoby povedal Hašek, triedia 

moje knihy na autentické a menej autentické, na autobiografické a menej 

autobiografické, a raz je to plus, raz mínus. A to som si nespôsobil iba sám – lebo aj 

iní autori radi mystifikujú – a to spôsobila zotrvačnosť nášho kritického frontu.“9   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 ZAJAC, P. Op.cit., s.228. 
9 SLOBODA, Rudolf. Pokus o autoportrét. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988. 137s. 
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1.3. Rudolf Sloboda v kontexte slovenskej dramatiky   

Rudolf Sloboda vstupuje na slovenskú dramatickú scénu počiatkom 

deväťdesiatych rokov, teda v období, kedy postupne dochádzalo k premene poetiky 

slovenskej dramatiky. Od osemdesiatych rokov sa vytvárala nová generácia 

dramatikov, na scéne sa objavuje Viliam Klimáček s divadlom GUnaGU, ďalši prúd 

tvorí režisér Blaho Uhlár s autorským divadlom Stoka. Trendom deväťdesiatych 

rokov sa stáva dekompozícia tradičnej formy dramatického textu, na Slovensku sa 

však toto nóvum nestretáva s veľkým záujmom širokej verejnosti. Porevolučne na 

javiskách síce ožíva absurdná dramatika (Mrožek, Ionesco, Havel, Stoppard), avšak 

divadlá ešte stále plnia tradičnejšie prúdy slovenskej i svetovej tvorby. Rudolf 

Sloboda však akoby nepatril nikam, bol nezaraditeľný. Nepodobá sa na nikoho, 

nekopíruje, je svojský, neopakovateľný. Božena Čahojová ho prirovnáva 

k Stanislavovi Štepkovi a jeho Radošinskému naivnému divadlu, avšak zdôrazňuje, že 

„u Slobodu sa rodí naivné z toho zvláštneho smútku, v ktorom je obsiahnuté poznanie 

ľudských síl a možností, a naivita spočíva v úsilí prekonať ich. Štepkove dramatické 

osoby sa, naopak, nechávajú nimi ovládnuť, vystačia s nimi. Možno aj preto im ešte 

ostalo čosi smiechu a čosi na smiech, popri smútku, že mali naviac a chceli viac.“10  

V centre pozornosti Slobodovho dramatického diela však naďalej zostáva 

človek, v tomto prípade Žena, matka, do ktorej Sloboda projektuje svoje vlastné 

životné spomienky. Táto významná časť jeho života, ktorá sa stala námetom pre vznik 

dramatického textu Armagedon na Grbe, však nepredstavuje jeho jediný motív. 

Sloboda k filozofovaniu nad najbytostnejšími otázkami ľudskej existencie 

nepotrebuje veľký priestor. Každodenný zápas dobra so zlom v človeku sa odohráva 

na malom území, v Devínskej Novej Vsi pri rieke Morave a kopci Grb, kde Sloboda 

                                                        
10 ČAHOJOVÁ, Božena. Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny. 
Bratislava: Divadelný ústav, 2002. 141s.  
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prežil celý život. Práve na mieste, ktoré je s autorom úzko spojené, si kladie zásadnú 

otázku, čo by sa stalo s ľuďmi a ich vzťahmi, keby sa im po konci sveta Boh rozhodol 

dať ešte jednu šancu. Slobodovi hrdinovia sú tak napriek svojej šmiesnosti 

v konečnom dôsledku tragickými postavami, neustále tápajúcimi vo vlastných 

zmarených životoch.  

Miloš Mistrík Rudolfa Slobodu prirovnáva aj k Viliamovi Klimáčkovi, ktorý 

je však podľa neho ako autor „štylizovanejší, umelecky rafinovanejsí, v uzáveroch 

zovšeobecňujúci.“11 Pri autoroch tohto typu už nemožno hľadať veľký rozdieľ medzi 

etikou autora a etikou postáv, dramatik skôr diagnostikuje aburditu sveta okolo seba, 

než by mal tendencie pokúšať sa o riešenie. Mistrík poukazuje na spoločný rys 

Slobodu a Klimáčka, ktorých vidí ako pokračovateľov Camusovej výzvy: Človek, 

ktorý si raz uvedomí absurdno, nikdy sa ho už nezbaví. A keď si uvedomí, že je bez 

nádeje, nemá už pred sebou budúcnosť.“12 Rudolf Sloboda nachádzal prostredníctvom 

svojich anti-hrdinov absurditu v každodennom ľudskom kontakte, vo vzťahoch, ktoré 

ho obklopovali. Môžeme sa len domnievať, že túto bezbrannosť, či skôr rezignáciu na 

možnosť riešenia, dokazuje aj vlastným konečným gestom, ktorým si predznamenal 

svoj vlastný osud.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

11 MISTRÍK, Miloš. Slovenská absurdná dráma. Bratislava: Veda, 2002, 209s. 
12 MISTRÍK, M. Op.cit., s. 209. 



 18 

2. Človek ako anti-hrdina 

 

„Tie dlhé noci bez slov! Čo vymyslím pre svoj ďalší život? Môj stav, to už nie je ani skepsa, ani hnev, 

ani zúfalstvo. Je to priam smrť. Som mŕtva duša a som horší ako všetci zločinci sveta. Tí možno 

ospravedlňovali svoje zločiny povinnosťou, alebo túžili po bohatstve, ale otupenosť citov, ktoré sa mi 

motajú v hlave, to je smrť. Som zabitý človek.“13  

(R.Sloboda, Rozum, 1982) 

 

2.1. Slobodov anti-hrdina v románe 

Protagonista prozaickej tvorby Rudolfa Slobodu je človek-polemik, seba-ironizujúci 

skeptik. Možno ho však nazvať hrdinom? Milan Hamada si v charakteristike hrdinu 

Slobodovho románu Krv, seba-ironizujúco nazvaného Gazdom, vypomáha 

názvoslovím Daniely Hodrovej a jej pojmom románového typu, „románu 

o Bloudovi.“14 Charaker blázna, hrdinu, ktorý zahrňuje blúdenie v mentálnej sfére 

a zároveň označuje vlastnosti akéhosi pochabého, nerozumeného človeka, možno 

prirovnať k protagonistovi Slobodovho prozaického diela. Hamada tvrdí, že „všetky 

charakteristiky blouda – blázna, bludára ako človeka, môžeme bezozvyšku použiť na 

charakterizovanie Slobodovho gazdu – postavy neobyčajne vážnej i smiešnej 

zároveň.“15  

Slobodovho hrdinu, ktorý prechádza vývojom od prvotnej iniciačnej neistoty 

až k rezignovanej skepse, možno vidieť vo svetle akéhosi anti-hrdinstva, neustáleho 

hľadačstva, vymedzovania sa voči okolitému svetu, ale tiež voči sebe samému. Peter 

Zajac charakterizuje tohto Slobodovho človeka v nasledujúcom citáte: „My akosi 

mlčky predpodkladáme, že na začiatku všetkého je človek, ktorý je daný vo svojej 

                                                        
13 SLOBODA, Rudolf. Rozum. Bratislava: Slovart, 2006, 304s. 
14 HAMADA, Milan. Sizyfovský údel. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994, 186s. 
15 HAMADA, M. Op. cit., s.186. 
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ľudskosti, že tento človek sa dostáva do kolízií, konfliktov, sporov, ktoré jeho 

ľudskosť narúšajú, a bojuje o to, aby si túto ľudskosť zachoval. U Slobodu ide o iný 

princíp. Táto ľudskosť, toto byť, stať sa človekom, nie je východiskom, ale 

perspektívou jeho zobrazovania.“16 Slobodov protagonista tak neuvažuje, ako spasiť 

svet a vniesť doň kus zo svojho hrdinstva, ale jeho celoživotný údel spočíva v snahe v 

tomto svete prežiť. Celý náš život je tak vlastne jeden veľký iniciačný proces, 

v ktorom môžeme, ale nemusíme uspieť.  

 

2.2. Ne-hrdina verzus Anti-hrdina v dráme 

Dotváranie modernej dramatiky dvadsiateho storočia je typické prechodom k anti-

hrdinstvu. Niekdajších hrdinov veľkých činov nahradili anti-hrdinovia všedného dňa, 

ktorí spochybňovali hodnoty, ich vnútorné boje boli spôsobené neistotou, ktorú 

pociťovali vo svete, ktorý ich obklopoval. Podľa Miloša Mistríka však „v čase 

postmoderny deväťdesiatych rokov ešte aj títo anti-hrdinovia prekonali zmenu. Nie sú 

už ani anti-hrdinovia, ale ne-hrdinovia. Odmietajú byť hrdinovia za niečo, ale aj proti 

niečomu.“17 Od človeka blúdiaceho, vymedzujúceho sa voči všetkému a všetkým, tak 

prichádza človek rezignovaný. Postava Ženy-Kláry z dramatického textu Armagedon 

na Grbe, žijúca v osamelosti a zo spomienok, sa azda najviac približuje tomuto 

dobrovoľnému ne-hrdinstvu. Zuzana Bakošová-Hlavenková ju definuje nasledovne: 

„V uzavretom priestore polovedomia a v uzavretom priestore vyhnanstva, ako na 

smetisku, odložená na okraj žije Žena svoj údel. Strašný, desivý údel stroskotanca. 

