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Pavol Valachovič
DRÁMA SA KONČÍ, HISTÓRIA SA OPAKUJE

Dráma života

Žiadny dramatik nedokáže vymyslieť takú drámu ako sám 
život. Svojím umeleckým nadaním dokáže maximálne napo-
dobniť a sprístupniť divákom a poslucháčom to, čo sa odohrá-
va v každodennom živote obyčajných ľudí či kráľov, vládcov 
a panovníkov. Nie je to inak ani v prípade dramatického a váš-
nivého vzťahu Herodesa, jeho manželky Herodiady a jej dcéry 
Salome. Vzťah týchto troch ľudí navzájom, ako aj ich obete, 
Jána Krstiteľa, už dvetisíc rokov fascinuje umelcov všetkého 
druhu – dramatikov, hudobných skladateľov, maliarov, ale aj 
recipientov ich umeleckých diel.

Dráma národa

Saul, Dávid a Šalamún vytvorili silný židovský štát, v kto-
rom mohli Židia nájsť vyústenie myšlienky vyvoleného náro-
da, ktorému jeho Boh udelil milosť a možnosť existencie. Jed-
notný štát však nevydržal dlho a rozdelil sa, pretože vyvole-
ný národ nedokázal žiť v jednom štáte. Rozdelenie sa po troch 
storočiach existencie stalo príčinou toho, že najprv si asýrsky 
Sargon II. (v rokoch 722 – 721 pred n. l.) podmanil severný ži-
dovský štát, o niečo neskôr si Babylon podmanil aj druhý ži-
dovský štát s hlavným mestom Jeruzalemom. Dôsledkom ne-
bol len zánik dvoch židovských štátov, ale aj „rozptýlenie“ (di-
aspora) židovského obyvateľstva v rozsiahlych štátnych útva-
roch Blízkeho východu. Vyvolenosť národa sa prejavovala čo-
raz viac v čo najdôslednejšom dodržiavaní „zmluvy“ so svo-
jím Bohom, na ktoré poukazovali vyvolení národa – proro-
ci. Tí neustále pripomínali synom vyvoleného národa povin-
nosť dodržiavať vieru otcov vo všetkých dôsledkoch, v plnom 

Juan Bautista Villalpando: Plán Jeruzalema, 1727 
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rozsahu. Jej nedodržiavanie malo vždy za následok Boží hnev 
a prísny trest. Proroci neustále zdôrazňovali vyvolenosť židov-
ského národa, podriadenosť Bohu, ale aj nádej, že sa ich „ba-
bylonské zajatie“ raz skončí. Stalo sa tak vtedy, keď si Perža-
nia podmanili Babylon (r. 539 pred n. l.) a perzský Kýros Veľ-
ký (vládol 559 – 530 pred n. l.) povolil židovským rodinám ná-
vrat späť do „zasľúbenej zeme“.

Hoci Židia nezískali možnosť obnoviť svoj samostatný štát, v Je-
ruzaleme vystavali druhý chrám pre svojho Hospodina, ktorý 
pretrval viac ako päťsto rokov. Obnovili sa náboženské obrady, 
obnovil sa kňazský stav, ktorý spájal židovský národ so svojím 
Bohom. A obnovila sa aj myšlienka mesiáša, v ktorom bude pre-
žívať Dávidov rod a ktorého vláda bude na zemi trvať večne.

Ani perzské uvoľnenie náboženského života však neprinieslo 
Židom vytúžený vlastný štát. Naopak, po porážke posledného 
Achajmenovca Dáreia III. macedónskym kráľom Alexandrom 
Veľkým znamenalo novú nadvládu, tentoraz pogréčtených Se-
leukovcov. Už Alexandrova vláda alebo vláda jeho nástupcov, 
helenistických panovníkov, znamenala otvorenie hraníc me-
dzi štátmi a možnosť aj pre Židov žiť na rozsiahlom teritóriu 
od Európy až po Indiu. Nová diaspora prispela k vytváraniu 
silných židovských komunít v helenistických centrách vte-
dajšieho sveta – v Alexandrii, neskôr aj v Antiochii, Aténach 
a ďalších veľkomestách. Židovstvo sa čoraz viac konfrontova-
lo s gréckym a helenistickým náboženstvom, s gréckou a hele-
nistickou kultúrou. Objavujú sa aj prvé literárne útoky proti 
Židom, takže tí na svoju obranu vytvorili prvý grécky preklad 
Starého zákona – Septuagintu. Židovská predstava o jedinom 
Bohu a náboženské zvyklosti tak boli v gréckom jazyku sprí-
stupnené okolitému svetu. 

Existencia Židov 
v rámci helenistic-
kých štátov sa však 
prejavovala aj veľ-
mi negatívne. Pto-
lemaiovský Egypt 
a seleukovská Sýria 
neustále bojovali 
o nadvládu nad iz-
raelskou krajinou, 
odčerpávali množ-
stvo mladých mu-
žov do vojska, ale 
predovšetkým roľ-
nícke obyvateľstvo 
muselo odvádzať 
množstvo potra-
vín ako vojenskú 
daň. Pokladnica Rembrandt van Rijn: Dávid a Uriáš, 1665
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jeruzalemského chrámu, kam prispievali všetci Židia na udr-
žiavanie činnosti chrámu, sa stala objektom záujmu dočasne 
víťazných vojsk, ktoré odtiaľ odnášali nahromadené peniaze. 
Najmä sýrsky panovník Antiochos IV., keď dobyl Jeruzalem, 
vylúpil chrámovú pokladnicu a do mesta umiestnil stálu vo-
jenskú posádku. Mohlo sa tak stať aj vďaka tomu, že Židia ne-
boli jednotní a ich spory využil silný sused. 

Antiochos sa však neobmedzil len na materiálne pustošenie Ju-
dey. Násilne zavádzal kult helenistických bohov, predovšetkým 
Dia Olympského, ktorého sochu dal Antiochos vztýčiť v jeruza-
lemskom chráme. Aj v iných mestách sa židovské svätyne meni-
li na chrámy, v ktorých sa mali uctievať grécke božstvá.

Táto v očiach židovského obyvateľstva najväčšia svätokrádež 
a bohorúhačstvo vyvolali okamžite nespokojnosť židovského 
obyvateľstva, ktorého proroci vyzývali k vytrvalosti vo viere 
otcov, ba dokonca k odporu. Do čela ozbrojeného povstania sa 
postavili členovia rodu Makabejských, ktorí tento boj privied-
li aj k víťaznému koncu (hoci zatiaľ len dočasnému). Makabej-
ské povstanie (167 – 130 pred n. l.) malo nielen náboženský 
charakter, ale aj charakter boja za národnú slobodu. Prvé 
výsledky tohto boja boli skromnejšie: Jónatan z rodiny Maka-
bejských sa stal veľkňazom chrámu, získal aj ďalšie funkcie, 
ale zatiaľ pod sýrskou kontrolou. Ale už v polovici roka 141 
pred n. l. sa jeho brat Šimeon stal samostatným a suverénnym 
vládcom židovského národa (prisvojil si titul tzv. ethnarchu). 

Už v predchádzajúcom období začal do politiky helenistických 
štátov prenikať a zasahovať nový mocenský činiteľ – Rima-
nia. Niekoľkokrát sa diplomaticky zaplietli do sporov medzi 
Sýriou a Egyptom. Vodcovia nového židovského štátu takticky 
využili túto situáciu a uzavreli s Rimanmi zmluvu o pomoci, 
čo sa prejavilo po smrti Šimeona. Vtedy Sýria na dva roky 
opäť ovládla Judeu, ale Šimeonov syn Ján Hyrkános I. obnovil 
nezávislosť štátu s výraznou podporou Rimanov. 

Za vlády syna Jána Hyrkána, ktorý vládol pod gréckym me-
nom Aristobulos (104 – 103 pred n. l.), prepukli vnútorné boje 
o moc. Aristobulos dal uväzniť svoju matku, ktorá mala vlád-
nuť, a vo väzení zomrela od hladu. Do väzenia dal vsadiť brata 
Jannája, druhého brata dal zabiť, obávajúc sa jeho ašpirácií 
na moc. Tragédia židovského národa ho opäť začala nahlodá-
vať zvnútra. Po Aristobulovej smrti sa nakrátko dostal k moci 
jeho väznený brat Alexander (103 – 76 pred n. l.), po ňom jeho 
manželka Salomé Alexandra (76 – 67 pred n. l.). 

Realita samostatného štátu sa však pre Židov skončila veľmi 
rýchlo – netrvala ani sto rokov. Predtým nenápadný účastník 
politiky helenistických štátov, Rím, naplno prejavil svoju moc 
v 60. rokoch 1. storočia pred n. l. Vojnu proti bithýnskemu 



S . Hatalová, T. Maštalír
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Richard Stankekráľovi Mithrida-
tovi VI. v Malej 
Ázii rozšíril rím-
sky vojvodca Gna-
eus Pompeius aj 
na juh a v roku 64 
pred n. l. nielenže 
ovládol seleu-
kovskú Sýriu, ale 
svoju prítomnosť 
na Východe využil 
aj na ovládnutie 
Judey. Rozpory 
a nezhody medzi 
vládnucou has-
moneovskou dy-
nastiou a ďalšími 
významnými rodi-
nami Jeruzalema 
Pompeius využil 
do krajnosti: dobyl 
Jeruzalem, dal 
pozabíjať kňazov 
a dokonca sväto-
krádežne vstúpil 

do jeruzalemského chrámu, kam mal prístup jedine veľkňaz! 

Územie židovského štátu bolo rozdelené, jednotlivé časti 
sa stali protektorátmi Rímskej ríše. Niektorí zo židovských 
politikov otvorene spolupracovali s okupantmi, podporovali 
ďalšie rímske akcie na Východe, iní sa zmohli len na symbolic-
ký odpor. Židovskí politici nedokázali využiť ani obdobie ob-
čianskych vojen v Ríme, dokonca viacerí židovskí politici boli 
zavraždení, aby nemohli pomôcť jednej alebo druhej bojujúcej 
strane Rimanov.

Medzi židovskými predákmi však predsa len postupne upevňo-
val moc svojej rodiny nenápadný správca Antipatros. Posilnil 
moc rodiny natoľko, že jeho ambiciózny syn Herodes Veľký 
(vládol 37 – 4 pred n. l.) síce s podporou Rimanov, ale pred-
sa opäť stál v čele židovského národa. V roku 40 pred n. l. ho 
rímsky senát zvolil za kráľa, ktorý si svoju ríšu musel najprv 
vybojovať. A aj si ju vybojoval.

Herodes vládol viac ako tri desaťročia ako typický orientál-
ny despota. Nik a nič ho vo vláde neobmedzovalo, snáď len 
rímsky patronát. Vybudoval si rozsiahly hárem s viac ako 
desiatimi manželkami, ktoré mu porodili mnoho synov a dcér. 
A práve synovia mu robili problémy, pretože sa obával, že by 
ho pri svojich ambíciách mohli zbaviť trónu. Preto radšej on 
niekoľkých zbavil života.

Alexander Veľký, Pompeje
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Keď sa jeho vláda blížila ku koncu, musel sa rozhodnúť, ktoré-
ho syna urobí svojím nástupcom. Problém rozriešil šalamún-
sky: vytvoril tri celky a nad každým poveril vládou jedného zo 
svojich synov, ale ani jeden nezdedil titul kráľa. 

Na severe ležiace územia pripadli synovi Filipovi, ktorý bez 
problémov vládol až do roku 34 n. l., keď zomrel. Bol to jediný 
Herodesov syn, ktorý pokojne vládol až do svojej smrti. Potom 
sa tieto územia stali súčasťou rímskej provincie Sýrie.

Centrálne územia s hlavným mestom Jeruzalemom, Samariou 
a Kaisareou dostal Archeláos. Jeho vláda, vyznačujúca sa 
krutosťou a despotizmom, prispela k tomu, že sa obyvateľstvo 
vzbúrilo, do Ríma odišli židovskí poslovia a na dvore prvého 
rímskeho cisára Augusta dosiahli, že Archeláos bol po de-
siatich rokoch vlády zbavený moci a deportovaný do mesta 
Vienna v Gallii na západe Rímskej ríše. Jeho územia stratili 
samostatné postavenie a stali sa rímskou provinciou Judeou.

Dráma človeka

Najdramatickejšie boli osudy tretieho vládnuceho Herodesov-
ho syna – Herodesa Antipu. Syn, ktorý zdedil po otcovi meno 

Herodes Antipas 
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Herodes a prímenie Antipas (skrátené z pôvodného gréckeho 
Antipatros), zdedil aj jeho povahové vlastnosti. Bol múdry aj 
ambiciózny, miloval nádheru kráľovského dvora, správal sa 
a žil tak ako jeho otec – despoticky. Na začiatku svojej vlády 
tvrdo zlikvidoval odpor židovského obyvateľstva, ktoré nebolo 
spokojné s jeho vládou. Uvedomoval si, že jeho vláda v značnej 
miere závisí od rímskych patrónov, preto keď založil nejaké 
mestá, pomenoval ich podľa nich. Jednému mestu dal meno Li-
via (podľa manželky prvého rímskeho cisára Augusta – neskôr 
ho premenoval na Julia), novú rezidenciu, ktorú si vybudoval 
na brehu Genezaretského jazera (nehľadiac na to, že sa tam 
nachádzalo starobylé pohrebisko), pomenoval podľa druhého 
rímskeho cisára Tiberias.

Krajinou nezmietali len politické a náboženské nepokoje, ale 
k všeobecnej nepriaznivej situácii prispieval aj osobný život 
vládcu. Pôvodne bol ženatý s dcérou nabatejského kráľa Are-
ta. S ňou sa čoskoro rozišiel – poslal ju späť k jej otcovi, aby sa 
mohol oženiť s ďalšou ženou – Herodiadou. Bola to dcéra jeho 
brata Aristobúla a manželka ďalšieho jeho nevlastného brata 
Herodesa. Židovský zákon takéto manželstvá nezakazoval. 
Ale problém bol v tom, že Herodias mala s prvým manželom 
deti, a to už židovský zákon (Tóra) zakazoval. Preto proti 
tomuto manželstvu ostro vystúpil jeden z najvýznamnejších 
vtedajších prorokov a kazateľov – Ján Krstiteľ. Ostro vystú-
pil proti manželskému zväzku, odsúdil tak Herodesa, ako aj 
Herodiadu. Vyzýval k dodržiavaniu najposvätnejších zákonov, 
v opačnom prípade spochybňoval jeho schopnosť vládnuť. 
Vystúpenie Jána Krstiteľa ohrozovalo vládcovo postavenie, 
pretože spochybňoval nielen jeho nové manželstvo, ale tým 
aj predpoklady pre vládu. Herodes situáciu vyriešil svojsky: 
Jána Krstiteľa dal uväzniť v pohraničnej pevnosti Machairús 
a o niečo neskôr ho tam dal aj popraviť.

Správanie sa despotického vládcu vyvolávalo nespokojnosť 
na všetkých stranách. Urážka nabatejského kráľa s ohrdnutou 
dcérou vyvolala vojnu na východnej hranici Herodesovej časti 
ríše a jeho porážku.

Smrťou Jána Krstiteľa sa tiež nič nevyriešilo. Jeho „najznámej-
ší“ žiak – Ježiš Nazaretský pokračoval v diele svojho učiteľa, 
hlásal nové myšlienky, získaval nasledovníkov. Keď sa malo 
rozhodnúť o jeho treste, Herodes sa zachoval alibisticky: nevy-
riekol nad ním rozsudok, ale poslal ho k rímskemu správcovi 
provincie, z Nového zákona známemu Pontskému Pilátovi. 
Jeden i druhý si nad jeho osudom „umyli ruky“, rozhodnutie 
a rozsudok ponechali na najvyššej židovskej rade.

Manželstvo s Herodiadou, nech si Herodes myslel, čo chcel, 
spôsobilo nakoniec aj jeho pád. V roku 37 nastúpil na rím-
sky trón cisár Caligula (vládol len štyri roky: 37 – 41 n. l.) 



J. Koleník, T. Maštalír
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a do uvoľnených častí bývalého židovského štátu dosadil 
Aristobúla, ktorý bol bratom Herodiady. Herodias sa nechcela 
a nemohla uspokojiť so svojím podradným postavením a pod-
nietila manžela, aby sa aj on uchádzal o rozšírenie svojej moci 
u rímskeho cisára. Avšak sťažnosti a problémy, ktoré spôsobo-
vala Herodesova vláda, mali za následok to, že Caligula jedno-
ducho Herodesa zosadil a poslal ho do vyhnanstva na západ 
– opäť do Gallie, tentoraz však do mesta Lugdunum. Dráma 
hlavného hrdinu sa zavŕšila. 

Dráma básnika

Je zrejmé, že takýto pestrý osud národa a osôb neunikol 
pozornosti umelcov v priebehu stáročí. Náš národný bás-
nik Pavol Országh Hviezdoslav sa svojsky zmocnil príbehu, 
ktorý možno vysvetľovať najrôznejším spôsobom. Pridŕžal sa 
základnej témy – vlády Herodesa Antipasa a jeho manželstva 
s Herodiadou, ale v rámci básnickej licencie vložil do príbehu 
množstvo ďalších zápletiek a ich vyústení. 

Herodes Antipas je vykreslený podľa historických skutoč-
ností: samoľúby, požívačný, bezohľadný k okoliu. Berie si, 
čo chce, nehľadí na city iných. Surovo odvrhne svoju prvú 
manželku Tamar (nabatejskú princeznú), aby si zobral Hero-
diadu. Čoskoro si však začína viac všímať manželkinu dcéru, 
mladučkú (15-ročnú) Salome (v hebrejčine jej meno Šlomit 
znamená Mier). Je to ešte dievča, ktoré má svoje sny a ide-
ály, je vzdorovité voči návrhom nevlastného otca, ale dá sa 
presvedčiť svojou matkou. Salome je zhrozená a prekvapená, 
keď od nej nevlastný otec vyžaduje pozornosti, ktoré sú bežné 
medzi milencami a zaľúbencami, ale nie medzi otcom a jeho 
(hoci nevlastnou) dcérou. Preto odmieta jeho nemravné návr-
hy a vzdoruje jeho vôli, vyhýba sa mu.

Keď však Herodes oslavuje narodeniny, matka prehovorí 
dcéru, aby tancovala na hostine. Salome tak aj urobí, za čo jej 
Herodes sľúbi splniť, čokoľvek si zaželá. Naivné dievča zašep-
ká svoju prosbu Herodesovi do ucha, ale nakoniec je prekva-
pená, zdesená a zhrozená, keď na striebornej tácke prinesú 
skrvavenú hlavu Jána Krstiteľa. Bolo to prekvapenie, ktoré 
pripravila a zosnovala jej matka bez toho, aby Salome o tom 
vedela. Dcéra to matke aj bezprostredne vyhodila na oči, že 
ona je vinná, nie Salome.

V celej Hviezdoslavovej dráme sú hrdinkami a hlavnými po-
stavami ženy. Aj na záver sa v paláci objavuje zhrdená Tamar 
v čele nabatejského vojska, aby pomstila svoju pohanu. He-
rodes a Herodias sa na záver drámy odoberú do milosrdného 
vyhnanstva, vládu získava Herodes Agrippa.

Ako píšu antickí dramatici: Dráma sa skončila, zatlieskajte!



Ľ. Bukový, M. Geišberg, S. Hatalová, G. Dzuríková 
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Ján Gbúr
HERODES A HERODIAS: TRAGÉDIA S NÁMETOM 
Z BIBLICKEJ HISTÓRIE

Z Hviezdoslavovho rukopisu jeho poslednej drámy Herodes 
a Herodias sa dá vyčítať, že vznikla roku 1908 (na prvej strane 
je dátum 12. 2. 1908 a na poslednej strane dátum 12. 8. 1908). 
K tomu treba dodať, že Hviezdoslav s jej vydaním zo sebakri-
tických dôvodov veľmi nesúhlasil. Jeho úmyslom bolo po do-
končení VI. zväzku svojich Zobraných spisov hru doplniť 
a čiastočne prepracovať. Blížiace sa 60. výročie narodenia bás-
nika však urýchlilo rozhodnutie zostavovateľov spomínaného 
zväzku publikovať „pracovnú“ verziu Herodesa a Herodia dy. 
Túto skutočnosť potvrdzuje Hviezdoslavov list Albertovi Pra-
žákovi z 28. 8. 1918: „Za IV-tý [zväzok Zobraných spisov bás-
nických Hviezdoslava, J. G.] sa hanbím doteraz: chcejúc [zo-
stavovatelia, J. G.] niečo nového podať k mojim 60-tym narode-
ninám, vychytili mi tú dramatickú prácu takrečeno zpod pera, 
napriek tomu, že mnoho-mnoho by som bol mal ešte opravovať 
na nej, upadnuté nitky deja podvíhať a k hlavnej pričiniť, cha-
raktery prehĺbiť, kolorit doby pridať), ach!… čo viac historic-
ká dráma, bez známosti divadla, bez prameňov (a.t.ď.; ale dá-li 
mi Boh ešte akého-takého zdravia, chuti a sily pracovnej: do-
plním prácu tú stoj čo stoj, ba i pridám k nej ešte zopár drama-
tických básní, že sväzok objemom bude podobný predchádza-
júcim, – len života ešte a zdravia!…).“ V časopise Slovenské po-
hľady (1908) vyšla výpovedne najexponovanejšia časť tejto 
drámy (od 3. výstupu IV. dejstva po výjav, ako žoldniersky ná-
čelník prinesie na mise hlavu Jána Krstiteľa).

Dlhá pauza medzi ranou dramatickou spisbou a historickou 
drámou Herodes a Herodias otvára priestor pre hľadanie jej 

Rodný dom P. O. Hviezdoslava
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relevantných príčin. Čo sa 
stalo, že po činohre Otčim 
(1871), ktorá na rozdiel 
od Hviezdoslavových pr-
vých dvoch drám (Vzhleda-
nia, 1868; Pomsta, 1869) 
mala všetky predpoklady 
pre javiskové stvárne-
nie, nepokračoval vo svojej 
dominantnej ranej slovesnej 
tvorbe? Bolo to vari preto, 
že mal pochybnosti o svo-
jich fabulačných schop-
nostiach? Alebo preto, že 
mu chýbal priamy kontakt 
s dobovou, najmä mestskou 
divadelno-inscenačnou 
praxou? Alebo príčina tkve-
la v tom, že Hviezdoslav 
tvoril na princípe ucele-
ných cyklov? V otázkach 
tohto druhu by sme mohli 
pokračovať, no relevantnú 
odpoveď na ne len ťažko 
niekedy nájdeme. 

Hviezdoslav sa o príčinách svojej dlhej odmlky vyslovil ne-
priamo. Z jeho listovej výpovede („Večná škoda, že mi nebolo 
dané študovať môcť vo veľkom meste už i len kvôli divadlu, 
umeniu a jeho svetským pamiatkam, pocestovať svetom, ako 
to naši umelci robia, šťastlive umožnení pomocou vašich 
spolkov navštíviť napr. Franciu, Itáliu, Rusko atď., a tak po-
znať širší svet, ľudstvo, iné národy i valne rozšíriť si rozhľad 
a obzor…“) možno usúdiť, že pociťoval problém absencie pria-
mych kontaktov s veľkými európskymi kultúrnymi centrami, 
v ktorých sa rozvíjal aj divadelný život. Po rokoch sebakritic-
ky priznal, že pri umeleckej realizácii svojich dramatických 
prvotín cítil vnútornú nepripravenosť na vytvorenie vlastné-
ho, originálneho dramatického diela: „… i dramatické skladby 
podané boli verejnosti, pokusy, za ktoré sa veru len hanbiť 
musím; také sú naivné, nevyspelé a či vlastne zelené, samé 
banality alebo napodobenia iných…“ 

Hviezdoslav potreboval najmä dostatok času na to, aby ako 
dramatik vnútorne dozrel. To bol pravdepodobne najvážnej-
ší dôvod jeho dlhej odmlky. Medzitým objavil v sebe lyrika 
a epika. Lyrika sa mu stala najvlastnejším spôsobom umelec-
kého zobrazovania vlastnej subjektivity a dramaticky preží-
vaného vzťahu k predmetnej skutočnosti, epiku vnímal ako 
nástroj na umelecké stvárnenie vonkajšieho diania, osobitne 
dobového sociálneho konfliktu, a na hľadanie záväzného 

Šestnásťročný Hviezdoslav ako žiak 
III. triedy gymnázia v Miškovci
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kultúrnohistorického mo-
delu slovenskej spoločnos-
ti. Treba však zdôrazniť, 
že obidva druhy uvedenej 
tvorby nevznikli izolova-
ne od jeho dramatického 
programu. „Premonologi-
zované“ časti dramatických 
prvotín poukazujú na zá-
rodočné znaky viažuce sa 
na budúce podoby Hviezdo-
slavovej lyrickej imaginá-
cie a poetiky „vysokého“ 
štýlu, fabula a sujet Otčima 
a Pomsty predstavujú zase 
základy budúcich podôb 
veľkých epických príbe-
hov Hájnikovej ženy, Eža 
Vlkolinského, Gábora 

Vlkolinského i menších epických diel „ľudového smeru“ (Ilona 
Žltovlas, Bútora a Čútora, Poludienok a i.). 

Rozhodnutie Hviezdoslava pokračovať na prahu svojej šesťde-
siatky v prerušenej práci na dramatickom diele bolo prekva-
pením azda len pre okruh jeho čitateľov a priateľov. Keď však 
vychádzame z jeho tvorby na konci 19. a začiatku 20. storočia, 
nebudú sa nám zdať básnikove dramatické ašpirácie až také 
prekvapujúce. Predpokladáme štyri rozhodujúce, hoci nepria-
me podnety vzniku tragédie Herodes a Herodias. 

Prvým nepriamym podnetom bolo nepriaznivé čitateľské pri-
jatie epického diela s románovými ašpiráciami Gábor Vlkolin-
ský (1901), ktoré výrazným spôsobom sproblematizovalo jeho 
ďalšie plány v oblasti veľkých epických sujetov s historickým 
námetom. Druhý nepriamy podnet sa viazal na jeho prekla-
dovú tvorbu z rokov 1903 – 1909, ktorú zameral na európ-
sku dramatiku (Shakespeare: Hamlet, Sen noci svätojánskej; 
Madách: Tragédia človeka; Goethe: Ifigénia na Tauride, Faust; 
Puškin: Rusalka, Boris Godunov). V liste adresovanom svoj-
mu priateľovi profesorovi Albertovi Pražákovi zo 16. 11. 1908 
uvádza, že sa mu prekladanie „zunovalo“ a „i preto hádam 
onen náležitý oddych vo väčšej práci“ (v tom istom liste píše, 
že „spáchal… väčšiu dramatickú prácu, tragédiu“, pozn. J. G.). 
Tretí nepriamy podnet vychádzal z básnikovho dlhoročného 
tvorivého záujmu o historické príbehy, v ktorých uplatnil 
nosné princípy epického a dramatického diela (dialóg, kom-
pozícia, konflikt, postava a i.). Epizáciou a dramatizáciou 
biblických námetov potvrdil jednu tendenciu v slovenskej 
dramatike (Braxatoris-Sládkovičov: Jeftova dcéra; Grebáč-Or-
lov: Ruth; Urbánek: Prokla; Okánik: Pastieri betlehemskí, 
Narodenie Pána, Víťazstvo Mesiáša, Príchod Spasiteľa, Mária 

Hviezdoslav z čias štúdia na kežmar-
skom lýceu



19

zvíťazila, Štedrý večer), ktorá spočívala v aktualizačnom zacie-
lení tradičných náboženských tém na národnú, predovšetkým 
dobovú sociálno-politickú situáciu. Staroveké fabuly, príbehy 
a konflikty sa vďaka uvedeným autorom účinne využili ako 
umelecky šifrované správy s aktuálnym ideovým vyznením. 
Uvedené podnety viedli k tomu, že Hviezdoslav neuzavrel cyk-
lus epických básní s biblickým námetom (Agar, Ráchel, Kain, 
Vianoce, Sen Šalamúnov) veľkým epickým sujetom, ale syn-
tetickým dramatickým dielom – rozsiahlou (v tomto prípade 
päťdejstvovou) historickou tragédiou. Mohli by sme uvažovať 
aj o štvrtom nepriamom podnete, avšak museli by sme poznať 
kontaktovú alebo typologickú reakciu Hviezdoslava na von-
kajší literárny proces koncom 19. a začiatkom 20. storočia, 
v ktorom vrcholil záujem o postavy Herodesa, Herodiady, Sa-
lome a ďalších postáv z biblickej histórie. Nemáme doklady 
o tom, či Hviezdoslav poznal Flaubertovu novelu Herodias, 
Sudermannovu historickú drámu Ján Krstiteľ, alebo či vedel 
niečo bližšie o opere Salome od Richarda Straussa. Vieme 
doložiť len informáciu, že Wildovu jednoaktovku Salome 
čítal až po vyjdení svojej drámy Herodes a Herodias, pričom 
mal výhrady voči erotickému riešeniu vzťahu Jána Krstiteľa 
a Salome. 

Ako vyplýva z Hviezdoslavovho listu Jozefovi Škultétymu 
z 23. 8. 1908, drámu Herodes a Herodias chcel Škultétymu 
osobne zaniesť v septembri roku 1908. V liste ho požiadal, 
aby ukážky z nej publikoval v časopise Slovenské pohľady. 
Súčasne ho upozornil, že bude pozitívne reagovať na výzvu 
Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Turčianskom svä-
tom Martine, ktorý ponúkol slovenským spisovateľom vydanie 
a honorovanie ich diel. Hviezdoslav mal záujem o skoré a sa-
mostatné vydanie hry. Tento záujem bol motivovaný dvojako: 
finančne („… no a vari odkvapol by i dajaký honorár pre mňa 
– aspoň raz za moju dosavádnu literárnu prácu“) a recepčne 
(„… som veľmi zvedavý na kritiku českú; svrbí ma totiž chrbát, 
čím skorej utŕžiť si naň – výprask; no a ak by predsa len aspoň 
kúsoček bola priaznivá, vyvážiť z toho popud k ďalšej práci.“). 
Druhý motív bol pre neho dominantný. Ako umelec sa totiž 
zložito vyrovnával s „neozvennosťou“ svojej lyrickej a epic-
kej poézie medzi čitateľmi. Hoci svoj postoj nedával najavo 
ani najbližšiemu okoliu, usiloval sa o získanie čitateľskej 
pozornosti. Veľmi mu záležalo najmä na pozitívnom ohlase 
zo strany českej kritiky, pretože ju považoval za kvalitnú 
a mienkotvornú. V tejto súvislosti treba uviesť, že česká kri-
tika Hviezdoslava veľmi sklamala, pretože na vydanie jeho 
tragédie takmer nereagovala. Mienkotvorné české dobové 
časopisy (Národní listy, Čas) sa o nej vôbec nezmienili, pričom 
menej známy časopis Přehled publikoval roku 1909 iba krátku 
nepodpísanú glosu Hviezdoslav dramatikem, ktorá nemoh-
la uspokojiť značné očakávania Hviezdoslava. Je viac ako 
pravdepodobné, že nedostatočný ohlas českej kritiky prispel 
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k prehĺbeniu Hviezdoslavo-
vých pochybností o svojom 
dramatickom talente (v uvá-
dzanom liste Škultétymu sa 
ironicky prirovnal k známe-
mu predstaviteľovi nemec-
kej frašky menom A. von 
Kotzebue (1761 – 1919)), 
o svojej ďalšej dramatickej 
„robote“, ale aj o umeleckej 
úrovni Herodesa a Herodia-
dy: „S dramatickou robotou 
som, tak sa zdá, u konca; 
nezdar lanského pokusu 
(Herodes a Herodias, J. G.) 
znechutil ma cele. Rozmýš-
ľal som predsa o všeličom 
v tom obore, i započal niečo 
z Mariše z Muráňa (to značí 

z historickej postavy Márie Sečovskej, J. G.), kus štúdiuma pre-
konal poťahom na Matúša Trenčianskeho, zas rozhútal si plán 
ľudovej činohry: no zo všetkého zostal iba prach, – hovorím, 
onen nezdar podlomil mi každú snahu… Nešťastný Herodes! 
A zvláštno, podnes mi nedá pokoja: keď je už raz na bielom 
dni, tak rád bych ho premiesil a ogabal nejak ináč! Mnohé, 
mnohé pomysly chceli by navonok ako oprava, doplnok: aspoň 
ako tak prijateľnou urobiť túto prácu! No, kde je toho možnosť 
v tejto pozdnej dobe života? Nevidím jej… Nevidím! I zostáva 
mi stud a hanba a omrzlosť…“ 

Názov Hviezdoslavovej drámy naznačuje zmenu oproti jeho 
ranej dramatickej publikovanej, ale aj nepublikovanej tvor-
be. Táto zmena je nápadná a nemožno si ju nevšimnúť. Ide 
o viacslovný názov oproti jednoslovným názvom, ktorými 
Hviezdoslav často označoval nielen dramatické príbehy 
(Pomsta, Otčim, Vzhledanie, Detvan, Svaďby, Jánošík, Margita, 
Loktibrada, Kostrub, Zolvica a i.), ale napríklad aj epické sujety 
s biblickou tematikou (Kain, Ráchel, Vianoce, Agar…). Viacslov-
ných dramatických zlomkov, názvov epických, ale aj lyrických 
básní má tiež pomerne dosť. Väčšinou nimi vyjadroval hodno-
tový konflikt (Kaštieľ a chalupa, Bútora a Čútora) alebo spres-
ňoval mená historických (nehistorických) postáv (Ežo Vlkolin-
ský, Gábor Vlkolinský, Zuzanka Hraškovie, Felicián Záh, Ján 
Jiskra z Brandýsa, Talafús z Ostrova a z Říčan, Mária Sečovská, 
Ilona Žltovlas…), prípadne naznačoval koncepciu dramatického 
sujetu (Hájnikova žena, Dvanásti sokoli, Vajanský večer, Orav-
ský poľovník, Šiator Dóžov…). Treba zdôrazniť, že v dramatic-
kých zlomkoch má aj názov hry, ktorý je typovo blízky názvu 
tragédie Herodes a Herodias. Ide o fragment Silvius a Valéria 
rozvíjajúci dramatický sujet z vestálskej problematiky, známej 
aj z európskej literatúry zo začiatku 19. storočia. 

