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INGMAN 
BERGMAN
14. 7. 1918 Uppsala, Švédsko – 

30. 7. 2007 Fårö, Švédsko

DETSTVO A  MLADOSŤ

Vyrastal v rodine pastora evanjelickej 

cirkvi Erika Bergmana v Östermalme. 

Vo svojej autobiografii Laterna Magi-

ka spomína na výchovu otca ako veľmi 

prísnu, nekompromisnú a často krát aj 

nespravodlivú plnú trestania a násilia. 

Vieru v Boha stratil ešte ako dieťa, no 

k téme hľadania Boha sa často vracal 

vo svojej tvorbe. Keď mal deväť rokov, 

vymenil sadu vojačikov za premietací 

prístroj, ktorým bol absolútne fasci-

novaný. Znamenal preňho iný svet, 

plný fantázie, vzrušenia a  zázrakov. 

Často sa hrával aj s  bábkovým di-

vadlom, v  ktorom vytváral napríklad 

predstavenia Strindbergových hier.

Na strednej škole sa mu veľmi neda-

rilo, nebol dobrým žiakom. Ako sám 

priznal, vôbec sa nestotožnil s  kon-

ceptom písomiek a  domácich úloh 

a  celý školský systém ho maximálne 

rozčuľoval. Keď mal 16 rokov, odišiel 

na výmenný pobyt do Nemecka. Za-
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žil tam eufóriu z Hitlerových prejavov. 

Bergman tvrdí, že Hitler bol neuveri-

teľne charizmatický, dokázal absolút-

ne zelektrizovať dav a  aj on sám bol 

dlhé roky jeho sympatizantom. Ohúri-

la ho myšlienka, že ten starý nemecký 

národ veľkých spisovateľov a  sklada-

teľov opäť vykvitne.

V rokoch 1937 – 1940 študoval litera-

túru na Štokholmskej univerzite. Už 

počas štúdia sa zaujímal o  divadlo. 

Viedol divadelný krúžok vysokoškolá-

kov, napísal aj množstvo divadelných 

hier. Hoci štúdium nedokončil, v roku 

1940 získal angažmán ako asistent ré-

žie v Kráľovskom dramatickom divadle 

v  Štokholme. Na základe jeho autor-

skej tvorby v divadle dostal ponuku na 

post scenáristu a asistenta od filmovej 

spoločnosti Svensk Filmindustri, pod 

ktorou natočil väčšinu svojich filmov. 

V  roku 1934 sa oženil s  tanečnicou 

Elsou Fisherovou, s  ktorou mali dcé-

ru Lenu Bergman (neskôr sa stala he-

rečkou). Manželstvo však vydržalo iba 

dva roky.

FILMOVÉ A  DIVADELNÉ 

ZAČ IATKY

Bergmanova filmová kariéra začala ro-

kom 1944, keď napísal scenár k  filmu 

Štvanica, v  réžii Alfa Sjöberga. Veľký 

úspech filmu ho povzbudil k  ďalšie-

mu písaniu scenárov i k vlastnej réžii. 

V nasledujúcich desiatich rokoch vy-

tvoril šestnásť filmov podľa vlastných 

námetov, medzi ktorými boli napr. Krí-
za, Prístav, Väzenie, Za šťastím, Letný 
sen, Čakajúce ženy, Večer kaukliarov či 
Leto s Monikou.
V roku 1944, ako 26 ročný, sa stal ria-

diteľom Mestského divadla Helsin-

gborg, ktoré bolo v ťažkej situácii. Ne-

malo veľkú návštevnosť a  kvôli tomu 

malo od mesta pozastavené dotácie. 

Bergmanovi sa podarilo v  krátkom 

čase divadlo opäť postaviť na nohy. 

Zvýšil počet premiér, znížil dobu skú-

šania, nasadil „hanebne komediálny“ 

repertoár, počty divákov stále vzras-

tali a nakoniec získal naspäť finančnú 

podporu mesta.

V  roku 1945 sa druhý krát oženil, 

tentoraz s  filmovou režisérkou Ellen 

Lundström. Narodili sa im štyri deti: 

Eva, Jan a dvojičky Mats a Anna (všet-

ky sa v dospelosti stali filmovými re-

žisérmi). Po piatich rokoch manželstva 

Bergman od rodiny odišiel.

V  rokoch 1946  – 1949 bol hlavným 

režisérom na Činohernej scéne v Gö-

teborgu. Jeho umeleckým šéfom bol 

BERG
MAN
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Torsten Hammarén, významný švéd-

sky režisér, ku ktorému Bergman veľ-

mi vzhliadal. Považoval Hammaréna 

za svoj veľký divadelný vzor a učiteľa, 

ktorý ho naučil, aby sa vzdal vytvára-

nia veľkých divadelných ilúzií a ukázal 

mu silu pravdivých emócií a psycho-

lógie na javisku. Bergman režíroval aj 

niekoľko svojich vlastných hier, no ne-

zaznamenali veľké úspechy. Jeho naj-

úspešnejšou inscenáciou z  tohto ob-

dobia bol Caligula od Alberta Camusa.

V roku 1951 sa oženil s novinárkou Gun 

Grut. Mali spolu syna Ingmara Berg-

mana ml. Manželstvo vydržalo osem 

rokov. V roku 1952 sa stal umeleckým 

šéfom Mestského divadla Malmö. Toto 

obdobie považuje Bergman za najlep-

šie v  rámci svojej divadelnej kariéry. 

Inscenácie, ktoré vytvoril v  Malmö, 

ako napr. Peer Gynt, Mizantrop, Don 
Juan, sú doteraz zapísané do švéd-

skej divadelnej histórie. Herci z tohto 

divadla sa stali jeho hlavnými hercami 

aj pri natáčaní filmov (Harriet Ander-

sson, Gunnel Lindblom, Naima Wif-

strand, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, 

Max von Sydow). Bergman vytvoril 

systém organizovaného prelínania di-

vadla a  filmu – počas roka s hercami 

skúšal divadelné produkcie a  v  lete, 

počas divadelných prázdnin, sa natá-

čali filmy.

MEDZINÁRODNÉ ÚSPECHY

V  roku 1955 prišla Bergmanova 

prvá medzinárodná sláva vďaka fil-

mu Úsmevy letnej noci. Nasledovali 

Siedma pečať a  Lesné jahody, oboje 

s ohromným úspechom na medziná-

rodných festivaloch. Začiatkom 60. 

rokov natočil tri filmy s tematikou vie-

ry a  hľadania Boha  – Ako v  zrkadle, 
Hostia Večere Pána, Mlčanie. Hoci sú 

filmy tematicky prepojené, Bergman 

ich odmietol označiť za trilógiu alebo 

triptych.

Pár mesiacov po rozvode s Gun Grut 

v  roku 1959 sa Bergman oženil s kla-

viristkou Käbi Laretei. Mali spolu syna 

Daniela Bergmana (ktorý sa tiež stal 

filmovým režisérom). V tom istom roku 

sa mu narodila aj nemanželská dcéra 

Maria von Rosen, ktorú mal s  Ingrid 

von Rosen. S Käbi Laretei sa rozviedli 

po desiatich rokoch manželstva.

V  roku 1963 sa dostal do vedenia 

Kráľovského dramatického divadla, 

kde ako prvý v  Európe režíroval hru 

Edwarda Albeeho Kto sa bojí Virgí-
nie Woolfovej? Bergman sa v divadle 

často vracal k  svojmu obľúbenému 

ING
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autorovi Strindbergovi. Okrem toho však 

častokrát vytváral provokatívne politic-

ké divadlo – taká bola napr. inscenácia 

Büchnerovho Woyzecka, alebo Vyšetro-
vanie od Petra Weissa. Ako režisér hos-

ťoval vo viacerých významných európ-

skych divadlách. V  Národnom divadle 

v Osle naštudoval Prinadellovu hru Šesť 
postáv hľadá autora, v Národnom divadle 

v  Londýne naštudoval Ibsenovu Heddu 
Gabler.
V roku 1966 natočil jeden zo svojich naji-

konickejších filmov  – Persona, kde sa 

v hlavných úlohách predstavili jeho dve 

kľúčové herečky Bibi Andersson a Liv Ull-

mann. Nasledovali filmy, kde naplno roz-

víjal motívy a konflikty manželských i ro-

dinných vzťahov: Hodina vlkov, Hanba, 
Dotyk, Šepoty a výkriky a Scény z man-
želského života.
V  roku 1971 sa Bergman ako 53 ročný 

oženil s  Ingrid von Rosen, s ktorou mali 

v  tej dobe už dvanásť ročnú dcéru Ma-

riu von Rosen. Manželstvo s  Ingrid von 

Rosen trvalo najdlhšie – 24 rokov. Ten-

toraz neukončil manželstvo rozvod, ale 

smrť Ingrid, ktorá podľahla rakovine vo 

veku 65 rokov. Bergman sa po smrti In-

grid viac neoženil. Treba však spomenúť, 

že počas manželstiev mal aj početné af-

éry s herečkami, s ktorými aktuálne točil 

Persona, 1966

Fanny a Alexander, 1982

BERG
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filmy. Najdlhšie milenecké vzťahy mal 

s Harriet Andersson, Bibi Andersson 

a  Liv Ullmann, s  ktorou mal aj dcéru 

Linn Ulmann.

ROZLÚČKA SO ŠVÉDSKOM

Počas skúšania Strindbergovho Tanca 
smrti v roku 1976 bol Bergman zajatý 

a vypočúvaný kvôli daňovým únikom 

jeho filmovej spoločnosti Cinemato-

graf. Nasledoval vyčerpávajúci boj, 

v  ktorom sa Bergman snažil pouká-

zať na svoju nevinu a  zvrátenosť fi-

nančných inšpekcií a celého systému 

zdaňovania umenia. Za Bergmana sa 

v  tom čase postavili viaceré význam-

né osobnosti švédskej kultúry a viedli 

v médiách neúnavný boj. Hoci sa na-

koniec ukázalo, že Bergman je v  tej-

to veci nevinný, zostala v  ňom ťažká 

trauma a  na istú dobu musel byť aj 

hospitalizovaný s vážnymi depresiami. 

Následne sa rozhodol opustiť Švédsko 

a zaprisahal sa, že už tam nechce nik-

dy nič natočiť.

Odišiel do Mníchova, kde v  kopro-

dukcii s USA natočil film Hadie vajce 
(1977). Ďalšou medzinárodnou kopro-

dukciou, tentoraz nórsko -britskou 

bola Jesenná sonáta (1978) a Zo živo-
ta bábok (1980). Na krátky čas sa do 

Švédska vrátil kvôli natáčaniu filmu 

Fanny a Alexander (1982). Keď sa usa-

dil v Mníchove, začal režírovať v mní-

chovskom Residenztheater. Naštudo-

val tam 11 inscenácií – predovšetkým 

hry Ibsena, Strindberga a Moliéra, ale 

aj adaptáciu svojho filmového scenára 

Scény z manželského života. V Mní-

chove ostal do roku 1984. Po ôsmich 

rokoch strávených v  exile dokázal 

odpustiť švédskym úradom a  tak ne-

odmietol ponuku, ktorá prišla z  Krá-

ľovského dramatického divadla. Vrátil 

sa naspäť do Švédska a vytvoril slávne 

inscenácie, ktoré získali ohlas i počas 

početných zahraničných hosťovaní. 

V  prvom rade to boli Shakespearov 

Hamlet, Zimná rozprávka a  Ibsenove 

Prízraky.

Koniec života strávil na ostrove Fårö. 

Jeho posledným filmom bol Saraband 
(2003), voľné pokračovanie Scén 
z manželského života, ktorý režíroval 

ako 83 ročný. Zomrel 30.  7.  2007 na 

ostrove Fårö, kde je aj pochovaný.

ING
MAR
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NEVERA alebo partitúra pre obrazo-
vé médium
Je filmová poviedka, ktorú napísal Ber-

gman na sklonku kariéry na ostrove 

Fårö. Bergman sa v príbehu Nevery in-

špiroval vlastnou skúsenosťou – man-

želstvom so svojou treťou manželkou, 

novinárkou Gun Grut. Túto skúsenosť 

opísal na niekoľkých stranách vo svo-

jej autobiografii Laterna Magika. Ke-

ďže on sám ako postava je prítomný 

v scenári a je teda preňho veľmi osob-

ný, chcel mať od plánovaného filmu 

dostatočný odstup. Oslovil preto ako 

režisérku filmu Liv Ullmann – herečku, 

svoju dlhoročnú múzu a milenku. Tá 

v  roku 2000 natočila podľa Bergma-

novho scenára film s  rovnomenným 

názvom.

Nevera, 2000
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MATÚŠ  BACHYNEC

1991, Trenčín

V roku 2016 absolvoval odbor divadel-

ná réžia v  ročníku Romana Poláka na 

VŠMU v  Bratislave, kde v  súčasnosti 

pokračuje v  postgraduálnom štúdiu. 

Počas štúdia na VŠMU inscenoval 

hry Dvaja kamaráti, Kebab, Všetko za 
národ, Periféria, Je svätá a  Kurz ne-
gatívneho myslenia. Jeho inscenácie 

reprezentovali školu na divadelných 

festivaloch Encounter (Brno), Dotyky 

a  spojenia (Martin), Istropoli-

tana projekt 2016 (Bratislava), 

Akademický Prešov, Zlomvaz 

(Praha) a Rainbow fest (Petro-

hrad). Prvou réžiou v profesio-

nálnom divadle bola autorská 

inscenácia Natálka, ktorú v cyk-

le „Stop extrémizmu“ uvied-

lo Slovenské národné divadlo 

v  roku 2016. V  SND uviedol aj 

ďalšiu autorskú inscenáciu Kabaret 
Normalizácia alebo Modlitba pre Mar-
tu (2017). V Divadle Jána Palárika v Tr-

nave inscenoval Timraviných Ťapákov-
cov v adaptácii Ondreja Šulaja (2017) 

a hru L. N. Tolstého Vláda tmy (2018). 
V  Slovenskom komornom divadle 

v Martine naštudoval inscenáciu podľa 

rozprávky Jana Wericha Traja Veteráni 
v  adaptácii Mira Dacha (2017). V Di-

vadle Jozefa Gregora Tajovského vo 

Zvolene režíroval hru Agathy Christie 

Pasca na myši (2018). Aktuálne pripra-

vuje inscenáciu podľa hry Matthieu 

Delaporte a Alexandre de la Patelliére 

Meno v Divadle Andreja Bagara v Nit-

re. Za inscenácie Natálka a Ťapákovci 
získal prémiu Literárneho fondu.