A predsa nám jej príbeh ponúka autor v jeho hrôzobôľnosti ako smiešnosmutnú 

grotesku. Na smetisku osudu sa vládze ešte smiať a od začiatku vyvoláva smiech. Nie 

                                                        
16 ZAJAC, Op.cit., s.  
17 MISTRÍK, Mioš. Premeny súčasnej drámy. Aj dráma je len človek. Bratislava: Vydavateľstvo 
spolku slovenských spisovateľov, 2003. 10s. 
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výsmech, hoci i ten by bol na mieste, keby nám predstierala svoju sebaľútosť. Ale 

Žena nám predkladá svoju smiešnu až zábavnú tvár nepoddajného vzdoru. 

Smiešnosmutnosť jej údelu rozosmieva diváka dvakrát.“18  

 Napriek počiatočnej bezvýchodiskovosti Klára nie je rezignovanou postavou. 

Jej ne-hrdinstvo nepramení z neschopnosti postaviť sa životu, ale z odlišného 

charakteru sebautvárania.  Narozdiel od Slobodových prozaických anti-hrdinov, ktorí 

majú potrebu definovať sa neustálou polemikou a konfrontáciou voči okoliu, Klára sa 

pohybuje vo vlastnom osamelom mikrosvete. Ostatných k životu nepotrebuje, vystačí 

si so svojimi predstavami a spomienkami. Na prvý pohľad jej neusporiadaný život 

môže pôsobiť ako rezignácia, no z Kláry vyžaruje obrovská chuť do života. Tak ako 

väčšina Slobodových protagonistov, aj ona je definovaná prostredníctvom svojich 

vzťahov, na území ich minulosti, prítomnosti i možnej budúcnosti. Dramatický text 

Armagedon na Grbe tak môžeme interpretovať v niekoľkých rovinách, na úrovni 

jednotlivých vzťahov hlavnej protagonistky: Klára ako matka vo vzťahu k synovi 

Arthurovi, Klára ako manželka vo vzťahu k trom svojim mužom, a napokon Klára-

žena, postavená pred milosť Boha, ktorý vedel o krehkosti vôle človeka a dal ľuďom 

ešte jednu šancu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana. Zita Furková: smiech a plač (Stopy v prachu 
hereckých dní). Bratislava: Artefakt, 1999. 38s.  
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3. Od poviedky k inscenácii – genéza vzniku dramatického textu 

 

„Raz sa ho spýtali, kedy napíše ďalšiu hru. Odpovedal, že to by musel najprv niečo zažiť, aby 

mohol niečo napísať. V Armagedone to riešil opačne. Najprv napísal a potom prežil.“ 

(Juraj Nvota o Rudolfovi Slobodovi, Teatro, 1992) 

 

3.1. Genéza vzniku spolupráce 

Dramatický debut Rudolfa Slobodu Armagedon na Grbe nevznikol z autorovej 

vnútornej potreby začať písať pre divadlo. Vznikol náhodne a neočakávane, prešiel 

dlhým procesom iniciácie, až kým uzrel svetlo sveta na doskách divadla Astorka 

Korzo '90, pre ktoré sa stal Sloboda na dlhé roky duchovným symbolom nového 

dramaturgického smerovania. Práve prelínanie poetiky autora s poetikou divadla je 

zásadné, predstavuje zvláštnu kruhovú kompozíciu, ktorá na osi dramatický text-

inscenácia prešla mnohými vývojovými fázami. Pred tým, než človek nahliadne 

dovnútra groteskného sveta Slobodovho dramatického videnia, je potrebné definovať 

tvorivú spoluprácu, ktorá vznikla medzi Rudolfom Slobodom, herečkou Zitou 

Furkovou, režisérom Jurajom Nvotom, a dramaturgičkou Viki Janouškovou. Napokon 

aj herecký kolektív divadla Astorka Korzo '90 si osvojil špecifickú slobodovskú 

poetiku a stotožil sa s novým dramaturgickým smerovaním svojho divadla.  

Prvotný podnet k napísaniu hry vnukla Rudolfovi Slobodovi práve herečka 

Zita Furková, jedna zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo '90, predtým 

členka Divadlo na Korze, na ktoré Astorka myšlienkovo nadväzuje: „Čítala som 

všetky jeho knihy. Po Uršule som si uvedomila, že sa veľmi špecificky venuje 

psychike ženy. Jeho tvorba má obrovský náboj dramatickosti a dramatickej satiry, 
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ktorú by som porovnala s Dostojevským,“19 vysvetľuje herečka, prečo sa rozhodla 

prozaika osloviť. Spočiatku obaja hľadali spoločnú tému, ktorá by bola vhodná na 

napísanie monodrámy, ktorú herečka prvotne iniciovala. Sloboda sa napokon 

rozhodol napísať hru o svojej matke, podnetom Juraja Nvotu sa z monodrámy 

postupne rozrastal dramatický text pre viacerých hercov súboru. Rudolf Sloboda prijal 

nápad na vznik dramatického textu ako výzvu, svoje prvotné pochybnosti aj 

počiatočný proces tvorby zachytil v rovnomennej poviedke, ktorá v sebe obsahuje 

mnohé z motívov nachádzajúcich sa vo výslednom dramatickom texte.  

Analýza dramatického textu Armagedon na Grbe ako samostatného 

a nezávislého útvaru je možná, avšak nedostatučujúca. Dramatik a režisér 

spolupracovali takmer od počiatku procesu vzniku dramatického textu, a tak sa 

nepochybne ich videnie prelínalo. Nvotova smutno-smiešna groteskná poetika 

obrúsila hrany slobodovského drsného cynizmu a inscenovaním posunula text do 

novej roviny, grotesknej, poetickej, hravej. Nemalú zásluhu na tomto ojedinelom 

prepojení má hlavná protagonistka Zita Furková, ktorá postavám vdýchla potrebnú 

dávku humoru, ľudskosti, živočíšnosti, ale aj istej odpudivosti. Čo v texte pôsobí 

drsne, na javisku ožíva v nečakané snové obrazy. Paradoxne tak pôsobí omnoho 

intenzívnejšie to, čo je nedopovedané. Stanislava Matejovičová vo svojej štúdii 

venovanej Slobodovi popisuje toto tvorivé prepojenie medzi dramatikom 

a kolektívom tvorcov nasledovne: „Keďže Sloboda svoj pôvodne zamýšľaný 

monodramatický text poslušne obmieňal podľa predstáv Zity Furkovej a režiséra 

Juraja Nvotu, nemožno brať inscenovanie len ako výsledný bod na osi text – tvorivý 

                                                        

19 PÁLKOVÁ, Sylvia. Úprimnosť ako zbraň. Pravda, roč.9, 1999, č.17, s.17. 
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proces – inscenácia (ako to platí pre väčšinu divadelných hier), ale aj ako počiatočný 

bod, ktorý s fázou tvorivej práce poskytuje na osi opačnej podnety pre text.“20 

Takýto spôsob spolupráce sa nedá presne vymedziť, bolo by však možné 

charakterizovať ho najbližsším odborným termínom autorské divadlo. Josef Kovalčuk 

vo svojej štúdii pomenúva toto divadlo ako „divadlo, které si pro své divadelní 

sdělení vytváří vlastní pojetí divadelnosti – divadelnosti jako jednoty tématu 

a výrazových prostředků sloužících k jeho scénickému vyjádření.“21 Hlavným úsilím 

autorského divadla je tak oslobodiť inscenačný útvar od priamej závislosti na 

dramatickom texte. V prípade Slobodu inscenácia nevznikala na základe kolektívnej 

či improvizačnej tvorby hereckého súboru, režisér s dramaturgičkou však boli od 

počiatku prítomní pri tvorbe niekoľkých verzií scenára, dramatik sa neskôr 

zúčastňoval skúšobného procesu. Juraj Nvota charakterizuje spoluprácu s dramatikom 

nasledovne: „S Rudom (Slobodom, pozn.autorky) sa spolupracovalo zvláštne. Keď 

mi odovzdal napísanú hru, tak ako sa patrí, žiadal odo mňa pripomienky. Keď som po 

prečítaní čosi nesúvislé zo seba vypustil, on to do najbližšieho stretnutia akceptoval, 

ale zmenilo sa všetko ostatné.“22 

Dramatický text ako základný pilier inscenácie zostal, nemožno tu hovoriť 

o absencii textu v prospech iných výrazových prostriedkov, prítomosť režiséra pri 

vzniku scenára však posúva hranice tradičného interpretačného divadla. Kovalčuk 

poukazuje na jedno z možných východísk pre tvorbu autorského divadla a tou je 

„inspirace skutečnou událostí.“23 V prípade Slobodovho textu na počiatku figuruje 

spomienka na vlastnú matku, ktorá bola inšpiračným zdrojom pre hlavnú rovnomennú 

                                                        
20 MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Slobodov Armagedon na Grbe. Slovenské divadlo, r. 52, 2004, č.1, s. 
25 – 29. 
21 KOVALČUK, Josef. Téma: Autorské divadlo. Brno: Janáčkova akademie muzických umění, 2009.     
78s. 
22 NVOTA, Juraj. Pamäť za Rudolfom Slobodom. Teatro, roč.1, 1995, č.2, s. 94. 
23 KOVALČUK,  Op.cit., s. 81.  
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postavu Kláry v Armagedone na Grbe. Aj keď text prechádzal v spolupráci 

s režisérom a dramaturgičkou niekoľkými zmenami, Slobodova kľúčová téma zostala 

nemenná. A teda aj napriek Nvotovej svojbytnej interpretácii, predstavuje vzťah 

k matke viditeľný motív, ktorý má svoje opodstanenie ako v dramatickom texte, tak aj 

v inscenácii.  
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3.2. Od poviedky k scenáru 