Hviezdoslav v časoch štúdia  
na právnickej akadémii v Prešove
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Predpokladáme, že keď sa Hviezdoslav rozhodoval o námete 
Herodesa a Herodiady, dôkladne zvažoval aj názov hry. Uve-
domoval si súvislosti medzi názvom diela a jeho výpovednou 
koncepciou. Svedčí o tom aj jeho nepriama reakcia na Vajan-
ského báseň Herodes zo zbierky Tatry a more (1879), v ktorej 
kriticky pomenoval rozpor medzi jej názvom a príbehom: 
„Pod názvom ‚Herodes’ – odpusť, tomuto názvu nezodpoveda-
júca – rozkošná rozprava bôľu a strasti, bohužiaľ do skutoč-
nosti nadobro spadajúca; čítal som ju s opravdovou sústrasťou 
a onými malými bohatiermi tak Tvojej básne, ako aj môjho 
národa.“ (Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom 
Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym, 1962, s. 38) Hviez-
doslav na jednej strane ocenil Vajanského nápad spojiť symbo-
liku krvavého činu Herodesa Veľkého s dobovými udalosťami 
odnárodňovania slovenských detí, no zdalo sa mu neadekvát-
ne pomenovanie básne, pretože sa v nej primárne riešil časový 
politický problém. Pripomenieme, že podobný problém riešil 
sám Hviezdoslav začiatkom 90. rokov 19. storočia v epickej 
básni Ráchel (1891). V tomto sujete básnicky rozvinul motív 
zo známeho príbehu z Nového zákona o vyvraždení betlehem-
ských detí. Mohol sa pritom rozhodnúť, či pomenuje báseň 
Herodes Veľký, alebo Herodes, ako to urobil Vajanský, pretože 
príbeh sa primárne viazal na jeho kruté mocenské rozhodnu-
tie. Hviezdoslav sa však rozhodol pre iné, z nášho pohľadu lep-
šie riešenie: do názvu vsunul meno neznámej ženy Ráchel, jed-
nej z matiek, ktorej Herodes spôsobil hroznú duševnú bolesť.

Pred podobným problémom stál podľa nás aj pri pomenova-
ní svojej poslednej drámy z roku 1909. Núkalo sa mu viacero 
koncepčných riešení. Napokon sa rozhodol pre riešenie, kto-
rým uprednostnil jednu stranu dramatickej kolízie – princíp 
morálneho zla, hoci dráma je nielen o Herodesovi Antipaso-
vi a mocibažnej Herodiade, ale aj o ich hodnotovo silnom etic-
kom protihráčovi, ktorým je Ján Krstiteľ (Jochanan). 

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti, najmä fakt, že Hviezdo-
slav sa v dráme pridržiaval známeho biblického námetu, treba 
si položiť otázku, z akých historických prameňov vychádzal. 
Je zjavné, že Biblia mu nemohla vystačiť na vytvorenie monu-
mentálneho dramatickému sujetu s množstvom historických 
postáv, dobovým koloritom prostredia, s historicko-geografic-
kými údajmi, ale najmä s hodnotením dobovej politickej situ-
ácie a so zobrazením historicko-politických udalostí. Biblia, 
konkrétne Nový zákon a z neho Evanjelium podľa Matúša (ka-
pitola XIV, verš 1 – 12), Evanjelium podľa Marka (kapitola VI, 
verš 14 – 29) prinášajú stručne podanú fabulu príbehu o He-
rodesovi, Jánovi Krstiteľovi, Herodiade a jej dcére Salome. 
Iba v Evanjeliu podľa Lukáša (kapitola IX, verš 7 – 9), ktoré je 
veľmi stručné, sa nedozvedáme o úlohe žien v tomto príbehu. 
Lukáš podáva iba teologické dôvody Jánovej popravy: Ján je 
prorok a jeho úprimnosť dráždi Herodesovo svedomie. 
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Čo bolo okrem Biblie 
podkladom pre napísanie 
rozsiahlej drámy o zlyhaní 
Herodesa a Herodiady? 
K tomu treba poznamenať, 
že Hviezdoslav mal predsta-
vu vytvoriť monumentálne 
dielo, v ktorom by rozšíril 
biblické sujety o obraz doby 
a prostredia, rozviedol hlav-
nú dejovú líniu o vedľajšie 
motívy a prehĺbil psycholo-
gické charakteristiky prota-
gonistov drámy. Dosiahnuť 
tento cieľ značilo študovať 
aj inú, predovšetkým histo-
rickú a umeleckú literatú-

ru. Vznikol tu však problém s dostupnosťou najmä odbornej 
literatúry. Po napísaní hry sa v tomto smere posťažoval Joze-
fovi Škultétymu: „Zvinil som, že… nepreštudoval som zovrub-
nejšie históriu a kultúru otáznej doby; ale kdeže tu prídeš ku 
prameňom? Naša biblioteka (Čaplovičova knižnica v Dol-
nom Kubíne, J. G.) od rokov leží v hŕbach; ešte ani len Jozefa 
Flavia (t. j. starovekého historika, autora diel Vojna židovská 
a Židovské starožitnosti, J. G.) nemohol som nikde dostať, tým 
menej Suetonia, ktorého Vita Caesarum (t. j. Životopisy cisárov 
obsahujúce biografie dvanástich rímskych cisárov od Caesara 
po Domitiana, J. G.) tak by sa mi bolo zišlo… Pravda, i samy 
pomery Herodove boli hodne stiesnené: panovníček asi nad 
našimi dvoma-troma stolicami; Galilea asi ako Turiec: kamže 
tu priviazať tie svetom hýbajúce deje? Tak stalo sa potom, že 
akýmsi neodpustiteľným prezretím i Sereptu umiestňujem ta, 
kdeže je ona fenickým pevninovým mestom. Sama Perea ozaj 
terra incognita…“ Pri príprave svojej drámy sa teda nespoliehal 
ani na historické, ani na literárne pramene, čo potvrdil aj vo 
vlastnom životopise písanom pre Alberta Pražáka. Ako uvádza 
v liste Pražákovi, žiadne literárne spracovanie tejto témy ne-
čítal ani nepoznal. Podobne to bolo aj s jeho ranými publiko-
vanými dramatickými prácami. Všetky boli ním „vymyslené“, 
a preto, ako dodáva, sú „také nezrelé“. Súčasne si vyčítal, že sa 
v čase spracovania drámy málo zaujímal o literárne spracova-
nie herodesovskej témy. To sa, ako sebakriticky poznamenáva, 
negatívne odrazilo na kvalite výslednej textovej podoby drámy. 
Príkladom môžu byť Hviezdoslavove poznámky po prečítaní 
Wildovej hry Salome: „A parom mi posvietil po dokončení prá-
ce (bo prvej nebol bych to ani za svet urobil) prečítať Wildovu 
Salome. Tam je už utrafený kolorit doby, ohnivé farby orientál-
ne! … To mi tiež zabilo klin do hlavy; Wildovo dielo má za pred-
met čisto tú osudnú slávnosť Herodovu, a Salomu zobrazuje 
krikľavo, protivne, ako zvrhlú ženskú. Ja, filister, ani neprajem 
si takého štetca… no ten kolorit doby, to osvetlenie – to je nado 

Hviezdoslav s manželkou Ilonou



23

všetko!“ Vo svojej sebakri-
tickosti ide až tak ďaleko, že 
hru v liste Škultétymu  
(23. 10. 1909) nazýva „ne-
šťastný Herodes“ („Nešťast-
ný Herodes! A zvláštno, 
podnes mi nedá pokoja: 
keď je už raz na bielom dni, 
tak rád bych ho premiesil 
a ogabal nejak ináč! Mnohé, 
mnohé pomysly chceli by 
na vonok ako oprava, dopl-
nok: aspoň ako tak prijateľ-
nou urobiť túto prácu!“), ba 
neskôr odrádza divadelnú 
komunitu od uvedenia hry 
v Slovenskom národnom 

divadle, pričom pripomína, že ju chce prepracovať po skončení 
VI. zväzku svojich Zobraných spisov básnických. 

Hviezdoslav uzavrel cyklus biblických básní dramatickým die-
lom z obdobia života Herodesa Antipasa. Jeho hľadanie náme-
tu pre silný príbeh sa ukotvilo v biblickej histórii, konkrétne 
v životnom príbehu rímskeho tetrarchu Galiley a Perey, ktorý 
sa dostal aj do Nového zákona. Sila príbehu spočívala pre-
dovšetkým v jeho eticko-sociálnej rovine, teda v tej línii jeho 
realizmu, ktorú realizoval vo svojich epických dielach. Aby 
mohol takýto príbeh koncepčne uchopiť, musel sa ako realista 
vyrovnať s komplikovaným politickým pozadím Herodesovej 
vlády, s historickými udalosťami života tetrarchu a s geogra-
fickými, národopisnými, hospodárskymi, filozofickými, myto-
logickými, etnickými, prírodopisnými a ďalšími osobitosťami 
realizovaného dramatického príbehu. Okrem toho musel 
vyriešiť typové, osobnostné a psychologické charakteristiky 
postáv tak, aby zodpovedali základnému politicko-ideolo-
gickému (zápas židovského národa proti rímskej nadvláde) 
a sociálno-etickému (Herodes a Herodias kontra Ján Krstiteľ) 
konfliktu drámy. Tieto nároky na koncepciu drámy predpokla-
dali spojenie historicko-biblických faktov s autentickým autor-
ským postojom vo vzťahu k dramatickej predlohe. O tom, ako 
sa s touto skutočnosťou Hviezdoslav vyrovnal, svedčí samotná 
dráma, ktorá je kompozične rozčlenená na päť dejstiev. 

Keďže ide o klasickú grécku tragédiu, každé dejstvo predsta-
vuje jednu časť z piatich kompozičných zložiek: expozícia, 
kolízia, peripetia, kríza, katastrofa. 

Prvé dejstvo Hviezdoslav vybudoval na shakespearovskom 
princípe dramaticky funkčného nastavenia „konfliktotvor-
ných“ parametrov tragédie. Nosným dramatickým konflik-
tom, ktorý spustí celý rad ďalších „konfliktotvorných“ scén 

Hviezdoslav v roku 1897
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vrátane dominantného hod-
notového sociálno-etického 
konfliktu dobra (Ján 
Krstiteľ) a zla (Hero-
des), je výmena ženských 
protagonistiek na dvore 
kráľa Herodesa (Tamaru 
vystrieda Herodias). Táto 
výmena sa v dramatickom 
priestore realizuje dyna-
mickými motívmi prí-
chodu (Herodes prichá-
dza s Herodiadou a Salome 
do svojho kráľovského 
paláca v meste Tiberias) 
a odchodu (Tamara odchá-
dza so statkárom a obchod-
níkom Filipom do Damasku 

k svojmu otcovi, arabskému kráľovi Aretasovi). 

V druhom dejstve má dominantné postavenie postava Jána 
Krstiteľa, ktorá vytvára dramatický hodnotový kontrapunkt 
k morálnemu a mocenskému konaniu kráľa Herodesa. Do stre-
du dramatického priestoru Hviezdoslav situoval studňu. Dal 
jej vysokú hodnotovo-symbolickú a súčasne kompozičnú funk-
ciu (je nielen symbolom života, ale má aj obrodnú a očist-
nú funkciu; je miestom stretávania sa putujúcich po širokých 
púštnych priestoroch i miestom výmeny dôležitých informácií 
spoločensko-politického a personálneho charakteru). Súvis-
losť so studňou, najmä s vodou a jej očistnou funkciou, má aj 
vrcholná scéna Jánovej modlitby a jeho požehnávania každé-
mu zo siedmich „učedníkov“. 

Tretie dejstvo je z hľadiska klasickej dramatickej kompozície 
krízou. V ňom dôjde k zrážke záujmov hodnotovo protiklad-
ných síl, ktoré sa vyhraňovali v predchádzajúcich dvoch dej-
stvách. V centre dramatického príbehu je Herodes, Herodias, 
Salome a Ján Krstiteľ. Leitmotívom dejstva je poľovačka, 
ktorá má dvojaké sémantické vyznenie: na jeho začiatku ide 
o skutočnú poľovačku na zver, na jeho konci máme do činenia 
s ulovenou „korisťou“ v podobe človeka – Jána Krstiteľa, kto-
rého Herodias expresívne pomenuje „divým kancom“ a označí 
ho za príčinu všetkých sociálnych, politických, národnostných 
a kultúrno-náboženských problémov v Herodesom spravova-
nej krajine. 

Štvrté dejstvo predstavuje v dráme obrat. V dramatickej zráž-
ke sa v nej vykryštalizujú idey zla a dobra. Idea zla má svoj vr-
chol vo vražde Jána Krstiteľa, idea dobra v otvorenom vystú-
pení viacerých postáv proti vierolomnosti Herodesa a mocich-
tivosti Herodiady. 

Básnik vo svojej charakteristickej 
peleríne a bodkovanej mašli
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Náhly príchod kráľa Areta-
sa, kráľovnej Tamar a ich 
sprievodu v závere štvrté-
ho dejstva do Herodesovho 
„brlohu“ plného „krvavých 
mátoh“ je prípravou na pia-
te, záverečné dejstvo tragé-
die. Toto dejstvo je uzavre-
tím, dohrou zápasu dvoch 
rozdielnych hodnotových 
životných princípov. Treba 
zdôrazniť, že spôsob uzav-
retia tohto zápasu je pre-
kvapujúci v tom zmysle, 
že má iné ako shakespea-
rovské inšpirácie. Vzhľa-
dom na predchádzajúce dej-
stvá čitateľ predpokladá, 

že Hviezdoslav bude shakespearovsky riešiť aj otázku negatív-
nych charakterov. To značí, že negatívne postavy čaká v záve-
re hry fyzická deštrukcia. Nestane sa tak. Hviezdoslav zostal 
v koncovom riešení hry výrazne autentický. Presne taký, aké-
ho nachádzame v koncovkách takmer všetkých jeho epických 
sujetov: otvorený hľadať pre vinníkov „pravé“ tresty za hrieš-
ne skutky. Herodesa a Herodiadu nekarhá smrťou, ale vyhna-
ním z „raja“ a hľadaním odpovede na toto vyhnanstvo. Spolo-
čensky, hodnotovo, mocensky a ľudsky ich najprv degraduje 
tým, že im „zoberie“ kráľovský trón. Odňatím politickej moci 
ich zbaví deštrukčnej mocenskej sily a súčasne ich nechá žiť ži-
vot „v chmúrnej Galii“ naplnený morálnymi, ľudskými, sociál-
nymi a etickými zlyhaniami. Takýto život je pre obidvoch pro-
tagonistov tragédie „horší ako smrť“. Nie náhodou na konci 
dejstva odznie výpoveď Herodiady, ktorá zlyhala najviac: „… 
len čím skôr zniesť tú – za hriech – pokutu!“ Podstatným zna-
kom dramatickej koncepcie týchto postáv je to, že ich skutoč-
ný zápas, zvlášť u Herodesa, sa odohráva s vlastným svedo-
mím. V jednom z monologických výstupov si Herodes kladie 
otázku, čo je svedomie, a pokúša sa sformulovať na ňu odpo-
veď. Súčasne sa zamýšľa nad stoickým a epikurejským život-
ným princípom. Hoci ešte nie je v tomto smere filozoficky vy-
hranený („nuž, kam sa schýliť?“), dokonca sa zdá, že hedonis-
tický životný štýl ho neopustí, mocenský pád ho privádza k ži-
votnému poznaniu blízkemu stoickej filozofii: nie slasť a roz-
koš má byť cieľom ľudského života, ale poznanie, že treba žiť 
v súlade s prírodou. 

Veršová štruktúra drámy Herodes a Herodias vykazuje typické 
znaky blankversu shakespearovských drám, to značí kombi-
náciu desať- a jedenásťslabičných nerýmovaných jambických 
veršov.

Jedna z posledných básnikových 
fotografií
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Hviezdoslav aj v tejto dráme, podobne ako v dráme Pomsta, 
kombinoval veršovú a prozaickú formu výpovede. Uvedenou 
formou diferencoval postavy podľa ich sociálneho či stavov-
ského statusu. Postavy zo vzdelanejších a bohatších sociál-
nych komunít sa líšili od nižších sociálnych stavov nielen 
vonkajšími charakteristikami, ale aj duchovnými kvalitami. 
Veršom sa vyjadrujú protagonisti príbehu, ktorí reprezentujú 
„vysoký“ spoločenský, resp. duchovný status (Herodes, Tamar, 
Herodias, Salome, Manahen, Peritus, Ján Krstiteľ, učeníci, 
panny vo dvore). Prózou, naopak, hovoria predstavitelia „niž-
ších“ stavov (sluhovia, dvorania, strážnici, poslovia, vojaci, 
cudzinci). Treba však poznamenať, že toto pravidlo Hviezdo-
slav na niektorých miestach drámy porušuje kvôli akčnému 
rozvíjaniu sujetu, zreálneniu dramatickej situácie a estetické-
mu umocneniu dramatického dialógu. 

Hviezdoslav predpokladal realizovať monumentálny biblický 
dramatický príbeh na veľkých scénach. Plánoval proscénium 
a jeho priestorové pokračovanie po zdvihnutí opony. Scény 
riešil množstvom rekvizít s politickou a inou symbolikou. 
Divadelný priestor vnímal ako komplexný celok, nezabudol 
na poznámky smerujúce k jeho hudobnému, pohybovému, sve-
telnému a kostýmovému ozvláštneniu. 

Svojou monumentálnou päťdejstvovou tragédiou uskutoč-
nil typ tzv. vysokej drámy, ktorý bol súčasťou mnohoprúdo-
vých dramatických projektov obdobia slovenského realizmu. 
Zúročil v nej podnety shakespearovskej tragédie postave-
nej na vzťahu závažného deja a modelových charakterov 
postáv. Týmto riešením nadviazal na dominantný ideový 
trend na prelome 19. a 20. storočia v slovenskej literatúre, 
ktorá reagovala na nemorálnosť, asociálnosť a protiľudovosť 
dobového spoločensko-politického systému v podmienkach 
Rakúsko-Uhorska, ako aj na nadosobné témy represívnej po-
litickej moci, kresťanskej obrody mravného života a sociálnej 
spravodlivosti. 

Po tejto hre sa Hviezdoslav ako dramatik definitívne odmlčal. 
Mal síce v úmysle rozpracovať jánošíkovskú odbojnú tému, 
resp. „nejakú určitú slovenskú drámu, snáď z dedinského 
prostredia“ (Pražák, 1955, s. 305, 317 – 319), ale „neozvennosť“ 
jeho drámy najmä u českej divadelnej kritiky, jeho vlastné vý-
hrady voči viacerým častiam drámy a slabé pomocné podnety 
zo strany priateľa a ním uznávaného a váženého literárneho 
historika Alberta Pražáka rozhodli o tom, že sa ďalších drama-
tických plánov vzdal. Je škoda, že sa tak rozhodol, lebo sme sa 
mohli dočkať ďalšieho veľkolepého dramatického diela, ktoré 
mohlo nasmerovať slovenskú dramatiku realistického obdobia 
k novému produktívnemu umeleckému priestoru. 



T. Maštalír, J. Bárdos
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Ján Jaborník
HVIEZDOSLAVOVA LITERATÚRA  
A HVIEZDOSLAVOVO DIVADLO
(Nad inscenačnými peripetiami tragédie  
Herodes a Herodias) 

Slovenská literárna veda a história už dávno uznali Pavla 
Országha Hviezdoslava za jedného z našich najvýznamnejších 
klasikov. Nie je však ojedinelým paradoxom slovenskej kultú-
ry, že významný klasik sa málo číta, a ak sa pozná, tak skôr 
učebnicovo. Všeličo sa mu vyčíta. Najmä námaha, ktorú treba 
vynakladať pri lúštení zložitého, ako sa to často pomenúva, kr-
kolomného jazyka. Nuž v úsilí pozdvihnúť sa z ťažkých, málo 
žičlivých pomerov, ktorých obruče sa v posledných decéniách 
Rakúska-Uhorska zvierali čoraz drsnejšie a nedýchateľnej-
šie, Hviezdoslav si vytváral náročným, vysoko kultivovaným 
a štylizovaným, súčasne však značne umelým a svojráznym ja-
zykom vlastný umelecký a básnický svet s túžbami po vysokej 
európskej kultúre, nepochybne aj s túžbami a predstavami, aby 
sa tento svet stal súčasťou sveta a kultúry domácej, slovenskej. 

Drámu ako jednu zo zložiek literárnej tvorby, neraz popri ly-
rike a epike označovanú za najťažšiu, mal Hviezdoslav v po-
vedomí už od najranejších začiatkov svojich literárnych záuj-
mov. Možno to považovať za znak klasickej a európskej orien-
tácie. Pokiaľ ide o dramatickú tvorbu, uberal sa v nej cestami 
celkom inými, aké mu po celý čas jeho literárnej činnosti otvá-
rala slovenská dramatika a potom aj jediný reprezentant vte-
dajšieho slovenského divadelného života – ochotnícke divadlo. 
Dominoval Ferko Urbánek, ktorý mal, pokiaľ ide o popularitu, 
navrch aj v dialógu s umelecky posvätenejším realistom Joze-
fom Gregorom Tajovským. Dopĺňal ich naivný i kritickejší rea-
lizmus Oľgy Maríny Horváthovej, Terézie Vansovej, Pavla So-
cháňa či Jozefa Hollého. Úplne prevažovali obrazy slovenskej 
dediny, iba pomaly sa predierali obrazy rozvíjajúceho sa malo-
mesta. Vždy to však boli obrazy slovenskej rodiny vychádzajú-
ce z ustálených konzervatívnych modelov, hoci tie sa začína-
li povážlivejšie narúšať. Hviezdoslav ako národne uvedomelý 
vzdelanec v dlhoročných oravských odlúčeniach stál na ochot-
níckych divadelných doskách dokonca ako herec. Náročnejšie 
profesionálne divadlo videl iba sporadicky v Budapešti, Vied-
ni, Hamburgu, Krakove či napokon v Prahe. Jeho predstavy 
v porovnaní s vtedajšou slovenskou dramatikou a slovenským 
divadlom však smerovali celkom inam, k náročnejším vízi-
ám a inšpiráciám, k takmer nedohľadným európskym brehom. 
Dnes musíme povedať však aj to, že jednoznačne smerovali k li-
teratúre, a nie k divadlu. Možnosť divadelnej realizácie jeho 
dramatických projektov, ktoré prezrádzali európsky rozhľad 
a úsilie dokázať, že slovenčina ako kultúrny literárny jazyk 
znesie najvyššie básnické nároky, mu v predprevratovej situácii 
slovenského kultúrneho spoločenstva zrejme ani nenapadla. 
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V období realizmu sa rovnako ako Hviezdoslav pokúša-
li o dramatickú tvorbu aj iní renomovaní slovenskí literáti. 
Na rozdiel od neho boli prozaici; viacerí z nich tak ako on sku-
toční literárni majstri. V úvahách o malom úspechu a malom 
ohlase ich dramatických pokusov sa veľmi často argumentuje, 
že nemali kontakt s vyspelejším divadlom a nemohli mať teda 
predstavu, ako sa ich literárno-dramatické dielo najpôsobivej-
šie a naj efektívnejšie prevtelí do javiskového života a divadel-
ného šatu. Iste, takéto úvahy sú reálne, zdá sa však, že to nie 
je pravda úplná. Vlohy uchopiť zobrazovaný námet podľa po-
žiadaviek a pravidiel drámy ako literárneho druhu, teda ucho-
piť látku v jednotnom prekomponovanom dramatickom ges-
te, zrejme musia byť zakódované už hlboko v spisovateľových 
umeleckých predpokladoch a jeho literárnom talente. Martin 
Kukučín nebol dramatikom, ale vynikajúcim rozprávačom, 
Timrava nebola dramatičkou, ale vynikajúcou novelistkou. 
Schopnosť dramatickej transformácie mal predovšetkým Jo-
zef Gregor Tajovský. Na malom priestore svojich jednodejstvo-
vých drám vedel vyjadriť veľmi veľa, predovšetkým však s pre-
kvapujúcou hĺbkou. Všetko nasvedčuje, že ani Hviezdoslav 

Herodias: M. Prechovská, Herodes: V. Záborský, réžia: J. Borodáč, 1955 
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nebol rodeným dramatikom, hoci vedel vycítiť a opísať mno-
hé sugestívne dramatické situácie. Na slovenskú reprezentač-
nú tragédiu Herodes a Herodias sa postupne vŕšili označenia 
knižnej drámy, ktorá však ostala málo čítaná a málo známa. 
O tom, že s dramatickým druhom a tragickým žánrom Hviez-
doslavovho diela sú problémy, napokon hovorí aj inscenač-
ná tradícia, ktorá sa začala rodiť v žičlivejších podmienkach 
po roku 1918, vzniku Československej republiky a vzniku slo-
venského profesionálneho divadla. 

Hviezdoslav sa vytúženého divadelného uvedenia svojej tra-
gédie nedožil. Na premiére prvej realizácie v bratislavskom 
Slovenskom národnom divadle 27. 11. 1925, ktorá sa vníma-
la ako slávnostná a výnimočná udalosť slovenskej divadel-
nej kultúry, bola prítomná iba jeho manželka Ilona. Výber 
hry súvisel s piatym výročím trvania prvej slovenskej profe-
sionálnej scény a mal pripomínať, že s pomenovaním diva-
dla „slovenské národné“ sa to myslí predsa len vážnejšie. Veď 

Manahen: G. Valach, Salome: M. Kráľovičová, réžia: J. Borodáč, 1955 
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do novovzniknutého SND v roku 1920 prišla jedna z lepších 
vidieckych spoločností z východných Čiech a so sebou si pri-
niesla súbory opery aj činohry, hotový repertoár a dokonca 
aj fundus nevyhnutný k prevádzke. Proces slovakizácie bol 
takmer v nedohľadne a počas prvých piatich rokov vôbec ne-
napredoval. Inscenácia Hviezdoslavovho diela sa udržala v re-
pertoári celú sezónu a dosiahla v tom čase značný počet re-
príz – trinásť. Možno ju označiť za medzníkovú tiež z hľadis-
ka umeleckého, lebo pripravila nedostatočne skonsolidované-
mu a v prevažnej väčšine českému súboru obzvlášť náročnú 
previerku.

O uvedenie hry sa iniciatívne zaslúžili dve z vtedajších vedú-
cich umeleckých osobností. Tido J. Gašpar, slovenský literát 
a známa osobnosť slovenského kultúrneho a spoločenského 
života, nastúpil do SND v sezóne 1925/1926 ako prvý špe-
cializovaný dramaturg s úlohou posilniť činoherný repertoár 
hraný po slovensky. V tom čase už skúseného českého divadel-
níka a režiséra Václava Jiřikovského pozval vtedajší riaditeľ 
SND Oskar Nedbal so zámerom zvýšiť úroveň činohernej 
tvorby a posilniť zástoj slovenskej zložky, čo Jiřikovský radom 
vlastných slovenských inscenácií aj spĺňal. Zásluhou obidvoch 
divadelníkov sa počet po slovensky hraných inscenácií v dru-
hej polovici 20. rokov citeľne zvýšil, hoci nedosahoval ani 
polovičnú hranicu. 

Popri dvoch spomínaných divadelníkoch musíme menovať aj 
tretieho najvýznamnejšieho priekopníka slovenského profesio-
nálneho divadla zo zakladateľskej generácie, Janka Borodáča. 
Po učiteľskom pôsobení a štúdiu na pražskom konzervatóriu 
nastúpil do SND ako herec, ale už od nástupu sa začal preo-
rientúvať na réžiu. V prvej inscenácii Hviezdoslavovej tragédie 
hral postavu Herodesa. Dnes sa už asi nedá rozriešiť autorský 
problém východiskovej úpravy tragédie. Vo svojich Pamätiach, 
ale aj inde sa k nej – a vôbec k hviezdoslavovskej dramaturgic-
kej iniciatíve – hrdo hlási Tido J. Gašpar, ktorý bol všade aj 
oficiálne uvádzaný. Borodáčove Spomienky priniesli prekva-
penie napríklad aj v tom, že k úprave Hviezdoslavovej tragé-
die sa prihlásil jednoznačne on a z jeho hľadiska problematic-
ký zástoj Tida J. Gašpara spája s Gašparovým známym bohém-
stvom. V každom prípade spoľahlivá, k literárnemu originálu 
citlivá úprava poskytovala podnety a východiská k výnimočne 
sústredenej práci inscenátorov. Vysoko prekračovala dovtedy 
prevažujúcu divadelnú rutinu. Predovšetkým skúsený režisér 
Václav Jiřikovský zvládol inscenáciu v premyslenej, kultivova-
nej ucelenosti, ktorú podporovala estetická, v priestore a far-
be cítená scénografia Ľudovíta Hradského i scénická hudba 
vtedajšieho operného dirigenta SND Zdeňka Folprachta. V sú-
vislosti s réžiou zachovávajúcou biblický charakter sa vyzdvi-
huje čistota, jasnosť, dokonca „ladnosť“ a malebnosť realizá-
cie. V hodnotení primeranej náladovej tóniny sa spomínajú 
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divadelné a režisérske ozveny prvého českého moderného reži-
séra Jaroslava Kvapila. Vynikajúci český kritik Jindřich Vodák 
skôr vítal, že „více se stojí, nežli chodí, více se spoléhá na ro-
zeskupení a rozestavení nežli na dramatický ruch“. „Vzezření 
oratorijní vážnosti“ vníma Jinřich Vodák v tomto prípade ako 
pozitívum.

Ani pozitívnejšie stránky z celkového dojmu inscenácie 
však nemohli prekryť najmä herecké preliačiny a nedostatky 
inscenácie, ktoré súčasne odhaľovali zásadnejšie problémy 
činoherného kolektívu. Stvárnenie množstva dramatických 
postáv a primerané modelovanie zložitých charakterov sa 
v inscenácii spájalo nielen s problémami Hviezdoslavovho 
komplikovaného básnického jazyka, ale tým výraznejšie 
s elementárnymi problémami zvládania slovenskej javiskovej 
reči. V zaľudnenej inscenácii hrali iba piati Slováci, z nich 
iba dvaja veľké úlohy: Janko Borodáč Herodesa a Emília 
Wagnerová Tamar. Úloha zložitého dramatického charakteru 
skôr potvrdzovala, že herectvo nebude najsilnejšou stránkou 
Borodáčovej zakladateľskej a priekopníckej osobnosti, i to, že 
nároky na slovenských začiatočníkov boli v danom momen-
te privysoké. Borodáčov Herodes sa podľa Vodáka „nestaral 
pranic o královskou vznešenost“. Na tom sa zhodli všetky 
kritické odozvy. Viaceré z nich dodali, že herec sa viac sústre-
dil na ľudské aspekty postavy. Ideálnymi sa neukazovali ani 
rečové a pohybové prostriedky Borodáčovho prejavu. Je pozo-
ruhodné, že kritiku upútal herecký i recitačný talent a čistá 
slovenčina jednej z budúcich umeleckých protagonistiek SND 
Oľgy Borodáčovej-Országhovej v menšej postave Johany, 
spoločníčky kráľovnej Tamar. Z českých hercov popri skôr 
dekoratívnej Márii Grayovej v úlohe Herodiady najväčšmi 
zaujala Helena Petzová, hoci názory kritikov sa zhodli v tom, 
že je herečkou dramatickejších tónov, ktoré nekorešpondova-
li s osobou v Hviezdoslavovom spracovaní ešte stále trochu 
detskej Salome. Jedna z ústredných postáv Ján Krstiteľ pôsobil 
v spoľahlivom stvárnení Jana Svitáka skôr lyricky. Chýbala 
mu strhujúcejšia vnútorná energia. 