LUCIA MIHÁLOVÁ

1990, Levice

V  roku 2016 absolvovala odbor diva-

delná dramaturgia a dramatická tvor-

ba v ročníku Romana Poláka na VŠMU 

v Bratislave. V Divadle Lab na VŠMU 

spolupracovala s  Matúšom Bachyn-

com na inscenáciách Všetko za národ, 
Periféria, Je svätá a Kurz negatívneho 
myslenia. Po ukončení štúdia drama-

turgie nastúpila ako interná dramatur-

gička do Divadla Jána Palárika v Trna-
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ve. V trnavskom divadle spolu-

pracovala s Matúšom Bachyn-

com na inscenáciách Ťapákov-
ci (2017) a  Vláda tmy (2018). 

S režisérom Viktorom Kollárom 

spolupracovala na inscenácii 

Veľký Gatsby (2017) a  zároveň 

bola aj autorkou dramatizácie 

podľa rovnomenného románu 

F. S. Fitzgeralda. S Viktorom Kollárom 

ďalej spolupracovala aj na inscenáci-

ách súčasnej drámy Palárik alebo Bes-
kydov (2017), Na druhom brehu (2018) 
a  Kopanec (2018). Okrem pôsobenia 

v trnavskom divadle hosťovala aj v Slo-

venskom národnom divadle ako dra-

maturg inscenácie Kabaret Normali-
zácia alebo Modlitba pre Martu (2017) 

v  réžii Matúša Bachynca a  v Divadle 

Andreja Bagara v Nitre ako dramaturg 

inscenácie Otec Goriot (2018) v  réžii 

Romana Poláka. S  režisérom Petrom 

Maťom spolupracovala na inscenácii 

PamiatKAR (KOLLEKTIV, s. r. o., 2018). 

Od roku 2016 je internou doktoran-

dkou v  Ústave divadelnej a  filmovej 

vedy Slovenskej akadémie vied. Za 

dramaturgiu inscenácie Palárik alebo 
Beskydov získala prémiu Literárneho 

fondu.

BARBORA ŠAJGALÍKOVÁ

1980, Bratislava

Absolvovala štúdium architek-

túry vo Viedni a doktorandské 

štúdium architektúry na Vy-

sokej škole výtvarných umení 

v Bratislave, kde neskôr vyštu-

dovala aj grafický dizajn. Je 

autorkou scénického riešenia 

relácie RTVS Večera s  Havra-
nom, za ktorej vizuálnu identitu 

bola zaradená medzi finalistov 
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súťaže Národnej ceny za dizajn (2016). 

Je víťazkou súťaže na logo Fondu na 

podporu umenia (Ministerstvo kultú-

ry, 2015). Je autorkou scénických rie-

šení pre relácie Od veci, 100 názorov 
(RTVS, 2016), Dejiny.SK (RTVS, 2017), 

divadelnú inscenáciu Oči modrého 
psa (Štúdio 12, 2006), Pasca na myši 
(DJGT, 2018), výstavu Filla  – Fulla 

(SNG, 2018). Od roku 2016 zastrešuje 

vizuálnu komunikáciu Slovenského 

národného divadla.

JÁN HUSÁR

1991, Banská Bystrica

V roku 2016 absolvoval odbor scénic-

ká a  kostýmová tvorba pod 

vedením Jozefa Cillera a Petra 

Čaneckého na VŠMU v Brati-

slave. S  režisérom Matúšom 

Bachyncom spolupracoval už 

počas štúdia na VŠMU. Ich pr-

vou spoluprácou po ukončení štúdia 

bola inscenácia Natálka (Slovenské 

národné divadlo, 2016), kde vytvoril 

scénické aj kostýmové návrhy. Ako 

scénograf a  kostýmový výtvarník 

v jednej osobe sa podieľal aj na ďalšej 

inscenácii v SND – Kabaret Normali-
zácia alebo Modlitba pre Martu (2017). 

Ako scénograf spolupracoval s Matú-

šom Bachyncom aj na inscenáciách 

v Divadle Jána Palárika v Trnave – Ťa-
pákovci (2017) a Vláda tmy (2018). Ako 

kostýmový výtvarník spolupracoval na 

inscenácii Traja veteráni v Slovenskom 

komornom divadle v  Martine (2017) 

a Pasca na myši v Divadle Jozefa Gre-

gora Tajovského vo Zvolene (2018). 

Ako scénograf spolupracoval aj s reži-

sérmi Viktorom Kollárom na inscenácii 

Palárik alebo Beskydov (DJP v Trnave, 

2017), Petrom Maťom na inscenáciách 

Rozprávky (Liptovské divadlo tanca, 

2017) a PamiatKAR (KOLLEKTIV s.r.o, 

2018) a s Romanom Polákom na insce-

nácii Cirkus Scapin (Mestské divadlo 

P. O. Hviezdoslava, 2018).

JURAJ LETENAY

1958, Bratislava

V roku 1981 absolvoval odbor pedago-

gika tanca na katedre tanečnej tvorby H
U
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VŠMU v  Bratislave. V  rokoch 1982  – 

1988 bol členom baletu Novej scény 

v  Bratislave. V  rokoch 1983  – 1985 

pôsobil aj ako pedagóg baletu Novej 

scény. Od roku 1985 bol pedagógom 

na katedre herectva VŠMU. V  rokoch 

1990 – 1996 pôsobil na VŠMU aj ako 

tajomník katedry herectva. V  roku 

1996 sa stal prodekanom Divadelnej 

fakulty VŠMU. V roku 1998 získal titul 

docent v  odbore divadelné umenie 

a  veda na Divadelnej fakulte VŠMU. 

Začiatkom 90. rokov začína jeho spo-

lupráca s  divadelnými režisérmi ako 

Vladimír Strnisko, Peter Mikulík, Ľu-

bomír Vajdička, Martin Huba, Emil 

Horváth, Peter Kuba a  i. Pohybovú 

spoluprácu a  choreografiu robil na 

inscenáciách ako napr. S  vylúčením 
verejnosti (SND, 1992), Sen noci sväto-
jánskej (SND, 1994), Čertice (SND, 

1995). Ako autor sa podpísal pod in-

scenáciu /Ne/mám rád I. (LUDUS, 

1996), ktorá mala neuveriteľných 164 

repríz. V Divadle LUDUS sa spolupo-

dielal aj na réžii inscenácie Svadob-
čania z  Eiffelovky od Jeana Cocteau 

(1996). Nasledovali ďalšie pohybové 

spolupráce a choreografie v SND ako 

Inkognito (2000), Sekretárky (2002), 

Krajčírky (2002) a  i. V rokoch 2003 – 

2010 bol dekanom Divadelnej fakulty 

VŠMU, od roku 2011 bol prodekanom 

tejto fakulty a  roku 2014 opäť nastú-

pil na miesto dekana DF, ktorým je 

dodnes. Okrem činoherných insce-

nácií vytvoril aj choreografiu k opere 

W. A. Mozarta Figarova svadba (SND, 

2006). Od roku 2004 spolupracoval 

aj s Divadlom Andreja Bagara v Nit-

re (Čierna komédia, 2004, Kolumbí-
na 2010, Pýcha a  predsudok, 2012). 

V Jókaiho divadle v Komárne vytvoril 

choreografie napr. do inscenácií napr. 

Bratia Karamazovovci (2007), Tri ses-
try (2009), Višňový sad (2011), Moliére 
(2015), Idiot (2017). V SND pokračoval 

v spolupráci s P. Mikulíkom, Ľ. Vajdič-

kom, M. Hubom a E. Horváthom na in-

scenáciách Hamlet (SND, 2007), Dom 
v stráni (SND, 2008), Amadeus (2009), 

Aj kone sa strieľajú (SND, 2012), Anti-
gona v New Yorku (SND, 2013). V Čes-

kej republike spolupracoval napr. na 

inscenáciách Incident (Ha Di-

vadlo, Brno, 2004) a  Scapino-
ve šibalstvá (Národní divadlo 

Brno, 2011). Medzi posledné 

pohybové spolupráce patria 

Višňový sad (SKD Martin, 2017) 

v réžii Romana Poláka, Traja ve-
teráni (SKD Martin, 2017), Kaba- LE
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ret Normalizácia alebo Modlitba pre 
Martu (SND, 2017) a Vláda tmy (DJP 

Trnava, 2018) v réžii Matúša Bachynca.

VILIAM HRIADEL

1945, Ennskillen (Kanada)

V  roku 1963 ukončil stredoškolské 

štúdium na Škole umeleckého prie-

myslu v  odbore propagácia 

a výstavníctvo. Chcel študovať 

scénografiu, no nepodarilo sa 

mu dostať na vysokú školu. 

Zamestnal sa v hlinikárni – Zá-

vode SNP v Žiari nad Hronom. 

Už počas práci v Žiari nad Hro-

nom sa zaujímal o  divadelné 

umenie – profesionálne i ama-

térske. V roku 1974 nastúpil na VŠMU 

v  Bratislave ako študent divadelnej 

réžie do ročníka Tibora Rakovského. 

Absolvoval v  roku 1978. Počas štúdia 

réžie sa často ocital aj v úlohe herca. 

Keďže bol od ostatných spolužiakov 

starší o  jedenásť rokov, študenti réžie 

ho často obsadzovali napríklad do po-

stáv otcov. Po ukončení štúdia réžie sa 

stal interným režisérom v Divadle SNP 

v Martine. Vo svojej režijnej tvorbe sa 

zameriaval najmä na detektívne, ko-

mediálne a rozprávkové hry. Pre mar-

tinské divadlo naštudoval inscenácie 

ako Strakonický gajdoš (1978), Sviatosť 
najsvätejšia (1979), Lietajúci koberec 
(1981), Starší syn (1983), Princezná Tru-
andot (1993), Čerta ti naháňam (1998), 

Hodža – grandseňor v halene (2005) 

a jeho poslednou réžiou v martinskom 

divadle je Zvedavá rozprávka (2007).

Od roku 1984 sa stal umeleckým šé-

fom martinského divadla a  zároveň 

bol veľmi rád, ak ho niekto z kolegov 

režisérov obsadil do inscenácie ako 

herca. V Divadle SNP stvárnil približne 

šesťdesiat dramatických postáv pod 

vedením režisérov ako Ivan Petrovic-

ký, Ľubomír Vajdička, Roman Polák, 

Matúš Oľha, Ján Sládeček, Štefan Ko-

renči, Dodo Gombár, Martin Čičvák, 

Lukáš Brutovský a  i. Okrem iných 

napríklad Fabo (Medzivojnový muž, 

1984), Ošetrovateľ Williams (Eniki be-

niki…, 1985), Prvé knieža (Nevesta hôľ, 

1986), Ligniére (Cyrano, 1997), Med-
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vedev (Na dne, 1998), Thurzo (Alžbe-

ta Báthory, 1999), Barón Kostrovický 
(Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri 

Obžinkoch, 1999), Otec (Rozkvitli se-

kery, 2001), Bardolph (Veselé paničky 

z Windsoru, 2003), Rybár (Zlatá rybka, 

2003), Devil (Dog ’s heart, 2005), Ed-
vard Beneš (Hodža – grandseňor v ha-

lene, 2005), Kosych (Ivanov, 2006), Ša-
mrajev (Čajka, 2007), Ross (Macbeth, 

2009), Bask (Mizantrop, 2010), Pribina 
(Radúz a  Mahuliena, 2010), Škultéty 
(Čím tichší tón tým lepšie, 2011), Duch 

(Hamlet, 2013), Karp (Les, 2014), Kráľ 
(Traja veteráni, 2017), Firs (Višňový 

sad, 2017), Oswald (Kráľ Lear, 2018).

Od roku 1987 až do 1998 sa stal riadi-

teľom Divadla SNP v Martine. Počas 

jeho pôsobenia na poste riaditeľa 

vznikli v  martinskom divadle slávne 

inscenácie Romana Poláka ako Doty-

ky a spojenia (1988), Baal (1989)…príď 

kráľovstvo tvoje… (1996). Po ukončení 

pôsobenia na poste riaditeľa sa v roku 

1999 stal opäť umeleckým šéfom di-

vadla, ktorým bol do roku 2003. Hoci 

v slovenskom divadle sa väčšinou stá-

vajú z hercov režiséri, Viliam Hriadel 

sa paradoxne z  režiséra prepracoval 

na herca. Členom hereckého súboru 

sa stal oficiálne v  roku 2003, pôsobil 

ako herec až do roku 2010, kedy odi-

šiel do dôchodku. Za svoju režijnú 

i hereckú tvorbu je viacnásobným dr-

žiteľom ocenení Literárneho fondu.

MARTA MAŤOVÁ

1989, Zvolen

V  roku 2014 absolvovala odbor he-

rectvo v  ročníku Ingrid Timkovej na 

VŠMU v Bratislave.