Na počiatku interpretačnej analýzy textu bolo možné vychádzať 

z publikovaného prozaického diela Rudolfa Slobodu, ako aj z režijného materiálu 

Juraja Nvotu (dve neúplné verzie dramatického textu Armagedon na Grbe). Finálna 

podoba uverejnená v časopise Javisko (č.5/93) sa však neskôr ukázala ako 

neadekvátna, pretože v nej zanikli dôležité časti. Scénické poznámky boli nahradené 

slovom akcia, čitateľ neznalý inscenačného prevedenia si tak iba ťažko domyslí 

potrebné informácie, a mnohé motívy tak pre neho v momente zaniknú. Ukázalo sa 

tak, že dramatický text nemožno celkom presne analyzovať bez znalosti inscenácie, 

pretože by bol neúplný. V procese príprav tejto práce sa však ukázalo, že výsledný 

text v tejto podobe bol uverejnený v periodiku bez súhlasu tvorcov. Stanislava 

Chrobáková sa vo svojej kritickej štúdii vyjadruje ku genéze problému: „[...] scenár, 

uverejnený v časopise Javisko, je iba technickým scenárom pre potreby inscenačného 

tímu (Astorka) a v Javisku bol publikovaný nielenže bez súhlasu režiséra 

a dramaturga, ale aj samotného autora hry Rudolfa Slobodu.“24 Je tak celkom 

pochopiteľné, že inscenátori nemali potrebu podrobne scénické poznámky 

podrobnejšie rozpísať, keďže sa jednalo o verziu určenú pre interné potreby tvorcov. 

Predošlá znalosť inscenácie tak výrazne dopomohla analýze a interpretácii 

dramatického textu. 

Rudolf Sloboda popisuje svoje myšlienkové pochody bezprostredne po výzve 

stvoriť dramatický text, v rovnomennej poviedke Armagedon na Grbe v zbierke 

Herečky (1995): „ A práve v takomto pomätenom mesiaci, niekoľko týždňov po 

matkinej smrti, navštívili ma dve ženy, jedna mladá a jedna staršia. Mladá aj staršia si 

vypočuli moje teórie o smrti a Bohu, moje obšírne teologické komentáre k teóriám 

                                                        
24 CHROBÁKOVÁ, Stanislava. Rudova Sloboda. Medzičasopis, 3, 1993, s.7. 
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o smrti, Bohu a živote. [...] Tá staršia pani, herečka, poznamenala, že by som mal 

napísať divadelnú hru priamo pre ňu.“25 Sloboda tu podrobne popisuje počiatok 

spolupráce so Zitou Furkovou a priznáva svoje úvahy a pochybnosti pri počiatkoch 

písania hry. V poviedke sa nachádza niekoľko zásadných bodov a motívov, ktoré 

neskôr prešli do ostatných verzií scenára a zachovali sa až v konečnom tvare 

dramatického textu, tak ako sa napokon inscenoval.  

Keďže na počiatku stál nápad napísať monodrámu, Sloboda si zvolil základnú 

schému pre svoju hru, ktorá mala obsahovať tri časti: mladá matka, jej stredný vek 

a staroba. Na konci hry sa mal zjaviť živý herec, mladý muž, s ktorým by matka tesne 

pred smrťou komunikovala. Z tohto predobrazu syna sa neskôr stala postava Arthura. 

Sloboda priznáva inšpiráciu svojím vlastným detstvom, keď popisuje genézu vzťahu 

matky a syna v dramatickom texte : „Hoci som pani herečke podrobne o matke 

rozprával, stále som si nechával pre seba najstrašnejsí bod, okamih, keď moja matka 

kráčala dolu dedinou, ulicou Slinovec, oči plné sĺz.“26 Tento motív sa uchoval až do 

výslednej podoby scenára, v podobe spomienky postavy syna Arthura, ktorý popisuje 

okamih, keď ho matka opustila, pripravená na samovraždu. Motív vzťahu matky 

a syna je kľúčový pre všetky textové verzie a finálny text. Z poviedky do konečného 

scenára teda prešli tie časti, kde Sloboda spomína na matku, vo výslednom 

dramatickom texte figurujú ako monológy postavy syna Arthura. 

Sloboda sa v poviedke ďalej potýka s neistotou incenačného spracovania 

svojho textu, uvažuje o využití bábky, ktorá by zastupovala živého herca, matkinho 

syna, keďže šlo o monodrámu. Dramatik však prejavoval neistotu inscenačného 

spracovania; čo v prozaickom útvare poviedky funguje, nemusí platiť aj 

v dramatickom útvare na javisku. Sloboda sám priznáva, že bábka by na javisku 

                                                        
25 SLOBODA, Rudolf. Herečky. Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1995, 118-119s. 
26 SLOBODA, R. Op.cit., s. 119. 
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mohla pôsobiť zbytočne: „bábka by bola na javisko vnesená, vnútená, niečo ako deus 

ex machina, niečo, čo tam ktosi vhodil.“27 Prvá verzia dramatického textu s názvom 

Herečka, už obsahuje viac postáv než len Ženu a bezmennú bábku, chýba im však 

väčšie psychologické vykreslenie a tak len dotvárajú životné peripetie hlavnej 

protagonistky. Absencia bábky vo finálnej verzii textu sa napokon ukázala ako 

funkčná. Stanislava Matejovičová poukazuje na výrazné využitie rekvizít v inscenácii, 

ktoré nahradili pôvodne zamýšľanú Ženinu hru s bábkou: „Prostej, živelnej Kláre sa 

tak dostáva do rúk fľaša, riad, handry, i harmonika a do úst prosté krčmové 

pesničky.“28 Z hľadiska genézy je pozoruhodný aj motív vykreslenia Kláry ako ženy, 

ktorá vraždí. Vo výslednom texte a insenácii Klára v panike omylom zastrelí svojho 

tretieho muža Vincenta, tesne po tom ako jej oznámi, že nastal koniec sveta. 

Apokalypsa sveta sa tak metaforicky prelína s momentom smrti v rovine jedného  

ľudského života. Dagmar Inštitorisová vo svojej štúdii poukazuje na miesta, kde sa 

v jednotlivých verziách textu poukazuje na „Ženu ako zosobnené zlo,“29 čo do 

výsledného textu napokon nepreniklo. Sloboda skôr zobrazuje Klárinu slabosť, než jej 

priamy negatívny úmysel. Aj keď na popud Vincenta naleje druhému manželovi do 

kávy jed, koná citovo neuvážene a vzápätí chce svoj čin zvrátiť. Sloboda tak 

poukazuje na ľudskú slabosť odolávať pokušeniu, vina čoveka je postavená do roviny 

vzťahovej a citovej.  

 

 

 

 

                                                        
27 SLOBODA, Op.cit., s.122. 
28 MATEJOVIČOVÁ, S. Op.cit., s. 26 
29INŠTITORISOVÁ, Dagmar. K tvaroslovnej variabilite divadelného diela. In Týž. O interpretácii 
umeleckého textu 21. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Ústav literárnej a kultúrnej komunikácie, 
1999, s.260. 
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4. Armagedon na Grbe – dramatický text 

 

„Mala som krásneho syna. Trojročný sa naučil čítať a sám mi rozprával večer rozprávky. Ak ste hádam 

nevideli nikdy úsmev Boha, pozrite sa na svoje dieťa. V jeho úsmeve je veľa z Božej tváre.“ 

(Klára, hra Armagedon na Grbe, 1993)   

 

4.1. Matka ako téma 

Ústrednou postavou Slobodovho textu je Klára, smutnosmiešna manželka a matka, 

ktorá sa v priebehu hry stretne so všetkými svojimi bývalými mužmi. 

Prostredníctvom ich vzájomných konfrontácií tu Sloboda vykresľuje jednu 

z ťažiskových tém svojej tvorby, večný konflikt mužského a ženského princípu. Práve 

ženským hrdinkám Sloboda vo svojich dielach venuje významný priestor. Ich 

ženskosť však v žiadnom prípade neidealizuje, predstavuje nám skôr ich nespútanú 

živočíšnosť a úprimnú prostotu. Už v prvej scéne hry sa Klára prejavuje ako 

groteskná postava; vo svojom monológu pôsobí prostoreko až jednoducho, no 

zároveň z nej cítiť obrovskú chuť do života.  

Slobodov dramatický debut vznikol ako výzva. Z pôvodnej myšlienky 

monodrámy s hlavnou ženskou protagonistkou sa vplyvom Juraja Nvotu stala 

zaľudnená hra s množstvom postáv. Zita Furková žiadala Rudolfa Slobodu 

o napísanie silného príbehu ženy, ktorá by sa v útvare monodrámy zamýšľala nad 

svojím bizarným životným osudom. Z pôvodného zámeru napokon do popredia 

vystúpil motív matky, podľa Bakošovej-Hlavenkovej „umierajúcej a snívajúcej, 

vzdorujúc zoči-voči smrti.“30 Klára je silná ženská protagonistka, ktorá v spleti 

snových predstáv, niekde na pomedzí fikcie a skutočnosti, žije svoj každodenný 

ubíjajúci osamelý stereotyp. Výrazným a hybným nositeľom deja sa tak stáva téma 

                                                        
30 BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Z. Op. cit., s. 24. 
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materstva a elementárneho vzťahu ľudského pokolenia, vzťahu matky so svojím 

dieťaťom.  