Vo vtedajšej situácii Činohry SND sa prekvapivý a sústredený 
výsledok reprezentačnej inscenácie považoval za primeraný, 
aby novú reprezentačnú divadelnú inštitúciu predstavil aj 
v Prahe. Na pohostinskom vystúpení v marci 1926 sa zúčastnil 
prezident Československej republiky Masaryk. Bol to historic-
ky prvý zájazd Činohry SND do Prahy. Popri Herodesovi a He-
rodiade súbor uviedol Borodáčovu inscenáciu Palárikovho 
Drotára. Vystúpenia sa uskutočnili v Mestskom divadle na Vi-
nohradoch. Aby sa ušetrili cestovné náklady, do komparzných 
postáv pozvali pražských vysokoškolákov. 

Početné pražské odozvy prijali inscenáciu Hviezdoslavo-
vej tragédie ústretovo, zdôrazňujúc oduševnenie tvorcov 
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a pozitívnejšie stránky javiskového diela. Kritickejšie sa hod-
notila umelecká nevyrovnanosť súboru. Najviac výhrad sa 
opätovne vznieslo na „chabé vypracovanie básnického slova“, 
na nezvládnuté recitačné požiadavky, na zlú artikuláciu a ne-
zrozumiteľnosť pri tlmočení Hviezdoslavovho jazyka. V tom 
sa však odhaľovali aj základné rozpornosti riešenia existencie 
vtedajšieho SND. Rozsiahlejšiu paletu zložitých problémov po-
hostinského vystúpenia z početných pražských ohlasov zrkad-
lia aj takéto názory: „Ta slovenčina zní jaksi pramálo sloven-
sky... Mezi představiteli velmi četných dramatis personae zjis-
tili jsme čtyři Slováky. Ostatní jsou Češi, kteří si slovenský dia-
lekt osvojili jen zpola, nebo dokonce velmi slabě. Hlavní reison 
d’étre slovenského divadla pak ovšem padá. Slováci v hlediš-
ti mohou si svou mluvu spíše pokaziti, než ji zušlechtiti.“ V na-
značovaných problémoch SND sa skrýva aj osteň čechoslova-
kizmu. Nebol však zďaleka jediný. Výhľady na riešenia sa neu-
kazovali ružové a ďalší vývin potvrdzoval ich zdĺhavosť. 

Keď Antonín Drašar, ktorý po tragickej smrti Oskara Nedba-
la nastúpil v roku 1931 ako riaditeľ SND, od sezóny 1932/1933 
rozdelil pôvodne spoločný činoherný súbor na samostatný ko-
lektív činohry českej a samostatný kolektív činohry sloven-
skej, na politicky rozhašterenom Slovensku sa všetci doslo-
va zjednotili na masívnej kritike tohto kroku. Dnes vieme, že 
hoci to dobrý manažér a obchodník nezamýšľal nejako idea-
listicky, otváral cestu k samostatnejšiemu a intenzívnejšiemu 
rastu slovenskej činohernej zložky, a to napriek tomu, že vedú-
ca osobnosť slovenského súboru, najstarší slovenský divadel-
ný profesionál Janko Borodáč bol v divadelných a umeleckých 
veciach konzervatívny a zahľadený do minulosti. V tomto du-
chu určoval umelecký program súboru postavený na – ako 
to on sám nazýval – umeleckom realizme a domácej, najmä 
klasickej dramatike. Jeho predchádzajúce herecké stretnutie 

1. učeník: J. Pántik, Starec: O. Jarjabek, Jochanan: Š. Kvietik,  
Ján Učeník: D. Jamrich, réžia: K. L. Zachar, 1970 
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s Hviezdoslavovým Herodesom ho hlbšie a trvalejšie pripú-
talo k tomuto výnimočnému dielu slovenskej dramatiky. Ne-
pochybne mal na pamäti inscenačné a interpretačné nároky, 
ale po päťročnej existencii samostatnej slovenskej činohry sa 
na začiatku sezóny 1937/1938 pri vhodnej príležitosti odha-
ľovania monumentálneho pomníka Pavla Országha Hviezdo-
slava na námestí pred divadlom odhodlal na veľmi riskantný 
krok. Zrejme bez podpory vedenia divadla, za neveľmi priazni-
vých finančných a aj personálnych podmienok, vedený vlast-
nou húževnatosťou, takmer na vlastnú päsť presadil Hviezdo-
slavovu tragédiu do repertoáru po tom, čo ju upravil do nevy-
hnutnej komornej podoby. Rozsiahly text skrátil takmer o po-
lovicu. Na naštudovanie mal tri týždne. Riskantný krok na-
pokon zavŕšilo nešťastné nedorozumenie s rozmermi a tech-
nickým riešením scénografie Ľudovíta Hradského, takže im-
provizovanú scénu dokončili takmer pred začiatkom premié-
ry, v ktorej režisér Janko Borodáč hral aj jednu z veľkých po-
stáv. Časová tieseň, improvizácia a s tým súvisiaca nedopraco-
vanosť sa na inscenačnom výsledku prejavili očividne. Týka-
lo sa to bezradných zaľudnenejších a komparzných scén s člen-
mi speváckeho zboru SND a študentmi Hudobnej a dramatic-
kej akadémie, ale tiež nezvládnutých nástrah posledného dej-
stva. V ňom Hviezdoslav v rozpore s bežnými dramatickými 
a katastrofickými zakončeniami tragického žánru posiela ne-
gatívnych titulných hrdinov do vyhnanstva, aby tam premýšľa-
li o svojich previneniach a ľutovali ich. Nezvládnutý prednes 
básnického textu v týchto partiách vyústil do ležérneho kon-
verzačného tónu a inscenácia v nich vyvolávala smiech takmer 
fraškovitej príchute. Vhodný tón neutrafila ani groteskne ex-
ponovaná scéna s farizejmi. Janko Borodáč ňou nepochybne 
chcel vyjadriť spoločensko-politické aktualizačné zámery. 

Najmä prvá, prijateľnejšia časť inscenácie upriamovala pozor-
nosť na niektoré pozitívnejšie stránky. Napriek zjavným dife-
renciáciám sa ukazovali najmä v herectve. Viacerí protagonis-
ti úspešnejšie zápolili s Hviezdoslavovým veršom, a predsa len 
celistvejšie predstavili dramatické charaktery. Okrem Hany 
Meličkovej (Herodias), Oľgy Borodáčovej-Országhovej (Ta-
mar), s výnimkou spomínaného záverečného obrazu, to platilo 
aj o temperamentnom, priebojnom a vitálnom herectve Andre-
ja Bagara v postave požívačného Herodesa. Celkový obraz he-
reckej tvorby v nedopracovanej a neprepracovanej inscenácii 
však vzbudzoval dojem plochosti, nevzrušivosti, skôr naučenej 
recitácie. Zo skúsenejších hercov sa výraznejšie presadil Ján 
Sýkora (Manahen), kým herectvo Jozefa Kellu (Obadja) a Mar-
tina Gregora (Filip), odchovávané borodáčovským realizmom, 
doslova protirečilo básnickej a veršovej štylizácii. Mladá za-
čínajúca Mária Bancíková sa uviedla v postave Salome menej 
suverénnou, ale z prednesového a hereckého hľadiska sľubnou 
kreáciou. Je pozoruhodné, že viacerí kritici si všimli Jána Jam-
nického v menšej postave Chuzu. Vynikal dobrou slovenčinou 
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a prekvapujúco kultivovaným a čistým zvládaním Hviezdosla-
vovho verša. Ozvali sa hlasy, že mal dostať väčšiu a význam-
nejšiu úlohu, čo súvisí so zložitým hereckým postavením Jána 
Jamnického, budúceho avantgardného režiséra v hereckom sú-
bore Borodáčovej slovenskej činohry. Jamnického modernej-
šie orientovanému herectvu Janko Borodáč neveľmi dôvero-
val, tak ako mu zásadne nedôverovali mnohí iní. Sú viaceré 
dôvody, pre ktoré by sme mohli povedať, že bol potenciálnym 
predstaviteľom Jochanana. Janko Borodáč sa však rozhodol, 
že ho v hereckej núdzi popri všetkých povinnostiach a staros-
tiach zahrá sám. Zopakoval sa však dojem z jeho Herodesa. 
Ani pre charizmatickú postavu Jána Krstiteľa nemal dosť pri-
meraných hereckých dispozícií. Pripomínal ňou skôr „stredo-
vekého mnícha“. 

Janko Borodáč vo svojich Spomienkach hovorí o prípade 
inscenácie Herodesa a Herodiady z roku 1937 veľmi otvore-
ne kriticky. Ako všetko v tomto spoločensky búrlivom čase, 
mala aj ona značný politický rozmer. Odrážal sa aj v kritic-
kom ohlase. Podľa neho sa uvedenie Hviezdoslavovej tragédie 
v samostatnej slovenskej činohre hodnotilo ako významný 
spoločenský, kultúrny, a teda aj politický čin, ktorý neradno 
narúšať priveľkými a zásadnými výhradami k umeleckej strán-
ke. Inscenáciu v tomto zmysle privítali Borodáčovi divadelní 
priaznivci (Andrej Mráz, Ján Sedlák) a veru aj autonomistickí 
prívrženci. To druhé platí aj o kritike Ferdinanda Hoffmanna, 
budúceho moderne orientovaného režiséra SND. Z charakteru 
popremiérového ohlasu však vyznieva zásadné, čo potvrdil 
v Spomienkach samotný Janko Borodáč – že „predstavenie 
nevyznelo tak, ako sa čakalo“. Inscenácia neprežila viac ako 
tri reprízy. Malo zrejme železnú vývinovú logiku, že samostat-
ná slovenská činohra v polovici 30. rokov získavala prekva-
pivý úspech a pozitívny kritický ohlas v náročnej, vývinovo 

Tamar: E. Kristínová, Dvoran: K. Skovay, Trebonius: E. Romančík,  
Peribas: F. Zvarík, réžia: K. L. Zachar, 1970 
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už výrazne diferencovanej a aj rozmaznanej divadelnej Prahe 
Borodáčovými inscenáciami Tajovského Ženského zákona 
a Palárikovho Dobrodružstva. 

V slovenskej dramatike výnimočná a ťažko zvládnuteľná 
Hviezdoslavova tragédia vzrušovala Janka Borodáča a púta-
la jeho záujem aj v žičlivejších povojnových podmienkach. 
Po piatich rokoch trvania Národného divadla v Košiciach, 
ktoré roku 1945 zakladal a na riaditeľskom poste viedol až 
do roku 1953, rozhodol sa preveriť úroveň a schopnosti či-
noherného súboru práve jej uvedením. Ako tradične orien-
tovaný režisér rozhodujúcim spôsobom vplýval na celkové 
formovanie činohry a aj podoby hereckej tvorby, a to značne 
jednostranne. V húževnatom zápase o zvládnutie náročnejších 
postupov mala košická inscenácia dve opory. Herodesa hral 
dramaturg a šéf súboru Andrej Chmelko, bývalý veľmi úspeš-
ný ochotnícky herec a pozoruhodný, ba aj úspešný herec Či-
nohry SND v období slovenského štátu. Za postavu kráľovnej 
Tamar získala vtedajšia najväčšia košická herecká a umelecká 
autorita Oľga Borodáčová-Országhová štátnu cenu.

Po návrate Borodáčovcov z Košíc do Bratislavy sa práve Janko 
Borodáč považoval za jedinú vhodnú osobnosť pre nové naštu-
dovanie Hviezdoslavovej tragédie, pripravovanej na obzvlášť 
exponovanú spoločenskú i politickú príležitosť slávnostné-
ho otvárania budovy Divadla Pavla Országha Hviezdoslava 
v máji 1955. Predurčovali ho k tomu zásluhy, skúsenosti so 
samotnou hrou, predovšetkým však vtedajšia pozícia pravo-
verného predstaviteľa politicky a ideologicky diktovaného 
jediného modelu divadla realistického či tzv. socialistickore-
alistického. Janko Borodáč sa chopil príležitosti s vehemen-
ciou. Nemohol si predstaviť priaznivejšiu situáciu a realizačné 
podmienky. Mal k dispozícii početný, rozvrstvený a umelecky 
značne disponovaný herecký súbor a takmer neohraničené 
možnosti v ďalších súčastiach umeleckej realizácie. Peniaze sa 
vo vtedajšej totalitnej socialistickej kultúre sypali ako manna 
nebeská. A divadlo malo za ne slúžiť.

Všetky zámery smerovali k vytvoreniu naozaj reprezentačné-
ho, starostlivo a dôkladne pripraveného, vo výslednom účin-
ku monumentálneho divadelného diela. Samotná Borodáčova 
dramaturgická úprava prezrádzala, že sa nemusel nijako ob-
medzovať. Mala vyrovnaný, klasický charakter, niektoré vý-
stupy a partie spájala, zásadným a drastickejším redukciám sa 
vyhýbala. Niektoré by prospeli, pretože inscenácia trvala vyše 
piatich hodín. Okrem zdĺhavejších prestavieb a dynamicky či 
rytmicky menej vypracovaných scén nebola nudná. Borodáčo-
ve bohaté predchádzajúce skúsenosti s hrou ju dramaticky, vý-
znamovo a napokon aj divadelne primerane zahustili. V Bo-
rodáčových teoretických interpretáciách a rozboroch hry sa 
hojne vyskytujú ideologické postuláty a marxistické poučky 
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o revolúcii, vykorisťovaní, triednom boji, kolonizácii, obeta-
vých bojovníkoch a víťazstve ľudu. Takéto východiská možno 
motivovali budovanie niektorých dramatických stretaní a kon-
fliktov, ale rozplynuli sa v hlbších vrstvách inscenácie a ne-
bezpečenstvo ich ideologizujúcej tézovitosti v široko a dôklad-
ne komponovanej inscenácii prekryl Hviezdoslavov básnickej-
ší šat, ktorý tentoraz nestrácal na účinku. Súvisel aj s primera-
nou mierou vnútorného pátosu inscenácie.

Ešte stále panujúci dogmatický politický diktát poznamenal 
inscenáciu opisnosťou a detailným historizmom. V tomto du-
chu realizoval scénu Ladislav Vychodil a kostýmy Karol L. Za-
char. Napriek tomu však obidve výtvarné zložky vizuálne skôr 
umocňovali pôsobivosť divadelného celku. Monumentálnej, 
nákladnej a pompéznej Vychodilovej realistickej scénografii 
nechýbali základné estetické parametre, cit pre pôsobivejšie 
javiskové usporiadanie a divadelný efekt. Zacharove kostýmy 
aj v detailne realistickej podobe potvrdzovali kultúru realizá-
cie, predovšetkým však príznačné prednosti kostyméra Zacha-
ra – pozornosť k individualite každého účinkujúceho a aj v re-
alistických postupoch premyslené tvarové i farebné riešenia. 
Účinok inscenácie dotvárala aj hudba Andreja Očenáša. Obiš-
la nástrahy historizmu a opisnosti. Vyjadrovala sa súčasnou 
hudobnou rečou a umocňovala vnútorný dramatizmus.

O úroveň a tvorivejšie hodnoty sa vysokou mierou zaslúžil skú-
sený a typovo bohatý herecký súbor a početné herecké kreácie. 
Vyhli sa povrchnosti, poradili si s plastickejším modelovaním 
charakterov a na profesionálnejšej úrovni zvládali vysoko 
štylizovanú Hviezdoslavovu básnickú reč. V alternáciách 
hlavných postáv inscenácia dokumentovala výrazné generačné 
vrstvenie súboru. Titulné postavy popri Andrejovi Bagarovi 
a Hane Meličkovej hrali Viliam Záborský a Mária Prechovská. 

Herodias: E. Vášáryová, Herodes: M. Huba, Ján: M. Kramár,  
réžia: M. Pietor, 1990 
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K postave Tamar sa už po tretí raz vrátila Oľga Orszá ghová-
-Bo ro dáčová, s ktorou alternovala Mária Bancíková, nádejná 
Salome z predchádzajúcej bratislavskej inscenácie. V dozvu-
koch tvrdo spolitizovanej a zideologizovanej dobovej atmosfé-
ry Janko Borodáč až jednostranne zdôrazňoval buričstvo Jána 
Krstiteľa a viackrát ho označoval vyslovene za revolucionára. 
Do inscenácie našťastie obsadil už vtedy výsostne kultivova-
ného herca skôr jemných výrazových valérov, talentovaného 
tridsaťročného Ladislava Chudíka. Nemohol mať šťastnejšiu 
ruku. Chudíkova kreácia dvíhala tvorivú autoritu inscenácie 
a, pravdaže, aj samotného herca. V zvládnutom verši nezneli 
exponované slovné frázy, ale Jochananovo vnútorné hlboké 
humanistické presvedčenie. K výrazným kreáciám patril aj 
Valachov rozvážny a principiálny Manahen, Salome, v ktorej 
alternovali herečky najmladšej generácie Mária Kráľovičová 
a Hana Sarvašová. Mikuláš Huba a Martin Gregor alternovali 
postavy Filipa a Chuzu. Najmä Martin Gregor v konfrontácii 
s náročnejším básnickým materiálom pripomínal, že jeho he-
reckú kultúru nemálo obohacovala napríklad bývalá spoluprá-
ca s estetizujúcim režisérom Jánom Jamnickým. Z hereckého 
prínosu kritika najviac a jednohlasne vyzdvihovala Viliama 
Záborského v postave Herodesa. Oceňovalo sa prežitie textu, 
dramatická kompozícia kreácie a vystihnutie dramatických 
premien hrdinu, úspešné rozlúsknutie najtvrdšieho orieška – 
interpretácia posledného obrazu hrdinovho vyhnanstva, jeho 
psychologické rozpoloženie a presvedčivo vyjadrená rezigná-
cia. Záborského výkon najnápadnejšie dokazoval brilantné 
zvládanie verša a zrozumiteľnosť prednesu. Herec si týmto 
stretnutím otváral cestu k nedostižnému interpretovi Hviez-
doslavovej poézie, čím významne upevňoval a rozvíjal základy 
klasickej slovenskej recitačnej školy. Technická virtuozita, 
hlboký prienik do štruktúry Hviezdoslavovho verša a jeho bás-
nických postupov zakladali hercovu interpretačnú suverenitu 
a ľahkosť. V jeho tlmočení zaznievala aj svojrázna hudobnosť 
Hviezdoslavovej poézie. (Z týchto základov neskôr vyrastali 
aj Záborského výkony v televíznych inscenáciách Hájnikovej 
ženy, Eža Vlkolinského a Gábora Vlkolinského, ktoré režíroval 
Jozef Palka. V nich Viliam Záborský interpretoval sceľujúce 
recitačné party Básnika či Rozprávača.)

Borodáčova v poradí tretia inscenácia tragédie Herodes a He-
rodias sa na repertoári Činohry SND udržala takmer štyri 
roky a dosiahla značne vysoký počet repríz 72. Asi by sme 
mohli pomenovať príčiny, prečo na ňu ľudia v atmosfére mili-
tantného ateizmu tak dlho chodili. Ešte v roku 1959 sa k nej 
s rešpektom vyjadril Stanislav Vrbka z mladej nastupujúcej 
kritickej generácie, ktorá sa nevyznačovala vľúdnym vzťahom 
k Borodáčovmu tradičnému realistickému a vôbec k opisné-
mu divadlu. Opätovne vyzdvihuje Viliama Záborského, popri 
ňom aj ďalej dotvorené a rozvinuté výkony Ladislava Chudíka 
a Gustáva Valacha.
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Borodáčovo štvornásobné stretnutie s Hviezdoslavovou tra-
gédiou možno po časovom odstupe označiť za pozoruhodné. 
Ako režisér akcentoval takpovediac klasický prístup k Hviez-
doslavovmu básnickému obrazu o sociálnych a národných zá-
pasoch v pohnutých slovenských dejinách. Húževnato, i keď 
nie vždy vydarene zápasil o Hviezdoslavovu klasicizujúcu, 
básnicky vzopätú monumentálnu formu. Diferenciačný pro-
ces slovenského činoherného divadla, zintenzívnený v 60. ro-
koch, prináša nové prístupy aj k Hviezdoslavovej tragédii He-
rodes a Herodias. Povedzme hneď, že na javisku SND mali síce 
reprezentatívny charakter, ale skončili sa skôr v podobe poku-
sov ako jednoznačných výsledkov.

Dramaturgia Činohry SND v 60. rokoch, pozoruhodne konci-
povaná Margitou Mayerovou, stavala na práci režisérov Pavla 
Haspru a Karola Zachara. Mimoriadne veľké domáce, ale aj 
zahraničné úspechy Zacharovho divadla spočívali vo vysokej 
kultivovanosti a estetizovanosti (v tomto sa Zachar ukazoval 
ako výnimočný odchovanec Jána Jamnického), ale aj v osob-
nostne motivovanom príklone k divadlu optimistickému, 
radostnému, harmonizujúcemu, k divadlu, ktoré vyrovnáva 
rozpory a obrusuje konflikty. Potláčalo literárnosť a v zdôraz-
není centrálneho postavenia herca premyslene a programovo 
stavalo na exponovaní hercovej neopakovateľnej osobnosti, ba 
dokonca jeho osobného pôvabu. Nuž rozhodnutie, že Hviez-
doslavovu tragédiu Herodes a Herodias zaradenú roku 1970 
pri príležitosti 50. výročia SND bude režírovať práve Karol 
Zachar, bolo nečakané. Prekvapujúca voľba mala iniciovať 
nové obohacujúce možnosti Zacharovho dosť jednostranne 
vyhraneného majstrovského rukopisu.

Spolu s dominantným postavením herca aj v tejto inscenácii 
Zachar upriamoval záujem na ľudskú stránku hrdinov v ich 

Ján: M. Kramár, Tamar: D. Horváthová, Aretas: E. Romančík,   
réžia: M. Pietor, 1990 
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individuálnych obrazoch i zachytávaní ich vzájomných vzťa-
hov. Každého z dramatických hrdinov videl režisér predo-
všetkým ako človeka, a nie ako strojcu či obeť mocenských 
mechanizmov. Vo vlastnej dramaturgickej úprave využíval 
textové partie, ktoré tento zámer síce podporovali, ale celkový 
dramatický spád skôr retardovali. V súlade so základným 
zámerom Zachar zbavoval inscenáciu pátosu, akejkoľvek 
nadnesenosti a rozľahlú prázdnu scénu Vladimíra Suchánka 
uvoľnil pre herca. V konfrontácii s Hviezdoslavovým lite-
rárno-dramatickým dielom sa postupne odhaľovali hranice 
úsilia o divadelnú jednoduchosť a prostotu. Prevládla fádnosť 
a šedivosť umelohmotného scénografického riešenia. Masové 
a komparzné scény, ktorým sa nedalo vyhnúť, pôsobili drama-
ticky neukotvene a strojene.

V postavách titulných hrdinov Zachar ponechal bývalých 
predstaviteľov z Borodáčovho naštudovania. Viliam Zábor-
ský zopakoval obraz dramatickej rozpornosti rozložitého 
psychologického portrétu. Mária Prechovská pritvrdila nega-
tívne črty slávybažnej a pomstychtivej Herodiady. Absolútnu 
hereckú dominantu a nový interpretačný prínos však režisér 
Zachar videl v prvom alternantovi Herodesa, bývalom Boro-
dáčovom Jochananovi – v Ladislavovi Chudíkovi. Rovnako 
ako Záborský mal vynikajúcu zbraň – recitačné majstrovstvo. 
Na rozdiel od neho nebolo robustne dynamické, skôr zahľade-
né hlboko do vnútra, stíšené a premýšľavé. Postavu Herodesa 
uchopil v jednotnom civilnejšom geste, premýšľavom nadhľa-
de nad osudom manipulovaného a osamoteného Herodesa. 
V Chudíkovom poňatí pochopil nevyhnutnosť neslávneho 
kráľovského, najmä však ľudského konca.

Viaceré nesúladné postupy a prostriedky sa objavovali aj 
v herectve. Oproti modernejšie, vecnejšie a chladne poňatej 
Herodiade Márie Prechovskej stála klasickejšia, emocionálne 
exponovanejšia a ornamentálnejšie recitujúca Eva Kristínová 
v postave Tamar. Klasickejšie a monumentálnejšie vyznieval 
ostro dramaticky črtaný Manahen, ku ktorému sa po Boro-
dáčovej inscenácii vracal Gustáv Valach. V kontraste k nemu 
stála moderná zdržanlivosť až skromnosť Kvietikovho Jocha-
nana, ktorá sa ľudskou jednoznačnosťou a jednoduchosťou 
neocitala na najpoprednejšom pláne inscenácie. Zachar naň 
staval skôr osobu Salome. Obsadil do nej svoju vtedajšiu pro-
tagonistku, priam ideálne zosobnenie Zacharových predstáv 
o lyrizme a poézii dievčenských obrazov a obrazov mladých 
žien, Emíliu Vášáryovú. Príležitosť dal tiež mladej začínajúcej 
alternantke Soni Valentovej, ktorá predstavila Salome dra-
matickejšie. Primeranejší tón nevedel v tejto inscenácii nájsť 
Martin Gregor, ktorý sa k úlohe Filipa vrátil po tretí raz.

Kritická odozva vyzdvihuje scénickú hudbu Tibora Andrašo-
vana. Zrejme aj žáner v Zacharovej tvorbe nezvyklý ukázal 
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porozumenie dlhšej a intenzívnejšej spolupráce režiséra s hu-
dobným skladateľom. Zacharova kultivovaná inscenácia He-
rodesa a Herodiady dosiahla sedemdesiat repríz. Priniesla nie-
koľko novších interpretačných podnetov, vyjavila však aj za-
hatané cesty Zacharovho divadla. Keď ju Anton Kret zaraďo-
val do vývinových súvislostí, lapidárne vystihol dosť podstat-
nú črtu: „... borodáčovská do vznešena ladená koncepcia bola 
bližšie Hviezdoslavovým predstavám.“

Divadelnú obec čakalo prekvapenie aj pri 70. výročí zalo-
ženia SND, keď sa piate uvedenie Hviezdoslavovej tragédie 
Herodes a Herodias rozhodol naštudovať režisér a v tom čase 
tiež riaditeľ SND Miloš Pietor. Bol Zacharovým vývinovým, 
generačným, divadelným a umeleckým antipódom. V 60. ro-
koch začal súbežne so Zacharovým optimistickým, lyrickým, 
harmonizujúcim a estetizovaným divadlom rozvíjať divadel-
né postupy hlboko analytické, založené na psychologických 
a biologických, teda aj naturalistických motiváciách, ktoré 
neraz v grotesknom vyostrení odhaľovali negatívne stránky 
človeka, ľudských vzťahov i spoločenských mechanizmov. 
V prekvapení sa skrývalo tušenie, že Hviezdoslavovo dielo 
jednoducho režisérovi Pietrovi „nesadne“, a to napriek 
tomu, že v SND mal už za sebou aj niektoré shakespearovské 
inscenácie.

„Rukavicu hodenú staromilcom a puristom“, východisko 
„k demontáži monumentálnosti“ – ako to všetko nazvala 
kritika – prinieslo rozhodnutie prepísať Hviezdoslavovu 
tragédiu do modernej slovenčiny. V tom čase už existovali 
podobné preklady Hviezdoslavových Krvavých sonetov a aj 
niektorých diel Jána Hollého. Vcelku sa pozitívne hodnotilo 
citlivé a vynachádzavé literárne a jazykové majstrovstvo Šte-
fana Moravčíka, i keď sa ozvali hlasy zásadne polemizujúce 

Herodes: M. Huba, 2. senátor: D. Blaškovič, Trebonius: J. Slezáček,  
Peritus: D. Tarageľ, réžia: M. Pietor, 1990 
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s takýmto riešením. Žiaľ, ani modernizované jazykové 
sprístupňovanie Hviezdoslavovho verša a textu inscenácii 
nepomohlo. 

Inscenačný projekt sa rodil ešte v totalitných časoch so záme-
rom metaforicky vyjadriť, v akom svete prednovembrová spo-
ločnosť žila. Bol to vlastne obraz veľkého väzenia, v ktorom sa 
bez väčších zmien, len svetelnými a detailnými prostriedkami 
prelínal priestor väzenský s priestorom neväzenským. Prie-
hľadmi z väzenských ciel a do väzenských ciel obete sledovali, 
ako vo väzení končia tyrani, ktorí všetko zosnovali. Miloš 
Pietor nemal zmysel pre metaforicky exponovanejšie a bás-
nické divadlo, jeho poetika nekorešpondovala s takto cítenou 
scénografiou Ladislava Vychodila. Postupne sa odhaľovalo, že 
Vychodil a jeho obrazné cítenie sa ocitli v postavení „režírujú-
cej scénografie“. S opakujúcimi sa stereotypnými riešeniami 
jednotlivých scén a obrazov prevládla v inscenácii monotón-
nosť a v spojení s inými zložkami nevzrušivá nuda. Výtvarný 
obraz opanovala šedivosť, ktorá mala v pôvodných záme-
roch obraznú a významovú výpoveď. Šedivosť nepriaznivo 
ovplyvňovala aj kostýmy Milana Čorbu. Postmoderne spájali 
súčasný základ s inými štylizovanými prvkami a jednoznačne 
evokovali nedávny čas generálskych a „generalissimovských“ 
uniforiem.

Režisér drasticky zoškrtal text hry na polovicu. Rovnako 
zredukoval aj počet postáv. Skrátený text sa usiloval oživovať 
a divadelne modernizovať viacerými postupmi a scénami, 
napríklad začiatočným obrazom akéhosi súčasne poňatého 
snemu alebo spevom, modlitbami a deklamovaným textom 
v scénach s Jánom Krstiteľom, ktoré však neprekonávali 
formálnosť. Vnútorná strnulosť napokon poznamenala aj 
herectvo, ktoré bývalo v predchádzajúcich inscenáciách prí-
nosom. Rozpačitý výsledok nepochybne súvisel s novembrový-
mi udalosťami a so spoločensky zvíchrenou ponovembrovou 
situáciou. V inscenácii hral značne omladený súbor. Názna-
ky hlbších vývinových súvislostí a nadväzností v porovnaní 
s predchádzajúcimi inscenáciami v nej takmer nenachádzame. 
Herodesa hral Martin Huba. Po Salome z predchádzajúcej 
inscenácie do postavy Herodiady dozrela Emília Vášáryová. 
Vari iba o týchto dvoch kreáciách možno povedať, že im spo-
lupráca s režisérom Milošom Pietrom na inscenácií otvárala 
novšie herecké výhľady.

Nemusíme sa veľmi namáhať, aby sme porozumeli zástoju 
Hviezdoslavovej tragédie Herodes a Herodias v Činohre SND. 
Motívy voľby sú pomerne jednoduché. Po hre sa v SND siaha-
lo vtedy, keď sa vyžadoval reprezentatívny a navyše domáci 
titul. Predovšetkým pri výročiach, v tom lepšom prípade vte-
dy, keď mal jej výber, a teda aj realizácia dokumentovať istý 
zhrnujúci časový úsek a na jeho rozhraní potvrdiť primeranú 
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umeleckú vyspelosť kolektívu, spolu s tým aj zrelosť a umelec-
kú pripravenosť rozhodujúceho tvorcu – režiséra. Ani prvý, 
ani druhý predpoklad sa nenapĺňali vo všetkých prípadoch. 
Známe podmienenosti a danosti Hviezdoslavovho viac lite-
rárneho a menej divadelného veľdiela sa ukazovali ako tvrdý 
oriešok. Veď ani sám Hviezdoslav nebol po istom odstupe 
s výsledkom urýchľovaným kvôli vydaniu pri príležitosti jeho 
šesťdesiatročného životného jubilea roku 1909 spokojný. Sám 
napísal, že by dramatické dielo inak „premiesil a ogabal“. 
K tomu už nedošlo. Nespokojný bol najmä s banalitou prózy. 
Nevedno však, či si uvedomoval, že na rozdiel od milova-
ného a prekladaného Shakespeara ani vo veršovanej forme 
nekomponuje dramatický dej v dramatických situáciách, ale 
ho priam ako dokumentárnou panoramatickou kamerou 
dôkladne a podrobne opisuje slovami a masívnym literárnym 
prejavom namiesto toho, aby ho transponoval do činov a slová 
prevteľoval do dynamického konania postáv. Postupy tragédie 
až priveľmi pripomínajú výsostne epické založenie Hviezdo-
slavových básnických veľdiel. Nuž básnikovu reprezentač-
nú tragédiu „premiešavajú“, „miesia“, „gabú“ a „ogabávajú“ 
slovenskí divadelníci, dramaturgovia, upravovatelia, režiséri, 
herci, najnovšie dokonca aj prekladatelia. Natoľko sa javí 
Hviezdoslavov jazyk cudzí. Dodajme mierne škodoradostne – 
keby Hviezdoslav neprestal písať po maďarsky, neprekladali 
by ho do jeho vlastného jazyka.