Už počas štúdia herectva účin-

kovala vo viacerých sloven-

ských divadlách, napr. v  Di-

vadle Andreja Bagara v  Nitre, 

Štúdiu 12, Debris Company 

a  v dvoch inscenáciách v  Slo-

venskom národnom divadle, 

kde vytvorila postavy Mariane (Lako-
mec, 2011) a  Una (Karpatský thriller, 
2013. Po ukončení štúdia herectva 

účinkovala v  inscenáciách Radošin-

ského naivného divadla  – Zmiešaná 
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štvorhra (2015), Láskanie2 (2016) a Be-
same mucho (2017). V nezávislom di-

vadle KOLLEKTIV, s. r. o. vytvorila po-

stavu Speváčky v Timravinej jednoak-

tovke V salóne speváčky (2014) Eleny 

v inscenácii Emancipácia (2015). V roku 

2017 naštudovala pohostinne posta-

vu Anči -zmije v  inscenácii Ťapákovci 
v Divadle Jána Palárika v Trnave. V roku 

2018 účinkovala v  Divadle GunaGu 

v  dvoch autorských inscenáciách Vi-

liama Klimáčka – Vodka a chróm, Ho-
rúce leto. Za postavu Petry v  inscená-

cii Horúce leto bola ocenená prémiou 

Literárneho fondu. Okrem divadla sa 

aktívne venuje aj televíznej a  filmovej 

tvorbe. Účinkovala v  seriáloch Mesto 
tieňov, Nevinní, Klan, Kriminálka Staré 
mesto 2, Ochrancovia, Vdova, Policie 
Mondrava II.,III., Búrlivé víno, Čert nik-
dy nespí a vo filmoch Kone na betó-
ne (1995), X=X+1 a Sedmero krkavců, 
Pivnica. Je absolventkou významných 

zahraničných hereckých workshopov 

ako  Lee   Strasberg   Theater   and   Film   In-

stitute: Method   Acting   Intensive   Cour-

se (2016-2017) a  Film   LAB   London:   

acting   masterclass   with Nancy   Bishop 

(2014). Od roku 2013 je autorkou a or-

ganizátorkou projektu KADU – kabinet 

audiovizuálnych divadelných umení.

DANIEL FISCHER

1987, Bratislava

V  roku 2013 absolvoval odbor herec-

tvo v ročníku Emila Horvátha na VŠMU 

v Bratislave. Už počas štúdia herectva 

účinkoval vo viacerých slovenských 

divadlách, napr. v Slovenskom národ-

nom divadle, Divadle Aréna, 

Divadle Jána Palárika v Trnave, 

Divadle Andreja Bagara v Nit-

re, Divadle Ludus a  i. V  roku 

2012 získal Cenu Nadácie Tat-

ra Banky za stvárnenie posta-

vy Žadov v  inscenácii Výnos-

né miesto (Divadlo Lab, 2012) 

a stvárnenie postavy Kleant v inscená-

cii Lakomec (SND, 2011). Po ukončení 

štúdia na VŠMU sa stal členom ume-

leckého súboru Slovenského národ-

ného divadla. Stvárnil tam v priebehu 

piatich rokov približne dvadsať dra-
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matických postáv. Okrem iných naprí-

klad Deus ex machina (Karpatský thril-

ler, 2013), Kristián (Buddenbrookovci, 

2014; za túto postavu bol nominovaný 

na Cenu Dosky 2014 v  kategórii naj-

lepší mužský herecký výkon), Važecký 
(Bál, 2014), Mojmír (Mojmír  II. alebo 

Súmrak ríše, 2015), Alexander (Fanny 

a Alexander, 2016), Rudolf (Sissi, 2016), 

Oswald Hendryks Cornelius (Apart-

mán v hoteli Bristol, 2016), Muž v hne-
dých šatách (Nad našu silu, 2018). 

V  roku 2018 ukončil doktorandské 

štúdium v odbore herectvo na VŠMU, 

kde v súčasnosti pôsobí ako pedagóg. 

Okrem divadla sa venuje aj televíznej 

a filmovej tvorbe. Účinkoval aj vo via-

cerých televíznych seriáloch (Ordiná-
cia v ružovej záhrade, Obchod so šťas-
tím, Mesto tieňov, Divoký zapadákov, 
1890 a  i), filmoch (Muzika, Malé osla-
vy, Nedodržaný sľub, Dom). Z  jeho 

dabingovej činnosti je najznámejšia 

animovaná postava Štikút z rozprávky 

Ako vycvičiť draka. Okrem herectva 

sa venuje aj komponovaniu scénickej 

hudby. Ako autor hudby spolupraco-

val napr. na inscenáciách Veľa kriku 
pre nič (SND, 2013), Veľký zošit (DAB 

Nitra, 2015), Otec (ŠD Košice, 2016), 

Ťapákovci (DJP Trnava, 2017), Túžba 

po nepriateľovi (SND, 2017), Nad našu 
silu (SND, 2018), Vysoká škola divácke-
ho umenia (2018). Za scénickú hudbu 

k inscenácii Túžba po nepriateľovi zís-

kal cenu Dosky 2017. Za scénickú hud-

bu k  inscenácii Nad našu silu bol no-

minovaný na cenu Dosky 2018. Hudbe 

sa venuje aj mimo divadla ako člen ka-

pely Orchester Jeana Valjeana.

DANIEL ŽULČÁK

1988, Hudcovce

V  roku 2013 absolvoval odbor herec-

tvo v  ročníku Emila Horvátha 

na VŠMU v  Bratislave. Počas 

štúdia herectva hosťoval vo 

viacerých inscenáciách Slo-

venského národného divadla, 

Divadla Aréna či Divadla Nová 

scéna. Po ukončení štúdia he-

rectva sa stal členom umeleckého 
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súboru Slovenského komorného di-

vadla v Martine. Stvárnil tam drama-

tické postavy ako napr. Svetozár Hur-
ban Vajanský (www.narodnycintorin.

sk – 3., 4. a 5. časť, 2013, 2014, 2015), 

Alexej Sergejevič Bulanov (Les, 2014), 
Leonardo (Mŕtvi to vidia inak, 2015), 

Netvor (Frankenstein (Moje svedo-

mie), 2016), Peter (Meštiaci, 2016), 

Švochnev (Hráči, 2016), Dorian Gray 
(Portrét Doriana G., 2017), Jaša (Viš-

ňový sad, 2017). Okrem toho hosťuje 

v SND v inscenáciách Kabaret norma-
lizácia alebo Modlitba pre Martu, Pred 
západom slnka, tRIP a  Vysoká škola 
diváckeho umenia. Účinkoval aj v tele-

víznych seriáloch ako Kriminálka Staré 
mesto, Horúca krv, Divoké kone, Vlci 
a  v  celovečernom hudobnom filme 

DonT Stop. Okrem herectva sa venu-

je aj komponovaniu scénickej hudby. 

Ako autor scénickej hudby spolupra-

coval na inscenáciách Inak sa mám 
fajn (L+S, 2017), Traja veteráni (SKD 

Martin, 2017), www.narodnycintorin.
sk  – 4. a  5. časť (SKD Martin, 2014, 

2015). Spolu s  Danielom Fischerom 

a ďalšími kolegami z VŠMU tvoria ka-

pelu Orchester Jeana Valjeana.

EMA BAKOVÁ

2008, Bratislava

V  rokoch 2011  – 2014 navštevovala 

baletné štúdio Magdalény Thierovej 

v Bratislave, od roku 2013 Zák-

ladnú umeleckú školu Ľudoví-

ta Rajtera vo výtvarnom a ne-

skôr (2014 – 2018) aj hudob-

nom odbore (klavír). Navšte-

vuje divadelnú školu Ludus. 

Jej ilustrácie boli viacnásobne 

uverejnené v  detskom časo-

pise Slniečko, účinkovala v reklamách 

Slovenského národného divadla.
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Ingmar Bergman
NEVERA
Divadelná adaptácia rovnomennej 
filmovej predlohy Matúš Bachynec

OSOBY
BERGMAN
MARIANNE
DAVID
MARKUS
ISABELLE

BERGMANOV OSTROV PO PRVÉ

BERGMAN Ja viem, že ste tu. Na dvere mám 
dobrý výhľad, viem, že sa ani neotvorili, ani 
nezavreli. Napriek tomu nemám najmenšiu 
pochybnosť o tom, že mi niekto stojí za 
chrbtom, a dobre viem, že to nie je smrť. Tak ja 
sa teda otočím, dobre? (Otočí sa, ale vidí iba 
čierne siluety postáv.) Ukážte sa. Čo? No dobre. 
Tak sa teda neukážte, ale dobre viem, že ste tu.
MARIANNE (Iba hlas.) Chcel si, aby sme sa prišli 
hrať a vymýšľať si.
BERGMAN Školený hlas. Tlmený ale školený. Si 
to ty, Marianne?
MARIANNE Chcel si, aby sme sa prišli hrať 
a vymýšľať si.
BERGMAN No dobre. Ja nemám nič proti. Teda, 
môžeme sa o to aspoň pokúsiť.
MARIANNE Povedal si to tak. Hrať sa a vymýšľať 
si.
BERGMAN Znie to fajn. Neexistujete, a predsa 
existujete. No tak, poďte do svetla, nech na vás 
vidím.
(Na scénu vojdú David, Markus a Isabelle. 
V rukách majú papierové darčekové tašky. 
Podajú si ruky. Isabelle si Bergmana všíma iba 
naoko. Vyzerá, ako by bol cudzí a hanbí sa ho. 

Bezprostredne si nájde vlastnú zábavku, mimo 
diania dospelých.)
BERGMAN A ty sa neukážeš?
MARIANNE (Iba hlas.) Najprv ma musíš opísať.
BERGMAN Dobre. A čím mám začať? Si 
príťažlivá. Veľmi príťažlivá.
MARIANNE Začiatok dobrý. Koľko mám zhruba 
rokov?
BERGMAN Koľko máš rokov? Počkaj, 
konzervatórium si dorobila asi pred desiatimi 
rokmi, takže musíš mať po tridsiatke.
MARIANNE Som herečka? No teda.
BERGMAN Však? Nakoniec, veď sme aj 
spolupracovali.
MARIANNE Mali sme spolu niečo?
BERGMAN Bohužiaľ medzi nami k ničomu 
nedošlo.
MARIANNE Som vydatá?
BERGMAN Tvoj manžel je dirigent. Je 
zhruba rovnako starý ako ty. Má ohromnú 
medzinárodnú kariéru. Patrí k tým špičkovým. 
Ale o vašom súkromnom živote toho ja veľa 
neviem. Budeš mi musieť pomôcť.
MARIANNE Máme nejaké deti?
BERGMAN Deväťročné dievčatko. Volá sa 
Isabelle.
MARIANNE Ako vyzerám? Musíš ma opísať.
BERGMAN Si príťažlivá, to som už povedal. Máš 
dobrú postavu. Prirodzená blondína. A máš to, 
čomu sa hovorí tvár. Hodíš sa rovnako dobre do 
komédie aj do drámy. Čiara, ktorá sa ti ťahá od 
brady k uchu, by sa dala nazvať dokonalou. Ani 
stopa po vráske či záhyboch. Dve maličké ryhy 
pri očiach.
MARIANNE Opisuješ Marianne?
BERGMAN Čo vieš o Marianne?
MARIANNE Veľa nie. Iba to, že ste spolu mali 
niekoľko rokov pomer. A všetci o ňom hovorili. 
Takže, hovoríme o Marianne?
BERGMAN Môžem ťa ubezpečiť, že tu o žiadnu 
Marianne nejde. Ale nejaké meno potrebuješ. 
Marianne nie je zlé meno. Marianne Voglerová. 
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Nechala si dievčenské meno. Marianne 
Voglerová.
MARIANNE (Vstúpi na scénu.) Tak teraz už 
existujem aj ja. Ahoj.
BERGMAN Keď sa nad tým tak zamyslím, je to 
trochu zvláštne. Ešte pred pár hodinami ste 
neexistovali. A zrazu ste tu, u mňa. Nie je to iba 
hra, ale skutočnosť.
MARIANNE Kde si môžem sadnúť?
BERGMAN Kamkoľvek.
MARIANNE Naozaj nemám nijaké nedostatky?
BERGMAN Hanbíš sa za dlhé palce na nohách. 
Kvôli nim musíš nosiť väčšie topánky.
MARIANNE Nedala by sa nájsť nejaká menej 
prozaická chyba?
BERGMAN Nie. Mojej fantázii najviac vyhovujú 
tie tvoje dlhé palce.
MARIANNE Mám milenca?
BERGMAN Počkaj. Neponáhľaj sa. Máme si 
predsa vymýšľať. Nalejem vám. (Nalieva do 
pohárov alkohol, ktorý priniesli.) Podľa mňa, by 
si mala začať o svojom živote pred tým. Aký bol?
MARIANNE Ničím zvlášť výnimočným. Otec 
obchodník. Politicky činný. Medzi ním a mojou 
matkou bol zvláštny vzťah. Boli na seba 
neskutočne viazaní. Nie, že by ma to dostávalo 
do depresií, ale musím povedať, že som na ňu 
žiarlila. Keď otec umrel, bolo to desivé, nedala 
sa utešiť. V podstate mám pocit, že s tým nie 
je vyrovnaná dodnes. Ale svoje vnúčatá miluje. 
Isabelle a Fabiana.
BERGMAN Fabiana?
MARIANNE Tiež nerozumiem ako môže niekto 
bezbrannému dieťaťu vybrať také meno, ale 
moja sestra bola vždy trochu mimo. Študovala 
slovanské jazyky. Stretávame sa zriedka.
BERGMAN A detstvo?
MARIANNE Mali sme veľa bratrancov. Žiadnu 
sesternicu. Boli ako naši bratia a všetci starší. 
Bolo to fajn, naše rodiny sa stretávali pri 
všetkých rodinných oslavách.
BERGMAN Takže ťa hýčkali ako v bavlnke…
MARIANNE A je na tom niečo zlé?