Sloboda už v poviedke Armagedon na Grbe priznáva inšpiráciu svojou 

vlastnou matkou Klárou, ktorá pre neho predstavovala dôležité miesto v živote: „Bolo 

vcelku pohodlné prijať ako tému život mojej matky. Ten nápad skrsol rýchlo a viac 

som sa ani nesnažil vymýšľať iný. Vedel som, že o matke budem rozmýšľať tak či 

onak. Keď o nej napíšem hru, bude to jednak matkin pomník, jednak si sám ujasním 

mnohé ťaživé a zatiaľ nejasné a temné vzťahy.“31 Sloboda tu priznáva svoj inšpiračný 

zdroj, avšak nie je nutné ani potrebné vnímať dramatický text ako autobiografický 

záznam autorovho života a jeho vzťahu s matkou. Vďaka sile a nástojčivosti tohto 

motívu, do popredia vystupuje vzťah Ženy a jej syna Arthura. V spoločných 

dialógoch sa ich vzťah nesie v znamení výčitiek, obviňovania, no napriek surovosti je 

medzi nimi evidentne silné puto. V scénach z prítomnosti prichádza už dospelý 

Arthur spolu s dcérou, Klárinou vnučkou, na povinnú návštevu, jeho postoj je 

rezervovaný, vo väčšine prehovorov vyčíta matke jej alkoholizmus. Naopak 

v scénach, kde sa Arthur v epických monológoch vracia do svojho detstva, rozkrýva 

svoj vzťah k nej.  

Milan Hamada pomenúva práve tento aspekt Slobodovho písania, v ktorom 

prostredníctvom detského zorného uhla dochádza k najčistejšiemu videniu sveta: 

„Najčistejšiu epickú podobu má rozprávanie príbehov z detstva, ktoré disponuje 

nevšednou citovou čistotou. Slobodova schopnosť pri stvárňovaní detského sveta je 

jedinečná, a preto nie náhodou práve svet detstva tvorí u Slobodu pevnú základňu, 

                                                        
31 SLOBODA, R. Op. cit., s. 119. 
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disponujúcu vitálnymi ľudskými hodnotami, prekonávajúcimi stavy akéhokoľvek 

nihilizmu, skepsy, neistoty, mravného relativizmu a pod.“32 

Arthur protredníctvom svojho detského videnia popisuje svoje pocity voči 

matke a svojmu otcovi Rudimu, ktorý sa už ako mŕtvy vracia ku Kláre v jej 

fantazijných videniach. Rudiho krutosť voči nej je znázornená aj v spoločných 

dialógoch, Arthur charakterizuje ich búrlivý vzťah cez oči malého dieťaťa: „Neviem, 

ako sa zase dali rodičia dokopy.[...]Mohol som mať štyri roky. Asi po mesiaci som 

videl, ako mama otca bozkáva. Išiel som k nim a odtláčal som ich od seba, lebo som 

tušil, že bozky sú akýmsi návratom k starému poriadku: Keď sa budú bozkávať, budú 

sa aj hádať a biť“ (Sloboda, hra Armagedon na Grbe). Matka k Arthurovi ale 

mnohokrát cíti aj nehu a akúsi ľútosť. V inscenačnom prevedení Nvota presne 

vyjadril ich krehký, ale zároveň bolestný vzťah. Ak sú obaja prítomní na scéne, 

nachádzajú sa vo svojich vymedzených priestoroch na opačných stranách javiska, ich 

spoločné dialógy sa nesú v duchu výčitiek a večného poučovania. Až keď nie sú 

spolu, dokážu k sebe prejaviť istú náklonnosť a odhaliť svoje city.    

 Sloboda zobrazuje človeka v jeho prirodzenosti, odhaľuje aj jeho nedokonalú 

tvár. Groteskný nadhľad sa mieša s naturalistickým pohľadom do života jednej 

ženy, jej rodiny a vzťahov. Z jej prvotných viet môžeme vycítiť jej povahu; je 

komická, ale zároveň z nej vyžaruje veľký kus človečenstva a živočíšnosti. Hra má 

tak niekoľko rovín, ktoré sa vzájomne prelínajú. Za ťažiskovú a východiskovú rovinu 

možno považovať rovinu vzťahu Kláry a jej syna Arthura. Arthur a Klárina vnučka sú 

postavy, ktoré sa nachádzajú v čase, ktorý možno nazvať reálnym. Prichádzajú na 

rýchle návštevy a zase miznú, ale zdržia sa dosť dlho na to, aby v ich prítomnosti 

Klára pôsobila ako nesamostatná alkoholička večne topiaca sa v problémoch a žijúca 

                                                        
32 HAMADA, M. Op. cit., s.188. 
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vo svojom vlastnom mikrosvete plnom zatuchnutého chaosu. Avšak je tu aj rovina 

druhá, ktorá pôsobí snovo až fantazijne. Tu sa Klára postupne stretáva so svojimi 

zosnulými manželmi. Slobodovo poňatie času je však nerealistické, plynie akosi 

samovoľne a nespútane. Tam, kde sa Klára iba zvíta s prvým manželom, sa na scéne 

bez predošlého upozornenia už objavuje manžel druhý. Tieto dve roviny sa napokon 

prostredníctvom postavy treieho muža Vinca, padlého anjela či diabla, dostávajú do 

roviny tretej, apokalyptickej, roviny klimaxu celej hry.  

Slobodov Armagedon je tak v prvom rade mystickým podobenstvom. 

Nachádzame sa vo zvláštnej podobe nebeského raja, kde Anjel nevystupuje ako 

éterická nedosiahnuteľná bytosť, ale skôr ako vodca svorky, nekompromisný veliteľ. 

Sloboda pri jeho stvárnení neskĺzol do zaužívanej podoby kresťanských predstáv, 

a tak sa jeho Anjel nestal bytosťou nadpozemsky dokonalou, či neuveriteľne čistou. 

Vzbudzuje veľký rešpekt, no zároveň je veľmi ľudský. Nie je karikatúrou, ale 

postavou ktorej Sloboda vdýchol veľkú dávku ľudskosti a empatie. Je 

nekompromisným Božím služobníkom, no zároveň má pochopenie pre ľudské 

slabosti a zlyhania. Sloboda sa tak nesnaží zobraziť pravdivý výjav kresťanského 

obrazu konca sveta, ale uvažuje nad možným dopadom takejto udalosti medzi 

obyčajnými ľuďmi, na mieste, ktoré dokonale poznal, na vrchu Grb pri Devínskej 

Novej Vsi, kde prežil celý život. Práve prostredníctvom takejto hraničnej situácie sa 

najlepšie odkrývajú ľudské charaktery. Tak sú odkryté vzťahy medzi Klárou a jej 

bývalými manželmi; všetci si na ňu robia nárok a všetci ju chcú vlastniť. A ona sa 

napokon nebráni. Po mnohých životných sklamaniach a úskaliach sa aspoň teraz cíti 

výnimočne a potrebne. Nakoniec jej vlastný syn, ktorý by si jej lásku zasluhoval asi 

najviac, takéto privilégium nedostáva. Avšak práve v tomto momente prichádza Klára 

k inému poznaniu: „Troch mužov mám, ani jedného chlapa. Jediný chlap v mojom 
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živote je môj syn Arthur“ (Sloboda, hra Armagedon na Grbe) Neskôr sa tak stávame 

svedkami jej vnútornej premeny.  

Ako jediná z postáv Klára prechádza vnútorným vývojom. Všetky ostatné 

postavy sú charaktery s jasne danými kontúrami. Rudi a Jozef predstavujú karikatúry, 

sú len oživenými spomienkami Kláriných nevydarených manželstiev. Vincent 

znázorňuje pokušenie a istým spôsobom je práve on protipólom dobrotivého 

a spravodlivého Anjela. Postava vnučky prechádza iba časovou premenou, keď sa 

z nevinného až detského rozhovoru o mužoch („Ja nemám rada mužov“) dostávame 

k momentu jej tehotenstva. Aj ona však iba dokresľuje realistickú rovinu hry, a ani 

v jej prípade nedochádza k výraznej vnútornej premene. Tú najvýraznejšiu zmenu 

nachádzame v Kláre.  

V úvodnom monológu na začiatku hry sa nám javila ako neohrabaná, smiešna 

žena žijúca v chaose stereotypnej každodennosti, ktorá prekypuje nespútanosťou 

a obrovskou chuťou do života napriek všetkému čo prežila. Zdalo sa, že jej vzťah so 

synom je založený iba na jeho výčitkách, a ona sa viac zaujíma o svojich mŕtvych 

mužov ako o žijúceho syna: „Matka ani nevie, že jej vášne ju zničia. Ale ja som rád, 

že som chladný ako ľad a jej manželstvá ma vôbec nevzrušujú. Aj tak myslí len na 

seba.“ (Sloboda, hra Armagedon na Grbe). V momente Arthurovej smrti však Klára 

pochopí, o čo prichádza. Jej zúfalstvo zo straty syna a uvedomenia si vlastnej viny je 

podporené autorovou schopnosťou v jednoduchosti vystihnúť hlbokú podstatu. 