Napokon dodajme, že Hviezdoslavova tragédia sa okrem 
Košíc zjavila v ďalších dvoch mimobratislavských divadlách. 
Za zmienku stojí práve nereprezentačný, ale osobnejší tvorivý 
záujem mladých divadelníkov, ktorý sa manifestoval najmä 
v modernejšom, dramaticky funkčnom scénografickom rieše-
ní. V martinskom Divadle Slovenského národného povstania 
uviedli hru bezprostredne po augustovej okupácii 1968 ako 
odvážny občiansky postoj vtedajšieho odporu a rezignácie. 

Herodes: M. Huba, Herodias: E. Vášáryová, réžia: M. Pietor, 1990 
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V Petrovického réžii Cillerova monumentalizujúca, ale moder-
ne a dynamicky poňatá scéna preskupovaním scénografických 
prvkov zvýrazňovala súčasný pocit šokujúcej celospoločen-
skej traumy. Martinovi Porubjakovi heroický pátos inscenácie 
neveľmi konvenoval, ocenil však jej aktuálnosť: „… namiesto 
tragédie človeka sme v Martine videli tragiku krutých histo-
rických udalostí. Ani takáto interpretácia dramatického textu 
nezostala v hľadisku bez ozveny – urazené city národa sú dnes 
veľmi citlivé na mnohé asociácie z krvavej histórie.“ (Pripo-
meňme, že v SND Jozef Budský ihneď po okupácii 1968 pri-
pravil inscenáciu Hviezdoslavových Krvavých sonetov, ktoré 
skombinoval s básnikovou biblickou skladbou Ráchel.)

Po starostlivej úprave s literárnym historikom a znalcom 
Hviezdoslava Stanislavom Šmatlákom siahol roku 1983 po tra-
gédii Herodes a Herodias režisér Martin Kákoš v nitrianskom 
Divadle Andreja Bagara. Pozornosť sústredil na problém me-
chanizmu moci a spolu s výtvarníkom Milanom Ferjenčíkom 
túto tému maximálne exponovali a zvizuálnili v scénografic-
kom riešení. Inscenácii dominoval mechanicky dômyselne 
skonštruovaný vladársky stolec, ktorý sa postupne naklá-
ňal, až sa napokon zrútil. Všeličo vrátane herectva odsúval 
na okraj a prinášal aj niektoré inscenačné problémy (naprí-
klad čo s Jochananom). Nové netradičné pohľady a programo-
vé obchádzanie konvencie sa inscenácii nedali uprieť. Viera 
Richterová za postavu Salome v martinskej inscenácii a Mar-
tin Kákoš za réžiu nitrianskej inscenácie dostali Cenu Janka 
Borodáča, ktorá sa každoročne udeľovala mladým divadelní-
kom za významný tvorivý prínos. 

Mnohonásobne rozmnožené technické a inscenačné prostried-
ky, exponované postavenie divadelnej réžie v 20. storočí robia 
živé a pôsobivé divadlo aj z hier, ktoré sa predtým označova-
li za knižné. Spomeňme napríklad Goetheho Fausta alebo 
poľské umelecké veľdiela, Miczkiewiczových Dziadov a Wy-
spiańskeho Svadbu. Dobré divadlo sa dá robiť aj z prózy, poé-
zie, lyriky, folklóru či dokonca z memoárovej a dokumentár-
nej literatúry, takmer zo všetkého. Podarí sa v postmodernom 
čase, prinášajúcom nové možnosti, uvoľňujúcom a prekoná-
vajúcom tradičné štruktúry, šiestym návratom Činohry SND 
k Hviezdoslavovej tragédii rozlúsknuť tvrdý hviezdoslavovský 
inscenačný oriešok?

(Z pripravovanej štúdie o Hviezdoslavovom diele v slovenskej 
divadelnej kultúre)



T. Maštalír, M. Geišberg
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DÔLEŽITEJŠIE OSOBY A LOKALITY, KTORÉ  
SA SPOMÍNAJÚ V TRAGÉDII HERODES A HERODIAS

JÁN KRSTITEĽ
Podľa Lukášovho evanjelia syn Zachariáša a Alžbety, o pol 
roka starší ako Ježiš. Okolnosti jeho narodenia sú zázračné. 
Bol dieťaťom postarších rodičov, jeho otec, ktorý neveril an-
jelovi zvestujúcemu jeho narodenie, onemel a až po narode-
ní dieťaťa získal opäť schopnosť hovoriť. Podľa zvestovania 
v Jánovi Krstiteľovi prebýval Boží duch. Bol to on, kto hlásal 
príchod Ježiša ako Mesiáša. Podľa Matúšovho evanjelia, 
ktoré svedčí o veľkej autorite Jána Krstiteľa, podobne ako 
prísni proroci v Starej zmluve striktne požadoval kajúcnosť 
a krst pokánia – ponorenie sa do vody s cieľom očistiť sa 
od hriechu. Tento akt bol od raných čias uplatňovaný ako 
neodmysliteľná podmienka pripojenia sa ku kresťanstvu. 
Popravu Jána Krstiteľa si vynútila Herodias po tanci svojej 
dcéry Salome.

JERUZALEM
Hlavné mesto Palestíny. Jozef Flavius ho stotožňuje 
s mestom Sálem, ktorého kráľom bol Melchisedek, známy 
z Abrahámovho príbehu. Nie je to však podložené. Prvý raz 
uvádza názov Jeruzalem jeden z tzv. el-amarnských listov 
ako významné kanaanske mesto a pevnosť. V čase dobývania 
Kanaanu ho obývali Jebuzejci a nazývalo sa Jebus. Mesto sa 
podarilo dobyť až okolo r. 1000 pred n. l. Dávidovi, ktorý ho 
urobil hlavným mestom krajiny. Šalamún dal v Jeruzaleme 
na vrchu Mórija postaviť chrám, čím sa mesto stalo aj nábo-
ženským centrom. Najvyšším vrchom mesta je Sion (často 
tak nazývali celé mesto alebo chrám). Z východu bolo mesto 
ohraničené údolím a potokom Kedron. Časť údolia Kedron 
sa nazývala aj údolím Jóšáfát (hebrejsky Jóšáfát znamená Ja-
hve súdi), lebo podľa biblických predstáv tu bude Jahve súdiť 
národy. Na juhu a západe obklopovalo Jeruzalem údolie Hin-
nom (Gehenna). V Dávidových a Šalamúnových časoch múry 
obkolesovali iba vrch Sion a na ňom postavené mesto. Chiz-
kija, kráľ Júdy (721 – 693 pred n. l.), dal proti Asýrčanom po-
staviť na severe dvojitý múr, ktorý dal opraviť Menašše. Roku 
587 pred n. l. Babylončania zbúrali veľkú časť mesta a hra-
dieb vrátane chrámu. Po babylonskom zajatí hradby postavili 
znova. Roku 43 dal Herodes Agrippa postaviť na severe tretie 
ochranné hradby. Roku 70 počas židovskej vojny bola veľká 
časť mesta zničená.

IZRAEL
Podľa Biblie vyvolený ľud, ktorý pochádza z Jákoba. Tento ľud 
sa skladá z 12 kmeňov, každý z nich pochádza z jednotlivých 
Jákobových synov (Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Hissáchár, 
Zebulún, Jozef, Benjamin, Dán, Naftálí, Gád, Ašér). Bohom 
Izraela je Jahve. V 13. storočí pred n. l. obsadí kmeňový zväz 
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Izrael Palestínu, založí štát a utvorí inštitúciu kráľovstva. 
Po Šalamúnovej smrti (931 pred n. l.) sa krajina rozpadne 
na dve časti: na severnú časť, Izrael, a južnú časť, Júdu.

JAHVE
V Starej zmluve meno boha. Pôvodne boh búrky starých semit-
ských národov, ktoré obývali územia južne od Palestíny, napr. 
na Sinajskom polostrove. Odtiaľ priniesli jeho kult izraelské kme-
ne, ktoré prenikli do Palestíny z juhu. Jahveho postava neskôr 
splynula s postavou menom El (Elohim). Starí Židia sa nazdávali, 
že El, respektíve Elohim praotcov, predovšetkým Abraháma, 
ukázal Mojžišovi svoju skutočnú podstatu a odhalil svoje meno. 
V Jahvem sa zliali aj baalovia kanaanskej mytológie. Tak sa Jahve 
stal jediným bohom kmeňového zväzu, ktorý spočiatku nevy-
lučoval, aby iné kmene a národy mali iných bohov. Pôsobením 
prorokov sa Jahve stal jediným bohom vesmíru, jeho výlučným 
vládcom. Po babylonskom zajatí, keď boli Židia opakovane od-
vláčaní do zajatia, respektíve ich násilne presídľovali do Mezo-
potámie (8. – 6. stor. pred. n. l.), bolo zakázané vysloviť Jahveho 
meno, v písomnej podobe sa používali štyri spoluhlásky jeho 
mena (JHVH), ktoré však Židia čítali Adonai. Keď boli do heb-
rejského textu Biblie doplnené samohlásky, pod meno Jahve boli 
umiestnené samohlásky mena Adonai (a-o-a = e-o-a). Tu je základ 
nesprávneho čítania Jahveho mena ako Jehova.

IZAIÁŠ (Ješaja)
Prorok, ktorý začal pôsobiť v poslednom roku panovania krá-
ľa Azaja (740 pred n. l.) a svoju činnosť rozvinul za panovania 
Jótama, Achaza a Chizkiju. Počas jeho pôsobenia zaniká sa-
mostatnosť severnej časti krajiny, Izraela, potom asýrsky kráľ 
Sancheríb spustoší aj južnú časť, Júdu. Za týchto okolností sa 
Izaiáš usiluje povzbudzovať ľud a varovať kráľov pred akým-
koľvek politickým zväzkom.

GALILEA
Časť Palestíny západne od Jordánu a Genezaretského jazera. 
Počas babylonského zajatia sa časť jej obyvateľov, ktorá zo-
stala doma, premiešala s inými národmi („pohanská Gali-
lea“). Obyvatelia Galiley hovorili svojráznym nárečím. Podľa 
evanjelií Galilea bola hlavným pôsobiskom Ježiša, preto ho 
nazývali aj Galilejský.

TIBERIUS
Rímsky cisár (r. 14 až 37), Augustov nástupca. Podľa Lukášov-
ho evanjelia vystúpil v 15. roku jeho panovania Ján Krstiteľ, 
krátko nato sa začala aj Ježišova verejná činnosť.

PALESTÍNA
Dejisko veľkej časti biblických príbehov. Pomenovanie, kto-
ré vzniklo z pomenovania Filištíncov (grécky Gé Palais-
tiné – krajina Filištíncov), sa v Biblii nevyskytuje. Stará 
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zmluva nazýva Palestínu 
Kanaanom, krajinou Iz-
rael, Jahveho ríšou, Svä-
tou zemou, Júdou alebo Ju-
deou. Nová zmluva zasľú-
benou zemou. Jej severné 
hranice tvorí Sýria a Fení-
cia, na západe Stredozem-
né more, na východe sýrska 
a na juhu arabská púšť. Väč-
šie hory: Libanon a Antili-
banon, vrch Karmel, známa 
je aj Olivová hora, vrch Tá-
bór a Gerizím. Najväčšou 
a najúrodnejšou rovinou je 
Ezdrelonská rovina. Hlav-
nou riekou je Jordán, vý-

znamnejšie jazerá sú Genezaretské jazero a Mŕtve more. Vý-
znamnejšie mestá: Betlehem, Betsaida, Kafarnaum, Samária 
(dlho bola hlavným mestom Izraela), Sichem a Tirca. Má sub-
tropické podnebie. Hoci ju Biblia nazýva krajinou oplývajú-
cou mliekom a medom, v skutočnosti je to neúrodná, chudob-
ná oblasť. Dejiny a kultúru Palestíny ovplyvňovali najmä dve 
staroveké ríše, Egypt a Asýria-Babylónia.

JÚDA
Syn Jákoba a Ley, od ktorého podľa Biblie pochádza rovno-
menný kmeň. Z tohto kmeňa pochádza aj kráľ Dávid, vďaka 
čomu sa Júdov kmeň stal vodcom celého Izraela. Z Júdovho 
kmeňa očakávali aj Mesiáša. Zároveň však je výraz Júda aj 
názvom južnej časti krajiny rozdvojenej po smrti kráľ Šalamú-
na, ktorá sa skladala z Júdovho, Šimeónovho a Benjaminovho 
kmeňa. Roztržka bola výsledkom nevraživosti medzi Júdou 
a kmeňom Efraim, ktorý získal vedúce postavenie v severnej 
časti krajiny. V Júde, ktorá jestvovala v r. 932 – 587 pred n .l., 
vládli Dávidovi potomkovia. Hlavným mestom bol Jeruzalem. 
Prvú etapu jej dejín charakterizovalo nepriateľstvo voči Izrae-
lu. Druhej etape vtlačilo pečať asýrske nebezpečenstvo, ktoré 
napokon spôsobilo zánik severnej časti krajiny (721 pred n. l.). 
V tretej etape sa Júda stala nárazníkovým územím medzi 
Egyptom a Asýriou a neskôr obeťou dobyvačnej politiky 
Asýrie. Roku 587 pred n. l. Nebúkadnecar obsadil Júdu a jej 
hlavné mesto Jeruzalem, dal zboriť chrám a veľkú časť obyva-
teľstva odvliecť do Babylónie.

SALOME
Dcéra Herodiady, druhej, nezákonnej manželky Herodesa Anti-
pasa, z prvého manželstva. Evanjeliá opisujú, že pri príležitosti 
narodenín Herodesa Antipasa tancovala Salome pred zhromaž-
denými hosťami. Herodesovi sa tanec natoľko zapáčil, že pri-
sahal darovať Salome čokoľvek, čo si len zažiada. Na matkinu 
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radu dievča žiadalo hlavu Jána Krstiteľa. Preto dal Herodes 
uväzneného Jána Krstiteľa sťať, jeho hlavu podali na mise Sa-
lome, ktorá ju zaniesla matke. Postava Salome sa neobjavuje 
iba v Hviezdoslavovej tragédii Herodes a Herodias, ale tragédiu 
o nej napísal aj Oscar Wilde, obrazy výjavu Salome s odťatou 
hlavou Jána Krstiteľa vytvorili mnohí slávni maliari (od Cara-
vaggia cez Majstra Pavla z Levoče až po Emila Fillu).

HERODES I., nazývaný tiež VEĽKÝ 
(otec Herodesa Antipasa z Hviezdoslavovej tragédie), vládol 
v Palestíne v r. 30 – 4 pred n. l. Jeho ríša sa rozprestierala 
skoro na celom Dávidovom území. Bol krutým, tyranským pa-
novníkom, dal zavraždiť aj jednu zo svojich manželiek a dvoch 
synov. S jeho menom je späté betlehemské vraždenie nevinia-
tok. Podporoval staviteľskú činnosť (Herodesov chrám, hrad 
Antonia atď.). Židia ho však nenávideli pre jeho pôvod, tyra-
niu a priateľstvo s Rimanmi. 

– Herodes Filip, prvý manžel Herodiady. 

– Herodes Archelaos (4 pred n. l. – 6), panovník Judey, Samá-
rie a Edónu. Zomrel ako vyhnanec vo Vienne (Francúzsko). 

– Herodes Antipas (4 pred n. l. – 39), tetrarcha, oženil sa so 
svojou švagrinou Herodiadou. S jeho menom sa viaže poprava 
Jána Krstiteľa. Aj on končí vo vyhnanstve, v Lugunume (Lyon, 
Francúzsko). 

– Herodes Filip (4 pred n. l. – 36), manžel Salome. 

Caravaggio: Salome s hlavou Jána Krstiteľa (1607)
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– Herodes Agrippa I., posledný kráľ Palestíny (41 – 44), vnuk 
Herodesa Veľkého, ktorého Nová zmluva nazýva iba Herodes. 
Podľa svedectva Jozefa Flavia bol medzi Židmi veľmi populár-
ny. Kniha Skutky apoštolov ho uvádza ako prenasledovateľa 
kresťanov. Dal popraviť apoštola Jakuba a zajať Petra, ktorého 
z väzenia vyslobodil anjel. Keďže sa Herodes dal ľuďmi velebiť 
ako boh, podľa knihy Skutky apoštolov ho zrazil k zemi anjel 
Boží a zožrali červy. Po jeho smrti sa Palestína stala rímskou 
provinciou. 

– Herodes Agrippa II., syn Agrippu I., verný prisluhovač Ri-
manov, ktorého cisár Claudius urobil panovníkom provincie 
Palestína. Vykonával dozor nad jeruzalemským chrámom, mal 
právo menovať veľkňaza. Pred Herodesom a jeho sestrou Bere-
nikou vypočúval Portius Fertus zajatého apoštola Pavla. 

HERODIAS
Manželka Herodesa Filipa, ktorá opustila manžela, aby žila 
so svojím švagrom Herodesom Antipasom. Toto spolužitie 
kritizoval Ján Krstiteľ. Herodias z pomsty s pomocou svojej 
dcéry Salome a jej tanca prinútila Herodesa Antipasa, aby 
dal Jána Krstiteľa sťať. Herodias nasledovala svojho manžela 
do vyhnanstva.

ŠALAMÚN
Syn Dávida a Batšeby, jeden z najväčších izraelských kráľov 
(asi 970 – 931 pred n. l.). S jeho povolaním na trón nesúhlasil 
veliteľ vojsk (Jóáb) a veľkňaz (Ebjátár), ktorí chceli za kráľa 
Adóniju, Šalamúnovho nevlastného brata. Preto dal Šalamún 
Adóniju i Jóába zabiť, Ebjátára poslať do vyhnanstva a na-
miesto neho vymenoval za veľkňaza Cádóka. Mierové vzťahy 
s okolitými štátmi založil najmä na dynastických manžel-
stvách. Zaviedol rozsiahly zámorský i suchozemský obchod 
aj s ďalšími krajinami. Rozvíjal veľkolepú stavebnú činnosť. 
V Jeruzaleme dal postaviť Šalamúnov chrám a obrovské palá-
ce pre seba aj svoje manželky. Biblia vyzdvihuje jeho múdrosť, 
ktorú obdivovala aj kráľovná zo Sáby. Za jeho vlády vďaka 
zahraničnému obchodu zbohatla úzka vrstva, no chudobu 
ľudu stupňovali veľké dane súvisiace s udržiavaním luxusného 
dvora a veľkolepými stavbami. Proroci, ktorí citlivo reagovali 
na sociálnu nespravodlivosť, usúdili, že príčinou všetkého zla 
sú zahraničné styky, kráľove dynastické manželstvá a cudzie 
kulty prinesené do krajiny cudzími stavebnými robotníkmi. 
Nepáčilo sa im ani, že Šalamún dal postaviť početné chrámy 
na počesť cudzích bohov. Preto proroci vyhlásili boj za čistotu 
Jahveho kultu. Po kráľovej smrti sa krajina roztrhla na dve 
časti: severnú (Izrael) a južnú (Júda).

JORDÁN
Hlavná rieka Palestíny s veľkým spádom a rýchlym tokom, vy-
vierajúca z troch prameňov a pretínajúca krajinu severo-južne. 
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Preteká jazerom Merom, Genezaretským jazerom a vteká 
do Mŕtveho mora. Rieka Jordán je povestná tým, že v nej krstil 
ľudí svätý Ján Krstiteľ, biblická postava, židovský náboženský 
učiteľ. 

TIBERIAS či TIBERIADA
Mesto v Izraeli, na západnom brehu Galilejského jazera; bolo 
pomenované na počesť rímskeho cisára Tiberia, vybudoval ho 
okolo roku 20 kráľ Herodes Antipas na mieste zničenej dediny 
Rakkat a stalo sa hlavným mestom jeho kráľovstva v Galilei. 

Za Herodesových časov sa Židia odmietli v týchto miestach 
usadiť, pretože prítomnosť cintorínov bola považovaná za ne-
čistú. Antipas však rozkázal mesto osídliť a násilne presťaho-
val obyvateľov Galiley do svojho nového hlavného mesta. Na-
pokon sa do Tiberiady presťahoval aj židovský súd Sanhedrin. 

Po vyhnaní všetkých 
Židov z Jeruzalema 
v roku 135 sa Tiberias 
a mesto Seforis stali no-
vými centrami židovskej 
kultúry.

V roku 613 tu židovskí 
vzbúrenci proti byzant-
skému cisárovi Herakle-
iovi začali pomáhať jeho 
perzským nepriateľom. 

Počas byzantskej a arabskej nadvlády poklesol význam Tibe-
riady a mesto bolo spustošené vojnami a zemetraseniami. Aj 
napriek úpadku mesta komunita tunajších masoretských učen-
cov rozkvitala od konca 8. do konca 10. storočia. Títo učenci 
vytvorili systematickú písomnú podobu vokalizácie antickej 

Letecký pohľad na Tiberias

Ruiny antickej Tiberiady, 1862
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hebrejčiny, ktorá sa 
v judaizme používa 
dodnes. Vrchol za-
žila masoretská ko-
munita s príchodom 
Árona ben Moše 
ben Ašera, ktorý vy-
brúsil vokalizáciu 
hebrejského textu, 
dnes známu ako ti-
beriadsky systém. 
Počas križiackych 

výprav sa Tiberias stala centrom Galilejského kniežactva, va-
zalského panstva v jeruzalemskom kráľovstve. Sultán Saladin 
mesto obkľúčil počas svojej invázie do jeruzalemského kráľov-
stva, v roku 1187 porazil križiakov v bitke pri Hattine, keď sa 
pokúšali mesto od Saladina oslobodiť.

V roku 1558 si Gra-
cia Mendes Nasi, boha-
tá židovská bankárka, 
prenajala od turecké-
ho sultána Sulejmana I. 
priestor Tiberiady. Dala 
zrekonštruovať mest-
ské hradby, vybudovala 
židovskú vysokú školu 
(tzv. ješivu) a podporo-
vala európskych Židov, 
ktorí utekali pred inkvi-

zíciou a mohli sa v Tiberiade usadiť. Ďalšie obdobie rozkvetu 
mesta nastalo o sto rokov, keď bol opäť zničený Tiberias osíd-
lený chasidskými Židmi.

Počas 18. a 19. storočia mesto zažilo príval rabínov, ktorí z Ti-
beriady vytvorili centrum židovského náboženstva. Tiberias 
sa stala stala jedným zo štyroch svätých miest spolu s Jeruzale-
mom, Hebronom a Safedom.

Dnes má Tiberias 40 000 obyvateľov a je jedným z najvyhľadá-
vanejších turistických letovísk v Izraeli.

Zdroj: Malý lexikon biblie. Bratislava: SPEKTRUM, 1990.

Mozaika na podlahe v tiberiadskej synagóge

Mesto Tiberias



T. Maštalír, G. Dzuríková
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Martin Porubjak
O ROMANOVI POLÁKOVI A NIEKTORÝCH  
JEHO VÁŠŇACH

V knižke Otvorené divadlo v uzavretej spoločnosti (Bratislava: 
TÁLIA-press, 1996) som stať o spolupráci s režisérom Roma-
nom Polákom začal takto:

„Romana Poláka som spoznal ako gymnazistu z Nového Mesta 
nad Váhom v polovici sedemdesiatych rokov. Ten chudý, ryšavý 
mládenec sa objavil na prehliadke divadiel poézie a malých ja-
viskových foriem v Trenčíne s inscenáciou Majakovského poézie 
Mária bližšie! Účinkoval v nej sám, v akejsi žltej futuristickej ko-
šeli, na scéne vešiak a plášť. Jeho prednes sa v ničom nepodobal 
školskej recitácii. Škripľavý, hrdelný, zachrípnutý hlas, expresív-
ne výkriky, tiché šepoty, fatálna, zúfalá vášeň, ktorá zákonite 
vyústila do samovraždy. V tom horúčkovitom, nádhernom a žl-
čovitom predstavení sa miešali dve veci: racionálna konštrukcia 
scenára (okrem Márie bližšie! vmontoval Polák do svojho textu 
i úryvky z Flauty chrbtice) a iracionálna, intuitívna expresia. 
Táto kombinácia bude Poláka sprevádzať dlho po absolvovaní 
VŠMU, prakticky dodnes. Majakovskij ho odštartoval na javisko 
ako anarchistického, egocentrického, individualistického rebela:

„Dnes budem koncertovať na flaute.
Na svojej vlastnej chrbtici.“

Už tu, v gymnazistovi Polákovi, je zárodok režiséra Poláka, 
ktorého raz bude fascinovať iný anarchistický, egocentrický, 
individualistický rebel – Brechtov Baal. Veď verše mladého 
Majakovského –

„Myšlienky jak hustá krv. Jej kúsky,
choré a spečené, mi z lebky lezú.“

 – by pokojne mohol kričať či spievať Brechtov osamelý rebel. Na-
pokon Majakovskij tie verše písal rovnako mladý, ako bol Brecht, 
keď písal Baala. A gymnazista Roman Polák bol od nich oboch 
len o málo mladší (pravda, zhruba o polstoročie neskôr).

Ako začínajúci študent réžie inscenoval Roman Polák v Di-
vadle u Rolanda v Bratislave ďalšie čudné predstavenie. 
Bolo to bez slov a volalo sa to AREMORA. Pamätám si to po-
merne dobre: spolu s Polákom v tom hrala jeho spolužiačka 
Darina Benešová a ja som im v tom predstavení občas robil 
osvetľovača. Obaja boli v čiernych trikotoch, nič nehovorili 
a po celý čas im k tomu hral mladý koncertný gitarista. Téma 
bola jediná: vzťah muža a ženy. Začalo sa to detskými hrami, 
prvými dotykmi, pokračovalo explodujúcou vášňou, totál-
nym očarením a vzájomnou závislosťou, prerástlo do agresi-
vity, zhnusenia a ľahostajnosti. Končilo sa to trojnásobným 
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zvolaním čudesného slovíčka Aremora! Najprv to slovo znelo 
lyricky, hravo a zvedavo, vzápätí vášnivo a napokon zostalo 
vyhasnuto visieť vo vzduchu ako skeptická otázka. Predsta-
venie trvalo len o málo dlhšie ako pol hodiny, počas ktorej sa 
v zhustenej podobe prehnali po javištiatku Divadla U Rolan-
da všetky možné varianty a mutácie vzťahu medzi mužom 
a ženou.

Verím, že ste sa dovtípili: v Aremore je východisko k Mari-
vauxovmu Sporu, teda k slávnej inscenácii Dotyky a spojenia 
z roku 1988, a v Márii bližšie! predtucha Brechtovho Baala, 
inscenácie z roku 1989.

Aj Mária bližšie!, aj Aremora svedčia o tom, že svoje najosob-
nejšie témy si prinášame z detstva a mladosti. Neskôr ich len 
varírujeme. Polák však v týchto svojich študentských insce-
náciách nevyslovil iba svoju tému, ale aj svoju metódu. Ako 
som spomenul – v Márii bližšie! to bola racionálna konštruk-
cia literárnej predlohy a iracionálna, intuitívna expresia 
divadelného (hereckého) výrazu, v Aremore zmyslový, ero-
tický vzťah pohlaví ako extrémne premenlivý a dynamický 
proces spojený so zápasom o moc nad partnerom, vyjadrený 
expresívnym pohybom a hudbou. Teda neskoršie Marivauxo-
ve Dotyky a spojenia a Brechtov Baal – dve najslávnejšie in-
scenácie vtedajšieho Divadla SNP v Martine – v zárodočnej 
podobe.”

Keď sme pred časom začali pripravovať jubilejnú sezónu Čino-
hry SND, tak už priam „tradične“ sme nemohli obísť najsláv-
nejšie dielo slovenskej dramatickej literatúry – Hviezdoslavo-
vu tragédiu Herodes a Herodias. Nielen kvôli jubileu divadla 
a piete k autorovi, ale najmä preto, že sme boli presvedčení, že 
je tu režisér priam stvorený pre Hviezdoslavov opus.

Možno sa vám predchádzajúca veta zdá čudná, veď čože už 
má spoločné na jednej strane Majakovskij s Hviezdoslavom 
a na druhej strane akási extatická pohybová nemohra s veršo-
vaným dramatickým opusom!? Som presvedčený, poznajúc Po-
láka, že to najpodstatnejšie: vášeň! Mnohé podoby vášne. Vá-
šeň zmyslovú a zmyselnú medzi mužom a ženou – vo všetkých 
možných podobách: vášeň erotickú, vášeň ovládnuť druhého 
a prisvojiť si ho, vášeň žiarlivosti, vášeň nenávisti, vášeň 
obete. Vášeň z pokorenia bytosti najbližšej, vášeň z dobýva-
nia – divej zveri na love, nevlastnej dcéry na lôžku, nepriateľa 
na bojovom poli; vášeň z odvrhnutia najzávislejších, pokore-
nia najvernejších, zo zrady najdôverčivejších. 

A vášeň po moci. Po moci politickej, po postavení vladárskom, 
po korune kráľovskej, a nie iba po úrade tetrarchu – vládcu 
nad štvrtinou krajiny. Keď krajina – tak celá, keď moc – tak 
absolútna. 
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A po všetkých tých hanebnostiach, zločinoch, zradách a vraž-
dách – pokánie! Zmierenie.

„Poďme – ak spolu spáchali sme vinu,
prijať aj spolu za hriech pokutu.“

Hviezdoslav prekladal Shakespeara, dôverne poznal jeho hry 
a na jeho najväčšej tragédii to aj poznať. Sú v Herodesovi a He-
rodiade shakespearovské motívy: boj o moc, korunu, ženu; 
zrada najbližších; Herodias je klonom lady Macbeth, Salome 
obeťou manipulácie ako Ofélia, Herodes o čosi menej cynický 
a nemilosrdný než Richard III. Len Shakespearovi šašovia 
a klauni u Hviezdoslava chýbajú. Darmo, Hviezdoslav nebol 
divadelný principál, nemal ani divadlo, ani súbor hercov 
a v ňom obľúbených komikov, pre ktorých by musel zakaždým 
napísať nejaké komické roly.

Hviezdoslav – tak ako Shakespeare – strieda repliky pro-
zaické s pasážami veršovanými. A volí – tak ako veľký 
alžbetínec – blankvers. Jeho jazyk je, pravdaže, archaický, 
často už pre nás takmer nezrozumiteľný. Ale či nie je Shake- 
speare rovnako, ba možno i väčšmi nezrozumiteľný súčasným 
Angličanom, tobôž Američanom? 

V čomsi je však Hviezdoslav v tejto tragédii predsa len inakší 
než Shakespeare. Jeho prozaické repliky znejú síce archaic-
ky, ale sú dobre zrozumiteľné – rovnako pri čítaní ako pri 
počúvaní. Inak je to s veršovanými časťami. Najmä kompliko-
vané inverzie, novotvary vytvorené kvôli veršu, jednoslabičné 
citoslovcia kvôli úzkostlivému dodržaniu rytmu – to všetko 
spôsobuje raz nezrozumiteľnosť, inokedy mimovoľnú a dnes 
už veru aj nechcenú komickosť.

Uzavreli sme preto s básnikom a prekladateľom Ľubomírom 
Feldekom po značnej redukcii textu takúto dohodu: do proza-
ických častí už nebude zasahovať, ale veršované časti prebásni 
tak, aby ich zbavil nezrozumiteľných slov a pasáží, ale nebude 
zasahovať do zmyslu a ponechá im archaickosť v tej miere, 
akú majú časti prozaické. Taká bola dohoda.