BERGMAN Čoby. To len konštatujem.
MARIANNE Zdalo sa mi, že som v tom cítila 
iróniu.
BERGMAN Čo tvoje vzťahy s mužmi?
MARIANNE Zopár frustrujúcich vzťahov. 
Zásadne so staršími mužmi a vždy sa to skončilo 
slzami. Potom som sa už bála k niekomu čo i len 
priblížiť. Ale rovnaký strach som mala zo samoty. 
Takže to bola nevyriešiteľná rovnica. Markus 
sa objavil, dá sa povedať, v pravý čas. Niekto 
múdry mi raz povedal, že intenzita zamilovania, 
sa vždy meria samotou, ktorá mu predchádzala. 
Vzali sme sa po roku. Všetko bolo neopísateľne 
skvelé, krásne… O čo ti vlastne ide?
BERGMAN Ani neviem. Musíme byť trpezlivý.
MARIANNE Povedal si, že si budeme spolu 
vymýšľať.
BERGMAN Práve sme začali.
MARIANNE Mala by som ťa varovať. 
Predstavivosť nepatrí k mojim silným stránkam. 
Vo svojom povolaní, napríklad, mám rada 
konkrétnosť. Moja Isabelle, má oproti mne 
neuveriteľnú fantáziu. Dokáže rozprávať 
nekonečné dlhé rozprávky.
BERGMAN Dúfal som, že budeme hovoriť 
o Davidovi.
MARIANNE Preboha. Tak to musíme začať od 
začiatku.
BERGMAN Určite.
MARIANNE Uvedomil si si, že to môže bolieť?
BERGMAN Obávam sa, že to naozaj bude bolieť. 
Ale chcel by som, aby sme to skúsili. Ak to 
bude príliš ťažké, tak sa na to skrátka vykašleme 
a vymyslíme si niečo iné.
MARIANNE (Mlčí. Postaví sa, otočí sa chrbtom, 
zapáli si cigaretu.)
BERGMAN Markus, skúsil by si niečo povedať 
o Davidovi?
MARKUS Neviem. Je to nutné?
BERGMAN To je v poriadku Markus. Tieto 
cvičenia, o ktoré sa tu usilujeme sú len takým 
mojím skromným pokusom o dobytie strateného 
územia. O nič nejde.
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MARKUS Áno. Hrať sa a vymýšľať si. Tak si to aj 
povedal…
BERGMAN Presne. Takže David…
MARKUS David. David je jednoducho David. 
Veľmi talentovaný. Dobrý a pozorný. Keď sa mu 
to hodí. Keď ho zaženieš do kúta, bezohľadný 
a šialene brutálny. Človek nikdy nevie, na 
čom s ním je. Priateľov má síce málo, ale je im 
odovzdaný. Nepriateľov má oveľa viac. Ako 
režisér je absolútne precízny. V súkromnom 
živote lajdák. Neviem, čo by som ešte…
BERGMAN Boli ste priatelia?
MARKUS Mali sme spoločnú lásku k opere. 
Ja som ich dirigoval a on režíroval. Za tých 
pár rokov sme spolupracovali na celom rade 
dobrých projektov, veď vieš. Cosi fan tutte, Jej 
pastorkyňa, Lohengrin… A samozrejme Predaná 
nevesta.
BERGMAN Na Nevestu si veľmi dobre pamätám, 
bola skvelá. Len ju veľmi rýchlo zderniérovali.
MARKUS Nikto na ňu nechodil. (Smeje sa.) 
Naozaj nikto. Ale vôbec nás to neodradilo 
a naplánovali sme ďalšiu spoluprácu. Bolo nám 
spolu dobre. Áno, priatelili sme sa. David k nám 
chodil domov pomerne často a rád. Bol ženatý, 
ale jeho manželstvo sa nepodarilo. Mal dvoch 
chlapcov, jeden mal šesť rokov, a druhý.
DAVID Štyri.
BERGMAN A čo si vtedy robila ty, Marianne?
MARIANNE My sme vtedy hrali Ostrovského 
Bez vena. Ja som hrala nevestu. Ale teraz máme 
hovoriť o Davidovi, nie?
BERGMAN Iste, prepáč. Markus?
MARKUS Ak si dobre pamätám, David v tom 
čase nebol vo svojej koži. Dosť pil. Zároveň 
pripravoval nejakú činohru. (Pozrie sa na 
Davida.)
DAVID Cestu dlhým dňom do noci.
MARKUS Odsťahoval sa z domu a žil sám. 
Zanedbával zovňajšok a mal problémy s vredmi 
na žalúdku. Vystriedal niekoľko žien, ale tie sa 
asi nerátajú.
BERGMAN Nie, nerátajú.

MARKUS S Marianne sme ho každý pondelok 
pozývali na večeru. V pondelky sme mávali 
všetci traja voľno. Sám som navrhol, dokonca 
trval na tom, aby tento rituál dodržiavali spolu aj 
keď som bol na cestách.
BERGMAN Boli ste teda blízkymi priateľmi.
MARKUS Áno, myslím si, že áno. Aj Isabelle mala 
Davida rada. Bol jedným z nadšených divákov 
jej improvizovaných bábkových predstavení. 
Fascinovaný dokázal počúvať jej večerné 
rozprávky. Vyhlasoval, že Isabelle je magická 
osôbka. Brával ju aj do kina, do divadla. To je 
všetko. to je.
BERGMAN Prečo plačeš?
MARIANNE Vieš, tu začíname ťať do živého. Tiež 
nerozumiem, prečo to musí tak bolieť. Stalo sa to 
tak strašne dávno, že… Neplačeš náhodou ty?
BERGMAN Nie, ja nie. Pokračuj, prosím.
MARIANNE A čím?
BERGMAN Posledným predstavením 
Ostrovského.
MARIANNE Prebehlo to ako vždy. Všetci si 
ďakovali, objímali sa.
DAVID Inflácia emocionálnych drístov. Také už 
derniéry bývajú.
MARIANNE Pripili sme si so šampanským, 
rozlúčili sa, zase sme si pripili so šampanským… 
Trvalo to trochu dlhšie než zvykne. Išla som 
k sebe do šatne, odlíčila som sa a výnimočne 
som si zapálila. Keď som vyšla z východu pre 
zamestnancov, stál tam David.
BERGMAN Čakal si na Marianne?
DAVID Áno.
MARIANNE Správal sa čudne. Bol duchom 
neprítomný a dosť ťažko rozprával.
BERGMAN Bol opitý?
MARIANNE Nie, to určite nebol. Spýtala som sa 
ho, čo mu je a on mi odpovedal so smiechom, 
že má bolesti. Spýtala som sa ho, či nejdeme na 
pohotovosť, ale povedal, že nejde o takýto typ 
bolesti. Tak som sa ho spýtala, či by si nechcel 
ísť niečo zajesť do podniku, ktorý bol blízko a aj 
to odmietol. Po dlhšom rozhovore som nakoniec 
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navrhla, že by sme sa mohli dorozprávať aj 
u nás doma. Že Markus je síce preč, ale to 
nevadí. A David ihneď súhlasil. Nasadli sme 
teda do môjho auta a vyrazili k Lindigo, kde 
sme mali vilu. Rozlúčila som sa s našou fínskou 
opatrovateľkou Siljou a potom sme vyšli hore 
za Isabelle, pretože sa zobudila a volala nás. 
Keď zbadala Davida, tak sa rozžiarila a hneď 
mu začala hovoriť novú rozprávku. Ja som sa 
medzitým učesala a obliekla do županu. Urobila 
som omeletu a otvorila fľašu vína. Videla som 
na ňom, že sa už upokojil, že už nie je taký 
rozrušený. Bol to skoro opäť on. Starý dobrý, 
zaujímajúci sa David.
BERGMAN A čo bolo potom? Mali ste pomer? 
Prepáč, že sa pýtam.
MARIANNE Pomer? S Davidom? Ani náhodou. 
Mali sme skôr súrodenecký vzťah. Bol pre mňa 
niečím ako brat.
BERGMAN Takže ste sa iba rozprávali?
MARIANNE Bola som čím ďalej ospalejšia. Ale 
David sa prebral a rozprával o nejakom veľkom 
projekte, ktorý chcel vyskúšať. Markus mohol 
pokojne prísť a my by sme sa nemuseli ani 
začervenať. David sedel na veľkej pohovke a ja 
na malej. Dal si dole sako a pravú ruku si položil 
operadlo, zatínal ju do päste a pozoroval ju. 
Navrhla som, aby sme už išli spať ale v tom začal 
vysvetľovať, prečo prišiel do divadla neskoro. Na 
vine bol nedodržaný sľub. V lete mal konečne 
točiť svoj prvý film. Johan mu sľúbil, že tam bude 
hrať jednu z hlavných úloh, ale potom dostal 
ponuku zo zahraničia, a ty vieš, aký je Johan.
BERGMAN Pohádali ste sa?
DAVID Nie, ku žiadnej hádke nedošlo. Iba medzi 
nami prebehol zdvorilý telefonický rozhovor.
MARIANNE Bol si naštvaný.
DAVID Nebol som naštvaný. Mal som z toho len 
zlú náladu. Bola to, ako obyčajne, ďalšia trpká 
skúsenosť s hercom.
MARIANNE Zúril si. Možno preto, že ty sám 
zvykneš nechávať ľudí v štychu, keď sa ti to hodí. 
Sebareflexia nepatrí k tvojim silným stránkam.

DAVID Určite som nezúril.
MARIANNE Zúril si.
DAVID Dobre, tak som zúril.
MARIANNE A preklínal si Johana za niečo, čo by 
si určite urobil tiež.
MARIANNE A JEJ BRAT DAVID (hraná scéna)
DAVID Zaspala?
MARIANNE Aj my by sme mali. Vyzeráš 
vyčerpane.
DAVID Hej, ale nezaspal by som. Nemôžem 
prestať myslieť na toho idiota. Neviem, čo 
budem robiť. Bez neho sa môžem na ten film 
vysrať.
MARIANNE Ráno niečo vymyslíme. Poďme spať.
DAVID Ja ešte dopijem. Ty choď, ak chceš.
MARIANNE Pokojne ťa počkám. Na posteli máš 
pyžamo a uterák.
DAVID Ďakujem.
MARIANNE Pustím niečo?
DAVID Ako chceš.
MARIANNE (Zapne hudbu.)
DAVID To je Markus?
MARIANNE Ešte z minulého roka. Detroitská 
filharmónia.
DAVID Je to skurvený oportunista. Chápeš… boli 
sme dohodnutí. To sa nerobí. O to viac, že sme 
priatelia. V podstate som ho objavil ja, a on ma 
teraz pošle do piče?
MARIANNE Nevedela som, že ste takí priatelia.
DAVID Už asi nie sme. Fakt som sa na ten film 
tešil. Si unavená, pokojne si choď ľahnúť.
MARIANNE Tak daj tú rolu niekomu inému.
DAVID Písal som to pre neho. Aj to veľmi dobre 
vedel…
MARIANNE Nemohol by to hrať Henrik? To je 
podobný typ.
DAVID Ale prosím ťa, Henrik…
MARIANNE Vo Faustovi bol výborný.
DAVID (Chvíľu mlčí, pozerá na svoj pohár 
s vínom.) Nechcela by si sa so mnou pomilovať?
MARIANNE (Po dlhšej pauze sa usmeje.) A ako 
by to, preboha, akože malo prebiehať? Čo?
DAVID (Mlčí, pozerá uprene na Marianne.)
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MARIANNE (Nesúhlasne potrasie hlavou.) 
Ďakujem za ponuku. (Pauza.) Už je dosť neskoro. 
Zajtra vstávame skôr. Isabelle ide do školy a ja 
do maskérne. O pol jedenástej je skúška.
DAVID V tom prípade navrhujem, aby sme šli 
spať. Teda… myslel som, každý inam. Ty do 
spálne a ja hore, do pohodlnej hosťovskej izby. 
Požičiaš mi, prosím, kefku?
MARIANNE Samozrejme. (Pauza.) David, ak by 
si chcel spať so mnou v spálni, pokojne môžeš. 
Teda ak sa cítiš zle, osamelo, alebo si smutný… 
Ak potrebuješ niekoho držať za ruku, tak som 
tu…
DAVID Dobre. Ďakujem.
MARIANNE Ešte umyjem riad. David?
DAVID Áno?
MARIANNE Ráno by si mal odísť skôr. Ešte 
predtým, ako sa zobudí Isabelle. Aby sa nad tým 
zbytočne nezamýšľala.
DAVID Samozrejme. Takže s raňajkami rátať 
nemám?
MARIANNE Tak nejako.
MARIANNE (Bergmanovi.) Požičala som 
Davidovi pyžamo a kefku. Mala som na sebe 
peknú vyblednutú nočnú košeľu. Všetko 
bolo v najlepšom poriadku. Alebo aspoň nie 
v neporiadku. Ľahli sme si do našej veľkej 
postele. Zhasla som. Ešte stále sme boli 
súrodencami bez najmenšieho náznaku incestu. 
Keď sa David niekoľkokrát zhlboka nadýchol, 
pomyslela som si, že sa ho možno opäť zmocnila 
úzkosť, tak som mu ponúkla ruku a zaspali sme, 
akoby sme spolu zaspávali odjakživa. Ležal 
na chrbte s otvorenými ústami a začal slabo 
nepravidelne chrápať. Stisla som jeho ruku a on 
sa otočil na bok, tvárou ku mne. Ja som ležala 
na chrbte a tvár som otočila smerom k Davidovi. 
Pozerala som sa na neho. Jeho pokojný dych 
mi ofukoval čelo. Bol cítiť spánkom a mliekom. 
Pozerala som sa na neho. V izbe nebola úplná 
tma, pretože dole na stene máme malé svetielko. 
Ale ticho bolo absolútne. Pamätám si celkom 
presne ako som si v duchu pomyslela, aké je 