Kľúčovým momentom zobrazenia Klárinej veľkej lásky k synovi je jej spontánne 

zvolanie, keď sa objavuje ako vzkriesený samovrah ku koncu hry: „Arthur, Arthur, 

syn môj, ja som tvoja mama. Nepoznáš ma? Arthur?“ (Sloboda, hra Armagedon na 

Grbe).  
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V záverečnom obraze sa apokalyptická vízia prelína s opätovným návratom do 

reality. Klára precitne, krása jej predošlých slov sa mení na jej prvotný obraz. 

Nachádza sa pred nami tak, ako sme sa s ňou stretli v úvode hry. Osamelá žena, ktorá 

už nevie čo so svojím životom, a tak dáva prednosť fantázii pred realitou. Arthur žije, 

no ona konči s fľašou v ruke. Podstatou Slobodovho Armagedonu na Grbe však nie je 

jeho realistická pravdivosť. Napokon vôbec nezáleží na tom, či sa koniec sveta 

odohral naozaj, alebo či to bol iba Klárin sen. Sloboda dokáže v prvom rade vykresliť 

uveriteľné a pravdivé charaktery, ľudí z mäsa a kostí, ktorí pre nás môžu slúžiť ako 

akési memento. Zo Slobodovho textu vyžaruje nevšedná atmosféra tajomstva života 

a ľudskej duše, možno aj preto, že ňou autor istým spôsobom predznamenáva svoju 

smrť.   
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4.2. Armagedon ako koniec a začiatok 

V strede medzi dramatickým textom a inscenáciou stojí ťažiskový pojem – 

Armagedon. Z krešťanského hľadiska predstavuje miesto poslednej bitky medzi 

Bohom a Diablom, v prenesenom význame ho však možno chápať aj ako podstatu 

existencie každého človeka. Armagedon je hraničná situácia, skúška ľudskej 

vytrvalosti a vôle, schopnosti rozhodnúť sa. Prvé dejstvo inscenácie sa dotýka 

svetského života ženy, môžeme ho chápať ako metaforu skazeného života ľudí na 

zemi pred koncom sveta. Vzťahy sú narušené, Žena vraždí, neskôr je znásilnená, 

Vnučka má nemanželské dieťa.  

Pozoruhodná symbolika sa odráža už v názve hry, Armagedon na Grbe. 

Sloboda vysvetľuje pojem Grb z názvu inscenácie už v rovnomennej poviedke. 

Jednak sa jedná o názov kopca v Devínskej Novej Vsi, kde autor žil, Dagmnar 

Inštitorisová však poukazuje aj na etymológiu slova, ktoré je chorvátskeho pôvodu a 

znamená kopec. Podľa nej sa tak tento názov „stretáva s hebrejským výrazom har, 

pričom oba označujú konkrétne zemepisné miesto.“ Výraz Armageon na Grbe sa 

podľa nej však s bilbickým Harmagedonom stretáva aj v symbolickej rovine: „Cez 

Grb viedla dôležitá križovatka, ktorej samotný názov pri Kríži má výrazné kresťanské 

teologické zafarbenie. Biblický Harmagedon je taktiež miestom pretnutia dvoch 

rozhodujúcich ciest, cesty dobra a cesty zla.“33 Armagedon tak na jednej strane 

v prenesenej rovine môže predstavovať boj ženy so svojím vlastným životom, so 

vzťahom k synovi, alebo so svojím alkoholizmom.  

 

 

                                                        
33 INŠTITORISOVÁ, D. Op., cit. s.259. 
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4.3. Čas v dráme 

 Zvláštne narábanie s časom v Slobodovom texte je zvýraznené 

neohraničenými dejstvami a takmer žiadnymi scénickými poznámkami. Postavy sa 

objavujú a miznú, akoby sme sa spolu s nimi nachádzali v sne a ony by nám prúdili 

vedomím. Neustále sa tak pohybujeme na hranici reality a časopriestoru snových vízií 

a spomienok. Soňa Šimková charakterizuje Armagedon ako hru, ktorá je „mozaikou 

spomienok, vízií, pohybuje sa v asosiačných skokoch dopredu i dozadu, prezentuje 

minulé ako stále živé.“34 V prvej rovine je to čas, kde sa v prítomnosti stretáva Žena 

so svojím synom a Vnučkou. ktorý sa ohohráva tu a teraz, v chaose života Ženy ako 

zdôrazňuje Bakošová – Hlavenková, „prítomnosť, minulosť, budúcnosť, to všetko 

v jednom zhluku franforcov...muži, deti, vnuci, priatelia aj nepriatelia. Všetko 

v jednom preľnutí motívov a konfliktov, pozametané do spomienkového pesimizmu 

bolestných skúseností.“35    

Okrem reálneho času v prítomnosti, ktorý sa odohráva v dome Ženy, tu 

existuje aj čas, ktorý Hans-Thies Lehman charakterizuje ako „čas individuálnej, 

osobnej minulosti, čas detstva.“36 Tento v prítomnosti prerozprávaný, a zároveň 

spomienkový čas, sa objavuje v monológoch syna Arthura, ktorý spomína na detstvo 

prežité s matkou. Svojím monológom tak charakterizuje nielen svoj vzťah k nej, ale aj  

osobu ako takú: „Raz, keď som bol malý chlapec, hral som sa pod mostíkom, prišla 

mama, oči plné sĺz. Strčila mi do ruky zopár drobných. Povedala, že si môžem kúpiť 

čokoládu, a odišla. Otec o ničom nevdel, aj sa zotmelo a matky nikde. Až na druhý 

deň sme sa dozvedeli, že ju našli na koľajniciach, pripravenú na samovraždu. Bolo to 

                                                        
34 ŠIMKOVÁ, Soňa. Ľudové mystérium a rozprávka. Svět a divadlo, č.3, 1996, s.74. 
35 BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana. Kolotoč herectva: Divadlo Astorka Korzo ’90 1990-2000. 
Bratislava: Divadelný ústav, 2001, 91-92s 
36 LEHMAN, Hans-Thies. Prel. Anna Grusková, Elena Diamantová. Postdramatické divadlo. 
Bratislava: Divadelný ústav, 2002, s.214. 
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na Grbe, kde bol želežničný priechod, ktorý tam stojí dodnes. [...] Matka dosiahla čo 

chcela, zničiť otca“ (Sloboda, hra Armagedon na Grbe).  

V Arthurových spomienkach na matku ako aj v jej spomienkach na neho sa 

jedná o čas, ktorý nie je zhmotnený na javisku, má viac naratívny charakter. Podľa 

Lehmana „existuje fragmentárna narácia, ale nijaký časo-priestor pre dramatické 

konanie na javisku v súčasnosti. Čas nekráča dopredu, ale zabára sa do seba, krúži a 

skladá sa ako pripomínaný čas.“37 Takýmto časom je aj matkina spomienka na syna 

v závere hry po Armagedone, keď sa dozvedá, že Arthur spáchal samovraždu a nie je 

zapísaný v knihe živých. Vo svojom monológu rekapituluje synov život: „Mala som 

krásneho syna. Trojročný sa naučil čítať rozprávky. Ak ste hádam nikdy nevideli 

úsmev Boha, pozrite sa na svoje dieťa. V jeho úsmeve je veľa z Božej tváre. Ale 

nechcem sa chváliť svojím synom. Bol pekný ako iné deti, aj zlý, aj výprask dostal. 

Ale s rovesníkmi sa nevedel priateliť. Vždy mu niečo ukradli, roztrhali, vybili ho. A 

najhoršie časy nastali, keď mal tridsať. Vzali sme ho na svadbu sesternice. [...] Všetci 

sa opili ríbezľovým vínom. Potom už nemali čo piť. [...] Rozkázal naplniť sud 

s vodou a buchol po ňom päsťou. Z vody sa stalo víno. Tí drsní záhoráci začali syna 

chváliť. Ale potom ho priviazali o telegrafný stĺp, lebo ďalší sud už nevedel zmeniť 

na víno“ (Sloboda, text hry Armagedon na Grbe).   

V ďalšej časovej, pravdepodobne snovej rovine, sa prelína prítomnosť 

s minulosťou, keď sa postupne objavujú manželia Kláry, a vynárajú sa jej spomienky, 

akoby s nimi životy začala prežívať nanovo. Po Armagedone sa dej znova odohráva 

v prítomosti, i keď tento čas môže byť tiež považovaný za sen, fikciu, ohohrávajú sa 

v Ženinej hlave či alkoholických víziách. Podľa Inštitorisovej „postavy ‘v nebi’ pred 

nami ožívajú teraz a tu, ale vzhľadom na návrat do reality v poslednom obraze, keď 
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syn so svojou dcérou nachádza Ženu mŕtvu, sa celá časť hry vlastne odohráva 

v minulosti alebo v nejakej fiktívnej budúcnosti.“38  
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5. Rudolf Sloboda v Astorke Korzo ´90 

 

„Takmer vždy tŕpnem a tajne si želám, aby sa ľudia v divadle dobre zabavili. Dobre zabaviť sa dá len 

na vážnych veciach.“ 

(J. Nvota, v rozhovore pre denník SME, 1995)  

5.1. Divadlo  

Divadlo Astorka Korzo ’90 vzniklo v roku 1990 ako myšlienkové pokračovanie 

Divadla na Korze (1968-1971), ktoré počas svojej krátkej existencie predstavovalo vo 

vývine slovenskej činohry dôležitý medzník. Toto prvé generačné divadlo 

šesťdesiatych rokov kládlo dôraz na komornejšie herectvo a bližšie spojenie 

s divákom. Astorka svojím vznikom nadväzuje práve na tento inscenačný akcent. 