Ľubomír Feldek však je duša nepokojná a bytosť ťažko „regu-
lovateľná“, keď ide o verše. Rád vymýšľa hneď rovno apokry-
fy a „prešíva“ dramatikov na svoj obraz. Tak dopadla aj prvá 
verzia jeho úpravy – to už bola úplne iná hra! (Však si o tom 
podrobnejšie prečítajte vo Feldekovom svedectve, kde sa ku 
všetkému priznáva!) A tak texty kolovali medzi mnou a Ľubom 
Feldekom a Romanom Polákom a zasa naspäť, až sa vec podari-
la tak, ako sme sa pôvodne dohodli. Pevne veríme, že Hviezdo-
slavov jazyk a verš vám budú znieť síce trochu (a primerane!) 
starosvetsky, ale zato dostatočne dramaticky, vznešene, lyricky 
aj expresívne, aby ste mali z predstavenia ozajstný zážitok. 
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Herci ho teraz, keď píšem tieto riadky, zažívajú na skúškach. 
Dúfam – a spravíme pre to ozaj všetko – že to pre vás zážitok 
bude. Aj zážitok z jazyka, rytmu, verša, expresie i melódie. 

Na adresu premiéry Herodesa a Herodiady v SND pred 
dvadsiatimi rokmi napísala Katarína Hrabovská vyčítavo: 
„Z našich javísk vymizla poézia. Ani by mi to nebolo prišlo 
hneď na um, lebo neraz nebolo za čím banovať… Až po dvoch 
inscenáciách Romana Poláka na festivale v Ostrave chytila ma 
nostalgia po poézii. Ukázalo sa totiž, že dožila sa roku 1989, 
a to jej takmer sľubuje prežiť i rok 2000.“ 

Spomínané dve inscenácie boli martinské Dotyky a spojenia 
a Baal. A rok 2000 sa už dávno minul. Snáď sa my s Hviezdo-
slavovou dramatickou poéziou neminieme. 

Martin Porubjak

Štyri otázky Romanovi Polákovi

Martin Porubjak: Je v Biblii všetko podstatné pre našu ži-
dovsko-kresťanskú civilizáciu? Pre naše dejiny, morálku, 
„dobročiny“ i zločiny?

Roman Polák: Bohužiaľ, nie som znalec Biblie, i keď ju posled-
né roky čítam čoraz častejšie. Pre mňa sú to predovšetkým 
príbehy. Množstvo príbehov. Význam niektorých mi je skrytý. 
V iných cítim metaforu, podobenstvo. Niektoré sú záhadné 
a tajomné. Napr. Genezis 6:1-4 (… V tom čase i neskôr, keď 
sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, 
vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias.). Pri čítaní 
knihy Kazateľ cítim relativizmus všetkého, pri čítaní Piesne 
piesní radosť, smútok i šťastie lásky. Starý zákon vnímam ako 

M. Porubjak, R. Polák, foto: R. Hromníková
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priamu komunikáciu človeka s Bohom. To akosi nevyšlo. Pre-
to musel prísť Nový zákon, komunikácia skrze Božieho syna. 
Príkazy a zákazy Starého zákona nedokázali priviesť človeka 
k jednoduchému poznaniu, že dobro je lepšie ako zlo. Preto 
prichádza druhý pokus, namiesto oko za oko, zub za zub – 
láska a odpustenie. Ale ani posolstvo Ježiša nedokáže ľudstvo 
zastaviť v jeho nadšenom opojení zo slobody pudov a vášní, 
ktoré ho napokon zničia. Je to úžasný príbeh. A už je napísaný 
aj jeho koniec. Len ho nevieme prečítať a pochopiť. A keďže je 
už jasné, ako to dopadne s ľudstvom, zostáva ešte človek ako 
jedinec. A práve tomu jedincovi sú určené knihy Biblie ako 
pomoc pri hľadaní dobra v sebe samom. 

M. P.: V dorasteneckom veku ťa od kariéry úspešného ľah-
koatletického športovca odlákala poézia a literatúra. Patril 
Hviezdoslav už vtedy k tým básnikom a spisovateľom, ktorí ťa 
zviedli na vratkú cestu umenia?

R. P.: Nie, nepatril. Z obdobia pred Hviezdoslavom to bol zo 
štúrovcov Sládkovič, možno trochu Botto. A potom až No-
vomeský, niektoré zbierky Mihálika zo šesťdesiatych rokov 
a hlavne Válek. Jeho drsná a krutá poézia ma fascinovala. Tak 
isto ako poézia Majakovského. Ten ma doviedol k divadlu. 
Jeho bolestné futuristické poémy. Čo verš, to obraz. (Výbor-
ne ich preložil Feldek.) A Robinson Jeffers, jeho dramatické 
veršované príbehy majú veľmi blízko k dráme. Beatnici ma 
neoslovili. To boli básnici pre generáciu 68. Ja som vyrastal 
v normalizácii v sedemdesiatych rokoch. Hviezdoslav bol pre 
mňa príliš poetický a lyrický.

M. P.: Tvoj učiteľ, ku ktorému sa s obdivom hlásiš, Miloš Pie-
tor, inscenoval Herodesa a Herodiadu v SND na jar roku 1990. 
Teda len pár mesiacov po páde komunizmu. Je len zákonité, 
že štyridsaťročná trpká historická skúsenosť vtlačila pečať 
jeho inscenácii. Vnímaš dnes nejaký „vonkajší“ impulz, ktorý 
ťa ovplyvnil pri interpretácii Hviezdoslavovho „starodávneho 
príbehu“?

R. P.: Nevidel som Milošovu inscenáciu. Hviezdoslavova 
dráma je ako zjavenie. Nemá kontext v slovenskej literatúre. 
Dobre, je tu Hollý… Záborského nepočítam… Ale aj tak je to 
šokujúce. V období, keď sa hrajú hry Palárika, Chalupku, píše 
Hviezdoslav biblický dramatický príbeh. Príbeh ako metaforu 
sveta. Príbeh, ktorý sa rozvíja v troch rovinách. V rovine mo-
censkej – snaha Herodesa Antipasa získať od Ríma kráľovský 
titul a zjednotiť krajinu. V rovine rodinnej drámy – prepus-
tenie prvej ženy, cudzinky, ktorá mu neporodila dieťa. Nový 
vzťah s Herodiadou a jej dcérou Salome. Príbeh otca Salo-
me. A v rovine duchovnej, či morálnej – osud Jána Krstiteľa 
a v úzadí už zrod novej viery v učení Ježiša. Každá z týchto 
rovín má univerzálne rozmery. Mechanizmus moci, ktorý 
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sledujeme v prvej rovine, poznáme už od Shakespeara a je 
aktuálny i dnes, bohužiaľ. Namyslenosť vládcov, presvedče-
nie, že ich sa zákony netýkajú, poznáme predsa z dennej tlače. 
Manželské nevery, trojuholníky, zakázané vášne… I to nám je 
známe z dennej tlače. A pokusy morálne apelovať na politikov, 
aby sa polepšili, sú dnes rovnako neúspešné ako za čias Hviez-
doslava či Herodesa. A to už ani nehovorím o pokuse vzbudiť 
v nich aspoň zrniečko duchovna. Ľudstvo sa vo svojich arche-
typálnych neduhoch nemení, len si tie neduhy „sofistikuje“.

M. P.: Myslíš si, že Hviezdoslav sa touto historickou hrou 
cieľavedome pokúsil priblížiť k méte, akú preňho predstavo-
val dramatik a básnik, ktorého diela prekladal – k Williamovi 
Shakespearovi?

R. P.: Áno. Shakespeara prekladal a myslím si, že sa chcel 
k nemu priblížiť. Potreboval však všetko dovysvetľovať, dopo-
vedať, nedokázal sa spoľahnúť na fantáziu diváka. Svoju hru 
zaťažil priveľa slovami a motívmi, ktoré sú epické, lyrické, ale 
nie dramatické. Naša úprava chce z Hviezdoslavovej knižnej 
drámy vylúpnuť skutočnú drámu, ktorú v nej ukryl.



O. Kovaľ, M. Geišberg
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Ľubomír Feldek
AKO NEUBLÍŽIŤ HVIEZDOSLAVOVI

1) Vieme, že Hviezdoslav obohatil nielen slovenskú poéziu, ale 
usiloval sa obohatiť aj slovenčinu. Jeho nielen básnický, ale 
aj rečotvorný výkon má však aj svoje úskalia – každodenné 
čítanie Hviezdoslavovej poézie je nad sily bežného čitateľa. 
O takýchto básnikoch hovorievame, že sú síce v čítankách, ale 
nie sú čítaní.

To neznamená, že by tú nečítanosť mala na svedomí nízka 
úroveň ich poézie. Dosť som toho v živote preložil, aby som 
mohol povedať – a viac ráz som to už aj povedal – že napríklad 
Hviezdoslavova balada Zuzanka Hraškovie znesie porov-
nanie s najkrajšími baladami svetovej literatúry. A keďže 
najvýznamnejšia slovenská činoherná scéna niesla jeho meno, 
pokúsil som sa urobiť čosi pre Hviezdoslava aj ako spolupra-
covník Hviezdoslavovho divadla. 

No Hviezdoslavova reč na javisku – to je ďalší problém. 
Je tu vždy riziko, že to, čo zamýšľal básnik vážne, bude v obe-
censtve vyvolávať záchvaty smiechu. Kto chce dostať Hviez-
doslava na javisko, musí s tým rátať a hľadať pre jeho text také 
použitie, ktoré mu neublíži.

Ked som pre Činohru SND prekladal Shakespearov Sen 
svätojánskej noci (premiéra bola 7. mája 1994), musel som si, 
samozrejme, spomenúť aj na to, že túto hru už predo mnou 
kedysi na začiatku dvadsiateho storočia prekladal aj Hviez-
doslav, a rozhodol som sa, že jeho preklad pripomeniem kolá-
žou. Aj v tejto hre, ako u Shakespeara neraz, je interlúdium, 
hra v hre, ktorú hrajú aténski remeselníci na spestrenie svad-
by aténskeho vojvodu. Reč remeselníkov hýri absurdným hu-
morom, takže som nemohol nič pokaziť, keď som Hviezdosla-
vov preklad použil práve na tomto mieste hry a ešte viac som 
tak posilnil humor aténskych ochotníkov.

Predstaviť si, aký to malo účinok, pomôže príklad. Keď Pyra-
mus, jedna z hlavných postáv interlúdia, v Hviezdoslavovom 
preklade pácha samovraždu, komentuje ju takto:

Hoj, slzy, v prúd!
Von, meč ty, vrúť
v Pyrama hruď svoj hák:
hej, v ľavý pup,
kde srdce hup! –
tak umriem, tak, tak, tak.
Už skonal som,
bzik! prievalcom,
duch chmatnul nebies lem,



62

zhas, jazyk, knôt!
mesiačku, schoď!
No mriem, mriem, mriem, mriem, mriem.

Koláž mala u publika úspech, úspešne ju zopakovala aj ďalšia 
inscenácia prekladu v štúdiu VŠMU – a hoci z knižného vyda-
nia som ju už radšej vypustil, určite by ani tam Hviezdoslavo-
vi neublížila.

2) Aj Hviezdoslav iste vedel, že použiť slovo „pup“ nie je cel-
kom bežné (najmä keď nejde – ako by sa na prvý pohľad zdalo 
– o pupok, ale o prsnú bradavku). Mal však na vymýšľanie no-
vých jednoslabičných slov svoj dôvod: jeho rovesníkom (a iste 
aj dobrým priateľom) v českej kultúre bol Jaroslav Vrchlický 
– a ten robil to isté.

Obaja totiž tvorili v čase, keď nielenže sa obe literatúry usilo-
vali zmocniť veľdiel svetovej poézie a drámy v prekladateľskej 
praxi, ale paralelne s ňou sa rozvíjala aj teória básnického 
a divadelného prekladu. Preklad anglického blankversu pro-
vokoval teoretické diskusie o tom, ako treba prekladať jamb 
a, žiaľ, dlho mal prevahu názor, že jeho korektný preklad si vy-
žaduje, aby sa každý jambický verš začínal neprízvučnou slabi-
kou. A keďže – na rozdiel od angličtiny – slovenčina aj čeština 
disponujú iba slovami, ktoré sa začínajú prízvučne, odborní-
ci akceptovali iba taký preklad jambického verša, v ktorom 
úlohu neprízvučnej prvej slabiky plnilo jednoslabičné slovo. 
Hovorilo sa tomu jamb s predrážkou. Nebola to múdra dogma 
a mala za následok nielen to, že nekonečný prúd jednosla-
bičnými slovami sa začínajúcich veršov, ktorý sa valil z kníh 
a javísk, pôsobil únavne a drobivo, ale sa aj rýchlo ukázalo, že 
jednoslabičných slov je málo, že sa teda často opakujú – a pre-
kladateľom (no takisto aj pôvodným básnikom, ktorí chceli 
používať jamb) potom neostávalo nič iné, len si jednoslabičné 
slová vymýšľať.

Musela prísť nová generácia básnikov a prekladateľov, ktorá 
pochopila, že je to nezmysel a tú istú službu ako jednoslabič-
né slovo si môže plniť v našich jazykoch aj trojslabičné – no 
Hviezdoslav ani Vrchlický sa to už nedozvedeli. Aby si čitateľ 
týchto riadkov vedel názorne predstaviť, o čom je reč, uvediem 
malú ukážka slávneho Hamletovho monológu v Hviezdoslavo-
vom a potom vo svojom preklade. 

Hviezdoslavov preklad: 

Byť abo nebyť, to je otázka: 
či šlachetnejšie pre ducha je znášať
len z prakov vrhy, šípy sudby zlej,
a či zbroj schytiť v odpor jednému
hoc moru priekorov i v protivenstve
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tom zakončiť ich razom? – Umrieť, spať –
Nič viac, a skrze spánok ohlásiť, 
sme zavŕšili srdca bôľ i tisíc
tých prirodzených úrazov, čo mäsa
sú dedičstvom…

Môj preklad:

Byť a či nebyť, to je otázka:
je dôstojnejšie iba mlčky znášať
strely a šípy podlej Šťasteny,
či proti moru múk vziať do rúk zbraň – 
a rozseknúť to vzburou? Umrieť, spať,
a už viac nebyť: v hrobe zabudnúť
na muky srdca, na trápenia, čo sú
údelom tela… 

A predsa aj ten prežitý Hviezdoslavov preklad Hamleta sa 
nám môže ešte občas zísť. Keď som prekladal veselohru The 
Compleat Wks of Wllm Shkspr (Abridged), ktorú napísali Jess 
Borgeson, Adam Long a Daniel Singer (Mestské divadlo v Ži-
line ju uviedlo pod názvom Kompletný Shakespeare zhltnutý 
za 120 minút), použil som v nej nie svoj, ale Hviezdoslavov 
preklad Hamleta. Opäť v záujme zvýšeného humorného účin-
ku – a opäť to vyšlo. Opäť to Hviezdoslavovi nijako neublížilo.

3) Čo však, keď nám pôjde o iný účinok ako humorný?

V takom prípade musíme pri aktualizácii Hviezdoslavovho 
textu dostať iný nápad.

Musel som ho dostať aj vtedy, keď som sa rozhodol napísať 
hru Horor v horárni a inšpirovať sa pri tom Hviezdoslavovou 
Hájnikovou ženou. (Premiéra hry bola na Malej scéne SND 
20. a 21. januára 2002.) 

V doslove k jej knižnému vydaniu som potom napísal: „Nápad 
spočíva v tom, že som Hviezdoslavovu Hájnikovu ženu skrížil 
s princípom Kurosawovho Rašomonu. Tentoraz nejde o koláž, 
ale o viacnásobné znovunapísanie.

Kurosawa vo svojom slávnom filme Rašomon ukladá vedľa 
seba rôzne verzie toho istého príbehu. Príbeh je vždy iný pod-
ľa toho, ktorá postava ho rozpráva.

Na rozdiel od Kurosawu som mal ambíciu ukladať verzie nie 
iba vedľa seba, ale za sebou – tak, aby tvorili príbeh. Koniec 
koncov, nie je to nič nové: takto pracujú aj autori detektívok.

Detektívka potrebuje detektíva. Advokát Országh je akýmsi 
Sherlockom Holmesom Hororu v horárni, lekár Nádaši je jeho 
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doktorom Watsonom. Detektívka potrebuje aj prípad, ktorého 
rozriešenie je úlohou detektívov – a musí to byť úloha naliehavá. 
V Horore v horárni taká naliehavosť našťastie nechýba. Aj keď sa 
totiž jeho príbeh neodohráva v stredoveku, usilujem sa ustavične 
pripomínať, že v čase, v ktorom sa odohráva, za vraždu ešte vždy 
môže hroziť šibenica. Hviezdoslavov epos sa bez takéhoto zdô-
razňovania zaobišiel – dráma sa bez neho nezaobíde.

Tak ako Čajkovej priznanie v závere hry nie je tou jedinou 
pravdivou verziou (veď čo ak aj toto bola iba milosrdná lož, 
ktorú šialenej Čajkovej vnukol Boh?), nemá ani jazyk, ktorým 
sa v tejto hre hovorí, jedinú polohu. Niekde je to verš, niekde 
próza. Tam, kde je to verš, je to občas – ale naozaj iba občas 
– verný citát z Hviezdoslava, ktorý dnes už ťažko vieme vní-
mať bez humorného pocitu. Preto som – dodržujúc metrum 
Hájnikovej ženy – väčšinu použitých veršov prepísal a ostatné 
dopísal. Divák stratí prehľad o tom, čo je citát a čo nie, a bude 
si hovoriť, aký je ten Hviezdoslavov jazyk vlastne normálny 
a súčasný – a o to práve mi išlo. Je to aplikácia princípu Rašo-
monu na úrovni verša a jazyka.” 

A opäť, aby si to vedel predstaviť aj ten, kto nevidel inscená-
ciu, dovolím si ju pripomenúť malou ukážkou. Horár Čajka 
odíde ráno na poľovačku s grófom Villánim a Čajková (ktorú 
skvele hrala Diana Mórová) zostane v horárni sama. Pozerá sa 
do publika, akoby sa dívala z okna (a kým dopovie svoj mono-
log, prejde deň). 

Krásne ráno! Ale aký otupný deň ma zase čaká! 
A ešte otupnejšia noc! 
Vôkol tej našej chalupy
je ticho, nikde žiadna vrava.
Len vetrík z hory vystúpi
a počuť sem-tam jeho svist,
po dvore ženie z javora
spadnutý zožltnutý list,
vráti sa, do dvier pitvora
sa oprie, tými povrzgáva…
Viac ani zvuk! Len v diaľke riava.
Jesenný zurkot – clivý bôľ.
A inak – pusto navôkol…
(Jej nálada sa zrazu zmení.) 
No roboty mám plný stôl.
(Šije. Zrazu odhodí šitie.)
Ale to šitie ma len hnevá.
Čo ihla, každá bez ucha.
Lámu sa. Či ich robia z dreva?
(Zavŕzga okenica, Čajková sa strhne.)
A stále dáka predtucha.
Čo je to? Vari letel drak?
(Znova sa venuje šitiu. Znova ho odhodí.) 
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Tie rukávce sú naopak!
Clivo mi. Po celý deň sama.
A celý deň som namrzená,
akoby trval sedem dní!
Hladná som, no chuť do jedenia
nemám. Len ako Miško sa má
premýšľam a len svrbí ma
v kútiku oka.
(Znova zavŕzga okenica. Čajková sa znepokojí ešte viac ako 
predtým.)

Čo to zas?
Juj! Až mi chrbtom prešiel mráz.
(Osvetlenie sa zmení – je tu súmrak.)
A je tu súmrak. Tma až strach.
Keby tak zrazu vyšiel z lesa
pytliak alebo pašerák –
všeličo teraz pašuje sa,
občas aj ľudia. Neborák
každý, kto svetom blúdi tak –
no zo štvanca sa pre kus mäsa
môže stať poľahky aj vrah.
A chlapa nemám doma, ach!
Úzko mi je až do zbláznenia…
(Okenica znova zavŕzga. Čajková sa tentoraz nestrhne – ako-
by to čakala. Znova sa pozerá do publika, akoby sa dívala 
z okna.)

Ten veľký spln… A spoza riavy
sa teraz ozval dáky zvuk.
Mihlo sa čosi v tvare hlavy.
Zase to zmizlo… Ale už
zase to vidím. Čosi z hory…
Počkám, kým sa to nevynorí.
Vari nie medveď? Je to muž.
Ale tá tma je ako dym
a do tváre mu nevidím –
celkom sa stráca chvíľami…
(Pauza. Čajková sústredene hľadí do tmy.)
Veď je to pán gróf Villáni!

Kto zistí, čo je pôvodný Hviezdoslav, čo prepísaný a čo dopísa-
ný text? Ani ja už nie. Jedným som si však istý – že ani týmto 
spôsobom som Hviezdoslavovi neublížil.

4) Pravdupovediac, keď som sa s dramaturgiou SND dohodol 
na úprave Hviezdoslavovej hry Herodes a Herodias, myslel 
som si, že tak, ako uvítali, že Horor v horárni je nezávislý 
od Hájnikovej ženy, aj tentoraz očakávajú odo mňa novú hru – 
a dokonca som ju aj napísal. 



D. Tarageľ, S. Hatalová
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Hra dostala meno Počatie Jána Krstiteľa – a v úvode k nej 
som vysvetlil prečo: „Táto hra sa zrodila – ako to už niekedy 
býva – z pohnútok spočiatku nejasných: uvažoval som pôvod-
ne iba o parafráze Hviezdoslavovej hry Herodes a Herodias 
a jej skrížení s evanjeliami, najmä s Lukášovým. To evan-
jelium totiž priamo núka divadelné podnety – napríklad 
hneď na začiatku príbehu sa v ňom objavuje divadelný dym, 
pretože Zachariáš má v jeruzalemskom chráme na starosti 
kadidlo; divadelne pôsobivý je aj príchod anjela, pripomí-
najúci objavenie sa ducha Hamletovho otca na elsinorských 
hradbách; divadelné je Zachariášovo onemenie; alebo 
napríklad aj to, že Ján Krstiteľ a Ježiš Kristus komunikujú 
už v materinských lonách, teda ešte skôr, než prídu na svet; 
atď… Lukášovo evanjelium ma skrátka fascinovalo oveľa viac 
než možnostiam slovenskej divadelnej scény ešte nie veľmi 
dôverujúci Hviezdoslav. A sám som bol zvedavý, čo z takejto 
koláže vzíde.

Prekvapenie nedalo na seba dlho čakať. Už v priebehu prvých 
pokusov som prišiel na to, že som natrafil v správnej chvíli 
na správny námet. Veď ak anjel Gabriel ponúka starcovi Za-
chariášovi šancu na ešte jedno počatie, či to nie je vzrušujúce 
aj pre mňa? Nemyslím to doslova, nechystám sa už na nijaké 
otcovstvo – ale kdesi vo svojom stareckom podvedomí určite 
nosím aj ja túto možnosť, ktorú nemusím uskutočniť v živote, 
ale môžem ju preskúmať na javisku.

Len čo som prišiel na to, že hlavnými postavami takto posta-
veného príbehu sú Zachariáš a anjel Gabriel (ktorého som si 
od prvej chvíle predstavoval ako úlohu pre herečku), ležala 
predo mnou ako na dlani nielen filozofia hry, ale aj jej forma.

Filozofia, ktorú som sa rozhodol vyťažiť z biblického prí-
behu, mala spočívať v tom, že šancu na ešte jedno počatie 
síce starcovi Zachariášovi ponúkol prostredníctvom anjela 
Gabriela sám Boh, ale iba pod podmienkou, že sa Zachariáš 
s Božou vôľou slobodne stotožní, a to nie naslepo: rozhodnúť 
sa musí až po tom, keď sa najprv zoznámi s krutým osudom, 
ktorý čaká jeho syna Jochanana, čiže keď si nechá od anje-
la Gabriela a jeho anjelskej družiny najprv predohrať celý 
Jochananov život od narodenia až po odrezanie hlavy. Ak 
by tomu chcel zabrániť, stačí povedať nie a nebudú sa konať 
kresťanské dejiny. Ale Zachariáš, pravdaže, povie áno – a už 
vopred som vedel, že na toto áno nebudem hľadať nijaké 
vznešené dôvody, ale ako motivácia mi postačí Zachariášo-
va neodolateľná túžba absolvovať ešte raz v živote ten milý 
rituál počatia.

I v tomto prípade si čitateľ lepšiu predstavu urobí z ukážky. 
V úvode hry sa Zachiariášovi, ktorý má službu v chráme, 
zrazu zjaví anjel Gabriel a oznámi mu, že on a jeho žena 
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Alžbeta, hoci sú už starí a Alžbeta navyše neplodná, budú 
mať syna Jochanana – a zoznámi ho aj so všetkými Božími 
podmienkami. 

Zachariáš súhlasí s tým, že si pozrie hru, z ktorej sa dozvie, čo 
čaká jeho syna.

A takto potom prebehne záverečná scéna:

ANJELSKÝ CHÓR  (Spieva v tme.)
Pripomenuli sme si dnes
ten čas, keď vládol Herodes –
Herodes, zvaný Antipas.
V tom čase žil aj jeden kňaz.
Zachariáš sa volal on
a dymil v chráme kadidlom
a jeho žena Alžbeta
sedela doma zavretá.
Boli už starí obaja
a odišli by do hája
bez trúfalosti, že ich prach
zanechá stopu v dejinách.
Boh sledoval však iný cieľ,
zjavil sa anjel Gabriel.
Ten anjel bol aj potvora –
a vznikla z toho táto hra…
(Javisko sa začína nasvecovať. Vidíme Zachariáša, ako znova 
zapaľuje kadidlo.)

ANJEL GABRIEL (V dyme nad Zachariášom.) 
… a jej predstavenie už máme za sebou. Takže ešte raz. Ukázal 
som ti kompletnú budúcnosť tvojho syna Jochanana. Čo na to 
hovoríš teraz, Zachariáš? Chceš toho syna alebo nechceš? 
ZACHARIÁŠ 
Chcem ešte chvíľu na rozmyslenie. Vravíš, že Boh to necháva 
len na moje rozhodnutie? Som z toho zmätený. Vidím to všet-
ko len z tej horšej stránky.
ANJEL GABRIEL 
Tak sa na to pozri aj z tej lepšej.
ZACHARIÁŠ 
Má to hádam aj nejakú lepšiu?
ANJEL GABRIEL 
Prirodzene, že má. Ak sa zmieriš s hroznou smrťou svoj-
ho syna, uvedieš do pohybu dejiny a zrodí sa kresťanská 
civilizácia.
ZACHARIÁŠ
A čo nové to prinesie nám židom?
ANJEL GABRIEL 
Nič nové. Iba staré.
ZACHARIÁŠ 
A čo staré?
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ANJEL GABRIEL 
Pohania sa stanú kresťanmi – a vy židia si užijete od kresťa-
nov rovnaké príkoria, aké ste si užili od pohanov.
ZACHARIÁŠ 
Že by až tak? Naozaj rovnaké? 
ANJEL GABRIEL
Opravujem sa. Niekedy aj väčšie. Tak sa konečne rozhod-
ni a jasne mi odpovedz na otázku – chceš toho syna alebo 
nechceš? 
ZACHARIÁŠ
Nechcem, aby tak hrozne trpel.
ANJEL GABRIEL
Vyriešené. Nič z toho, čo som ti ukázal, sa nebude konať a ja 
idem. (Chystá sa odísť.)
ZACHARIÁŠ
Choď si… Ba nie! Predsa len počkaj! Ak si dobre spomínam, 
sľuboval si mi ešte nejaký veľkolepý záver, pri ktorom sa bude 
triasť peklo aj nebo. 
ANJEL GABRIEL
Áno, to je pravda, sľuboval. Ale iba v takom prípade, ak sa ešte 
vrátime k počatiu. Pokiaľ by sme sa k nemu už nevracali…
(Znova sa chystá na odchod.)
ZACHARIÁŠ
Stoj! Ešte mi povedz… Ale už teraz na rovinu! Však to bol 
všetko iba žart?
ANJEL GABRIEL
Čo všetko?
ZACHARIÁŠ
No to – že ešte môžem mať syna aj napriek svojej starobe. A že 
moja žena by mohla oťarchavieť aj napriek tomu, že je jalová.
ANJEL GABRIEL
Nebol to žart.
ZACHARIÁŠ
Prisaháš?
ANJEL GABRIEL
Prisahám.
ZACHARIÁŠ
Tak potom… Tak potom si to chcem ešte posledný raz rozdať… 
Ľúto mi je Jochanana, strašne ľúto… Bude ho to, čo mu spra-
via s hlavičkou, bolieť, chudáčika. Ale veď aj mňa, hoci som 
starý –
(Zaspieva citát z Piesne piesní.)
– duša aj telo ešte z túžby bolí…
Najkrajšia, 
a ty nevieš, čo ti hrozí?
Choď po šľapajach stád a na okolí
pastierskych kolíb 
pas tie svoje kozy!
(Približuje sa k anjelovi Gabrielovi.) 
Celý život som verný svojej milovanej Betuške, ale musí to byť 
práve s ňou? Počúvaj, doteraz si sa hral na muža, ale teraz…



O. Kovaľ, T. Maštalír
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ANJEL GABRIEL
Doteraz som sa naňho hral, ale ak neprestaneš, tak sa naňho 
naozaj…
ZACHARIÁŠ (Objíme anjela Gabriela.) 
Nedám ti na to čas.
ANJEL GABRIEL
Teda, Zachariáš, ty si nejaký rýchly. Boh má však s nami iný 
plán.
ZACHARIÁŠ
Ja som teraz tvoj Boh. (Bozkáva anjela Gabriela.) 
ANJEL GABRIEL
Ach, to je sladké. To som netušila.
ZACHARIÁŠ
Ale konečne to tušíš. To ja ti teraz ukážem čosi, pri čom sa 
bude triasť síce len zem, ale… (Zmocní sa anjela Gabriela.)
ANJEL GABRIEL
Ach, už sa trasie! Bože, to je krásne! Škoda, že je to z inej hry. 
ZACHARIÁŠ
Je to z tejto.
ANJEL GABRIEL
Áno, máš pravdu, je to z tejto. Ešte! Ešte! Už! (Mávne rukou, 
zablysne sa a zahrmí.) Ale aj tak to treba škrtnúť. Boh sa to 
nikdy nesmie dozvedieť, musíme to urobiť znova.
ZACHARIÁŠ
(Sklamane.) Znova? (Nadchne sa.) Ach tak, znova. Veľmi rád ti 
to urobím znova. Len povedz…
ANJEL GABRIEL
(Vyvedie ho z omylu.) Pôjdeme znova od tej repliky „Celý život 
som verný…“
ZACHARIÁŠ
(Približuje sa k anjelovi Gabrielovi.) Celý život som verný svo-
jej milovanej Betuške, ale musí to byť práve s ňou? Počúvaj, 
doteraz si sa hral na muža, ale teraz…
ANJEL GABRIEL
(Mávne rukou, zablysne sa a zahrmí.) 
ZACHARIÁŠ (Cúvne.) 
No dobre, dobre, tak teda s ňou. Len nezabudni, čo si sľúbil. 
ANJEL GABRIEL
Čo som sľúbil?
ZACHARIÁŠ
Že to bude vrchol hry. 
ANJEL GABRIEL
Neboj sa, Zachariáš, bude. Len to má malý háčik. K tomu vy-
vrcholeniu patrí aj tvoje sklamanie. 
ZACHARIÁŠ
Aké sklamanie?
ANJEL GABRIEL
Už si to so svojou Betuškou naposledy nerozdáš. Boh to vymys-
lel inak a ja na tom nemôžem nič zmeniť. Ty tu ďalej dym tým 
kadidlom – a o to, aby tvoja žena oťarchavela, sa už postarám ja.
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ZACHARIÁŠ
Počkaj, akože ty? Ty si ma oklamal, ty sviniar, ty kurevník 
jeden anjelský, všetko na teba poviem Pánu Bohu!
ANJEL GABRIEL
Nepovieš nič! (Spraví ho nemým.)
ZACHARIÁŠ (Zúri ďalej, ale už neartikulovane.) 
Uááá! Uááá! Uááá! Uááá!
ANJEL GABRIEL
Nevieš sa ovládať, musel som ťa spraviť nemým. Nielenže si 
chcel na mňa žalovať, ale kvôli poslednému počatiu by si dal 
bez mihnutia oka odrezať hlavu svojmu synovi – nuž aj ty, 
milý Zachariáš, si zaslúžiš, aby si trochu trpel. (Pod anjelským 
kostýmom sa mu vztýči čosi obrovské.) Odchádzam zvestovať 
radostnú správu tvojej manželke.
ZACHARIÁŠ (Neartikulovane zúrivo.) 
Uááá! (Vrhá sa na anjela.)
ANJEL GABRIEL
(So smiechom odletí v sprievode anjelského chóru.) 
ZACHARIÁŠ (Rekapituluje si sám pre seba, čo sa stalo.) 
Uááá, úááá, uááá! (Aj on sa rozosmeje.)
(Tma. Koniec hry.)