neuveriteľné ticho. Počula som, ako mi búcha 
srdce. A v tomto momente som precitla. Viem 
presne, že to bolo v tomto okamihu. Otočila 
som sa na bok, aby som na neho videla lepšie. 
Pozorne som sa naňho pozrela a naraz si 
uvedomila, že tohto človeka, vidím po prvýkrát. 
Nikdy pred tým som ho nevidela. Ale pomyslela 
som si…nie, v tejto súvislosti je „pomyslela“ 
úplne nevhodné slovo. S istotou viem povedať, 
že som nemyslela… Skrátka. isté moje zmysly.
nie, to je tiež nesprávne slovo…Bola som 
jednoducho súčasťou, malinkou čiastočkou 
čohosi záhadného. Vzdávam sa…vlastne 
nedokážem vysvetliť, čo sa stalo. Rozhodne 
to však bolo niečo, čo navždy ostane vo mne. 
V mojom tele. Ak to nejako musím špecifikovať… 
Bola to duševná záležitosť, ktorá mala onedlho 
zmeniť môj život a život ďalších ľudí. Je to stále 
iba hra?
BERGMAN Iste. Nech myslíš na čokoľvek…nech 
povieš čokoľvek, hráme sa ako najatí. To, o čom 
sa teraz spolu rozprávame je náš spoločný 
výtvor, ktorý budujeme na troskách dávno 
vymazanej skutočnosti. Ak sa teda chceme 
pokúsiť o nejakú definíciu našej spoločnej 
situácie. Čo je dosť sporné.
MARIANNE A prečo sa teda hráme?
BERGMAN Je to rozptýlenie pred smrťou. Nič 
viac.
MARIANNE Predpokladám, že chceš aby sme 
v tom pokračovali. Aj keď z tejto roly veľkú 
radosť nemám. Ale nebudem robiť problémy. 
Aspoň zatiaľ. Otázka je, čím budeme pokračovať.
BERGMAN Napríklad Davidovým listom.
MARIANNE Davidovým listom. Áno, možno. 
Myslím, že ho mám niekde v kabelke. Tu je.
DAVID Drahá Marianne! Najdrahšia Marianne. 
S čistým svedomím môžem napísať najdrahšia 
Marianne, pretože žiadnu inú Marianne 
nepoznám. Spal som a spal. A potom zazvonil 
budík a ja som sa skoro dopustil incestu. Lenže 
som musel vypadnúť ešte skôr ako sa zobudí 
Isabelle, takže sa nič nestalo. V každom prípade 
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ti ďakujem za nekonečnú starostlivosť. Veľmi 
si mi pomohla. To gesto s rukou, bolo krásne. 
Ďakujem. Tvoj priateľ David.
MARIANE To je celý list. Treba povedať, že sa 
David vyjadril pomerne jasne.
BERGMAN Súhlasím.
MARIANNE Mala som v sebe chaos, ktorý naozaj 
nedokážem opísať slovami. Každopádne moje 
rozhodnutie z predchádzajúcej noci nabralo 
rýchly spád.
BERGMAN Počkaj. Nespomenula si nijaké 
rozhodnutie.
MARIANNE Myslela som tým, že… David. 
Bolo to rovnako nevyhnutné ako osud Tristana 
a Isoldy, aj keď chýbal pohár s jedom a hudba. 
Keby som chcela byť trochu teatrálna, povedala 
by som, že sa ma ešte nikdy nezmocnil taký 
pocit. Mňa sa celkovo málokedy dokáže niečo 
zmocniť. Nepatrím k tým ľuďom ani v práci, ani 
v súkromí. Dovtedy sa ma „niečo“ zmocnilo 
v živote iba dvakrát. Prvýkrát to bolo, keď umrel 
otec. Druhýkrát, keď sa narodila Isabelle. A teraz 
prišla tá vec s Davidom. V to ráno som v sebe 
mala, samozrejme, zmätok. Na scénu prišiel 
rozum. Kládla som si otázky. Mám si to nechať 
pre seba? Mám o tom povedať Davidovi? Mám 
si začať tajne písať denník, ktorý po mojej smrti 
bude môcť čítať iba Isabelle? Ale všetko to boli 
len hypotetické otázky. Aj keď mi v hlave blikali 
všetky výstražné svetlá, v podstate som už bola 
dávno rozhodnutá. A zase plačem. Prepáč. Je 
tu krásne more. Najkrajšie je teraz za súmraku. 
A nekonečná pobrežná čiara. Živú dušu tu 
stretneš len ťažko, však?

JOHANNES BRAHMS - Op. 60, No. 3, 
C mol (Hraná scéna)

MARKUS K tomuto andante sa viaže zvláštny 
príbeh. Kvartet je opus číslo šesťdesiat, ale táto 
veta je staršia, dokonca omnoho staršia. Svetlo 
sveta uzrela už v roku 1855, Brahms mal vtedy 

dvadsaťdva rokov. Vtedy ešte zrejme nemal 
bradu a bol až po uši do Clary Schumannovej. 
A práve v tom bol problém. Clara mala manžela, 
volal sa Robert a bol Johanessovým najbližším 
a najdrahším priateľom. Johaness chodil 
ako dieťa do ich domu a zrejme sníval o ich 
spoločnej láske. Ale jeho priateľstvo s Robertom 
zadusilo každé jedno nežné slovíčko, akýkoľvek, 
čo i len najmenší prejav lásky. Naopak, 
Johannesovi nikto nemohol zakázať, aby svoju 
vášeň vyjadril v andante espressivo. A myslím, že 
keď ju Clara počula, všetko pochopila. Počúvaj…
MARIANNE Na čo teraz myslíš?
BERGMAN Myslím na Markusa. Vidím ho 
pracovať s jeho hudobníkmi a závidím mu. Jeho 
chuť, sústredenosť… Markus a jeho orchester sú 
svetlý zjav, bezpochyby predstavujú najvyššiu 
formu ľudskej spolupráce. A myslím aj na Davida. 
V podstate aj sám na seba. A na hercov. Aj my 
sa venujeme hrám, ktoré si vyžadujú dobrý 
sluch, blízkosť, pohotovosť, kreativitu a ako by 
povedal David, pedantnosť. Ale notový zápis je 
dokonalým podkladom interpretácie, kým slová 
sú mnohoznačné, zradné a ťažko uchopiteľné. 
Markus a jeho hudobníci majú dôkladné 
znalosti. Ani vo sne by im nenapadlo zmeniť 
jedinú notu, jediný takt či tóninu. Ich prísna 
sloboda je vpísaná do pokorného posolstva 
notových značiek. Ale slová sa dajú vymeniť, 
poznámky sa dajú obísť. Naša interpretácia 
nie je založená na znalostiach ale na ľubovôli 
a domnelej slobode, ktorá sa dá natiahnuť až 
do nemej pustoty neobmedzenosti. Hudobníci 
- na úrovní, na akej je Markus a jeho kolegovia 
- stoja mimo všetkých technických problémov. 
Predvádzajú iba svoju profesiu. Máme nejakú 
profesiu my, v divadle? Tvrdíme, že áno. Ale 
je to tak naozaj? Neviem. Skúsenosti, to áno. 
Pochopenie, tiež. Ale profesia?
MARKUS Predstavujem si, že k tým tónom 
existujú tajné slová. „Ich liebe dich, ich liebe 
dich, Clarchen! Alebo niečo ešte výraznejšie. 
A nesmieme zabudnúť, že Johannes bol tak 
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veľmi zamilovaný, až si chcel zobrať život. A ešte 
jedna vec. Určite je noc a ticho. Johaness stojí 
pri svojom pulpite. Teraz hrajú, teraz sa milujú. 
Krajšie a boľavejšie to už ani nemôže byť. 
Poco espressivo. Teraz si ty Johannes, a ja som 
Clara. Tá sa v tomto momente správa trochu 
nedobytne.

V GALÉRII (Hraná scéna)

DAVID Ešte ti musím niečo povedať. Je to trochu 
nepríjemné. V živote zvyknem iba prehrávať. 
Teraz nemyslím dáke dočasné prehry. Myslím 
naozajstné fiaská. Také, že sa niekedy zamyslím 
nad tým, načo vôbec žijem, no som si istý, že by 
som nebol ani len dobrý samovrah.
MARIANNE Aj ja sa niekedy bojím, ale asi nie 
tak ako ty.
DAVID Ty si ochotná dať mi taký dar a ja… ty 
chceš…
MARIANNE (Dotkne sa jeho tváre.) Teraz nie, 
David. Psychiater počká. Teraz naozaj nie, 
prosím.
DAVID Musím ťa predsa varovať.
MARIANNE Ja ťa beriem takého, aký si. 
(Naliehavo.) David, no tak!
DAVID Bože, prečo musím byť taký zložitý. 
Zložitý a trápny. To som ja. Vieš, niekedy je 
to fakt smiešne. Aj keď sa nesmeje asi nikto. 
Ja najmenej zo všetkých. A ešte som šialene 
paranoidný. Podozrievam všetkých, zo všetkého. 
Nedokážem dôverovať nikomu. Zrejme preto, že 
trpím nedostatkom normálneho sebavedomia. 
Áno, viem čo chceš povedať, profesijne 
fungujem dobre, ľudia so mnou robia radi, aj keď 
sa občas tvária ako kyslé rite a ja netuším prečo.
MARIANNE (Zasmeje sa, potom sa snaží udržať 
vážnosť, ale nedarí sa jej to.)
DAVID Takto by som mohol pokračovať ďalej 
a ďalej. Naozaj nepoznám väčšieho darebáka 
ako som ja sám.

MARIANNE A načo je dobré takéto… Zabudol 
si koľko sa poznáme? (Pauza.) Nemohli by sme 
sa na to, aspoň na začiatok, pozerať trochu 
jednoduchšie? Veď je to sranda. V skutočnosti 
je to ľahké ako facka. Dostala som štipendium 
a budem v Paríži chodiť do divadla. A všetko 
zapadá, lebo Markus bude v tej dobe v Detroite 
a Isabelle na prázdninách u babky. A ty, milý 
David, pôjdeš náhodou, úplnou náhodou do 
Paríža na stretnutie s nejakým scénografom, 
alebo kvôli čomu len chceš. Až potiaľto je 
všetko perfektné. Nenapadnuteľné. Navyše, 
bude Markus vedieť, že obaja budeme v Paríži 
v rovnakom čase a že sa tam pravdepodobne 
uvidíme. Žiadne zatajovania ani klamstvá. 
Prisahám, že nás nebude podozrievať ani na 
nás žiarliť. Áno, David, môže to byť takéto 
jednoduché. A zábavné. A pekné. Život sa 
neskladá iba z katastrof a tragédií, ale z vecí, 
ktoré sú milé, nežné a príjemné. Prosím ťa, usmej 
sa trochu.
DAVID (Objíme ju.) Máš, samozrejme, úplnú 
pravdu. Užijeme si to. A domov sa vrátime dobrí 
a veselí.
MARIANNE A so zlým svedomím. Takže budeme 
ešte lepší. To našej aférke dodá trochu drsnej 
chute.
DAVID A čo potom?
MARIANNE Buď naša tajná láska bude 
pokračovať, alebo to skončí. Ale vždy ostaneš 
mojim najlepším, najdrahším a najmilším 
priateľom. My k sebe patríme. David a Marianne 
budú mať spoločnú spomienku. Ktorá sa bude 
podobať na sen.

Paríž volá L.A. (Hraná scéna)

MARKUS (Telefonuje.) Práve som ti chcel 
zavolať ja. Ako sa máš? (Pauza.) S Martinom 
Goldbergom? Právnikom Martinom 
Goldbergom? Ani som nevedel, že je v Paríži. 
Začínam mať pocit, že okrem mňa sú v Paríži 
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všetci. (Zasmeje sa. Pauza.) Nie, iba ma trochu 
pobolievala hlava, nie som chorý, poznáš predsa 
moju matku. Takže bol za tebou v Paríži náš 
advokát, kvôli tomu, že mám v Los Angeles 
migrénu? Absurdné. (Smeje sa.) Vieš, že mama 
všetko dramatizuje. Zrejme mu spomenula, 
že sa zle cítim. Ale naozaj o nič vážne nejde. 
Je tu príšerné podnebie, zrejme budú tie 
migrény z toho. Už som dostal aj nejaké lieky. 
(Pauza.) Nepovedal som ti to preto, lebo si 
ďaleko. Nebudem ťa predsa teraz znepokojovať 
hlúposťami, keď si konečne užívaš trochu 
slobody. (Pauza.) Haló? Áno, ja som tu. Prosím? 
(Pauza.) No, prečo nie? Ak môžeš, pokojne si 
to predĺž. Určite je to dobrý nápad. Takže sa 
uvidíme až na konci augusta? U tvojej mamy? 
(Pauza.) Dobre. A pozdrav odo mňa Davida. 
Objím ho za mňa, ak sa s ním ešte uvidíš. Dobrú 
noc.

IN FLAGRANTI (Hraná scena)

MARKUS Ak vás to zaujíma, neviem, či vás 
to vôbec zaujíma, ale všetko som vedel už 
pred tým ako ste odišli do Paríža. Dokonalé 
divadlo v mojom vlastnom dome. Pili sme 
víno, jedli bonbóny, Isabelle nám predviedla 
choreografiu. Vtipy, hudba, uvoľnená atmosféra, 
pohoda. A naraz prišla reč na Paríž. (Davidovi.) 
Akože mimochodom si sa zmienil, že počas 
Marianninho pobytu budeš v Paríži tiež. Spýtal 
som sa, čo tam budeš robiť a ty si mi bez 
zaváhania starostlivo vymenoval všetky plány 
a predniesol úboho nepremyslený zoznam ľudí, 
s ktorými sa máš akože stretnúť. Už v tomto 
momente sa mi to nepozdávalo, ale za všetkým 
si dala bodku ty, Marianne. Prerušila si Davidov 
monológ a spýtala si sa ho, či s ním pôjde do 
Paríža aj jeho žena. To bola veľmi zlá replika, 
ty herečka. Prečo? Lebo obaja, kurva, veľmi 
dobre vieme, ako to s jeho manželstvom je. 
Chyba, Marianne. Potom, asi po týždni, ako ste 

obaja odleteli som dostal list od jednej tvojej 
kolegyne. Od ktorej, to je jedno. Dosť ma to 
zobralo, nebudem vám klamať. Čo som mohol 
robiť? Čo sa raz stalo, sa už neodstane. Rozhodol 
som sa, že počkám, ako sa to vyvinie. Ešte som 
vás povzbudzoval, aby ste do toho Paríža šli. Mal 
som vás predsa rád. Kurva, boli ste moji najlepší 
priatelia. Nahováral som si, že keď budete spolu 
nejakú dobu, tak tá vaša vášeň vyhorí. Je to 
predsa vášeň, nie? Že vaša vášeň vyhorí a všetko 
sa vráti do starých koľají. Však, Marianne? Také 
veci sa u nás predsa už stali a naše manželstvo to 
nijak nepoznačilo.
MARIANNE Preto za nami prišiel do Paríža 
Goldberg?
MARKUS (Pokrúti hlavou.)
MARIANNE A tá choroba, keď si bol v Los 
Angeles?
MARKUS (Zasmeje sa.) Myslíš si, že som ochorel 
zo žiarlivosti? Bolo mi smutno, to je pravda. Áno, 
bol som smutný. Ale potom ste sa vrátili domov 
a ja som vedel, že váš vzťah prakticky skončil. 
Teraz je to horšie. Teraz tomu už musíme dať 
voľný priebeh.
MARIANNE Myslíš rozvod?
MARKUS Ešte neviem, čo tým myslím. (Pauza.) 
Myslím niečo, čo bude bolieť. (Pauza.) Budeš 
večerať doma?
MARIANNE Áno.
MARKUS Som tu autom, môžem ťa odviezť.
MARIANNE Aj ja som autom.
MARKUS Aha, áno. Veď viem.