V centre pozornosti stojí herec, ktorý ide až na dno svojich možností, avšak osciluje 

na hrane medzi tragikou a komikou, jeho herecký prejav je bez pátosu. Zuzana 

Bakošová – Hlavenková považuje za nosné princípy tvorby Astorky predovšetkým 

„teatralizáciu detailu, grotesknosť a montážový pricíp využívajúci ostré strihy konania 

a gesta.“39 Astorka tak pokračuje v duchovnom odkaze Divadle na Korze, kde sa 

kládol dôraz na herectvo a slobodného herca. Najdôležitejším článkom sa tak stáva 

tvorivosť a nevyhnutnosť hľadania. Už od svojho vzniku sa v divadle objavujú 

dramaturgicky silné tituly, prvou premiérou sa stalo Havlovo Vyrozumenie (1990) 

v réžii Vladimíra Strniska, pokračovalo sa Mrožkovými Stroskotancami  (1991) 

a Veľvyslancom (1991), na javisku sa objavuje Vijan a jeho Hlava medúzy (1992). Za 

hlavnú devízu tohto divadla je však okrem potreby tvoriť, predovšetkým hravosť. 

Práve prostredníctvom výrazných hereckých indiviualít sa k divákovi dostáva bližšie 

takýto spôsob práce s príchodom režiséra Juraja Nvotu z Trnavského divadla pre deti 

a mládež. Úspešne pokrstí svoj príchod prvou inscenáciou von Horváthovej hry 
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Kazimír a Karolína. Bakošová – Hlaveková charakterizuje jeho režijný štýl 

nasledovne : „Nvota chce od herca, aby bol prirodzený a ponúka mu slobodu, jeho 

hravosť vyviera z viery v to, čo sa vytvára, z dôvery v tému a jej podoby. Ale aj 

z dôvery, že variabilita tvorivosti, že virtuozita improvizácie a metamorfózy, v akých 

sa zrodí napokon konečný tvar, sú nevyhnutným procesom, v ktorom vzniká 

obraznosť celku ľahkého a nadľahčeného, v mene vážnosti a závažnosti.“40 Sloboda 

tak vstupuje do spolupráce s režisérom, ktorý sa nebojí byť hravý a nechať byť 

hravých aj hercov. Nové nápady vznikajú v spolupráci, Nvota Armagedon inscenuje 

svojsky, a v tesnej spolupráci s autorom. Jeho videnie je hravé, groteskné, miestami 

až naivne snové. Avšak svojim režijným rukopisom nič neuberá Slobodovi, tieto dve 

poetiky sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú.  
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5.2. Armagedon na Grbe – kompozícia ako kruh 

Sloboda priniesol do Astorky novú farbu, zvláštnu patinu sveta, ktorý je obyčajne 

každodenný a zároveň mysticky snový. Je treba zdôrazniť, že dramatický text vznikal 

v spolupráci s autorom, režisérom a dramaturgičkou, preto nie je celkom presné úplne 

ho interpretačne oddeliť od inscenácie. Text, ktorý bol uverejnený v časopise Javisko 

takmer bez scénických poznámok, je skôr pracovným či inšpicientským scenárom, 

uverejneným navyše bez súhlasu autora a režiséra. Napriek tomu je možné 

interpretovať ho, aj keď jeho finálnu podobu mu dala až inscenácia. Práve v nej 

doznievajú motívy a situácie, ktoré sa pri čítaní textu bez zhliadnutia predstavenia 

strácajú. Jazyk Slobodových postáv vyznieva živšie na javisku ako na papieri, no 

napriek tomu netráca nič zo svojej pôsobivosti a originality.  

Z vyššie analyzovaných motívov z textu v inscenácii nič nezaniká, sú ešte viac 

akcentované. Jedným zo zásadných prvkov inscenácie, ktoré dotvárajú jej kruhovú 

kompozíciu, je hudba Michala Ničíka. Na latinský text Requiem zložil scénickú 

hudbu, ktorá tvorí jedno zo základných významových vyznení inscenácie. Podľa 

Inštitorisovej „jednotlivé časti Omše za zosnulých totiž z metaforického hľadiska 

veľmi presne vystihujú podstatu častí, po ktorých nasledujú. 41 V scéne, keď mŕtvy 

manžel Rudi Žene vyčíta, že má v dome neporiadok, zaznie časť omše Dies Irae (Dni 

hnevu). Žena sa v tomto momente zaháňa metlou, ale v zápätí sa bráni pred násilným 

manželom, ktorý ju žačne ohrozovať a s plačom klesne na posteľ. Text tejto časti 

piesne je nasledovný: „V ten deň hnevu jednou chvíľou, svet zahynie bez omylov, 

svedčí Dávid so Sybilou. Aký strach obkľúči všetkých, keď so sprievodom vojsk 

anjelských príde sudca skutkov ľudských.“42 Vzťah Ženy a Rudiho tu tak dostáva 

                                                        
41 INŠTITORISOVÁ, Dagmar ; ORAVEC, Peter ; BALLAY, Miroslav. Tváre súčasného slovenského 
divadla. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s.39.  
42 INŠTITORISOVÁ D. Op.cit., s.63.  
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ďalší význam, schyľuje sa k poslednému zúčtovaniu. Inštitorisová pripomína, že aj 

keď je príčinou Ženinho utrpenia muž, práve „jeho hnev nad neporiadkom 

v domácnosti sa stal výrazom božieho hnevu nad chaosom a disharmóniou vo 

svete.“43 Scénická hudba sa tak stáva rovnocennou významotvornou zložkou 

inscenácie a neslúži iba na dokreslenie atmosféry.  

Ďaľším zásadným momentom, kde hrá scénická hudba dôležitú funkciu je 

scéna príchodu Anjela, ktorý k sebe volá Ženinho tretieho muža Vinca. V tejto chvíli 

zaznieva časť Lacrimóza (Prežalostná). Všetko odrazu stíchne, za mohutného 

krákania vrán prichádza v tme javiska Anjel a gestom ruky volá Vinca so sebou. 

Práve na tomto mieste sa objavuje podozrenie, že Vinco, ktorý je od počiatku hry 

prezentovaný ako negatívna postava s čertovskými rožkami, je v skutočnosti Božím 

poslom. Práve on zvestuje videnie Armagedonu, konca sveta („Nikto nezostane živý, 

nijaký Noe, nijaký koráb. Hospodin je zhnusený svojím dielom.“) Na konci zaznieva 

časť Agnus Dei (Baránok Boží) v scéne Arthurovho zmŕtvychvstania. Text piesne 

opäť nadobudol hlbší význam, stáva sa modlitbou za konkrétne postavy a ich osudy. 

Podľa Inštitorisovej sa Requiem stáva „mementom, omšou spievanou za zosnulú 

Ženu, za obyvateľov Grbu, za nás, za všetkých.“44    

Scénografia taktiež tvorí dôležitý koncepčný prvok, pretože sa začína a končí 

v izbe Ženy, zatuchnutom chaose dedinského domu. Mona Hafsahl funkčne využíva 

aj nábytok, do ktorého vchádzajú a vystupujú jednotlivé postavy (otvorená zadná 

stena skrine a pod.), tak isto znázorňuje dedinu použitím vodovodného kohútika pri 

ktorom sa Žena umýva a pod. Zásadný scénografický prvok je však naklonená rovina 

javiska (predstavujúca narušený systém a zmenu) a opustený holý strom v poslednom 

dejtsve zemského raja po Armagedone, ktorý podľa Bakošovej-Hlavenkovej 
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pripomína „ten z Beckettovho Čakania na Godota, na ktorý sa chcú protagonisti 

vešať.“45       

Dôležitým prvkom v inscenácii je aj využitie masky. V Astorke sa 

s Armagedonom po prvý krát objavuje maska v postave Anjela. Peter Brook 

charakterizuje masku nasledovne: „Tradičná maska v skutočnosti nijakou maskou nie 

je, pretože je odrazom vlastnej podstaty.“46 Maska v tomto prípade nepredstavuje iba 

popisnú rekvizitu, ale pomáha významovo a charakterovo dotvoriť postavu. Anjel 

v hereckom podaní Szidi Tobias je nalíčený nabielo, v bielom plášti s krídlami, jeho 

bezpohlavnosť výtvarníčka Mona Hafsahl zdôraznila holou hlavou, na nohách 

mužskými topánkami. Na krku má zavesenú trúbku, akou podľa Biblie ohlásia anjeli 

príchod Boha a posledného súdu. Anjel si však zachováva zvláštnu ľudskosť, aj keď 

nikdy nebol človekom.  