5) Všetko sa však napokon vyvinulo inak.

Keď som sa púšťal do hry Počatie Jána Krstiteľa, neuvedo-
mil som si, že vzďaľovať sa od Hviezdoslavovej epickej básne 
bolo čosi iné ako vzďaľovať sa od jeho už jestvujúcej hry. 
Hviezdoslavova epická báseň by sa na javisko inak nedostala. 
Hviezdoslavova hra ma však na to, aby sa dostala na javisko, 
nepotrebuje. Dramaturgia SND aj pán režisér Polák ma rýchlo 
vyviedli z omylu a požiadali ma, aby som urobil iba úpravu 
Hviezdoslavovho verša. (Pokiaľ išlo o prozaické pasáže, roz-
hodli sa ich ponechať v pôvodnom Hviezdoslavovom znení.) 

Nebol som však ani z tejto úlohy nešťastný. Aj obyčajná úpra-
va Hviezdoslavovho verša je tvorivá úloha. Hviezdoslav nikdy 
nepočul svoju hru z javiska. Netušil teda, ako idú jeho verše 
do úst hercovi ani ako idú do ucha divákovi.

Keby ho okolnosti o túto skúsenosť nepripravili, on sám by 
pravdepodobne na texte hry ešte chvíľu pracoval a urobil 
by ho o čosi zrozumiteľnejším. Urobil som tú službu hercovi 
aj divákovi zaňho. I túto prácu lepšie než komentár ozrejmí 
ukážka – vyberám ju zo scény zapudenia Tamar, ktorá sa aj 
Hviezdoslavovi mimoriadne vydarila.

Pôvodný text:

TAMAR
Tu som, môj pane! Prosím, prehliadni
mi láskave, že pozde prichodím
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ťa pozdraviť – Však lenže otriasla som
si z očí slzy – azda – radosti:
som tu… Lež, ach! Kto miesto zaujal
mi tvojho u boku, kto?
HERODES
  Kráľovná
manželka naša; šak, Herodiada
prekrásna? Potvrď bez okolkov jej.
A to zas Salome, jej švárna dcéra,
i naša od dneška.
TAMAR
  Hach. krkavci
sna môjho! havrani! mi na srdce
až zleteli, ho, chúďa, rozďubať,
po žilke stráviť ho… Keď ona manželkou
ti, kráľovnou, tak povedz, kráľu, čo som
ja vtedy, úbohá?
HERODES
  Z tých obidvoch
si ani jedno viac. Si prepustená!
TAMAR
Že prepustená! Bože! počuj ho:
on zamieta ma, ktorý pred tvojou
velebnou tvárou, Bože, prisľúbil
záväzne, svätosväte prisahal
mi sňatok do smrti – Čo pášeš, kráľu?
Kú pohnútku máš k tomu, aby si
nezhrešil naveky?
HERODES
  Nu, si cudzinka,
a neplodná: a takú dovolil
i zákon odpraviť. 

Upravený text:

TAMAR
Tu som, môj pane! Prosím, prepáč mi
láskavo, že ťa idem pozdraviť
neskoro – ale tu som, len čo som 
si stihla utrieť slzy radosti.
Ktože to ale – ach! – po tvojom boku
zaujal moje miesto?
HERODES
  Kráľovná.
A moja manželka. Však? Neokúňaj 
sa, krásna Herodias, potvrď to!
A tu je Salome, jej krásna dcéra,
ododneška aj naša.
TAMAR
  Krkavce
z môjho sna! Havrany, čo zleteli
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na moje srdce! Žilku po žilke
mi ho chcú rozďobať! Ja úbohá!
Kráľ, ak je ona tvojou manželkou 
a kráľovnou, tak čo som potom ja?
HERODES
Z tých obidvoch už nie si ani jedna. 
Ty? Ty si prepustená!
TAMAR
  Prepustená! 
Ó, kde si, Bože? Či ho počuješ?
Odvrhol ma! Ten, ktorý pred tvojou
velebnou tvárou, Bože, prisľúbil
záväzne, svätosväte prisahal
byť mojím do smrti! Kráľ, čo to robíš?
Akú máš pohnútku, že ideš spáchať
smrteľný hriech?
HERODES
  Si, Tamar, cudzinka.
A neplodná. A takú dovoľuje
aj zákon odvrhnúť.

Herodes svojej prvej žene Tamar ublížil, no verím, že Hviezdo-
slavovi ani tákáto úprava verša neublížila.

Ľubomír Feldek

J. Koleník, P. Polnišová, Ľ. Bukový, A. Bárta



J. Koleník, J. Bárdos, M. Geišberg, Ľ. Bukový
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KONTEXTY ŽIDOVSKEJ HUDBY

Hudba pestovaná židovským etnikom po tisícročia – či už 
vo svojej „zasľúbenej zemi“, alebo roztrúseným v diaspóre 
po celom svete – je ako briliant trblietajúci sa všetkými dúho-
vými farbami: duchovný synagogálny spev v podaní kantorov 
a zborov; extatické radostné melódie nigunim ortodoxných 
chasidov; živelná tanečná hudba aškenázskych klezmerov 
v strednej a východnej Európe; korenisté sefardské piesne 
v jazyku ladino v južnej Európe a severnej Afrike; exotické 
orientálne nápevy Židov v krajinách Blízkeho východu; po-
pulárne emotívne šlágre v jazyku jidiš či v hebrejčine… Židia 
sa odpradávna radi inšpirovali aj svetskou, najmä ľudovou 
hudbou nežidovského obyvateľstva. Dnešné široko rozvrst-
vené štýly ich hudby sa vyznačujú najrozličnejšími vplyvmi, 
siahajúcimi od vážnej hudby, džezu cez rock, pop, hip hop, 
reggae až po mnohoraké etnické fúzie world music a odvážne 
avantgardné výboje. 

Židovské etnikum, prítomné na území dnešného Slovenska 
ešte pred príchodom Slovanov, zanechalo svoje nezmazateľné 
stopy aj v našej hudobnej kultúre – aj keď nie až také výrazné 
ako v susedných krajinách smerom na juhovýchod. Ako otro-
ci Rimanov sa tu Židia objavili už okolo roku 70 n. l. (to zna-
mená, že konflikt Židov s Rimanmi, prítomný v dráme Hero-
des a Herodias, môžeme pozorovať aj v kontexte prepojenia Ži-
dia – Rimania – územie dnešného Slovenska). V židovských 
náboženských obciach u nás sa pestovala hlavne synagogálna 
liturgická hudba a svetská tanečná hudba štýlu klezmer, naj-
mä na východe krajiny. V minulom storočí nastal v tomto sme-
re výrazný útlm, spôsobený hlavne smutnými udalosťami ho-
lokaustu. 

Slovensko, resp. územie dnešného Slovenska nie je neznáme 
v židovskom prostredí vo svete. Napriek tomu, že tu už komu-
nity tzv. ultraortodoxných židov nežijú, chasidské dynastie 
zo Stropkova, Košíc alebo Nitry sú stále známymi pojmami 
a niektoré majú aj svojich pokračovateľov. Z viacerých kedysi 
uznávaných rabínskych škôl stále existuje nitrianska ješiva, 
ktorú však presťahovali do štátu New York. Chýrna Pressburg 
Yeshiva – za pôsobenia svojho zakladateľa, slávneho ortodox-
ného rabína Chatama Sófera, údajne najväčšia a najvplyvnej-
šia v strednej Európe – dnes existuje pod vedením jeho po-
tomkov v Jeruzaleme. Dlhé roky spolužitia Slovákov, resp. 
iných etník a Židov dokladá aj množstvo dodnes stojacich, ale 
v mnohých prípadoch pustnúcich synagóg a židovských cinto-
rínov na Slovensku. S postupným odchádzaním súčasnej naj-
staršej generácie, žiaľ, mizne aj predstava o tom, ako bolo ke-
dysi možné slušne spolunažívať s ľuďmi, ktorí sú v niečom 
iní… aj oni boli v prvom rade ľudia a až potom „iní“. Po dru-
hej svetovej vojne a jej šoa poznačila emigrácia židovskú 
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komunitu na Slovensku viac než väčšinové obyvateľstvo, mno-
hí Židia odtiaľto žijú na rôznych miestach západného sveta 
a v posledných rokoch sa sem často vracajú. 

Po páde železnej opony sa v 90. rokoch hudobný život židov-
skej komunity opäť prebudil. Jedným z najvýraznejších repre-
zentantov tejto scény je skupina Preßburger Klezmer Band, 
jediná klezmerová formácia na Slovensku. Skupina vznikla 
v roku 1995 a za základ svojej hudby si vybrala ľudovú hudbu 
východoeurópskych Židov, ktorá sa v minulosti hrávala aj 
v Bratislave. Hudbu štýlu klezmer dotvára vlastnou interpretá-
ciou, originálnymi aranžmánmi a spája ju s inými hudobnými 
smermi, najmä s džezom, rockom, reggae, latino, so sloven-
ským, cigánskym a balkánskym folklórom či s prvkami orien-
tálnej hudby. PKB za takmer pätnásť rokov svojej existencie 
absolvoval množstvo vystúpení na Slovensku, po celej Európe, 
ale aj v zámorí (Argentína) a na svojom konte má doteraz tri 
samostatné albumy: Lajv (2002), Ot azoy! (2004) a Mit libe... 
S láskou... (2006). V roku 2004 formácia spolupracovala 
s najznámejším poľským jidiš spevákom André Ochodlom 
v spoločnom projekte Shalom, ktorý vyšiel aj na CD. V roku 
2008 skupina nahrala hudbu do celovečerného dokumentár-
neho filmu Optimista (réžia Dušan Trančík) o Lajosovi Win-
terovi, zakladateľovi piešťanských kúpeľov. S hudbou PKB 
sa diváci mohli stretnúť už aj v inscenácii Činohry SND, a to 
v komédii Krajčírky (réžia Peter Mikulík) uvádzanej v rokoch 
2002 – 2008.

Od roku 2006 PKB spolupracuje s vynikajúcou arménskou 
speváčkou, klaviristkou a skladateľkou Karine Sarkisjan, 
ktorej interpretáciu vysoko ocenili klezmerové legendy Lorin 

Zľava: Miroslav Lago, Andrej Werner, Snežana Jović-Werner,  
Ján Oriško, Marta Potančoková, Samuel Alexander, Pavol Šuška,  
foto: archív PKB



82

Sklamberg a Michael Alpert. Kontrabasista, spevák a sklada-
teľ Samuel Alexander sa v roku 2002 zúčastnil na KlezKampe 
v New Jersey, kde vyučovali niekoľkí z najlepších klezme-
rových hudobníkov súčasnosti. Klavirista a skladateľ Pavol 
Šuška absolvoval v roku 2005 KlezFest London pod vedením 
členov americkej formácie The Klezmatics a s Činohrou SND 
už skladateľsky spolupracoval v inscenácii Popol a vášeň (ré-
žia Roman Polák).   

Skupina Preßburger Klezmer Band prijala spoluprácu v di-
vadelnej hre s biblickým námetom Herodes a Herodias ako 
inšpiratívnu výzvu na sprístupnenie nepoznanej židovskej 
hudby slovenskému publiku a obohatenie svojej vlastnej tvor-
by exotickými prúdmi. Okrem nových skladieb od autorov 
Samuela Alexandra a Pavla Šušku formácia ponúka netradič-
nú prezentáciu svetovej židovskej hudobnej scény, siahajúcej 
od pradávnej biblickej minulosti až po súčasné tanečné etno 
a dravú newyorskú „downtown“ avantgardu. V hudobnom 
výbere k Hviezdoslavovej dráme sa tak stretneme s tvorbou 
u nás málo známych autorov a zoskupení: Frank London, 
Greg Wall, Osvaldo Golijov, Wally Brill, Forgiveness, Klezmer 
Conservatory Band. 

Avšak mnohí zo skladateľov a hudobníkov, ktorých hudbu 
v inscenácii počujeme, majú veľmi konkrétne spojenia s hu-
dobnou scénou na Slovensku: tak napríklad basgitarista  
Paul Morrisett z legendárnej skupiny The Klezmatics,  
s ktorou PKB udržuje kontakt, je vášnivým milovníkom fu-
jary a k obľúbeným ľudovým piesňam speváka tejto formácie 
Lorina Sklamberga patrí aj slovenská Oči, oči, čierne oči. Skú-
senosti so slovenskou ľudovou hudbou získavali títo hudobní-
ci už v 80. rokoch, konkrétne Lorin Sklamberg v tomto čase 
v USA jednorazovo spolupracoval s Lúčnicou. Elitní americkí 
hudobníci Frank London, Aaron Alexander, Greg Wall a Da-
vid Fiuczynski, prítomní v použitých skladbách, účinkova-
li v rôznych zostavách (napr. Hassidic New Wave, Greg Wal-
l’s Later Prophets, Frank London’s Klezmer Brass Allstars) už 
viackrát v Bratislave na pozvanie PKB alebo v Trenčíne na fes-
tivale Pohoda. Ale aj naopak: Samuel Alexander hral v roku 
2007 vo Viedni v spoločnom projekte s Frankom Londonom 
a Lorinom Sklambergom. Prepojenia sú niekedy až bizarné: 
napr. Greg Wall, popredný saxofonista newyorskej „down-
town“ avantgardnej židovskej scény, hral na svadbe bratislav-
skému rabínovi a medzičasom sa tiež stal ortodoxným rabí-
nom, pričom však neopúšťa svoju hudobnícku kariéru. Brati-
slavský rabín Baruch Myers, pôvodne hudobník, sa, naopak, 
vracia popri povinnostiach rabína po rokoch aj k aktívnemu 
muzicírovaniu a v spolupráci so slovenskými hudobníkmi kon-
certuje s chasidskými piesňami. Piešťanský rabín Zev Stiefel, 
ktorého spev počujeme v nahrávke, je tiež pôvodom z USA.
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Možno povedať, že všetky tieto historické súvislosti, súčas-
né fakty, skúsenosti, kontakty a prepojenia umožnili vznik 
nezvyčajnej „zbierky“ prevzatých a pôvodných skladieb, ktoré 
pomáhajú vnímať Hviezdoslavovu drámu Herodes a Herodias 
cez netradičnú, ale logickú optiku. 

Pavol Šuška a Samuel Alexander

Skladby Preßburger Klezmer Band nahrali:

Karine Sarkisjan – sólový spev, Marta Potančoková – voká-
ly, Miroslav Lago – klarinet, Andrej Werner – husle, Snežana 
Jović-Werner – akordeón, Pavol Šuška – syntetizátor, vokály, 
Samuel Alexander – kontrabas, vokály, Ján Oriško  – bicie ná-
stroje
Hostia:  
rabín Zev Stiefel, Eva Šušková – vokály  
Daniel Salontay – gitary, oud, efekty  
Maroš Podhajský – trúbka, Erik Rothenstein – saxofón  
Martin Šútovec – bendžo, Eddy Portella – perkusie 
Dalibor Kocián – didjeridoo

www.klezmer.sk
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PRVÉ DEJSTVO

PRVÝ VÝSTUP
(Obadja, Chuza, Manahen, dvoran)

MANAHEN
(Číta list.) „Náš najmilostivejší pán a kráľ uberá sa obrovský-
mi krokmi z Ríma domov. Cestou zavítal v prívetivé Seforis… 
Stadiaľ nastúpil ďalší pochod a dnes dorazil konečne spiatky 
do svojej milej Tiberiady…" Som presvedčený, že cisár, vzneše-
ný Tibérius, vyobjímal ho iste sťa milovaného brata, keď 
venom ponúkol mu toto svoje pekné mesto. Je pripravené dľa 
môjho príkazu všetko k jeho dôstojnému prijatiu?
DVORAN
Všetko, všetko, pane dvormajstre!
CHUZA
Len tie pohanské rímske zvyky, čo sa u nás udomácnili, oči kolú 
mnohým. A dosť sa už poniektorí z našich vytučnili na odpad-
koch kráľovského stola. Ozaj dosť i zišiel by sa im dlhočizný pôst!
DVORAN
Veď ty, mrzký kazateľ, nech vladárom si trebárs za týždeň, 
viem, zakážeš všetky kratochvíle, dáš zavrieť útulné krámy, 
divadlo zboriť, preorať závodište… Ale len žiadno pohoršenie, 
milý pane mravokárca. Veď i teba som videl tu i tam v kŕdliku 
chichotavých hrdlíc, vábivých prepeliek: frýn vyfintených…
CHUZA
Netáraj! Súdiš čajsi po sebe, roztopašník!
DVORAN
No a čo! Aj Jeruzalem či Tiberias hodne sa už pripodobňujú 
oným povestným rímskym mestám slobodných mravov. Zato 
neodškriepne vzdelávame sa, napredujeme, pášeme pokrok, 
šírime osvetu.
CHUZA
Pokrok o klátivých barlách… a osveta luny, do ktorej gánia oči 
podkované… Skaza, spustlosť! Bičom zákona po nej, splete-
ným z desiatich prikázaní…
MANAHEN
Prosím, len nie prieky a hádky! Ide nám predsa o sviatočnú 
náladu! Nuž, správu tú oznámte predovšetkým rímskemu pre-
fektovi Severovi. Zaujať má stanovište u západnej brány – 
OBADJA
Ten nadutý vojak! Vedie si ti ani dáky plnomocník. Prečo nie 
prv Šimonovi, predstaviteľovi synagógy?
MANAHEN
Nedbám, i tomu. Len aby nepopúšťal uzdu nespokojencom… 
CHUZA
Kňaz Šimon sotva príde sem pokloniť sa Herodesovi.
MANAHEN
Pravdu máš, lebo mesto toto považujú jeruzalemskí ešte vždy 
za nečisté, pošetilí zarputilci!
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CHUZA
A keď aj v stepiach jordánskych začína tlieť akýsi neslýchaný, 
tajomný ruch, tak tí, čo ho rozduchujú, môžu rozpútať víchri-
cu, ktorá zachváti ľud. A ľud potom ako hospodár na svojom 
humne narábať počne –
OBADJA
Ech, o lžiprorokov nebolo nikdy núdze! Ale zákon udrží Izrael 
i naďalej pri pravej viere, zdedenej po jeho svet1ých, so samým 
Jahve obcovavších patriarchoch.
CHUZA
Nepodceňuj, Obadjo, toho človeka. Pomni na prorocký prejav 
z úst nášho veľkého Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: Pripra-
vujte cestu Hospodinovu!“ A toto až priveľmi hovie očakáva-
niam v ľude od časov Malachiášových prechovávaným.
OBADJA
Azda máš pravdu. Všeobecnú napnutosť, rozháranosť, podráž-
denosť badať všade, kamkoľvek uprieš skúmavý pozor! 
MANAHEN
Čosi sa kutí v Galilei. Na šťastie, Jochanan oddaný je úprimne 
domu nášho veľkodušného panovníka. Ako písem znalý, bez-
úhonný a nadovšetko spravodlivý muž neraz zasadal v jeho 
spravujúcej rade a tu dopomohol mu prezieravosťou svojou 
zmariť nejeden úklad a odčiniť nejednu krivdu na prospech tr-
piacich blížnych, obmäkčiac u zámožných ich tukom zarastlé 
srdcia! Nuž takej povahy človek nemôže byť nebezpečný. 
OBADJA
A čo je ešte v liste, Manahene? O purpure kráľovskom pre 
nášho najmilostivejšieho pána nieto v ňom reči? Uznal cisár 
Tiberius titul kráľa pre nášho panovníka?
MANAHEN
O tom sa v liste nehovorí.
OBADJA
Beda Sionu!
(Vtom počuť zatrúbenie z veže.)
DVORAN
Už prichádza. (Odíde.)
CHUZA
Ja idem uvedomiť milostivú pani kráľovnú.
MANAHEN
Už som to idúcky vykonal sám. A zvláštno: na tú zvesť nezaho-
rela ružou, ale zbledla ani ľalia a oči jej zašli akoby do hmly, 
ktorá obracia sa rada na slzy, až som sa zarazil.
OBADJA
Čo to znamená?
CHUZA
Videl som chaldejského veštca vychádzať z jej izby.
OBADJA
Aha… Idem privítať kráľa! (Odíde.)
CHUZA
I ja mám správy, Manahen. Kráľ, idúc do Ríma, veľmi milo 
zabával sa v Seforis… No on i teraz o návrate svojom znova sa 
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zastavil v Seforis u Filipa, a to s nákladom čo najskvostnejších 
viazaniek pre jeho manželku…
MANAHEN
Pre manželku Filipovu, hovoríš? Ale veď Filip, ako nám 
všetkým známo, je mnohonásobným statkárom v celej Palestí-
ne, obchody má v Tyre, v Damasku… lesy na Libáne, v Dedane 
bane… i mal by tedy odkiaľ trebárs i po kráľovsky onádheriť 
si ženu!
CHUZA
Herodias, tá zvodná krásavica akiste zaujala kráľa a polapila 
ho so všetkým činom do čarovnej siete vnád a pôvabov  
svojich –
MANAHEN
To je nemožné! Veď kráľ je ženatý i miluje svoju krásnu druž-
ku a ona jeho, vzor to manželstva! Potom Filip predsa je jeho 
bratanec, ba i Herodias je mu príbuzná. Nie, také niečo nedo-
pustí náš prísny zákon manželský! Nemožno!
CHUZA
Hm, ľahká pomoc, kde je moc. Jeho otec, takzvaný Veľký 
Herodes, mal žien na každý prst, za jeho panovania čo tu 
potieklo i rodinnej krvi, manželskej, dieťacej, a čisto z jeho 
ľubovôle! A vieš, kráľ prial by si potomka, ten však akosi stále 
neprichádza…
MANAHEN
Neprepínaj, nestraš, nezvikláš mojej dôvery… nie, tá hrozná 
doba nemôže, nesmie sa opakovať! Lež kráľovná – ach, úbohá, 
snáď už tiež zvedela niečo – ona, hľa, ide. Utiahnime sa.
(Odídu.)

DRUHÝ VÝSTUP
(Vojde kráľovná Tamar v sprievode Zamiry.) 

TAMAR
Tu budem čakať, hľadiac do mora,
čo z diaľky ženie ako zlaté rybky
tie svoje čulé vlnky, lebo ich
stíhajú vetríky – tí zaľúbení
rybári – až ich vženú napokon
do chobotnice, do roztúženého
náručia brehu. Tam sa trstina
aj ibišok a prúty tamarišky 
aj oleastra rýchlo ponoria
do prúdu a zas vystrú vozvysok
a na ich zradných, nahor vyšvihnutých 
udiciach vlnky ako dlhé kvapky
sa zablysnú a odvisnú sťa korisť 
na radosť rybárov a s trepotaním
im popadajú radom do lona.
Ba hlbšie nazriem, pod ten vytešený 
povrch, čo nijako mi nepristane 
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k mysli – a budem čakať tu a hľadieť
do toho mŕtvolného šera vôd 
až na dno…
ZAMIRA 
 Radšej, vzácna veliteľka,
by sa mal iným smerom upierať 
horúci pablesk tvojej zrenice!
Tým, ktorý práve naznačuje slnko 
(svetlý boh nášho rodu), keď sa kňažná
na dennej ceste náhli k západu:
Hľa, odtiaľ, pozri, stretajúc sa s ním,
prichádza tvoje slnko, teba túži
osvietiť po tej dlhej noci clivej 
samoty… Ó, tá rozkoš zo stretnutia
je nekonečná! Teš sa z nej –
TAMAR
  Nie, dosť!
I hlbšie ešte: na dno svojho srdca
norím svoj zrak… Ach, je tam uzol mútnych
tieňov! A, družka milá, šípim, tuším
akúsi veľkú zmenu… (Zatrúbenie.) Ale čo to?
ZAMIRA
To bol už druhý ohlas, kráľovná,
že ide kráľ – až zaznie do tretice,
bude už tu.
TAMAR
 Tak mi je clivo, až ma
premkýna z toho nekonečný strach.
ZAMIRA
Kráľovná, to ťa trápi ten tvoj sen,
čo nad hlavou ti v noci zobudil 
tri havrany. No podľa chaldejského
veštca to značí vzácne prekvapenie.
TAMAR
Ó, pekné prekvapenie! Zamira,
ja som mu zatajila, že ten prvý 
krkavec dostal zrazu tvár – a v nej som
spoznala Herodesov úškľabok –
a druhý… prebeda! Ach, ten ich škrek!
(Zatrúbenie. Hluk, vrava.)
ZAMIRA
Už vchádza do brány. A vôkol dav!
TAMAR
Ako mi tlčie srdce! Takto ho
nemôžem prijať. Odveďte ma niekde 
do tichej izby, tam sa vyplačem.
Až keď ma ako uvädnutú byľ
osvieži rosa sĺz, ho pôjdem vítať.
(Zájde dnu so Zamirou.)
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TRETÍ VÝSTUP
(kráľ Herodes, Herodias, Salome, Obadja,
Manahen, Chuza, dvoran, dav vo zvuku)

HERODES
Nuž navrátili sme sa šťastlivo
do našej ríše, do Tiberiady
nám drahocennej, plní úľuby
a nasladenia. Pri priaznivých vetroch
sme preleteli morské priestranstvá, 
plachetné krídla zložili sme v Akku
a pevnou nohou sme si zastali
na brehu. Nikdy nezabudneme,
ako nám potom najmä v Seforis
vytrysklo tisícimi prameňmi
to žriedlo radosti a rozkoše!
Nuž v tejto chvíli, ako vidíme,
nastáva zakľúčenie šťastnej cesty.
Sme zase doma… Vďaka za všetko! 
Boli sme v Ríme, v strede sveta, ktorým
nič nepohne. Šli sme tam ako bludný 
meteor – chceli sme tam získať lesk 
kráľovskej hviezdy. Nechceli sme tak
vyhovieť iba vlastnej ctižiadosti
(hoci aj ctižiadosť je krásna cnosť),
chceli sme pomôcť národu tak ako 
lekár či pestún: jeho rozpoltené 
údy sme chceli sceliť, sformovať 
do úhľadného tela, plného
životných síl a túžob, osobne
ho povzniesť na trón v Jeruzaleme!
Vydobyť mu tak slávne dedičstvo
po slávnych predkoch späť a spôsobiť,
že Izrael a Juda, obaja
zas bezpečne si budú prebývať
pod naším figovým i vínnym kmeňom
od Danu po Bersabé! Bohužiaľ,
náš zámer nevyšiel a minul cieľ.
V Ríme dnes vládnu čudné pomery.
Ťažko ich pochopiť či odhadnúť.
(Herodiade.) Miláčik, nenudí ťa moja reč?
HERODIAS
Oj, nie, môj pane.
HERODES (Pokračuje.) 
 Napriek všetkému
len čo sme prišli do Ríma, sme boli
prijatí slávne, primerane nášmu
stavu a dôstojnosti. Patriciji
o závod vzdávali nám poklony
– priam triumfálnym pochodom nás viedli
na svetodejný, chýrny Kapitol
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a tam to všetko vyvrcholilo,
tá úctivosť a pompa kvôli nám!
Vážení starci, všetci v senátorskom 
odeve, razom povstávali z miest 
a so zápalom všetci volali:
„Salve! Buď zdravý, kráľ!“ A čo je nové
tu u nás doma?
MANAHEN
 Všetko v poriadku,
ach, všetko, veličenstvo. Akoby si
zďaleka na to prísne dozeral,
tak správalo sa tvoje dvoranstvo,
tvoj dom ti hájil česť.
HERODES
 Som spokojný,
môj drahý Manahen. Oj, ty si bol
vždy moje druhé ja, môj odtlačok,
nás pridájala jedna dojka – odtiaľ
tá príbuznosť… A čo je s Damaskom?
MANAHEN
Arabský kráľ sa búri proti nám
aj vyhráža…
HERODES
 Náš roztomilý svokor!
MANAHEN
Tvrdí, že ešte za Aelia, keď bol
egyptským miestodržiteľom, dostal
ten Damask za odmenu – za to, že 
pomohol predtým Rímu v boji proti
Jemenu – to je dodnes pevný základ,
na ktorom môže stavať svoju vládu
 v Damasku.
HERODES
 Kto sa na to pamätá?
Nájdeme taký sochor, ktorým hravo
vyvrátime ten základ. Beloskvúci
Damask sa zabelie zas pre nás! Boli
nejaké ponosy?
CHUZA
 Tá najvážnejšia:
máme tu žiadosť z Jeruzalema,
od sanhedrinu, podporuje ju
aj Pilát –
HERODES
 O čo ide?
CHUZA
  – máme vraj
pritiahnuť uzdu Jochananovmu
pôsobeniu. Ba radšej – celkom ho
zakázať. Nevenovali sme tomu
však ani za mak pozornosti. 
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HERODES
  Správne!
Jochanan bol i je náš dobrý priateľ.
Má svetlo ducha, utiekame sa 
k nemu a nič sa na tom nezmení.
Ten spravodlivý, ba priam svätý muž
nemôže predsa škodiť nikomu,
len osoží. Nuž dobre, že ste tomu
nátlaku nepodľahli! A čo národ?
Ako je naladený?
OBADJA
  Dane platil
dosť riadne, pane. Pripísať to treba
po prvé výdatnejšej vlaňajšej
úrode, po druhé aj tomu, že nám 
prekvital obchod, a po tretie, že sme
sprísnili výber daní. Ale ak
môžem byť úprimný – veď verný sluha
nesmie nič zatajiť – ľud veľmi túži
po odľahčení bremien, čo mu ležia
i na brázde i na hlave a chlieb mu
zmenšujú v hrsti, obliekajú ho
do čoraz horších šiat, i povinná
robota na kráľovskom dolieha
na ľud až otrocky – a chýba mu aj 
záštita pred cudzími vydieračmi.
Tí rímski colníci… 
HERODES
 Dosť, Obadja!
Povedal si až priveľa. Aj nám 
blahobyt ľudu leží na srdci!
Vždy sme sa otcovsky oň starali –
aj ľud však musí vedieť, že náš poklad
je iba jeho pot. 
(V zástupe tlmený šepot. Herodiade.) 
 Si, Herodias,
spokojná so mnou? Krásna, pošepkaj mi!
HERODIAS
Veľmi, môj pane!
HERODES
 Áno, záujem
národa aj nám leží na srdci!
A prisahám, že na ňom bude ležať
aj v budúcnosti. Nuž a práve preto,
že sme tak zrástli s národom, aj cestou
sme pamätali naň a nesieme
mu z rímskej cesty veľkolepý dar!
Hej, veľkolepý! Hoci bez koruny
na hlave, predsa len sa vraciame 
sťa víťaz! Víťaz lásky! S korunou
tu na srdci! Hľa, naša manželka
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a matka národa! Aj ty to potvrď,
najdrahšia Herodias, zakývaj
im pekne, kývni svojim poddaným…
(V zástupe pohyb a výkrik: „Bože, Hospodine!“  
Dvoranstvo stŕpa.)
Ale čo znamená ten náhly ruch?
Je niekto proti? Chuza, poriadok!
Kto, prečo volá na Hospodina? 
Toto je naša vec a naša voľba!
Je vám to jasné?
(Tu navidomoči davy začnú rednúť,  
až pri nasledujúcom výstupe sa rozídu.)
 Tu je zas jej dcéra,
a, samozrejme, teraz už i naša:
Salome. Milé dieťa, usmej sa.
Ó, zlatý lúč na snežnom Hermone! 
Oj, aj ty budeš matkou národa!
V Jeruzaleme na tróne raz budeš 
veľkňažnou. Vyzdvihnú ťa na ten trón
raz naše vlastné mocné ramená…
Si púčik pri ruži, si puk, čo zdedí
jej krásu! Ty si naša budúcnosť.
Máš, drahá družka, ešte nejaké
otázky?
HERODIAS
 Iba jednu – či som tvoja
jediná družka? To mi prezraď, kráľ.
Iba dvoch môže zviazať puto lásky.
HERODES
Máš pravdu. Kde je moja doterajšia
manželka Tamar? Chuza, Manahen!
CHUZA
Ach, hneď tu bude, pane – prichádza –

ŠTVRTÝ VÝSTUP
(kráľovná Tamar so Zamirou)