MARTIN GOLDBERG (Hraná scéna)

MARKUS Ponúknem ti niečo na pitie? Nie? Pred 
tým, v tejto kancelárii sedel môj otec, ale keď 
som sa stal spoločníkom firmy, zanechal mi ju. 
Tá dáma na obraze je moja matka. Bola krásna, 
však? Zomrela, keď som mal tri roky. Marianne, 
si láskavá, že si na moju výzvu reagovala 
tak rýchlo. Viem, ako si vyťažená. Stále hráš 
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a skúšaš. Dokola a dokola. (Mlčanie. Marianne 
sa pozerá na Goldbergovu matku.) Mrzí ma, že 
sa nevidíme pri nejakej príjemnejšej príležitosti. 
S Markusom som absolvoval celý rad dlhých 
rozhovorov. Snažili sme sa dospieť k akejsi aspoň 
základnej schéme, o ktorej by sme mohli a mali 
diskutovať. Mimochodom, od Davida som sa 
dozvedel - náš rozhovor bol trochu nepríjemný- 
dozvedel som sa, že si nechceš najať advokáta. 
Čo najdôraznejšie ti musím odporučiť, aby si 
to dobre zvážila. Ušetrilo by ti to, nám všetkým 
by to ušetrilo veľa nepríjemností. Dovolil som si 
zostaviť zoznam niekoľkých vhodných, ktorí by 
ti určite veľmi pomohli. Všetko sú ženy a zároveň 
moje kolegyne. (Pauza.) Musím prejsť k veci. 
Ako zrejme tušíš, vieš… Markus sa cíti hlboko 
ukrivdený. Nemôžeme ignorovať skutočnosť, 
že to, čo sa stalo, ho stále trápi. Zdôrazňuje, že 
tvoj pomer s Davidom trpezlivo a zhovievavo 
znášal. Dúfal, že… ako by som to povedal… 
že vaša vášeň… že vaša vášeň vyhorí a že sa 
potom do manželstva vrátiš. Toto si želal a bol 
ochotný čakať. Dosť dlho čakať. Lenže takto sa to 
neskončilo. V januári… bolo to v januári?
MARIANNE (Prikývne.)
MARKUS Si sa s Davidom nasťahovala do 
zariadeného bytu. David vám zohnal podnájom. 
Vtedy Markus dospel k záveru, že si definitívne 
opustila vašu spoločnú domácnosť a bez jeho 
súhlasu si so sebou vzala aj Isabelle. Ak sa 
v niečom mýlim, pokojne mi do toho vstúp.
MARIANNE Pokračuj.
MARKUS Ja teda poznám najmä Markusovu 
verziu a jeho tvrdenia môžu byť ovplyvnené… 
no, to nič. Ak tomu rozumiem správne, žiadaš čo 
najrýchlejší rozvod.
MARIANNE Áno.
MARKUS Markus by na to dokázal pristúpiť, 
ale trochu váha. Myslí si, že by si mala dostať 
možnosť zvážiť svoju situáciu, a navrhuje 
dohodu o dvojročnej odluke manželov.
MARIANNE Prepáč, ale o tom sme sa už 

niekoľkokrát rozprávali. A vyjadrila som sa, 
myslím, jasne.
MARKUS V tom prípade prejdeme k okamžitému 
rozvodu. S vysporiadaním spoluvlastníctva 
problémy nebudú žiadne. Obe strany prejavili 
veľkorysosť. Problém nastáva s udelením 
starostlivosti o Isabelle.
MARIANNE Poslala som Markusovi list, kde 
navrhujem striedavú starostlivosť.
MARKUS S tým, že chceš, aby Isabelle bývala 
u teba a Davida.
MARIANNE Áno.
MARKUS Bohužiaľ, musím ti oznámiť, že Markus 
o tejto možnosti odmieta diskutovať. Mrzí ma 
to, ale nechce ustúpiť za nijakých okolností. 
Požaduje, aby bola Isabelle zverená výlučne 
do jeho starostlivosti, bez obmedzení. Aby dal 
tejto požiadavke príslušnú váhu…teda aspoň tak 
mi to povedal včera do telefónu… je ochotný 
vzdať sa všetkých medzinárodných záväzkov 
a v najbližšej budúcnosti ostať vo Švédsku. 
Zdá sa, že svoje rozhodnutie neberie na ľahkú 
váhu. Skvelú medzinárodnú kariéru vymení za 
možnosť žiť so svojou dcérkou. Myslím, že sa 
o tom už rozprával aj s vašou opatrovateľkou 
Siljou Toivonenovou… a…
MARIANNE Markus sa rozprával so Siljou, 
a ona… Prečo o tom nič neviem?
MARKUS Za to môžem ja. Keď tu bola minulý 
týždeň, apeloval som na ňu, aby ti nehovorila 
nič, kým to spolu nepreberieme. Je ochotná 
starať sa o Isabelle aj za iných…
MARIANNE Skrátka ste tieto veci riešili, bezo 
mňa. Za mojim chrbtom.
MARKUS Marianne, radím ti dobre, zožeň si 
advokáta.
MARIANNE Musím si zapáliť.
MARKUS Samozrejme. Páči, popolník.
MARIANNE Som z toho mimo. Nasralo ma to.
MARKUS Rozumiem. Ak chceš, môžeme skončiť.
MARIANNE Nie, pokračuj. Je to fakt zaujímavé.
MARKUS Markus je teda presvedčený, že pre 
Isabelle dokáže vytvoriť domov. Styk s dieťaťom, 
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pochopiteľne, veľkoryso a nedogmaticky 
umožní. To je jasné. Ale, čo sa starostlivosti týka, 
neustúpi. Myslím, že ti je jasné, že nie si zrovna 
v dobre pozícii. Pred takými dvadsiatimi rokmi 
by si pred švédskym súdom nemala vôbec 
šancu. Vtedy boli všetci veľkí moralisti. Do 
sporu sa zamieša aj úrad pre starostlivosť o deti. 
Vypracujú dôkladnú správu, v ktorej zhodnotia 
tvoje a Davidove možnosti.
MARIANNE Markus mi chce ublížiť.
MARKUS To je tvoja interpretácia.
ANNA BERGOVÁ (Hraná scéna)
BERGMAN Prepáč, že sa ťa takto na rovinu 
opýtam… Nie si náhodou tehotná?
MARIANNE Neviem. Asi v druhom mesiaci. Ale 
nie som si tým úplne istá. Pôjdem k doktorovi, 
hneď ako sa vráti z dovolenky. Býva mi zle…
BERGMAN Chceš si to nechať? Ešte raz prepáč, 
ale musím také veci vedieť.
MARIANNE Nič iné neprichádza do úvahy.
BERGMAN To znamená, že na súde už budeš 
vo štvrtom. Mali by sme si to nechať pre seba. 
Nebolo by dobré, keby to na pojednávaní niekto 
vytiahol. Už to niekto vie?
MARIANNE Budem to musieť nahlásiť v divadle. 
Visím na fermáne, mám niečo hrať v druhom 
skúšobnom období.
BERGMAN Tak to sa s tajomstvom môžeme 
rovno rozlúčiť. No, neviem. A ešte mám jednu 
zlú správu.
MARIANNE Úrad pre starostlivosť o deti?
BERGMAN Úrad pre starostlivosť o deti sa 
po nezvyčajne dlhom premýšľaní rozhodol 
odporučiť, aby bola Isabelle zverená Markusovi.
MARIANNE Bože. To nemôže byť pravda.
BERGMAN Vieš, vyjadrenie úradu má len 
odporúčací charakter. Ale väčšinou sa k nemu 
dosť prihliada. Je to úplne iracionálne a na súde 
sa to môže zmeniť.
MARIANNE Bože môj… to je fakt… ja už 
nevládzem.
BERGMAN Na druhej strane sa vaša situácia 
omnoho zlepšila. Máte pekný slušný byt, žijete 

usporiadane, chystáte sa vziať. A ešte tu je 
Isabellina stará matka, ktorá v tejto situácii hrá 
dôležitú úlohu.
MARIANNE Mama nám predsa zavarila, nie?
BERGMAN Nehnevaj sa na ňu. Myslela si, že pani 
Holstová je na našej strane. Nemohla vedieť, čo 
hrozí.
MARKUSOV NÁVRH (Hraná scena)
MARIANNE Ty mi nebudeš nič zakazovať.
DAVID Ak sa s ním stretneš, medzi nami je 
koniec, aby bolo jasné.
MARIANNE Ak chceš, tak bude koniec. Mám 
toho dosť. Možno máme riešenie na dosah ruky 
a ty tomu chceš zabrániť. A jediným dôvodom je 
tvoja sprostá žiarlivosť.
DAVID To sa ti ani trochu nezdá, že riskuješ? 
Ja neviem… asi ti začalo preskakovať, keď sa 
s ním chceš dobrovoľne stretnúť sama. Do 
piče, ja nechápem, ako si mohla s niečím takým 
súhlasiť?
MARIANNE Znel milo. A bol triezvy. Aj on toho 
má možno plné zuby. Ja neviem, možno mu 
niekto rozumný prehovoril do duše.
DAVID Pokojne si mysli, že žiarlim, je mi to 
jedno. Ale som si istý, že sa Markus chce…
MARIANNE Pomstiť? A ako by to asi urobil? 
Niekedy si tak strašne naivný, že nechápem, 
ako sa dokážeš stretávať s inými ľuďmi. Z tej 
tvojej povahy som niekedy už fakt vyčerpaná. 
Prečo nemôžeš aspoň raz prijať veci také, aké 
sú? Markus pochopil, že Isabelle je na tom 
zle a nerád by zničil ešte viac, ako sme už 
stihli zničiť my dvaja. Preto sa chce dohodnúť. 
Nedokážeš pochopiť, že Markus je výnimočne 
spoľahlivý človek? Markus žiadnu pomstu 
nechystá. Poznám ho, nepodobá sa to na neho. 
Je na tom rovnako zle ako ja, ty a Isabelle. 
Možno mi chcel ublížiť tým, že ma pripraví 
o Isabelle. Ale uvedom si, čo všetko by preto 
musel obetovať. Celú zahraničnú kariéru. A obaja 
vieme, koľko pre neho znamená. Je to proste 
strašne jednoduché, David.
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DAVID A to niekoľkomesačné mlčanie sa už 
akože nepočíta? Vlastne sa nič nestalo, áno? 
Čo tvoje trápenie, strach a ponižovanie? 
Nič z toho, čím sme si prešli, sa neráta? Iba 
preto, že v záchvate nejakej sentimentálnej 
dobrosrdečnosti vyhlásil, že našiel riešenie. 
Prečo ti to riešenie nepovedal do telefónu?
MARIANNE Ja absolútne rozumiem, prečo sa 
so mnou chce porozprávať sám, bez právnikov 
a aby si pri tom nebol ani ty. Žila som s ním 
jedenásť rokov, takže ho dosť dobre poznám.
DAVID Tohto Markusa už nepoznáš a nemôžeš 
tušiť, aký je za tým úmysel. Tá tvoja náhla 
dôvera mi príde absurdná. Ten človek sa prejavil 
s toľkou nenávisťou, s toľkým ponižovaním… 
viac sa ani nedalo.
MARIANNE A my sme ho neponižovali? Napadlo 
ti niekedy, ako sme ho ponižovali my?
DAVID Áno, napadlo. A uvedomujem si to aj 
teraz. A preto si myslím, že od neho nemôžeme 
čakať nič dobré. Kurva, Marianne! Naozaj 
nechápeš, že ten človek môže byť nebezpečný? 
Vôbec netušíš…? (Odmlčí sa.)
MARIANNE Mám návrh.
DAVID Aký návrh?
MARIANNE Zavoláme právničke.
DAVID Akej právničke, kurva?
MARIANNE Bergovej, predsa. Koľko je hodín? 
Pol dvanástej. Myslíš, že už je neskoro?
DAVID Určite jej zavolaj. Možno poradí niečo 
rozumné. Máš číslo?
MARIANNE Mám ho zapísané v adresári. Nie, to 
mám iba číslo do práce.
DAVID Možno je v zozname.
MARIANNE Tu je to - Anna Bergová, advokát, 
663 35 35. Zavoláš jej ty, či ja? Asi má 
odkazovač. Takže ju aj tak…
DAVID Ty jej zavolaj…
MARIANNE Dobre, tak volám. 663 35 35. 
Neberie. Ozval sa odkazovač. Už je dosť hodín.
BERGMAN Dobrý deň, momentálne som mimo 
linku. Nechajte mi, prosím, odkaz a ja vám 
zavolám späť.