 V inscenácii však nadovšetko dominuje herecký výkon Zity Furkovej 

v postave Kláry. Voči pasívnemu Arthurovi, ktorého stvárnil Peter Šimun, je 

Furkovej protagonistka miestami živelne groteskná, ale aj dojemne ľudská žena, ktorá 

si odpykáva trest za svoje chyby. Voči Arthurovi, „postave bez úsmevu, so strachom 

v očiach, bez pocitu nádeje v lepší život,“47 predstavuje Klára neuveriteľnú lavínu 

energie a chuti do života. Furkovej výraz je postavený práve na poetike 

ambivalentného herectva, neustáleho prelínania humoru s vážnosťou. Zuzana 

Bakošová-Hlavenková výstižne charakterizuje Furkovej klaunstvo, spontánnosťou a  

expresivitou ho prirovnáva k naturelu talianskych herečiek: „Inscenácia predostiera 

Kláriku od prvého momentu ako gejzír neudržateľnej, nevyspytateľnej energie. Spája 

v interpretácii Z. Furkovej klaunstvo Giulietty Massiny s rudimentárnosťou bojovnej 

                                                        
45 BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Z. Op. cit., s.93.  
46BROOK, Peter. Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výskumu 1946-1987. Přel. Jan Hančil. Praha: 
Nakladatelstí Studia Ypsilon, 1996, s.224. 
47 GAJDOŠOVÁ, Daniela. S posledným vydýchnutím. Slovenský denník, 4, 1993, č.59, s.8. 
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silnej ženy typu Anny Magnani. Toto spojenie klaunstva a neorealistickej zemitosti 

a explozívnej zmyslovosti dáva inscenácii už Sloboda a v súznení s ním obidva 

motívy interpretácie akcentuje aj Nvota.“48 Kľúčovou charakteristikou tvorivej 

spolupráce medzi Rudolfom Slobodom a Jurajom Nvotom je tak v konečnom 

dôsledku práve súznenie oboch poetík, napriek istej odlišnosti. Nvota interpretuje 

Slobodov text s veľkou úctou, ale zároveň sa nebojí jeho hranice posúvať.  
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6. Samovražda ako návratný motív  

 

„Urobiť sa mŕtvym – taký záznam nájdeme v jeho rukopisoch. Samovražda je jedným z takých 

divadielok. Ozajstná depresia a mužné nahliadnutie do útrob vlastnej duše naopak vyvolávajú 

v človeku satanský optimizmus.“49 

(R.Sloboda: Krv)  

 

Motív samovraždy je (nielen) v dramatických textoch prítomný od čias antiky až po 

súčasnosť. Samovrahov nachádzame u Sofokla aj Shakespeara, u Čechova či 

neskorších anglo-amerických dramatikov, u britskej rebelky Sary Kane sa stala jej 

Psychóza v 4.48 predvesťou vlastného dobrovoľného odchodu zo sveta. 

V Armagedone na Grbe Arthur si počas Apokalypsy siahol na život zo zúfalstva, je 

však v závere hry Božou milosťou vzkriesený. Jeho čin tak kompozične uzatvára kruh 

nielen celého textu, ale aj jeho vzťahu s Klárou. Ako dieťa Arthur (ale aj Sloboda 

autor) spomína na bolestný okamih z detstva, keď sa ho matka rozhodla opustiť a bola 

pripravená dobrovoľne odísť z tohto sveta. Samotný Sloboda na tento okamih 

spomína v poviedke Armagedon na Grbe: „Tento okamih sa mi vracal po celý život: 

či mama nevedela, že ja ju mám rád, či nevedela, že budem po jej smrti sirotou?“50  

 V kontexte celého prozaického diela Rudolfa Slobodu je téma samovraždy 

jedným z návratných motívov. Žiadna z jeho postáv (Urban Chromý z Narcisa, 

Daniel z Britvy, hrdina Šedých ruží či Rozumu) však napriek hlbokej skepse 

a frustrácii nerieši svoju situáciu samovraždou. Tento motív je zachovaný v rétorickej 

rovine uvažovania, neustálej polemiky, ktorá súvisí so Slobodovým ponorom do 

vnútra človeka a jeho myšlienkového zápasenia. Zora Prušková poukazuje na to, že v 

„rétorickej a diskurzívnej modalite, ktorá vždy sprevádza prepis motívu samovraždy, 

                                                        
49 SLOBODA, Rudolf. Krv. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1991. 343s. 
50 SLOBODA, Rudolf. Herečky. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1995, 120-121s. 
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je ukrytá sebazáchovná intencia Slobodovho písania; popri reflexii Boha práve tento 

motív najvýraznejšie odkazuje na Slobodov autorský idiolekt, je transparentný 

a znepokojujúco ambivalentný zároveň.“51 V prozaickom diele však väčšinou 

dochádza k uvažovaniu o tomto čine, než k jeho vykonaniu. V Armagedone na Grbe 

predstavuje Arthur samovraha, ktorý však nie je rétorom. V žiadnom monológu ho 

nepočujeme priamo uvažovať o samovražde, s výnimkou zmienky o svojej matke, 

ktorá sa pre tento čin rozhodla, avšak bola neúspešná. Je teda paradoxné, že Arthur 

javiaci sa ako pasívna postava, sa stáva hýbateľom deja a zapríčiní vnútornú premenu 

svojej matky. Svoj život nekončí po zložitých filozofických úvahách, obesí sa zo 

zúfalstva. A možno aj z nešťastnej a neopätovanej lásky svojej matky, ktorá svoje city 

k nemu prejavuje, až keď ho Anjel nájde v knihe samovrahov: „Obesil sa zo 

zúfalstva. Jeho sa teda netýka sľub daný Bohom, že budú všetci vzkriesení. [...] 

Samovražda sa Bohu hnusí.“52 Napokon sa však Arthur na konci hry objavuje, 

pretože Boh sa nad ním zmiloval a dal mu ešte šancu.  

  Sloboda o samovražde píše v autobiografickej novele Pamäti, ktorá vyšla po 

jeho smrti: „Kráčam a kráčam. Hej, som pripravený na smrť. Ale stále si myslím, že 

asi mesiac pred smrťou to vycítim a budem sa nejako špeciálne kochať vo svojom 

odchode z tohto sveta. Teda ozajstný odchod nebude výsledkom svojvôle nejakého 

vraha, ale mojou slobodnou vôľou, ja sám dám povolenie duši na odchod, budem sa, 

už jemne rozdvojený (s čiastkou ducha tam, čiastkou tu) kochať, ako sa odohráva môj 

najvlastnejší román a dráma, konečne budem prítomný okamihu, o ktorom som 

doteraz hovoril iba v metaforách. To by predpokladalo umrieť pomerne zdravý, 

takmer na vrchole duchovnej sily...je to možné? A nie je to škoda? Nedá sa veľa 

vymyslieť. Rozumom by sme teda prijali smrť ako vznešené okamihy rozlúčky, ale 

                                                        
51 PRUŠKOVÁ, Z. Op. cit., s. 98. 
52 SLOBODA, Rudolf. Armagedon na Grbe. Javisko, č.5, 1993, s.26. 
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citom cítime, že vo vznešených okamihoch si vlastne predstavujeme smrť ako obrad 

a umenie.“53  
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Stretnutia s Rudolfom Slobodom (namiesto záveru) 

 

Incenácia Armagedon na Grbe predstavuje prelomový bod nielen pre Rudolfa 

Slobodu, ktorý ňou ako uznávaný prozaik vstúpil na pôdu divadla, ale aj počiatok 

spolupráce s režisérom Jurajom Nvotom a kolektívom divadla Astorka Korzo ´90.  

Obojstranné sympatie a inšpiratívna pôda dopomohli k vzniku druhého Slobodovho 

textu, Macocha. Prvá skúška sa konala 4.10. 1995, na ktorej režisér Juraj Nvota 

vyzval autora, aby hru prečítal. Za všetkých hercov vyjadril svoj pocit Matej Landl: 

„...[...] Bol to pre mňa obrovský zážitok, škoda, že sme túto chvíľu nenatočili na 

video. Ale o to intenzívnejšie je zaznamenaná v našom vedomí.“54 Premiéry sa však 

dramatik už nedožil, pretože dva dni po prvej skúške dobrovoľne ukončil svoj život. 

 Téma smrti a Božej nevyspytateľnosti tak nabrala v oboch inscenáciách po 

tejto nečakanej udalosti nový rozmer. Symbolicky sa kruh uzatvára, keďže do 

výsledného inscenačného tvaru Macochy prešiel hudobný motív záverečnej 

Lacrimozy z Ničíkovho Requiem, použitého v Armagedone na Grbe. Režisér spolu 

s hercami tak venovali túto záverečnú modlitbu svojmu dvornému dramatikovi, a pri 

každej repríze tak na záver inscenácie na okamih vystúpili zo svojich postáv. 

S Armagedonom na Grbe spája Macochu niekoľko spoločných znakov: vzťah postáv 

k Bohu, boj dobra a zla vo vnútri človeka, či postava Anjela, ktorý sa znova objavuje 

ako sudca činov ľudskej slabosti. Inscenácia vznikala na podobnom princípe 

spoločnej práce v tandeme dramatik-režisér-dramaturg na jednotlivých verziách 

dramatického textu, Sloboda však písal hru už priamo „na telo“ hercom divadla, 

keďže ich už dokonale poznal. Tak do výslednej inscenačnej podoby prešli hlavné 

postavy Zita (Furková) a jej tri dcéry, Zuzka (Kronerová), Marta (Sládečková) 

                                                        

54 Matej Landl v bulletine k inscenácii Macocha, Divadlo Astorka Korzo ´90, 1996. 
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a Anička (Šišková). Macocha, narozdiel od Armagedonu, obsahuje väčšiu zviazanosť 

s reáliami doby v ktorej vznikla, Sloboda v nej prostredníctvom jednoduchej zápletky 

reaguje na dobu deväťdesiatych rokov. Armagedon na Grbe je tak kompozične 

ucelenejší, predstavuje akési mystické podobenstvo, ktoré nestratí nič zo svojej 

nástojčivosti, aj keď prekročí svoju dobu. 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo predstaviť Rudolfa Slobodu ako prozaika, 

ktorý sa napriek predošlým kontaktom s divadlom stal uznávaným dramatikom až 

v spolupráci s kolektívom divadla Astorka Korzo ´90 v Bratislave. Jeho dva  

dramatické texty, ktoré vznikli v úzkej spolupráci s režisérom Jurajom Nvotom 

a herečkou Zitou Furkovou, zaznamenali počas niekoľkých rokov uvádzania na 

repertoári veľký záujem publika aj odbornej verejnosti. Otázkou však zostáva, či je 

možné pri takejto forme kolektívnej tvorby preniesť Slobodovu poetiku aj do celkom 

iného intepretačného priestoru. S určitosťou však možno povedať, že takýto pokus by 

predstavoval pre každého dramaturga a herečku stvárňujúcu Slobodove silné ženské 

postavy, veľkú výzvu. Bola by však škoda Rudolfa Slobodu divadlu už nikdy 

nesprostredkovať.  
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...priznanie 

 

„Musím sa Ti, Rudo, priznať, že som ako tak rozumel sotva ¼ toho, čo si rozprával. 