TAMAR
Tu som, môj pane! Prosím, prepáč mi
láskavo, že ťa idem pozdraviť
neskoro – ale tu som, len čo som 
si stihla utrieť slzy radosti.
Ktože to ale – ach! – po tvojom boku
zaujal moje miesto?
HERODES
  Kráľovná.
A moja manželka. Však? Neokúňaj 
sa, krásna Herodias, potvrď to!
A tu je Salome, jej krásna dcéra,
ododneška aj naša.
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TAMAR
  Krkavce
z môjho sna! Havrany, čo zleteli
na moje srdce! Žilku po žilke
mi ho chcú rozďubať! Ja úbohá!
Kráľ, ak je ona tvojou manželkou 
a kráľovnou, tak čo som potom ja?
HERODES
Z tých obidvoch už nie si ani jedna. 
Ty? Ty si prepustená!
TAMAR
  Prepustená! 
Ó, kde si, Bože? Či ho počuješ?
Odvrhol ma! Ten, ktorý pred tvojou
velebnou tvárou, Bože, prisľúbil
záväzne, svätosväte prisahal
byť mojím do smrti! Kráľ, čo to robíš?
Akú máš pohnútku, že ideš spáchať
smrteľný hriech?
HERODES
 Si, Tamar, cudzinka.
A neplodná. A takú dovoľuje
aj zákon odvrhnúť. Však, radcovia?
Učenci, vravte! Je tak, Manahen?
No? Večne trčíš v zákonoch – tak vrav!
MANAHEN
Odpusti, kráľ! Tvoj verný služobník, 
hoci by mu aj srdce pukalo,
tu musí mlčať.
OBADJA
 Nemýliš sa, kráľ!
TAMAR
Och, farizej! Kráľ, veď ja som ti svoju 
slobodnú vlasť, svoj vlastný kráľovský
rod, ba aj svojich bohov, celú svoju
minulosť priniesla sem ako obeť,
aby som sa ti prispôsobila,
udomácnila sa tu, presadila 
sa ako broskyňa a ujala sa, 
pustila korienky… A už je to
päť rokov, preleteli nám tie roky
nad hlavou ako sen – nie päť, už bude 
to aj šesť rokov! 
HERODES
  Nenaťahuj to!
Už prestaň, Tamar, márniť čas a podvoľ
sa osudu a stíchni.
TAMAR
  Nestíchnem,
kým nezlyhá mi hlas! A keď mi zlyhá,
aj šepkať budem svoju žalobu…
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Máš ešte srdce tam, kde predtým? Zisti
a pozri dnu! Tlie v tebe ešte iskra
svedomia? Chceš mi takto ublížiť?
Potupiť ma? A tak mnou opovrhnúť?
HERODES
Mlč! Ináč –
TAMAR
 Kto, kto mi ťa odcudzil
tak nachvat? Ach, viem – tu je závistlivá 
zlodejka s uriekavým pohľadom
a lživou rečou! Vráť mi, čo mi patrí!
Či nepoznáš to prísne prikázanie 
,,nepokradneš!"? Boh krádež potrestá!
A šieste poznáš? Hanbi sa a kajaj,
nehanebnica!
HERODIAS
 Zastaň sa ma pred tou
arabskou jedovatou vretenicou,
čo sipí zlosťou, páli žihadlom,
štípe ma ako bazilišok… Ale
keď nechceš, viem sa obrániť aj sama,
zaženiem ju tam, kde sa vyliahla,
do jaskyne a do skalnatej púšte…
Som vnučka Herodesa Veľkého!
Pochopila si, privandrovalkyňa?
Mne káže zákon prijať tento trón –
a tebe predpisuje z neho zliezť.
Privialo ťa to naň len náhodou.
No teraz musíš spraviť miesto mne –
o to viac, že kráľ Herodes ma prijal 
do srdca, teba z neho vyhostil. 
Nuž, kým si ešte neodišla, kľakni
si pred nami! Si naša poddaná.
A poďakuj sa za pohostinstvo, 
za všetko, čo si si tu užívala –
ododnes nie si však už naším hosťom.
Ber sa preč, tuláčka! Tak pokľakni!
TAMAR
Pred tebou nikdy! V tejto rozopre
pozývam celý národ za sudcu!
Ty mi chceš zobrať všetko, čo je moje?
Aj lásku národa? Mnou vyzvaný
ten národ sa raz zmení na tribunál
a vynesie svoj spravodlivý ortieľ.
Ó, beda vám!
HERODIAS
 Mlč! To, čo robí kráľ,
ruší a presahuje všetky ľudské
úmysly! Kráľ je zákon. Nechápeš to,
diablica?
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HERODES
 Dosť už bolo jedovatých
slín, Tamar. Nazlorečila si sa už
do chuti, nuž ti radím – skôr než ťa
dostihne krupobitie našej kliatby, 
a veru zaslúženej, podobrotky 
choď, zbohom, strať sa! Poď, Herodias! 
Oslavujme môj návrat a tvoj príchod,
dnes hodujme – a zajtra nech je svadba
so všetkou pompou, slávou, radosťou.
(Do vnútra paláca zájde kráľ, Herodias, Salome,
dvoran, Obadja, Manahen, Chuza.)
TAMAR
Ach, len sa svadbite! Len cudzoložte,
hýrte, vy rozkošníci! Dielo svojej 
zvrhlosti dokonajte! Viem však, že sa 
Boh, v ktorého som i ja uverila,
nebude dlho iba nečinne
prizerať na váš rozpust, ale zrazu 
zahrmí v mračne hrôzou sodomskou
a jeho blesky razom postrihajú 
tú mrzkú priadzu vášho dočasného
zisku! Len bújajte! Ach, opúšťajú
ma všetci… Zosadenú kráľovnú…

PIATY VÝSTUP
(Chuza, vymknúc sa z paláca, po schodišti zbehne k paniam.)

CHUZA
Nie, nebolo mi možno v tom pelechu vytrvať ďalej…
neslýchaná to zloba ľudská! (Z paláca zaznie hudba.)
A hľa, i tá nevinná hudba voľky-nevoľky musí pochlebovať jej 
triumfu.
Srdce mi krváca…
TAMAR
Môj otec, kráľ arabský, panuje, hľa, i v starobylom Damasku. 
Ta vydám sa a odtiaľ jeho ľudia za cestou karavánskou snadno 
privedú ma do sídelnej Petry. A ostatné… nemyslím, že by pre-
minul otec pohanenie dcérino bez náležitej odvety. 

ŠIESTY VÝSTUP
(preoblečený Filip a predošlí)

CHUZA
Kto to?
FILIP
Som Filip, olúpený mešťan seforidský. (Rozhalí zakuklujúci 
ho úbor.) Či by si ma nepoznal, Chuzo? Pod plášťom noci pri-
cválal som sem ako utajený zlodej, aby som zlapal verejných 
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zlodejov. A tu je i jej milosť, pani kráľovná? Ó, prijmi moju 
najhlbšiu sústrasť! Že si tu za nočnej hodiny, mimo paláca, 
chápem, čo sa ti prihodilo. Hrozné! Ja som manžel nešťastnej 
Herodiady –
TAMAR
Ty? Neznámy –
FILIP
Áno, a nešťastný otec roztomilej jedinej dcérky Salome. I tú 
mi uchytila tá… nesvedomitá žena so sebou do záhuby! Och, 
vytrhnúť ju čím skorej stadiaľ!
TAMAR
A ako sa to mohlo stať proti tvojej vôli?
FILIP
Nemal som ani tušenia. Keď na odchode do Ríma kráľ sa bol 
k môjmu najvyššiemu prekvapeniu zastavil a pozabavil u mňa, 
nespozoroval som ani zdania dákehosi úkladu, ale bezpochy-
by už vtedy porozumeli si potajme, a možno i uzniesli sa, až 
kráľ sa vráti, oklamať ma, zneuctiť, uraziť do krvi. Tieto dni 
som bol v Tyre v obchodných záležitostiach. Z cesty len dnes 
podvečer dojachal som domov: a tu rozsiahly byt – akoby vy-
mretý, bez ruchu, hluku… a ani len moje drahé dieťa neprilieta 
mi v ústrety. Ustráchaný domovný vyrozprával mi, čo sa v mo-
jej neprítomnosti prihodilo. Zároveň predložil mi kráľov list, 
ktorým ten záškodník vyobcúva ma ešte i z vlasti a jednodu-
cho habe a zabavuje moje statky. (Z paláca počuť tuš hudby.)
Och, hneď rozoženiem váš závrativý opoj, schladím vilnú 
horúčku vašu, oplzlú strpčím vám rozkoš, do vína primiešam 
krvi, hneď! Ó, dcéra moja, dcéra! 
CHUZA
Telesná stráž ľahko si dá s tebou rady. Na tvojom mieste ja 
by som sa triezvo, chladnokrvne rozhľadel takto: Na jednej 
strane národ, hodne podráždený a nebodaj i blízky vzbury, 
na druhej kráľovnin jasný otec Aretas, mohutný kráľ arabský: 
urazený hlboko, a preto iste pripravujúci… odplatu. Jej milosť 
kráľovná zamýšľa do Damasku, stadiaľ do Petry, i poneváč 
beztak vyhnancom si a nemáš v ríši Herodovej práva pobytu: 
odprevaď ta kráľovnú, no a potom odtiaľ –
TAMAR
I ja ťa prosím o to, Filipe, do Damasku – 
FILIP
Tvoja žiadosť, kráľovná, je vždy rozkazom! Ďakujem ti, Chuzo, 
za záblesk v mrákote. Ó, moja dcéra! Dňu ty pomsty, prichvá-
taj rýchle na plamenných perutiach! 
(Odídu.)
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DRUHÉ DEJSTVO

PRVÝ VÝSTUP 
Pri studni
(Ján (Jochanan) Krstiteľ, učeník Ján, neskôr Filip a zástup vo 
zvuku)

JÁN KRSTITEĽ
Hospodinove skutky, nech ste zdrojom 
požehnania na všetkých miestach, kde on 
panuje. A vy, môjmu srdcu blízki 
priatelia, ktorí ste sa zobudili
aj so mnou zo sna a z temnoty hriechu
do svetla, ktorí ste sa predrali 
na voľný priestor, na to hrejivé
a čisté výslnie, hľa: nebola 
to vaša ani moja zásluha,
bol v tom prst Boží, bol to Boží skutok!
To, že ste prišli na nepekné stopy 
vlastných vín, sami nad sebou ste 
sa zhrozili a s hnusom odvážili 
bremená duše na citlivej váhe
spravodlivosti – to si želal Boh!
Z duše vám jeho očisťujúci
prúd spláchol všetky poklesky a viny
a všetka špina odplávala nadol 
tým nezastaviteľným Jordánom –
a zhnije niekde na dne, v Mŕtvom mori.
Z tej istej Božej vôle, hľa, ste, bratia, 
vyumývaní ako biela vlna 
barančekov, čo na galádskych svahoch 
sa na úsvite okúpali v rose!
Vrátila sa vám znova detská myseľ,
nezaťažená, sypká, prístupná
semenu milosti. Nech vyklíči
zrána a do večera nech sú z neho
už klasy lásky v Božom kráľovstve!
Tu je ten prameň zdravej vody! Haste
si ňou smäd! Načrite si do nádob!
HLAS Z DAVU
Prosíme ťa, pane, povedz nám, až rozídeme  
sa každý svojou stranou: čo máme robiť?
JÁN KRSTITEĽ
Ten, kto má dvoje šiat, nech jedny 
dá tomu, ktorý nemá ani jedny, 
a kto má pokrm, nech spraví to isté. 
(Niekto z davu mu hodí šaty.) 
Nie mne! Veď načo by to bolo mne,
čo som sám seba dobrovoľne vyhnal
zo sveta do púšte, čo som sa zriekol
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pozemských túžob, pretože som videl,
kam toho, kto im slúži, vedia zavliecť 
divokým cvalom nachovaných koní? 
K útlaku blížnych – k pýche – k obžerstvu 
a k smilstvu! Pochopte, v tej budove
je pelech hriechu… Musíte ju zboriť!
No zato čiňte dobre každému, 
kto bude odkázaný na pomoc 
vašich rúk! Tak sa vaším dobrodincom
stane Boh, v jeho mene kráčajte! 
HLAS Z DAVU
Vďaka ti! Vďaka, vďaka…
(Zástup sa zväčša porozchodí.)
JÁN KRSTITEĽ
  A kam ty,
milý môj menovec, Ján učeník? 
Si ešte taký mladý podľa veku – 
no múdrosťou a dôvtipom už starec!
Kam chceš ísť?
JÁN UČENÍK
 Povedz, kam nás, učeníkov,
porozosielaš, majstre?
JÁN KRSTITEĽ
  Nie som majster, 
k majstrovi vás chcem iba vypraviť: 
spoznať ho musíte aj vy – tak dobre ako
ho poznám ja – a podarí sa 
vám potom k jeho velebnému zjavu 
prilipnúť ako prvým šťastlivcom.

DRUHÝ VÝSTUP

HLAS FARIZEJA
Prichádzam ako poslanec od Vysokej rady jeruzalemskej 
a hľadám Jochanana, syna Zachariášovho.
JÁN KRSTITEĽ
Ja som, ktorého hľadáš! 
HLAS FARIZEJA
Či je pravda, že si ty Kristus?
JÁN KRSTITEĽ
Nie som.
HLAS FARIZEJA
Tedy kto? Eliáš si asnáď, prorok? Kto si? Povedz otvorene!
JÁN KRSTITEĽ
Ja som hlas volajúceho na púšti: spravte cestu Hospodinovu, 
ako povedal Izaiáš prorok. Áno: každé údolie bude vyplnené, 
a každý vrch a pahorok bude ponížený, i budú krivé veci vy-
prostené a ostré cesty budú hladké, a uzrie – 
HLAS FARIZEJA
Prečo tedy krstíš, keď nie si Kristus ani Eliáš?
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JÁN KRSTITEĽ
Ja krstím vodou, ale uprostred vás stojí, ktorého vy neznáte, a toto 
je ten, ktorý po mne príduc, predišiel mňa, na jehož obuvi ja nie 
som hoden rozviazať remienka. Ten, silnejší odo mňa, vás krstiť 
bude duchom svätým a ohňom, aby vyčistil humno svoje: a tu zhro-
maždí pšenicu do obilnice a plevy spáli ohňom neuhasiteľným…
HLAS FARIZEJA
Koho to myslíš? Lebo my takého medzi sebou netušíme. Či má 
dosadnúť na trón Šalamúnov a v čej osobe? Ak máš pravdu, že 
Juda a Izrael pozdravia v ňom svojho kráľa osloboditeľa, uzná-
me ťa za proroka mocnejšieho od všetkých prorokov našich!
JÁN UČENÍK
Podchytáva ťa, majstre, neodpovedaj mu!
JÁN KRSTITEĽ
(Farizejovi.) Pokušiteľ si, prikladáš na blčiacu vatru, ale vedz: 
ten, koho spomínaš, nenie ním!
HLAS FARIZEJA
Herodes však pripravuje sa hodne k tomu: zapudil manželku 
cudzinku –
JÁN KRSTITEĽ
Preboha, tú dobrú kráľovnú, matku ľudu?
HLAS FARIZEJA
A vzal si za ženu našskú dcéru, vnučku veľkého Heroda, Hero-
diadu –
JÁN KRSTITEĽ
Tak urobil? On, ktorý používal i mojich rád, dopytujúc sa na zá-
kon a spravodlivosť? Zatracujem ho preto! Lebo čo spojil Boh, 
on rozorval svojvoľne, narušiac sľub manželský, i je bohorúhavý 
drzec, smilník! A ona mrzká cudzoložnica, neviestka! 
HLAS FARIZEJA
Hm, ortieľ, o akom by sa nám ani nebolo snívalo, ostrý háčik – 
ale prichádza vhod – 
JÁN KRSTITEĽ
No aj inak prestupuje zákon, ako žaloby slýcham: nad prechma-
ty vyšších mocných zažmurujúc oči, ako dáky faraón ľud priaha 
znova do stavania mu palácov, páše prepych, márnotratí, hýri 
– užierajúc chudobe… A predsa: „Beda tomu, kto stavia dom 
svoj s útiskom a paláce svoje s krivdou, ktorý blížneho svojho 
v službu podrobuje darmo!“ 
HLAS FARIZEJA
Jochanan, nuž, totam je odpoveď tvoja do Jeruzalema a toto 
odkaz tým v Tiberiade?
JÁN KRSTITEĽ
To.
HLAS FARIZEJA
A bol by si to v stave i zopakovať zoči-voči tým v Tiberiade?
JÁN KRSTITEĽ
Pravdaže!
HLAS FARIZEJA
Burič si, odbojník, velezradca! Viď následky. Skončil som. 
(Odíde.) 
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TRETÍ VÝSTUP

JÁN KRSTITEĽ
Tak ako, môj Ján, moji učeníci,
rodinka moja, poberiete sa?
JÁN UČENÍK
Kam, pane?
JÁN KRSTITEĽ
 Predsa k svojmu majstrovi.
JÁN UČENÍK
A ku ktorému?
JÁN KRSTITEĽ
 Rozprávam vám o ňom
od chvíle, čo ste začuli môj hlas.
JÁN UČENÍK
A kde je? Kde je?
JÁN KRSTITEĽ
 Nevideli ste ho,
aký bol tichý, zbožný, tajomný,
keď ku mne pristúpil, keď som ho krstil? 
Vznášal sa nad ním ako holubica
v tej chvíli Svätý Duch a z oblohy 
sa ozval hlas: „Hľa, toto je môj syn!“
Nuž? Pôjdete či nepôjdete k nemu?
JÁN UČENÍK
Pôjdeme! Pôjdeme! No kam sa podel?
JÁN KRSTITEĽ
Je pri brode! A práve kráča z vlny
na vlnu suchou nohou. Ako kus 
modrého blankytu mu veje plášť…
Už prešiel. Teraz kráča po nivách – 
a pozerajte! Rastie… Zdvihol čelo 
ponad svet ako obor! Vystúpil
na pohorie… Už kráča po hrebeni
judských hôr! Teraz už hôr efraimských! 
Čo krok, to nový obraz, nakreslený
na múre obzoru… A kam sa náhli? 
Do svojej Galiley! Tam chce začať
to svoje dielo spasenia. A odtiaľ 
vykročí na tú svoju osudovú 
cestu… Nuž, idete?
JÁN UČENÍK
 Ach, prečo, majstre, 
nás posielaš preč, všetkých odrazu?
JÁN KRSTITEĽ
Ja nie som Kristus, ja som iba ten, 
čo prišiel pred ním ako rýchly posol,
čo chodí pred kráľom. Keď posol zmizne, 
príde kráľ. On je ten kráľ, ktorý príde 
tajne, no čoskoro ho budú všetci 
spoznávať podľa skutkov. Ten, čo prišiel 
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až z takých výšok, presahuje všetkých.
Ja som len pozemšťan, čo zo zeme
prišiel a vraví len pozemské veci. 
JÁN UČENÍK
Ó, pane, predsa len nám dovoľ zostať  
pri tebe. My sme nevideli nič…
JÁN KRSTITEĽ
Odprevadím vás za Jordán, už poďme.
JÁN UČENÍK
Len za Jordán? 
JÁN KRSTITEĽ
 Len. Možno kúsok ďalej.
JÁN UČENÍK
No dovolíš nám, pane, keby sme sa chceli zas  
vrátiť k tebe? Dovoľ nám to!
JÁN KRSTITEĽ
Uverte, že vám uňho bude lepšie!
Tak neskonale sladko, bezpečne,
že sa už nikdy nevrátite ku mne!
(Zahrmí.)
Plamenná pečať! Tá to potvrdzuje. 
JÁN UČENÍK
Ach, majstre, to je búrka – hrozná búrka!  
Víchor ju prináša! Tma na nebi aj na zemi!  
Akoby bol súdny deň!
(Zahrmí.)
JÁN KRSTITEĽ
Áno, moje skropenie vodou je leda krstom pokánia na od-
pustenie hriechov, kdežto krst onoho je pomazanie duchom 
svätých k znovuzrodeniu na duchu… 
(Rachot hromu.) 
Pomodlime sa: Hospodine, pane nebies i zeme, ktorý v moci 
svojej ohlasuješ sa nám ohnivým jazykom hromu, nám bied-
nym tvorom, kľačiacim pred tebou s bázňou, ó, ozývaj sa bez 
prestania i v našom vedomí a svedomí, aby sme boli pokorní 
duchom, nepochybne a neohrozene vyznávali zjavnú pravdu 
tvoju: ať čím prv zájdeme k tomu, ktorého si poslal k nášmu 
spaseniu. Áno, s radosťou prijmeme svedectvo jeho, aby sme 
spečatili to, že si ty Boh pravdomluvný.  
Lebo ten, ktorého si ty poslal, slovo tvoje hovorí. Ty, otec, mi-
luješ ho ako syna a všetko dal si do rúk jeho. A kto verí v syna, 
má život večný, ale kto je neveriaci synovi, neuzrie života, ale 
hnev Boží zostáva na ňom. Amen. Iďte!
JÁN UČENÍK
Kam zájdeš ty?
JÁN KRSTITEĽ
Ja? Ja vyplnil už svoju úlohu. Nuž, nemajúc tu viac čo hľadať, 
hlas tu vyslúžilý, odznelý súc: zájdem, kde ešte púšť – kde hlu-
chá samota, skál nemá spoločnosť… snáď drsnatého mračný 
úplaz navždy ma zacloní – 
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JÁN UČENÍK
A tam chceš zostať, majstre, sám i bezbranný!?
JÁN KRSTITEĽ
Nie sám, ale s Bohom, s ním! So sprievodcom mocným, 
ochrancom na každom kroku. Ech, malodušní! Nestarajte sa 
vy o mňa – vaša péč mňa dráždi len, skôr o seba si dbajte, hľaď-
te radšej, kde prospech váš, váš zdar… I choďte už, už pohnite, 
no! Z jeho rozkazu vám nakladám, hej, rozkazujem vám!
(Kdesi vzadu sa bez slova objaví Filip.)
JÁN UČENÍK
Ó, poslúchneme, pane, poslúchneme bez predlenia. Len prosíme 
ťa ešte, ráč požehnať nám i osobne každému na cestu životnú – 
JÁN KRSTITEĽ
Aké je tvoje zamestnanie?
JÁN UČENÍK
Som rybár.
JÁN KRSTITEĽ
Nu, Bože, daj, abys', rozostavujúc sieť svoju, vždy s hojnejšou 
korisťou ju vyťahoval… A ty čo si?
FILIP
Pane, som kupec z Galiley, s bydliskom v Seforis, vlastne býval 
som tam – 
JÁN KRSTITEĽ
Kupec? Och, už Ozeáš, prorok, sťažoval sa: vraj Izrael kramá-
rom je, v ktorého ruke sú vážky falošné, rád ukracuje: aby sám 
zbohatol, nazháňal si imania… Varuj sa toho! A ďalej?
FILIP
Snáď i sám hádaš, kto som ešte? Aj počuť si musel o nešťast-
níkovi Filipovi, ktorého Herodes, kráľ, nemilosrdne pripravil 
o ženu, o jedinú dcéru, o majetok, vlasť, česť, o všetko!
JÁN KRSTITEĽ
Tys' ten človeče? Zahrnutý krivdami rukou kráľovskou? Sú-
cítim tak hlboko s tebou, ako splna som zatratil i zatracujem 
onoho zločinca! Ale kde Tamar, žena Herodesom zapudená?
FILIP
Na ceste k otcovi, kráľovi Aretasovi, pane. Azda už spočinula 
v jeho náručí…
JÁN KRSTITEĽ
A čo ty? Aký prechovávaš úmysel?
FILIP
Voči Herodesovi? (Ján Krstiteľ prikývne.) Podryť, vyvrátiť, 
povaliť ho, ó, pomôž mi, pane! 
JÁN KRSTITEĽ
Pamätaj, Filipe: pomsta Bohu!

ŠTVRTÝ VÝSTUP

DVORAN (Prichádza.) 
Konečne sme ťa dopadli. Schodili sme temer všetky končiny jor-
dánske, aby sme ťa vyhľadali a odprevadili ku kráľovi Herodesovi. 
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JÁN KRSTITEĽ
A čo chce odo mňa kráľ?
DVORAN
Žiada si tvoje rady.
JÁN UČENÍK
Číra nástraha! Úklad, podvod, zrada! Nechoď! Nechoď! 
FILIP
Ó, choď, pane! Tvojej posvätnej osobe ani kráľ nemôže ublížiť, 
ty porazíš ho k zemi jedným mohutným slovom svojím! Ó, staň 
sa oným spasným cherubínom môjmu dieťaťu! Choď, choď!
JÁN UČENÍK
Nechoď, pane!
JÁN KRSTITEĽ
Idem, musím ísť. 
(Odídu.)
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TRETIE DEJSTVO 
Hrad Makor

PRVÝ VÝSTUP
(Obadja príde náhle znútra.)
MANAHEN
Vari už, Obadjo?
OBADJA
Vraj i jej milosť, pani kráľovná, chce sa zúčastniť na honbe, 
preto prieťah vo výprave… Tak vyčkáme, milý priateľu Mana-
hene a či Theo-Timo-Filo-… aké to máš poctivé grécke meno? 
Prepáč, skutočne neviem.
MANAHEN
Choď mi s tým! Ja nevyzliekam mená ako zodratú odev, pone-
chám to vrtkavým svetákom, vetroplachom…
OBADJA
Lenže už raz taký je prúd, dovalený k nám menovite s kráľo-
vým návratom z Ríma, a ja ani nedbám, že je tu: aspoň odplaví 
námeľ rímsky a urobí miesto judskému náteru. 
MANAHEN
Ach, všetko jedno! 
OBADJA
Aký si nevrlý, Manahene, čo ti? Zle si spal?
MANAHEN
Spal, ako som si postlal, čo koho do toho?
OBADJA
Mrzutejší si zo dňa na deň, odkedy odišli sme z Tiberiady…
MANAHEN
Skôr zutekali, Obadjo! Zutekali na nehanebný spôsob 
a od tých čias sťa zlodeji ukrývame sa podnes…
OBADJA
A to ty hovoríš, miláčik kráľa? Čo vždy mal naňho mocný 
vplyv!
MANAHEN
Vieš dobre, kto ho odrazil.
OBADJA
Viem, kráľovnú myslíš, ale jej vliv je v plnom práve… Či vari 
buričov mal pochváliť? Záškodníkov odmeniť? Zločincov 
povýšiť? Tých potrestať treba, Manahene! To beh rozumného 
vladárenia i kráľov i národa záujem…
MANAHEN
Naopak, keďže zhora pošlo všetko pohoršenie, milosť by bola 
obrat k náprave!
OBADJA
O milosti ani reči, to nikdy! Nemilosrdne zničiť vinníkov, Ma-
nahene… prameň zla najskôr zahatať! Veď pridobre vieš, kto je 
ním: Jochanan! No neujde slučke, zlapajú ho a – bude pokoj.
MANAHEN
Bez srdca človek ty! Najzaťatejší z farizejov –
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OBADJA
A či neurazil až do krvi kráľa a kráľovnú, ju zvlášte? Ale upo-
kojme sa, Manahene, pozri, ten prívetivý úsmev rána – podaj 
mi pravicu, lebo povždy som si ťa vážil, vždy… (Vytiahne list.) 
Vieš o tom, že náš Chuza je v Galilei hlavný spiklenec?
MANAHEN
Čo je s ním?!
OBADJA
Preveslujúc Genezaret, uskočil kamsi… ba i iní odbojníci… 
A jeho žena: (Číta.) 
„V Kafarnaume posluhuje tomu z Nazaretu… A ten je celkom 
tichý, skromný a milý človek: samá láska a úslužnosť… Divy 
robí, áno, opravdivé zázraky! Hneď, ako sa objavil v našej 
Kane Galilejskej, počas svadby vodu premenil na víno a vraj 
pravé helbonské… A od tých čias vraj často pozývajú ho 
na svadby. Lež v Naime! Syna vdovice už na márach ležiaceho 
vzkriesil ti z mŕtvych!“ (Obadja sa zasmeje, pozrie na vážnu 
tvár Manahena. Prichádza Herodes, Herodias, Salome.)

DRUHÝ VÝSTUP

HERODES
Keď z pliec nám spadne ťarcha starosti, 
tu vystrieme sa naraz ako strom, 
čo na jar na Hermone unikol
záľahe snehu. Ako tetiva
sa naša vôľa napne v ramenách,
až pritom zazuní! Len bez najmenších
obáv a hrdo treba natiahnuť 
luk: a hneď brnkne, rozletí sa k cieľu 
z tetivy šíp – náš zámer… Poďme na lov!
(Obadjovi.) 
Uvažovali sme o rozkazoch i za noci, strhnúc sa tu i tu zo sna, 
uvažovali, no nezmenili. Ako vlastne znejú? Prečítaj nám ich, 
bedlivý tajomníče, ale krátko, stručne: len podstatu, samé 
jadro… a ty, vznešená a prozreteľná družko naša, ráč nakloniť 
tiež svojho čulého uška, požičať nám pozornosti – 
OBADJA
(Číta.) „Plnomocnému vojvodcovi Achisarovi, ináč po grécky 
Filemonovi, nakladáme: vzburu, kde by sa ešte v Galilei preja-
vovala, nemilosrdne potlačiť s pritiahnutím pomoci a posádok 
rímskych!“
HERODIAS
A uprchlých buričov stíhať i za hranicou…
HERODES
Prirodzene, je to na písme?
OBADJA
Áno, panovníče môj. 
HERODES
Dobre. Ďalej a rezkejšie!
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OBADJA
„Po druhé. Zlapaných odbojníkov v pomere s ich zločinmi 
prísne potrestať: tak menovite tých, čo útočili na náš sídelný 
palác tiberiadsky a ho porúchali – všetkých ukameňovať!“
HERODIAS
Na námestí pred palácom!
OBADJA
Tak stojí, milostivá kráľovná. „… tých, čo v Seforis kaštieľ krá-
ľovnin vypálili a ho vyrabovali, na tomže spáleništi rad-radom 
ukrižovať alebo, ak trvá požiar ešte, v ňom ich upáliť –“
HERODES
Po predbežnom mučidle – 
MANAHEN
Ó, milostivejšie káraj, láskavý kráľu môj! 
HERODIAS
Nemožno!
OBADJA
„… tých, čo v Sarepte spustošili vinice kráľovské, na tamojších 
morušiach povešať, vypustivších kráľovské rybníky tak skoro 
nevypustiť z väzby, čo lode kráľovské potopili v našom mori, 
tých tamže utopiť, čo v krajine za týmže morom – “
HERODIAS
A o náhrade je tam reč?
OBADJA
„Všetkých, poťažne ich potomkov pridržať nahradiť škodu –“ 
HERODIAS
Sedemnásobne!
HERODES
Až na štvrté pokolenie trest sa prenáša. 
OBADJA
„Po tretie: zbierať vojsko, nielen za žold, lež i núteným odvá-
dzaním –“
HERODES
Ale čím viac ho! Bez neho sme tône! Ešte dačo, zdieľny tajom-
níče náš?
OBADJA
Úprava o daniach, pane kráľu.
HERODES
Ó, to je tiež hlavné! Zrovna tak ako vojsko. Statný voj a plná 
pokladnica, krv a pot z ľudu pohromade – to je parenisko, kde 
kráľovské planty rastú ako z vody… 
OBADJA
„Rozkazujeme staré dane povýšiť, nové uviesť, rozmnožiť clá 
a mýta, robotizeň zdvojnásobiť, zrýchliť skrze to stavby – “
HERODES
Tak, tak. K tej úprave mal si priložiť rozvrh kráľovských po-
trieb, urobil si? Ak nie, doplň za horúca… Kráľovské potreby, 
nu, sú raz potreby kráľovské! Až sa odtiaľ do sídla navrátime, 
áno: do krajšieho ešte paláca chceme voviesť našu vzácnu pa-
niu, a to popod triumfálnu bránu, sťaby v Ríme! Aj inde zamýš-
ľame stavať, čisto v daktorom z gréckych… hej, v korintskom 
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slohu: bude sa to jagať mramorom, akantom venčiť, súladom 
usmievať – aj sochu umiestnime dnu: uhádni čiu, krásna druž-
ko naša! A druhú v podobe všetečného Kupida k nej: vieš, rozto-
milá dcéro Salome, kto ním bude? Nuž, kráľ je kráľ! 
Na honbu! Na lov!
SALOME
 Nejdem.
HERODES
  Nejdeš, ach,
a prečo?
SALOME
 Nechce sa mi.
HERODES
  Ako ľahko
ti vyhŕkol ten odpor z úst! Tak ako
okrídlený! No okrídlený chrúst. 
Nechce sa ti? Hm. Nuž teda dobre.
Máš vlastnú vôľu. Môžeš mať aj nechuť.
No uvedom si, dcérka, že si ešte
mladá – a mladá je aj tvoja vôľa.
Ak má byť pevná, mala by sa pripnúť
k staršej a mohutnejšej vôli – ako 
ten brečtan, ktorý obopína driek 
duba a s dubom rastie – aby nebol 
zemeplazom, po ktorom iba šlapú. 
Máš vzor, aj ty to sprav – tyč našej vôle 
tak ako vzácny šľahúň obopni.
SALOME
Nie a nie.
HERODIAS
 Zase nové vrtochy?
Protivné dievča! Nebolo ich dosť? 
Navešiaš celú šnúru vrtochov?
Čo je to za rohatý vzdor a rozmar?
Nehanbíš sa, keď vidíš, koľko očí
na teba pozerá a odsudzuje,
ako sa správaš?
SALOME
  Matka kráľovná,
hovoríš sama, že keď mám už pätnásť,
je čas, aby som bola vážnejšia,
rozhodnejšia a usadnutejšia – 
nuž, snažím sa, a tak mi odpustíš,
že trvám na svojom a nepôjdem. 
HERODES
Výhovorka! Poď, dcérka! Matku treba  
poslúchať. Matka zaslúži si úctu.
SALOME
Ó, bože! 
HERODES
 A keď prikazuje kráľ…
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SALOME
Nepôjdem!
HERODIAS
 Zostaň teda, tvrdohlavec!
Trč si tu! Utiahni sa voľakde
do najzadnejšej z komnát a tam pykaj!
(Salome odíde.)
HERODES
No aj tak je to veľká škoda, že…
HERODIAS
Len by ma zlostila! – Už radšej poďme.
HERODES
A predsa i jej vzdor je roztomilý, 
tak ako býva kvet, keď lupienky má
len načuchrané – práve vtedy býva 
najplnší, najvzácnejší… Hor sa na lov!
(Kráľ, kráľovná odídu.) 
OBADJA
(Hľadí na rozkazy kráľa, ktoré má v rukách.) 
Priveľa, priveľa je toho na mňa!
MANAHEN
Svitá ti už? Už chápeš, zmúdrievaš?
OBADJA
Hej, no aj tak som pyšný na nášho 
kráľa! Má dôvtip, vzlet a vkus a je aj
ctižiadostivý, je aj vytrvalý
a pevný!
MANAHEN
 Je aj postrkovaný 
a huckaný. 
OBADJA
 A predsa má a môže 
mu veriť Izrael!
(Odíde.)
MANAHEN
 Si naivný.
(Salome príde.)