MARIANNE Anna, tu Marianne. Mám dôležitú 
otázku a dosť to ponáhľa. Ide o to, že…
BERGMAN…haló, to si ty. Bola som v kúpeľni 
a počula som tvoj hlas. Ako sa máš?
MARIANNE Prepáč, že volám tak neskoro.
BERGMAN Nič sa nedeje, chodievam spať 
neskoro.
MARIANNE S Davidom preberáme takú vec… 
a dohodli sme sa, že… chceli by sme, aby si nám 
poradila. Nevieme, čo by bolo rozumnejšie…
BERGMAN Dobre. Rada. O čo ide?
MARIANNE Ozval sa mi Markus a požiadal ma 
o stretnutie. Ale chce sa so mnou stretnúť sám. 
Rozumieš.
BERGMAN Povedal ti, čo chce?
MARIANNE Iba, že má nejaký návrh, ktorý sa 
týka starostlivosti o Isabelle. Pôsobil celkom 
vyrovnane. Neviem. Nehovorili sme spolu veľmi 
dlho…
BERGMAN Povedal niečo konkrétne?
MARIANNE Nie. Nič konkrétne. Ale zdalo sa mi, 
že mu záleží na tom, aby sa celá vec…
BERGMAN (Preruší ju.) A čo si mu povedala?
MARIANNE Povedala som mu, že sa s ním, 
samozrejme, chcem stretnúť čo najskôr. Zajtra 
večer.
BERGMAN A kde sa máte stretnúť?
MARIANNE Má ma vyzdvihnúť a potom… 
Povedal, že o tom, kam pôjdeme, rozhodnem ja.
BERGMAN Čo na to hovorí David?
MARIANNE Zúri. Chce mi to zakázať. Povedala 
som mu, že mi nič zakazovať nebude. No, 
hádame sa o tom, tak sme sa dohodli, že ti 
zavoláme.
BERGMAN Takže vám mám poradiť?
MARIANNE Prosím. Bola by som, boli by sme ti 
vďační…
BERGMAN Poviem ti, že v takýchto prípadoch 
existuje také jednoduché pravidlo. Opakujem 
ho všetkým dokola. Každý skúsený právnik 
radí klientom, aby sa s ohrdnutým manželom 
nestretávali sami. Takže…sami v žiadnom 
prípade.
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MARIANNE (Po pauze.) Ale ja som mu to už 
sľúbila.
BERGMAN Ak by si chcela môžem Markusovi 
zavolať, alebo jeho právnikovi, a to stretnutie 
zrušiť. Môžem povedať, že som ti to vyhovorila 
ja.
MARIANNE Pripadá mi to trochu smiešne. 
Poznám Markusa.
BERGMAN Poznala…lepšie povedané.
MARIANNE Nahneváš sa, ak tvoju radu 
nepríjmem?
BERGMAN Nie, nenahnevám. Ale trvám na tom, 
že sa chystáš urobiť veľmi nerozumný krok. Je to 
riskantné. Navyše, máš predsa Davida.
MARIANNE Predovšetkým mám Isabelle.
BERGMAN No dobre. Musíš sa rozhodnúť sama, 
ja ti môžem iba poradiť. Potom mi každopádne 
zavolaj. Budem rada, ak mi o tom porozprávaš.
MARIANNE Áno, jasné, že zavolám. Dobrú noc, 
Anna.
BERGMAN Dobrú. A nepobite sa s Davidom. 
Myslím v prípade, ak nepríjmeš moju radu. A to 
asi nepríjmeš. Aspoň ho pozdravuj, asi je niekde, 
vedľa teba. Tak dobrú noc.
MARIANNE Áno, je vedľa mňa. Aj on ťa 
pozdravuje. Dobrú noc. A ďakujem… (Položí.) Ja 
sa tým nemôžem riadiť.

POROZPRÁVAJ MI O TOM…  
(Hraná scéna)

MARIANNE Nevravel si, že dnes budeš spať 
doma?
DAVID Áno, ale okolo jedenástej som začal byť 
dáky nepokojný, tak som šiel sem. Stál som pri 
okne a pozeral sa na ulicu. Asi dve hodiny. A pol 
jednej ste prišli. Potom ste viac ako hodinu 
sedeli v aute.
MARIANNE No, hej. Natiahlo sa to.
DAVID Čo váš rozhovor? Spokojná?

MARIANNE Markus mi sľúbil, že bude súhlasiť 
s tým, aby bola Isabelle zverená do mojej 
starostlivosti. Bez námietok. Konečne mier.
DAVID (Chvíľu mlčí.) To znie dobre.
MARIANNE Áno, uľavilo sa mi.
DAVID Dokonca by sa dalo povedať, že to znie 
až príliš dobre.
MARIANNE (Unavene.) Nerozumiem. Chceš tým 
niečo povedať?
DAVID Boli ste aj u Markusa doma?
MARIANNE Áno, boli.
DAVID A? Nejaké komplikácie?
MARIANNE Aké komplikácie? Riešili sme 
praktické záležitosti a potom sme sa rozprávali, 
kto na tom teraz ako je. Po takej dlhej dobe ticha 
mi to pripadlo dosť prirodzené.
DAVID Hm. A potom?
MARIANNE Potom? Neviem, čo tým myslíš. 
Markusovi sa dosť uľavilo. Teraz, keď sa vyriešili 
naše problémy, môže obnoviť kontakty 
s Detroitom. Dostal od nich ponuku robiť 
šéfdirigenta. Lenže ich musel odmietnuť.
DAVID To je všetko?
MARIANNE Spomenul nejakú priateľku. Ale len 
tak, medzi rečou. Myslím si, že je vydatá.
DAVID Takže spolu nebývajú?
MARIANNE Zrejme nie.
DAVID Nalejem si trochu vína.
MARIANNE Dopi moje. Ja už nebudem.
DAVID (Naleje si do pohára víno. Trasie sa mu 
ruka.) Si unavená?
MARIANNE (Je jej do plaču.) Šialene.
DAVID Takže o siedmej ste šli rovno k Markusovi 
domov. A boli ste tam zhruba do polnoci. 
A potom ste pred domom sedeli v aute 
a rozprávali sa. Do pol druhej?
MARIANNE Najskôr sme sa šli previezť do 
Jánskeho lesíka. Zo začiatku sme sa obaja 
chveli. Povedali sme si, že sa asi potrebujeme 
trochu upokojiť. Na tom nie je nič čudné. Toto 
má byť akože výsluch? Ak si myslíš, že som sa 
s Markusom vyspala, tak sa mýliš.
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DAVID Ja si nič nemyslím, Marianne. Ale ak mám 
byť úprimný, tak som sa o teba naozaj veľmi bál.
MARIANNE Rozumiem ti. Úplne. Prepáč. Ak 
budeš chcieť, môžme sa o tom porozprávať ešte 
zajtra. Odpoviem ti na všetky otázky pravdivo. 
Ak som bola nepríjemná, prepáč mi to, prosím. 
(Pokúsi sa dať Davidovi pusu, ten uhne.)
DAVID Ešte chvíľu počkaj, prosím.
MARIANNE Dobre. Ako chceš.
DAVID Chcem ťa o niečo poprosiť.
MARIANNE To znelo vážne.
DAVID Skôr smiešne.
MARIANNE Nemôžeme to nechať na zajtra?
DAVID Chcem, aby si si vyzliekla nohavičky.
MARIANNE (Mlčí.)
DAVID Poprosil som ťa, aby si si vyzliekla 
nohavičky.
MARIANNE A to je podľa teba v poriadku?
DAVID Chcem sa iba pozrieť, či na nich nemáš 
fľaky od semena. Mám taký pocit, že v jednom 
rozhodujúcom bode ma klameš. Myslím si, že 
si sa s Markusom vyspala. Ak si mi povedala 
pravdu, nepotrebujem žiadne dôkazy.
MARIANNE (Mlčí.)
DAVID (Mlčí.)
MARIANNE Spali sme spolu. Povedal mi, že keď 
sa s ním vyspím, Isabelle mi nechá.
DAVID Kde ste to robili?
MARIANNE V aute. Markus navrhol, aby sme 
šli k nemu. Ale ja som to chcela mať čím skôr 
za sebou. Presadli sme si na zadné sedadlo. 
Vyzliekla som si nohavičky, rozopla som si 
blúzku a podprsenku. Potom som si naňho 
obkročmo sadla. Postavil sa mu hneď, ale stále to 
naťahoval, pohryzol ma na bradavke, mám tam 
malú modrinu, chceš to vidieť? Potom chcel, aby 
som mu ho fajčila, ale nespravil sa. Otvoril dvere, 
vystrčil ma z auta, obrátil ma na chrbát a vrhol 
sa na mňa. Konečne dostal orgazmus. Potom 
sme sa obliekli, išli sme k nemu domov a vypili 
pár pohárov vína. Želal si, aby sme pri tom boli 
nahí. Vyzliekli sme sa a súložili na zemi. Urobil mi 
to zozadu. Po celý čas som sa bála, že mi ublíži. 

Potom chcel aby som sa urobila, pokúšala som 
sa pred tým ubrániť, ale on na tom trval, a tak 
som si povedala, že je to už aj tak jedno. Dostala 
som orgazmus, aj keď som nechcela. Chcela som 
si zavolať taxík, ale Markus povedal, že si ešte 
ľahneme do postele a budeme sa objímať ako za 
starých dobrých čias. Tak sme si ľahli. Nakoniec 
ma odviezol domov, ale mne sa nechcelo 
vystúpiť z auta, lebo som videla, že stojíš za 
oknom. Poprosila som Markusa, aby sme aspoň 
obišli blok, ale on povedal, že môžeš počkať. 
Vraj ti neublíži, keď budeme sedieť v aute 
a priateľsky sa zhovárať. Tak som tam ostala 
sedieť, aj keď som o tebe vedela. Pobozkal ma 
a povedal, že to bolo krásne ukončenie jedného 
dlhého priateľstva.
BERGMAN A DAVID (V nasledujúcom monológu 
sa sa výpovedi striedajú alebo dopĺňajú.) 
Marianne je preč a tak už nikdy neodčiním, 
čo sa v tú noc udialo. Keď si teraz, s takým 
veľkým časovým odstupom na to spomeniem, 
ako som sa choval, hanbím sa ako pes. Bolo to 
otrasné. Bol som unavený, vysilený. Nehovorím 
to preto, aby som sa obhájil. Možno dúfam, že 
to aspoň trochu vysvetlí prečo som… (Pauza.) 
Bola to šialená noc. A je to moja vina. Teraz si 
uvedomujem, že je to moja vina: Marianne sa 
vráti domov zničená a ponížená. Nájde odvahu 
povedať mi všetko, čo sa stalo. Do detailov. 
Neplače. Ale prežíva zničujúcu úzkosť. Neprosí 
ani sa neospravedlňuje. Asi si myslela, že 
zareagujem ako dospelý človek. Neviem, čo si 
myslela alebo v čo dúfala. Teraz, keď jej zrazu 
niet, si oneskorene uvedomujem, že nepodviedla 
ona mňa, ale že som tým najhanebnejším 
spôsobom podviedol ja ju. Nechal som ju v tom 
najdôležitejšom okamihu nášho spoločného 
života napospas osudu. Povedala mi iba toto: 
„Nemôžeš to, prosím, skúsiť pochopiť.“ Nemôžeš 
skúsiť byť aspoň trochu milý? Veľmi to bolí.“ 
Ale ja som bol ako v tranze. Celú noc som ju 
zúrivo vypočúval. Keď na to dnes spomínam, 
a spomínam na to dosť často, je to ako filmové 
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zábery, jasné a zreteľné zábery. A repliky, 
repliky… všetko sa mi v mysli vracia. Takto som 
vyvádzal hodiny a hodiny. Bolo to niečo ako 
posadnutosť. Asi by som mal dodať, že trpím 
niečím, čomu sa hovorí retrospektívna žiarlivosť. 
Pri našej intenzívnej erotickej parížskej eskapáde 
som sa Marianne, skôr len tak zo žartu, opýtal 
na jej predošlé erotické skúsenosti. Dôverne 
sa chytila do pasce, môj záujem ju skoro 
dojal. A tak začala rozprávať. Dosť podrobne. 
O svojom vzťahu k Markusovi. Zdôverila sa mi, 
že s ním, za určitých okolností, vedela dosiahnuť 
taký precítený zážitok, aký nemala už nikdy 
predtým, ani potom. Tie slová sa vryli do mojej 
duše a zmenili sa na malú ale zapálenú ranu. 
V tú noc, v tú noc keď došlo k tej katastrofe, sa 
rana zase otvorila. Nemohol som tomu nijako 
zabrániť. Vidím sa seba. Vidím Marianne, jej 
tvár. Nie že by som kričal, alebo ju udrel. Bol 
som absolútne pokojný, a skoro až zdvorilý, ale 
chcel som od nej aby mi dopodrobna všetko 
porozprávala: „Cítila si rozkoš, mala si z tých 
vašich prostocvikov pôžitok, bolo to medzi vami 
ako predtým, ako si mi to tak odvážne opisovala 
v Paríži? Zabudla si na naše dieťa? Vy ste naše 
dieťa pošpinili, ty si ho pošpinila. Zahodila si 
za hlavu všetky výčitky? Alebo ťa zlé svedomie 
vzrušovalo? Dohodli ste sa, že sa ešte stretnete? 
Možno si typ, čo potrebuje niekoľkých milencov 
naraz. Možno to stimuluje tvoje libido. Možno 
si to chceš rozdať teraz so mnou, ved povedz. 
Nedráždi ťa tá predstava?“ Pamätám si, že 
Marianne akoby onemela. Pamätám si jej tvár. 
Pozerala sa na mňa, nespúšťala zo mňa pohľad, 
neplakala, iba tlmeným hlasom povedala:

MARKUS A ISABELLE (Hraná scena)

ISABELLE Pred babkinou vilou je lúka. Pasú sa 
tam ovečky. Nie sú to jej ovce, pasieva ich tam 
jeden sedliak zo susedstva. Chcela som jednu 
pohladkať, ale všetci vraveli, že to sa nedá, 