Potichu, do neskorých nočných hodín, som síce hlavou neurčito prikyvoval, ale to len 

preto, aby som Ti nerušil niť. Cítil som, že som svedkom neopakovateľnej chvíle, 

neopakovateľnej skúsenosti, neopakovateľného humoru. (Rudo sa zriedka opakoval.) 

Túžil som tieto momenty zopakovať, sprostredkovať aj iným.“ 

(Juraj Nvota, v programe k inscenácii Macocha)    
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Epilóg 

 

Večerná búrka na hraniciach 

Duje vietor,  

chce osušiť zmoknutú zem.  

Za posledným mrakom  

Čaká slnce. 

 

Ticho –  

je kdesi v diaľke,  

Zmiešané s mrakmi. 

Tam odchádza aj môj nepokoj. 

 

Slnce sa ukáže, červené,  

na minútu, 

a zapadne za Alpy. 

 

Odpúšťam si všetky hriechy, 

som bez priateľov. 

Už nemám nikajé dlhy, 

všetko som vykonal. 

Zariaďte sa tu bezo mňa, 

bez môjho svedectva, 

akoby ste ma nikdy neboli videli. 

(28.2.1990) 
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Rozhovor s Rudolfom Slobodom  
 
 
Základný podnet k napísaniu hry Vám dala Zita Furková. Spomínate ju 

napokon tiež vo svojej próze Herečka, kde zároveň uvádzate, že už od začiatku 

ste sa rozhodli postaviť do centra deja osudy svojej matky, ktorá zomrela práve 

tesne predtým. Nemáte však obavy, že diváci nie sú zvyknutí zaoberať sa na 

podobnej širokej ploche témou smrti ba, dokonca, i tým čo nasleduje po nej? 

 

R.S.: Ľudia sú všelijakí. Či chceme, alebo nie, táto téma – túžba, aby z nás niečo 

zostalo, aby sme naozaj úplne neskončili posledným vydýchnutím – je v každom 

z nás, hoci si ju nemusíme priznať. Napokon, veď sa predsa hovorí, že Slováci sú 

väčšinou katolíci, kresťania – a tí by o posmrtnom živote už vôbec nemali 

pochybovať. Aj keď sa v biblii, povedzme, presne nehovorí, ako a čo „tam“ bude.  

 

Vaša hrdinka sa „tam“ stretne s ľuďmi horšími aj lepšími a hľadá si k nim 

cestu, oni zase k nej. Čo by však v Armagedone na Grbe malo nájsť publikum? 

 

R.S.: Nádej, ktorú netreba nikdy strácať. Nádej, že príde vzkriesenie, že sa napokon 

vždy vyjasní a všetko bude aspoň trošku lepšie ako predtým. 

 

(krátené z článku „Inšpirátorkou herečka,“ Národná obroda, 4, 6.3.1993, č.54, s.6) 
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Čo Vás tentoraz primälo napísať divadelnú hru? 

R.S.: Vlani asi o tomto čase ma navštívila Zita Furková, vraj číta moje knihy a či by 

som pre ňu nenapísal hru. Namietal som – neviem to, nemám dramatické skúsenosti. 

Objednala si prózu – vraj to bude hrať ako monodrámu. Napísal som teda poviedku, 

ako to budem písať (vyšla v Romboide). Začal som písať monodrámu, príbeh jednej 

ženy, herečky, ktorá mala postupne troch manželov: s jedným sa rozviedla, druhého 

otrávila, tretieho zastrelila. Pani Furková mala hrať viaceré roly. Vymyslela si bábku 

ako partnera. Potom do toho vstúpil režisér Juraj Nvota a navrhol mi, či by som tie 

ostatné postavy nerozpísal. Veľmi sa mi nechcelo, som lenivý. Napokon som si urobil 

taký plán hlavných a vedľajších postáv. Vymyslel som, že všetci tí mŕtvi sa dostanú 

do raja.  

Názov priťahuje svojou exotickosťou. Armagedon je vraj miesto posledného 

súdu, spomínané v biblii... 

R.S: Spomína sa v biblii iba raz, na konci: „A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa po 

hebrejsky volá Har – magedon.“ (Zjavenie sv. Jána, Hlava 16, verš 16.) 

V druhom dejstve je teda po konci sveta, po veľkom rachote sa všetko utíši. Príde 

anjel a hovorí, že odteraz bude už len dobre. Ale po chvíli skonštatuje – ako je tu 

smutno bez ľudí. A hlas zhora mu povie – posielam ti ľudí. Vidíme prichádzať tých 

troch mužov. Chvíľu aj uvažujú či nie sú v pekle, ale potom jeden nájde kapustu, iný 

banány..Anjel ich riadi, dáva im rozkazy... 

 

(krátené z článku „Ryhy pod Grbom,“ Smena Bratislava, 25.2.1993) 
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Juraj Nvota a Zita Furková o Rudolfovi Slobodovi 

 

Juraj Nvota patrí medzi režisérov, ktorí sa sústavne venujú inscenovaniu hier 

našich súčasných dramatikov. Má teda možnosť porovnávať, hodnotiť, aký je 

Rudolf Sloboda z tohto hľadiska? 

J.N.: Nesmierne veľkorysý, ochotný akceptovať všetky naše prípadné pripomienky. 

Pritom s obrovskou fantáziou, s citom pre potreby divadla aj samotných hercov. 

Naozaj s ním bola radosť pracovať. Rovnako ako s textom hry v kontexte nášho 

divadla skutočne predstavuje čosi celkom iné, než na čo sme zvyknutí.  

 

Skúste teda stručne charakterizovať Armagedon na Grbe. 

J.N.: Povedal by som, že ide skôr o hru otázok ako odpovedí. O úsilie jej autora 

pootvoriť aspoň trochu dvere do trinástej komnaty, ktorú má v sebe každý z nás – aj 

keď sa do nej zvyčajne bojíme vkročiť. Téme smrti a života sa však potom vyhnúť 

nedá, ani uvažovaniu o nich.  

 

Zita Furková šla ako herečka za autorom a požiadala ho o napísanie hry pre 

seba. Je to, aspoň u nás, stále čosi neobvyklé. Prečo ste tak urobili práve vy a 

prečo padla Vaša voľba práve na Rudolfa Slobodu? 

Z.F.: Lebo neviem nečinne sedieť a čakať, čo nám kto „náhodou“ do divadla prinesie. 

Keďže Slobodova tvorba sa mi už roky páči pre jeho schopnosť hlboko analyzovať 

psychiku človeka, šla som za ním. Napokon mohol odmietnuť.     

 

Aká je teda vaša postava? 

Z.F.: „Žena, ktorá je aká je. Veľmi silná vo svojej slabosti, ktorá robí všetko na doraz 

a statočne bojuje o každého, koho má rada. Stručne by som povedala – taká naša 

Matka guráž. 

 

(z článku „Inšpirátorkou herečka,“ Národná obroda, 4, 6.3. 1993, č.54, s.6) 
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INSCENÁCIA ARMAGEDON NA GRBE (premiéra 6.3.1993 

v divadle Astorka Korzo´90 v Bratislave) 

 

 
Ľubomír Gregor (Jozef), Zita Furková (Klára) Foto: Matúš Oľha 

 

Zita Furková, Peter Šimun (Arthur), Anna Šišková (Vnučka) Foto: Pavol Breier 
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Szidi Tobias (Anjel) Foto: Matúš Oľha 

 

 

Ľubomír Gregor (Jozef), Marián Zednikovič (Vincent), Boris Farkaš (Rudi)  
Foto: Pavol Breier 
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Zita Furková (Klára), Szidi Tobias (Anjel) Foto: Matúš Oľha 
 
 

 
Zita Furková (Klára), Peter Šimun (Arthur) Foto: Pavol Breier 
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DRAMATICKÝ TEXT ARMAGEDON NA GRBE (verzia z časopisu 
Javisko, č.5, 1993)  
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FOTOGRAFIE ZO SKÚŠKY INSCENÁCIE MACOCHA (divadlo 
Astorka Korzo ´90, 1995) 
 

 

Herecký súbor divadla Astorka Korzo'90 v inscenácii Juraja Nvotu Macocha podľa 

R.Slobodu, január 1996 

Foto: Matúš Oľha 

 

 

Juraj Nvota a Rudolf Sloboda na prvej skúške inscenácie Macocha, 4.10.1995 

Foto: Pavol Breier 

 

 