že ovce sa cudzích boja. Zobrala som kúsok 
knäckenbrotu a chodila som od jednej ovce 
k druhej, lenže ako som sa sa k nim priblížila, 
utiekli.
MARKUS A nakoniec ťa to omrzelo, však?
ISABELLE Nie, neomrzelo. Bola som odhodlaná. 
Povedala som si, že keď za nimi nebudem stále 
behať a radšej si s kúskom chleba v ruke sadnem 
niekam na kameň a nebudem sa hýbať, začne im 
to vŕtať v hlave, budú zvedavé a prídu sa pozrieť 
čo som zač, že si tam len tak sedím.
MARKUS Takže si si sadla na kameň a čakala?
ISABELLE Sedela som tam úplne bez pohnutia 
niekoľko hodín. Babka mi prišla povedať, že už 
je večera, ale ja som jej povedala, že nemám 
čas, a tak ma tam nechala a navečerala sa iba 
s Fabianom a tetou Elsou.
MARKUS A čo sa stalo potom?
ISABELLE Objavila sa tam taká strašne veľká 
stará ovca. Bola trochu huňatá a so sebou mala 
dve jahniatka. Najprv si ma dlho obzerala. Potom 
rýchlo prešla ku mne, tuto ma drgla s pyskom 
(Ukáže na hruď.), opatrne si odo mňa vzala ten 
chleba a začala ho žuť. Ja som sedela ako socha, 
občas sme sa na seba pozreli. Natiahla som ruku 
a položila som ju tej ovci na hlavu. Najskôr úplne 
pokojne stála a potom odišla.
MARKUS Spoznala ťa aj na druhý deň?
ISABELLE Nie, na druhý deň to bolo to isté, 
čo predtým. Mohla som byť blízko nej, ale keď 
som natiahla ruku a chcela sa jej dotknúť, ušla. 
Nakoniec ma to prestalo baviť. Babka povedala, 
že zo mňa tá ovca cíti psa a preto za mnou 
nechce ísť.
MARKUS Počuj, Isabelle, chcel by som sa 
s tebou porozprávať.
ISABELLE My nepôjdeme do kina?
MARKUS Do kina môžme ísť niekedy inokedy.
ISABELLE To je jasné, že môžeme, ale bolo by 
fajn, keby sme šli dnes. Nikdy neviem, kedy máš 
čas.
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MARKUS Pôjdeme do toho istého kina a na ten 
istý film zajtra večer, dobre? To mi vyhovuje, je 
sobota.
ISABELLE Ale nemôžeš na to zase zabudnúť.
MARKUS Sľubujem, že nezabudnem.
ISABELLE A čo je také dôležité, že nemôžeme ísť 
do kina dnes, aj keď si mi to sľúbil.
MARKUS Mala by si sa dozvedieť čo sa 
v skutočnosti deje, Isabelle. Si už dosť veľká na 
to, aby si to pochopila. Preto sa musíme spolu 
porozprávať.
ISABELLE Ale možno to vôbec nechcem počuť.
MARKUS My dvaja sme sa vždy dobre 
porozprávali, nie?
ISABELLE To hej.
MARKUS Chcem ťa upozorniť, že to čo ti 
poviem, bude bolieť. Musí to bolieť. Je to 
podobné ako u doktora. Bude to bolieť, aby si 
vyzdravela. Rozumieš, ako to myslím?
ISABELLE Prečo to musí bolieť?
MARKUS Ide o to, že už nie som tvoj tatino. 
Súd rozhodol, že už nie som tvoj otec. A súdy 
musí človek rešpektovať a zmieriť sa s tým. My 
dvaja spolu nemôžeme byť, kedy sa nám zapáči. 
O tom, kedy sa môžme stretnúť, rozhodujú iní. 
Rozumieš?
ISABELLE Ale kto o tom rozhoduje?
MARKUS Tvoja matka. A možno aj David, to 
presne neviem. Jednoducho iní ľudia. Ak s tebou 
zajtra budem chcieť ísť do kina, budem ich 
musieť požiadať o dovolenie.
ISABELLE To mi pripadá dosť čudné.
MARKUS Pripadá ti to čudné, lebo to aj je 
čudné. Obzvlášť ak si uvedomíš, že tvoja matka 
možno - ako by som to povedal? - o teba nemá 
veľký záujem.
ISABELLE Akože nemá záujem.
MARKUS No veď predsa vieš, že odišla 
s Davidom a teba nechala u babky. A potom 
si ochorela. Dostala si chrípku. Lenže mame 
to bolo jedno, nenamáhala sa ísť domov, aby 
sa o teba starala, chcela byť radšej s Davidom 
v Paríži. Tiež si musíš uvedomiť, že babka 

- tá je dobrá a má ťa rada - ale je už stará 
a unavená. Pre ňu je už všetko namáhavé. To 
je pochopiteľné. Vyčerpáva ju mať teba aj 
Fabiana každý deň u seba doma. A Silja teraz 
odíde do Fínska a vydá sa tam. Ale ja sa o teba 
starať nesmiem. Tak to rozhodol súd. Keď sa 
o teba napriek tomu postarám a niekam spolu 
odídeme, pošlú ma do väzenia. V jednom kuse 
musím byť opatrný, aby som sa s tebou predsa 
len vídať mohol. Vieš, že ma David s mamou 
nemajú radi. Neznesú ani pomyslenie, že vôbec 
existujem. Takže ťa nesmiem mať rád tak, ako 
chcem, pretože potom by som s tebou nemohol 
byť vôbec. Asi vieš, že mama mala istý čas dieťa. 
Vedela si to?
ISABELLE Nie. (Začne jej byť zima.)
MARKUS Je to tak. Tvoja matka mala dieťa 
a jeho otcom bol David. Ale on nechcel dieťa 
a tvojej matke záležalo iba na Davidovi. Tak 
David poprosil jedného doktora, aby to dieťa 
nožom a kliešťami vytiahol. A tak umrelo. To 
všetko ti hovorím preto, že sa o teba bojím. 
Budeš dosť osamelá, Isabelle. A prídeš na to, 
že byť na svete tak sama, ako budeš ty, je veľmi 
smutné. Problém je v tom, že nemáš nikoho, 
komu by si mohla dôverovať. No úplne najťažšie 
zo všetkého je, keď človeka nikto nemá rád. To 
je v živote úplne najťažšia vec. Hovorím ti to 
všeto radšej dopredu, aby si pravdu nemusela 
odhaľovať postupne. Je lepšie, keď vieš, čo sa 
naozaj deje. Rozumieš mi, Isabelle?
ISABELLE Ja neviem, hádam hej.

MARIANNE U PSYCHIATRA  
(Hraná scena)

MARIANNE Asi pár týždňov po potrate som 
sa vrátila do divadla a pomerne rýchlo ma 
obsadili do Euripidových Bakchantiek. Hrala 
som náčelníčku zboru a bola som za to naozaj 
vďačná, lebo samoty a nekonečných obáv, 
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ktorých predmetom bola najmä Isabelle, som 
mala už po krk. So zborom sa veľa skúšalo. 
Bolo na tom naozaj veľa roboty spojenej 
s tancom a spevmi. A raz na jednej takej skúške 
zničoho -nič zhasol pracák. Inšpicient zavolal 
na ústredňu, aby zistil, čo sa stalo. Dozvedeli 
sme sa, že tma nie je iba v divadla, že elektrina 
vypadla vo veľkej časti mesta. Tak sme si 
posadali na čierny zamatový koberec, niekto 
našiel sviečky, tak sme ich zapálili a položili 
uprostred nášho kruhu. Dirigent navrhol aby sme 
si prešli spevy, ktoré sa už vedeli naspamäť. Za 
oknami bola víchrica, šero sa zhusťovalo, zastavil 
sa čas a nastala úplne magická atmosféra: 13 
žien v rôznom veku, v dlhých čiernych sukniach, 
usadených na zemi, jedna vedľa druhej. Sedela 
som tam, spievala a cítila vnútorný pokoj 
z toho, že som prešla životnou krízou, skoro 
katastrofou, z ktorej som vlastne vyviazla živá, 
možno zdravá. A možno aj poučená. Naraz na 
druhej strane skúšobne niekto otvoril dvere. 
Jedna z našich telefonistiek. Po špičkách prešla 
k nášmu krúžku a sklonila sa nado mnou. Hneď 
mi napadlo, že sa niečo stalo Isabelle, ale ona 
pokrútila hlavou, že nie a ťahala ma zo skúšobne 
preč, aby so mno mohla hovoriť osamote. 
Markus sa pokúsil o samovraždu, odviezli ho 
do nemocnice. O pol hodiny som už bola na 
oddelení jednotky pre intenzívnu starostlivosť. 
Sestra Elin mi stručne a vecne povedala čo sa 
stalo. Priviezli ho okolo jedenástej dopoludnia. 
Ležal v hlbokom bezvedomí a všetky ich pokusy 
s oživovaním boli neúspešné. Užil lieky na 
spanie, zrejme už v sobotu. Potom sa ma sestra 
opýtala, či sa chcem porozprávať s ošetrujúcim 
lekárom. Nechcela som. Nakoniec sa sestra 
zmienila o nejakej pani Danieliusovej, ktorá 
prišla v Markusovej sanitke ako doprovod. Práve 
vraj odišla, ale má sa o chvíľu vrátiť. Potom 
ma sestra zaviedla do Markusovej izby. Cítila 
som akúsi zvláštnu nesmelosť a neodvážila 
som sa Markusovi pozrieť do tváre a tak som 
pohľad upierala na jeho ruky. Odvážila som sa 

až po chvíli. Jeho tvár bola drobná. Ústa mal 
pootvorené, odfukoval s dlhými prestávkami. 
Mal oceľovo sivé vlasy a na brade niekoľkodňové 
strnisko. Popraskané pery. Priblížila sa ku mne 
smrť. (Pauza.) Samota. Scudzenie. Áno. Celú 
cestu som šla domov peši, čo mi trvalo asi 
hodinu. Zavolala som sestre: Markus bol už 
mŕtvy. Išla som za Isabelle. Sedela pri písacom 
stolíku a učila sa do školy. Povedala som jej, 
že Markus zomrel. Zostala nehybne sedieť 
za stolom a ruky mala položené na učebnici. 
Niekoľkokrát naprázdno preglga, potom zhasla 
lampičku, ale nepovedala nič. Chvíľu som sedela 
na jej posteli, natiahla som ruku, aby som sa jej 
mohla dotknúť ale ona uhla. Spýtala som sa jej, či 
chce byť radšej sama. Prikývla.

BERGMANOV OSTROV PO DRUHÉ

BERGMAN A MARKUS (V nasledujúcom 
monológu si list vymenia, pretože list je ťažko 
čitateľný.) Priniesla si Markusov list? (Marianne.) 
Môžem? Začiatok je dosť nezrozumiteľný, 
ale tuto - no veď prečítam. (Číta.) Dvaja starí 
priatelia, lepšie povedané známi, boli nejaký čas 
manželmi. Rozhodli sa, že už ďalej žiť nebudú, 
pretože ona bola veľmi vážne chorá a on si 
nevedel život predstaviť bez nej. Zistili si, čo 
na to treba: ak by ich dva dni nikto nevyrušil, 
stačilo by na osobu asi päťdesiat piluliek na 
spanie. Tie lieky zjedli, ľahli si spolu do postele, 
chytili sa za ruky a spoločne umreli. Chcel som, 
aby sme to isté urobili ja a Isabelle. Aj som jej 
vysvetlil ako to spravíme. Ak by o tom náhodou 
niekto pochyboval, tak áno, Isabelle chcela 
umrieť so mnou. Dohodli sme sa, že ku mne 
príde v sobotu, ráno o desiatej. Čakal som na ňu 
niekoľko hodín. Nakoniec som jej zavolal a spýtal 
sa jej, kedy príde. S plačom mi odpovedala, 
že nepríde, pretože sa bojí. Pokúšal som sa ju 
upokojiť. Povedal som jej, že každý človek môže 
zmeniť svoj názor, najmä nech kvôli tomu nemá 
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výčitky. Nakoniec som povedal, že náš plán 
ruším, a že niekedy v týždni spolu pôjdeme 
na koncert, a že ju mám radšej ako kohokoľvek 
iného, a nech by sa stalo čokoľvek, budeme 
navždy nerozlúčiteľne spojení. Upokojila sa. 
Myslím, že sa upokojila. Alebo aspoň prestala 
plakať. A tak som sa rozhodol, že odídem sám. 
(Pauza.) Ďalej to už vôbec nedáva zmysel a je 
to skoro nečitateľné. Tu je ešte kúsok: (Číta.) 
Zobrali mi Isabelle a teraz tu stojím s prázdnymi 
rukami. A tomuto už vôbec nerozumiem: (Číta.) 
V podstate som už mŕtvy. Žiadny podpis. Iba 
toto: (Číta.) Takto to je, a bude to tak navždy.
BERGMAN Tak to je asi všetko.
(Všetci chvíľu mlčia.)
MARIANNE Ak mám byť úprimná, nie som 
s tvojou Marianne úplne spokojná.
BERGMAN S mojou Marianne?
MARIANNE (Davidovi.) Ty si spokojný 
s Davidom?
DAVID (Mávne rukou.) Čo ja.
MARIANNE Markus?
MARKUS No, povedal by som, že sa objavilo až 
príliš veľa otáznikov.
BERGMAN Áno. To je pravda. (Zahovára.) A ako 
to medzi vami nakoniec dopadlo?
DAVID Konečne som natočil film. Taký… 
povedzme, že skromný. Ale natočil som film.
MARIANNE Dali mu veľmi malý rozpočet.
DAVID Odohrával sa na opustenom ostrove. 
Točili sme asi dva mesiace.
MARIANNE Podviedol ma s novým, teraz mám 
na mysli s úplne novým objavom.
DAVID V tom filme hrala hlavnú úlohu.
MARIANNE David si myslel, že ho to prejde 
a poprosil ma, aby som bola trpezlivá.
DAVID (Marianne.) A tolerantná.
MARIANNE (Zasmeje sa.) Áno. A tolerantná.
BERGMAN A bola si?
MARIANNE Nebola. Ani trpezlivá ani tolerantná. 
(Všetci, okrem Bergmana sa smejú.)
BERGMAN Ešte dlho si sa z toho nemohla 
dostať. A neskôr sa z vás stali priatelia na život 

a na smrť. Aj keď dôkladne odlúčení. A potom sa 
Marianne utopila.
MARIANNE Áno. Zomrela pred niekoľkými 
rokmi.
BERGMAN A to je koniec.
MARIANNE Takto to, bohužiaľ, skončilo.
BERGMAN Ďakujem vám za pomoc.
MARIANNE Hádam sa len ešte uvidíme, nie? 
V divadle alebo niekde inde.
BERGMAN Bohvie. Prestal som si robiť plány.
MARKUS Asi by sme už mali ísť. (Naznačí, že 
Isabelle mu zaspala v náručí.)
MARIANNE Tak ahoj.
DAVID (Potľapká Bergmana po ramene ako 
pozdrav.)
BERGMAN Bude mi tu bez vás smutno.
MARIANNE Ďakujeme. To si povedal pekne. 
Dobrú noc.
BERGMAN Dobrú noc.
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