TRETÍ VÝSTUP
(Manahen, Salome, neskôr Obadja)

SALOME
Nie, nezostanem v tejto dusnej diere
už ani chvíľku!
MANAHEN
 Drahá princezná,
ach, dobre, že to nevie kráľovná!
Herodias je prísna, nestrpí
najmenší priestupok.
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SALOME
 Nech nestrpí.
Ja potrebujem vzduch tak ako vtáčik-
-letáčik, potrebujem vzduch, svetlo:
potrebujem ho viacej ako sova,
potrebujem ho ako operenec,
ktorý vie z hniezda vzlietnuť vysoko, 
vyššie než kameň z praku, vyššie aj
než lopta zo svalnatej ruky hráča,
čo vyletí až kamsi do azúru
a tam sa stratí… Vzduch je more duše 
a moje ústa vypili by ho
s chuťou aj celé. Každým dúškom by
vypili celú vlnu. Zrenicami
hltám chlieb slnka, krajec po krajci,
po pecni peceň, do posledného
zlatého lúča… Aké je to zdravé –
Svetlom sa opojiť hneď zrána, aby 
nám zjasnel rozum, ak ho ešte
halí hmla snov. Ó, bodaj by aj kráľ si 
obľúbil svetlo, bodaj by si ním
ochladil krv! Nech si len poľujú! 
Pred pitkou dávam prednosť pôstu,
a čo sa stane so mnou, o to sa
nestarám.
MANAHEN
 Princezná, už choďte dnu.
Čo chcete ešte robiť?
SALOME
 Môžem tu
napríklad behať s niekým o preteky
alebo súťažiť, kto vylezie 
skôr na cyprus a ako veverička
sa zahojdá na jeho vrcholci.
Mám liezť či behať?
MANAHEN
  Spamätajte sa, 
princezná! Vy už nie ste dieťa, aj keď 
kráľovským deťom prejde všeličo.
Vy ste však rozkvitli už na pannu.
Ó, šťastný ženích, čo vás dostane! 
SALOME
No ja sa nevydám. Nie! Nikdy! Ja sa
chcem vycvičiť na smelú, mužnú devu 
s bojovnou odvahou, čo bude čeliť
nebezpečenstvám, čo sa nezľakne 
na ceste k cieľu žiadnych prekážok.
Nebude mojou sestrou bledá bázeň!
Ja chcem byť jednou zo statočných žien, 
o akých píšu kroniky. Chcem slúžiť 
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národu! A keď bude treba – povediem
do boja babských mužov… 
OBADJA (Prichádza, začuje slová Salome.)
  Výborne!
SALOME
Zatancujem si – sólo pre pannu! (Tancuje.)
OBADJA
Si mladá, tancuj, tancuj, princezná!
Teraz je ten tvoj tanec ohnivý – 
hej, ako túžba horí, a nie vášeň,
a predsa túžba mocných pohnútok. 
Súmerné telo! Zľahka presvitá
tvoj nežný cit cez všetky tvoje údy,
cez krvný obeh aj cez každý kĺb,
cez každé nadýchnutie tvojich pŕs,
cez každý záklon ušľachtilej hlavy, 
podobnej kvetu, ktorý skláňa kalich,
cez pohyb rúk, čo krúžia ako vence, 
cez každý úsmev tvojich vrúcnych pier,
cez pulzovanie nôh… A na záver – 
keď hudba vrcholí – sa zrazu stretá 
potôčik s riavou, objímajú sa 
na hodoch lásky v brode! Tak sa šťastne
a svadobne ich túžba napĺňa.
OBADJA
Douč sa to a takým tancom potom 
prekvapíš kráľa!
SALOME
 Nemám najmenšiu
chuť prekvapovať kráľa. Načo? Začo?
Nie, nikdy! Naopak, viac dôvodov mám
ho rozčúliť až tak, že užasne! 
(Pošle Obadju preč. Obráti sa na Manahena.)
Manahene, chcem vedieť: prečo vlastne potulujeme sa takto 
po krajine, nemajúc nikde stáleho pobytu? 
MANAHEN
Och, bože!
SALOME
Predošlá kráľovná, čo bola za osoba?
MANAHEN
Pravý anjel, kňažná, pravý anjel!
SALOME
A predsa kráľ zavrhol ju, desné! A moja matka, čo je odvtedy 
pri ňom?
MANAHEN
Princezná, odpusť, nie moje, ale matkino srdce otvor a na-
hliadni doň – 
SALOME
Úhor si, Manahene! Ako sa len vieš vyšmyknúť… A môjho otca 
poznal si?
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MANAHEN
Veľmi dobre, princezná: bohatý, no ctihodný pán – 
SALOME
A milujúci otec! Podistým i manžel taký… Ó, kebys' vedel, 
ako ma rád videl, nevýslovne rád! A uver, i ja jeho – ako ma 
maznal, zahŕňal najvyberanejšími dobrotami! Chybí mi, Mana-
hene, chybí mi, celý svet mi je prázdny bez neho! Dokedy mám 
ho ešte postrádať? Ó, jaj! Manahene, povedz! Kde je? Kde je?
MANAHEN
Bohužiaľ, ani potuchy nemám, drahá kňažná.
SALOME
Jak rada bych ho uvidela, rada! Budem sa bohu modliť… 
(Trúbenie.)
MANAHEN
Kráľ sa vracia. Ale by to už boli dopoľovali? Tak chytro?

ŠTVRTÝ VÝSTUP
(Kráľ Herodes podopiera kráľovnú, Obadja.)

HERODES
Hej, vraciame sa trochu privčas, však?
No stala sa nám malá nehoda
(čo vyzerala najprv ako veľká,
až sme sa naľakali). Čo tá noha,
miláčik? Už ťa to tak nebolí? 
HERODIAS
Už vôbec, už to ani netreba spomínať.
HERODES
 Chvalabohu! Bezuzdná 
paripa! Ale veď aj zaplatila 
na mieste svoj cval.
HERODIAS
  Škoda zvieraťa.
Dostalo takú dobrú drezúru. 
HERODES
Stalo sa. – Opri sa mi o rameno.
SALOME
Ó, kráľ môj, otec! Matka kráľovná!
Tak sa mi cnelo, tak som banovala
za vami, že som si už nevedela
so sebou rady. A v tej úzkosti
želala som vám neúspech a nezdar!
Žičila som vám nešťastie – aj keď je
čudné zlo žičiť z lásky. Pravdaže, 
nie veľké nešťastie, len malé, také, 
čo by vás prinavrátilo čo najskôr 
do môjho objatia! A hľa, ste tu! 
HERODES
Ach, ako pekne si to povedala, 
iste to aj tak cítiš – 
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HERODIAS
 Znova ťa 
spoznávam a zas vidím, že mám dcéru. 
Takáto poslušná buď vždy – a naša 
láska až po oblohu vypestuje
štep tvojho života…
SALOME
 Ó, teším sa! 
HERODES
Poď, Salome, a veď nás, ty mladosť 
okrídlená! A buď škrupinou slimačou, 
v akej Venušu vozia holúbky. 
(Zdvihne ju do náručia.)
Náš lov sa vydaril – 
HERODIAS
  Až nečakane!
HERODES
Darmo chcel jeleň ujsť, keď zastrečkoval
na čistine a potom ako strela
sa snažil uniknúť po príkrom svahu,
oháňajúc sa parohmi – bol náš! 
A srnka, švárna panna z dúbravy – 
SALOME
Čo, chúďa?
HERODES
 O tej teda pomlčím…
Chceli sme pokračovať poľovačkou
na kanca, no na moju ľútosť aj
pohoršenie – ten ďalší lov nám zlyhal
a korisť zmizla –
HERODIAS
 Nie, nie, drahý môj,
nezlyhal lov a korisť nezmizla:
iného kanca som tam zazrela. 
Uviazol v osídle – veď práve preto 
som prikázala, nech to triumfálne 
odtrúbia. Naša korisť neunikla…
Hľa, tam ju práve vedú! Pozri, kráľ,
koho sem privádzajú! To je divý 
kanec, čo poprerýval našu pôdu,
čo povyvracal náš sad cti a slávy…
Nuž? Ešte sa ti zdá, že náš lov zlyhal?
HERODES
Ach, nie som schopný slova…
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PIATY VÝSTUP
(Ján Krstiteľ, dvoran, Ján učeník, zahalený Filip)

JÁN KRSTITEĽ
 Pustite ma!
Vždy som mal predsa k dvoru voľný prístup – 
HERODES
Jochanan! 
HERODIAS
 Ako sa ti páči divý 
brav v našom klepci?
MANAHEN
 Ale veď je to 
Boží muž! Na takého berie ohľad 
aj nebo, ktoré mu tká 
svätožiaru zo svojich lúčov!
JÁN KRSTITEĽ
 Tu som. – Ja som hlas 
volajúceho v púšti! A vy robte 
pokánie, lebo sa k vám priblížilo 
kráľovstvo Božie! 
HERODES
 Beda! Jochanan,
si to ty? Ozaj? Taký spustnutý 
a v takom odeve…
OBADJA
 Fuj! Je to burič! 
DVORAN
Hmyz púšte! Bodliak neobrezaný! 
Špina! 
JÁN KRSTITEĽ
 A predsa v čistom, ó, môj kráľ, 
v nepoškvrnenom šate prírody,
zvlášť vnútri! Takto som sa ošatil
uprostred trhanov, tých, čo sú nahí
na duši! Skromný služobník – aj váš! –
no hlavne toho, ktorý – väčší než ja –
sa blíži a do posvätného rúcha
oblečie svet! 
HERODES
 Som v položení, v ktorom
túžim po tvojej rade – 
HERODIAS
  Hádam nie!
Po jeho rade? Rade od buriča,
ohovárača!? Nestrať rozum, kráľ! 
Poradíme si sami vo všetkom – 
aj s ním! 
HERODES
 A prečo by nám neporadil, 
kráľovná? Vždy nám dával múdre rady… 
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HERODIAS
A načo by nám boli? 
JÁN KRSTITEĽ
  Pozval si ma
 vraj k sebe, vravel...
HERODES
 Pozval. A keď som ťa
pozval…
JÁN KRSTITEĽ
 … ak som ti vtedy neradil
čo najlepšie, nech znášam Boží trest. 
Ani dnes neprestanem volať, búriť, plašiť
a prebúdzať vám tupé svedomie!
Pokánie robte, spupní hriešnici!
Hneď, pokým čas vám dáva ešte čas
a pokým hrá vám ešte struna Božej 
zhovievavosti! Králi nie sú predsa
bohovia na zemi, sú to len biedni
smrteľníci, sú pred zákonom rovní
s poddanými a ani oni nesmú
beztrestne prestupovať desatoro
a nesmú dovoľovať, aby ho
prestupovali iní. A vy, kráľ môj, 
ste ťažko zhrešili a denne ďalej
hrešíte – akoby ste mali mať 
výnimku, ale nemáte ju… Dosť už
a kajajte sa!
HERODIAS
 Aký besný brechot!
Uf! Ovejte ma – 
HERODES
 Vieš, s kým hovoríš?
Jochanan?
JÁN KRSTITEĽ
 S kráľom – no aj s najväčším 
bezbožníkom, čo žije v jeho ríši!
HERODES
Och! Porazí ma… Aké nekonečné
rúhanie… počuli ste?
DVORAN
 Opovážlivosť 
bez hraníc.
HERODES
 Nevládzem to počúvať – 
MANAHEN
Ó, neutkvievaj na povrchu slov,
kráľ! Majú horkú šupku, ale skús, čo
je pod ňou: jadro dobrej pohnútky!
JÁN UČENÍK
Nuž ráč mu odpustiť, môj pane! 
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HERODES
  Ticho!
Mlč, Manahan! Tak teda priznávaš,
Jochanan, čo si porozprával o nás
jeruzalemským? Žalovali mi to – 
JÁN KRSTITEĽ
Netajím to.
HERODIAS
 On ani netají! 
Čo chceš viac?
HERODES
 Hneď a zaraz odvolaj
urážku kráľovského majestátu! 
JÁN KRSTITEĽ
Ó, nikdy!
HERODIAS
 Ani neodvoláva! 
HERODES
Odvolaj! Naprav! Kráľ ti prikazuje.
JÁN KRSTITEĽ
Boh zabraňuje! Napravte sa vy –
všetko sa zahladí a vráti sa 
na priamy chodník života… Čo vás
dnes špiní, váš stud odčiní, čo robí 
škvrny pieh, zbelie ako sneh, a kvas
nahradí čistý jas… To stojí azda 
za trochu driny. Začni, Herodes,
od hriešnej postele – 
HERODES
  Je zákonná!
HERODIAS
Ach, hrôza hrôz! Mám sa dať bôľu zhrýzť
a hanbe spáliť? Necháš nažive to
brýzganie? Potrestaj ho! Zabi ho!
MANAHEN
Zadrž, kráľ! Sám si uznal, že je svätý
a spravodlivý!
HERODIAS
 Tak ťa podporuje
tvoj milý námestník! Cha! Na posmech! 
Nepochváliš ho?
HERODES
  Pozor, Manahen! 
Aj ty, Jochanan, pozor! Zakazujem!
JÁN KRSTITEĽ
S posteľou začni, potom pochyť stôl
so žranicou a chľastom – prekoť ho!
Na zem s tým hnojom! Potom pootváraj 
dokorán dom, nech ti ho prevetrá
vzduch Boží a nech navždy vyženie 
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spod tvojej strechy ten pekelný smrad!
Na rínky potom choď, kde vystavujú
mrzáci svoje krivdy na odiv:
poskupuj, zaplať, naprav hory škôd,
krádeže vynahraď, vráť úchvatky,
a čo si dokaličil, vylieč, obveseľ
to, čo si zarmútil, a odbremeň
všetko, čo skučí pod krvavým jarmom –
tak všetko naprav! Tak sa pokajaj!
OBADJA
Uch, neslýchané!
HERODIAS
  Do žalára s ním! 
MANAHEN
Ó, kráľ môj, zvažuj, šetri proroka!
HERODIAS
Hľa, zradcu si si choval na prsiach!
Či nepodáš mu napospas i srdce?
HERODES
Ach, dosť už… Zavrite im ústa obom!
JÁN KRSTITEĽ
Máš pod strechou to, čo si nesplodil –
vráť dieťa otcovi!
HERODES
  Čo blúzniš, ty,
ty…
HERODIAS
 Lotor!
SALOME
 Mňa má vrátiť? Komu?
FILIP (Vystúpi.) 
  Mne!
Ó, že ťa znova vidím, dcéra moja,
po toľkých dňoch a nociach strádania,
po toľkých utrpeniach! Som tvoj otec,
poď do náručia, poď a objím otca…
HERODES
Odvážil si sa prísť sem z vyhnanstva?
A pod záštitou tohto?
HERODIAS
  Je to len
akýsi klamár! Nesprav ani krok,
Salome!
SALOME
 Nie, to nie je klamár! Cit mi
vraví, že je to otec! Nedrž, pusti
ma k otcovi! Ó, pomôž, Manahen!
Skoč, otec! Ber si ma – 
FILIP
  Hneď! 



123

HERODES
  Chyťte ho!
Odzbrojte! Zakryte jej oči! Uši
zapchajte!
SALOME
 Pomoc! 
HERODIAS
  Odvlečte ju preč!
(Obadja odvedie Salome.)
A tohto nešetrite! 
FILIP
 Och, ty zverská žena!
Zabite ma – no najprv si chcem ešte 
raz objať dieťa… Bránite mi!?
Ech, prekliesnim si cestu, prekliesnim
cez prieky všetkých pekiel! 
(V ruvačke s dvoranom, ktorý ho bodne, spadne.)
Slobodná je… (Umrie.)
JÁN KRSTITEĽ
Jeho krv na vás, podlí vrahovia!
HERODIAS
A tohto do okov a do najhlbšej
temnice s ním!
HERODES
 Hej, uväznite ho – 
MANAHEN
A mňa s ním, kráľ! Aj mňa s ním…
HERODES
  Hanbi sa,
nevďačník! Rýchlo preč s tou mŕtvolou
spod našej strechy! (Herodes, Herodias odídu.)
DVORAN (Jánovi učeníkovi.)
  Toto mŕtve telo 
je tvoja trofej. Chop sa ho… (Ján sa chopí tela Filipa.)
  A ty, 
zločinec, vykroč! 
JÁN KRSTITEĽ
 Idem, neboj sa.
Idem sám, viem, že si len nástroj moci… (Jánovi učeníkovi.) 
A ostatní – vy choďte za Ježišom, 
že sa ho pýtam, či je vskutku ten, 
čo má prísť? A či máme očakávať 
iného? Hej, a potom s odpoveďou 
sa zase nazad poponáhľajte,
nech nájdete ma ešte živého! (Odídu. Manahen sám.)
MANAHEN
Ó, Bože môj! Tvoj prorok – v okovách!
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ŠTVRTÉ DEJSTVO 
Hrad Makor

PRVÝ VÝSTUP
(Manahen hľadí na stôl plný jedla a pitia.)
OBADJA (Vbehne.) 
Uch, zbytky, zbytky a zase zbytky! Úžerníci rímski onedlho 
strčia nás do kapsy so všetkým činom. S posledným klinom!
MANAHEN
No, veď ty si bol vždy za nádheru: lichotila ti, prepych sa ti 
nehorázne páčil – 
OBADJA
Páčil… Ale dnes… zbytky, všade zbytky. Žoldy, honby, plavby, 
stavby a bohvie čo všetko! Posledný groš odvandroval do Jafa 
za lakoty-psoty, do Hebronu za kvety-smeti, za nezbedy do En-
gedi… Hu! Závrat, ani neviem, kde mi hlava stojí, praskne 
to, skydne to! Uf… Nuž, úprimný Manahene, a povolil ti jeho 
milosť, kráľ tých takzvaných učeníkov vpustiť do žalára 
k Jochananovi?
MANAHEN
Povolil.
OBADJA
Divím sa tomu. Veď dnes mali zasadať v rade a súdiť nad ním. 
Nebodaj ho už i odsúdili.
MANAHEN
Nepravda!
OBADJA
Nepriečim sa, bohchráň, lebo teba neprekoná nik. A trpký si 
ani aloe, štipľavý sťa žerucha, pichľavý ako žihadlo myrhy… 
britva, meč na obe strany ostrý! Bohchráň sa s tebou stýkať… 
Zbytky, zbytky, zbytky, óvi!

DRUHÝ VÝSTUP
(Vojde Herodes.)

HERODES
Obadja, posúr stavbu – vieš, ktorú a kde!
Tam, kde sa v našom mori vykúpal
ustatý Jordán a sťa osviežený 
pútnik zas beží ďalej. Áno, krásne
sa bude týčiť ten hrad na brale, 
pod ktorým vodný tok má taký spád: 
ku kráľovniným narodeninám
chcem, aby bolo všetko hotové. 
Aj socha, čo zveční jej podobu
tak verne, že až zdúpnie, keď ju uzrie
a ohmatá ju, zneistená, ktorá 
z tých dvoch je vlastne ona. (Taký chaos
stvorí umelec, keď podvedie 
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prírodu.) Posúr stavbu toho hradu! 
S čím ma chceš oboznámiť, Manahen? 
MANAHEN
V pokornej úcte ti ďakujem, láskavý kráľ, že si učeníkov pri-
pustil k Jochananovi. I on ti ďakuje – 
HERODES
No a potešilo to i jeho?
MANAHEN
Ožil, okrial, zahorel cele, odhodlaný ku každej obeti – 
HERODES
Tedy i k tej, že oželie svoj skutok, ktorým nás tak hlboko 
urazil?
MANAHEN
Ó, pane, odpusť mu ho veľkodušne! 
HERODES
Kedy ti tak prirástol ku srdcu?
MANAHEN
Presvedčil som sa, že je posol Boží, že je skutočne prorok! 
A ako taký, i keď koho hreší, teší ho, i keď preklína, požehná-
va, i keď bičuje, miluje – 
HERODES
Ale ľud zachvátil pod menom nápravy, urobil ho trúfalým, 
naproti nám neposlušným, vzdorovitým… 
MANAHEN
Ak má taký vplyv, tak trest naňho uvalený ešte väčšmi podráž-
di ľud: toto ráč nespúšťať zo zreteľa – 
HERODES
No, uvážime všetko, môj milý Manahene, všetko dopodrobna, 
a tak budeme konať.
MANAHEN
Dnes sláviš svoje narodeniny, keď nielen prijímaš, ale i dávaš 
dary… Tak učiň dar kráľovský! Prepusť Jochanana!
HERODES
Vieš modlikať, Manahene, neodbytne, ale tomu už raz vladári 
sveta sú napospol vystavení… Nu, buďsi: vezmi kráľovský môj 
sľub, že zajtra, ako slnko vybŕdne z temnosti nočnej, vyjde 
i on z temnice a pozdraví ho slobodný! 
MANAHEN
Ó, ďakujem ti, láskavý kráľu môj! Ostatný môj život bude pre 
teba číra vďaka, ó, číra vďaka! (Odchádza. Ukloní sa Herodia-
de, ktorá prichádza so Salome.)

TRETÍ VÝSTUP

HERODIAS
A toho tam pokušiteľa kedy odpravíš zo služby!? 
HERODES
Hej, bezprostredným, jasným, vrelým prúdom
tu – z tvojho srdca, družka rozkošná,
a, milá dcérka, z tvojho srdiečka –
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sa vyrinul cit smerom k môjmu srdcu.
A veru nezabudnem vám to nikdy,
oj, nikdy, kráľovná a princezná,
aj keby vek už zahmlil moju pamäť!
HERODIAS
Teší ma to – 
SALOME
 Aj mňa to teší!
HERODES
  Hľa,
som práve vo vznešenej nálade!
Hudobný nástroj je dnes aj môj cit!
Sám si naň k svojim narodeninám 
vyhrávam – sám som nástroj, sám naň hrám…
DVORAN (Vojde.) 
Jasný kráľ, ďalšie blahoželania 
a dary!
HERODES
 Odkiaľ, braček?
DVORAN
  Z Gadarenska, 
zo Samárie, z Galiley, z Fenície – 
HERODES
Hneď prídeme. (Dvoran odíde.)
Nie je to najvýš povznášajúce, kráľovná, keď i z tak ďalekých 
strán prichádzajú pred nás s pozdravy? Ešte i z pomýlenej Ga-
liley! No, utuchlo to tam už – utuchá… 
HERODIAS
Dovoľ, láskavý manželu môj: my ešte máme tu omrvinku 
zaneprázdnenia.
HERODES
Aj, aj! Množiť prekvapenia pre mňa, však ver'? Ženo! Lenže 
navzájom i ja mám pre kohosi čosi naporúdzi… hm, skoro 
som sa podriekol a odhalil najskvostnejšie potešenie veče-
re dnešnej… Mám, pravdaže, mám tiež pohotove! Mám… 
(Odíde.)
HERODIAS (Prezlieka ju na slávnosť.)
Díval sa, ale predsa nevidel
a nepočul nič – budú prekvapenia
prekvapeniami preňho! Salome,
on si ich zaslúži však, zaslúži,
veď je to dobrý manžel, lepšieho
niet pod slnkom, a je aj starostlivý
a štedrý otec. Moja Salome, 
nuž s chuťou do toho! A on sa ako
vosk na slnku hneď potom roztopí:
a našu žiadosť, nech je akákoľvek,
vzápätí vyplní! Nuž len sa o to
pričiň, môj kvietok, s bystrou ochotou,
dosť schopností máš na to, aj dosť vnád.
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SALOME
Neuvedie ma hudba?
HERODIAS
 Uvedie ťa.
Bude to stará skladba, ale keď sa
odrazu rozozvučí pod klenbami,
poprevracia aj kadidlá a sála
sa zrazu zmení na velebný chrám –
a náš kráľ bude v ňom najvyšším kňazom. 
SALOME
Ach, drahá matka! Rada zahrám aj 
na harfe!
HERODIAS
 Nie je to dnes tvoja starosť.
Je pripravený zbor, čo zahrá chorál
a odíde.
SALOME
 A potom príde spev?
HERODIAS
Áno.
SALOME
 Ach, rada by som, mamička,
aj zaspievala – takú pieseň, akú
kráľ ešte nepočul… A sama by som 
sa sprevádzala na lýre…
HERODIAS
  Nie! Pieseň
zaspieva venček panien dvoraniek,
to postačí. A potom príde – hádaj,
čo?
SALOME
 Neviem, mamička. Už tanec? 
HERODIAS
  Tanec!
Ten, dieťa radostné! A tu už bude
na tebe, ako kráľa prekvapiť
a potešiť! Hej, ty mu zatancuješ
tanec, ktorým si prekvapila raz tak
úžasne aj mňa. Musím povedať,
že ty ho tancuješ priam dokonale! 
V tom tanci ti niet páru.
SALOME
  Mne sa však už
zunoval. Nechce sa mi tancovať. 
HERODIAS
To ani nevyslov! Kde si to prišla
na taký hlúpy nápad? Ktorej deve
sa môže spríkriť tanec? Hlavne keď si 
uvedomí, že v tanci môže nechať
vyniknúť všetky svoje pôvaby?
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SALOME
Veď práve preto, mamička, ma tanec 
nebaví – že je taký háklivý.
Vháňa krv do tváre – 
HERODIAS
  Ach, netýkavka! 
Veď najkrajšia je panna, keď sa pýri!
Je ako spiaca ruža – bdejú tŕne.
Je ako zora – na dosah, a predsa
vysoko. Ty dnes musíš tancovať!
SALOME
Musím? Som azda vaším otrokom
a musím urobiť aj to, čo nechcem?
Mám od istého času pocit, akoby
som bola väzeň – strážia, špehujú ma
tak ako Jochanana! 
HERODIAS
  Ale choď!
Tvoj živel bol vždy vzdor, tá krutá
radosť, keď si sa mohla vzpriečiť matke.
Zatancuješ! A keď sa ti ten tanec 
vydarí, neminie ťa odmena!
SALOME
Vráťte mi otca!
HERODIAS
 Vrátim. Buď ja sama,
alebo nahovorím na to kráľa.
SALOME
Naozaj? A je tu? Ten, čo sem vtrhol, 
bol celkom, akoby to bol môj otec! 
HERODIAS
Nebol. Už som ti vysvetlila stokrát, 
že to bol podvodník, za tvojho otca
sa iba vydával. Tvoj otec býva 
v Tyre a rozkazuje moriam, aby
mu šťastne prenášali koráby 
so vzácnym tovarom – to robil vždy.
Len čo sa vrátime zas z týchto ciest,
hneď za ním zájdeme…
SALOME
  Ó, moje šťastie!
Dar darov! Dobre, budem tancovať,
ako len najlepšie to dokážem,
aby som prekvapila kráľa! 
HERODIAS
  No a kráľ, 
ten prekvapí zas teba! Taký bude
namäkko pri pohľade na tvoj tanec, 
že sa až márnotratník z neho stane. 
Využi chvíľu, keď to naňho príde,
a dá ti dar! Aj za mňa – za môj osud.
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SALOME
Aký dar, mamička?
HERODIAS
  To ešte nechci
vedieť, ach, nie je to nič pre slepé
oči dňa, v noci ten dar zasvieti!
V noci sa rozvidní aj tebe, keď ti
ho zrazu – tancujúcej – pošepkám.
Ja tebe, ty zas kráľovi – už chápeš? 
SALOME
Chápem. Môj drahý otec je môj dar. 
Ó, nech len čím skôr uzriem jeho tvár!
(Odídu.)

ŠTVRTÝ VÝSTUP
(Manahen, Ján učeník)

MANAHEN
Sem poďte, milí bratia! Jochanan dľa zaručeného rozhodnu-
tia kráľovho zajtra ráno bude vypustený zo žalára a slobodne 
môže odísť, kam sa mu páči.
JÁN UČENÍK
Ó, chvalabohu! Sláva Bohu! 
MANAHEN
A povedzte mi, čo mu vlastne odkázal ten z Nazaretu? Ale 
dopodrobna, dopodrobna…
JÁN UČENÍK
Práve bol vystúpil z lode na breh u svojho Kafarnaua, keď sme 
predstúpili pred neho a rozložili mu, prečo sme prišli. A tu, 
keď i v tú hodinu mnohých uzdravil, odpovedal nám, ako len 
on zná hovoriť, s najpokornejšou velebou: idúc zvestujte Jáno-
vi, čo ste videli a počuli: že slepí vidia a kuľhaví chodia, ma-
lomocní očistenia dochádzajú, hluchí slyšia, mŕtvi z mŕtvych 
vstávajú a chudobným zvestuje sa evanjelium. A blahoslavený 
je, kto sa nehorší na mňa. A potom počal hovoriť zástupom 
o Jánovi. On to je, o ktorom napísané stojí: aj, ja posielam 
anjela svojho pred tvoju tvár, ktorý pripraví cestu tvoju pred 
tebou. Amen, vravím vám, medzi syny ženskými nepovstal 
väčší nad Jána Krstiteľa – 
MANAHEN
Neskonale utešujúco, neskonale! 
JÁN UČENÍK
Ale i doložil potom takým prenikavým hlasom: odo dňov však 
Jána Krstiteľa – až dosaváď kráľovstvo nebeské násilie trpí – 
MANAHEN
Úfam sa, zajtra prestane trpieť, zajtra! (Hudba.) Začiatok po-
honu na rozkoš… (Odídu.) 
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PIATY VÝSTUP
(Herodes, Herodias, Salome, dvoran, Obadja, hostia len vo 
zvuku)

HERODES
Život je štedrý darca všedných dní –
ale dnes nám dal sviatok. Páni, k stolu! 
Čo? Mne ten veniec? Vďaka, kráľovná!
Ty, Salome? Ty mi ho nasadíš? 
Aké máš hladké rúčky, aké jemné!
Aj ty si jedným z kvietkov vo venci! 
(Zaznie slávnostný chorál.)
Ach, aká zvláštna hudba! Po predkoch!
Čo za stáročia prežil národ, oni
vyjadrili v tej hudbe. Je to zmes 
svetla a tmy, zmes radosti a smútku, 
nádeje, tiesne, bázne, chrabrosti,
víťazstiev, prehier… až si na pochybách,
ktorý tón vládne, či ten klesajúci,
či plesajúci? Nárek zajatia
či výskot slobody? Čo, kráľovná,
hovoríš na ten zvučný chorál ty?
HERODIAS
Priveľa vresku-tresku, bez ticha,
sťaby šli zbúrať múry Jericha.
HERODES
Ó, aké trefné, milá Herodias.
Ako sa cítiš, Salome? Je ako 
nevinný, práve otvorený kvietok 
každý tvoj úsmev.
HERODIAS
  Radšej, drahý môj, 
si niečo zajedz.
HERODES
 Zajem, zajem si.
Aj keď ma nasýtila už tá radosť!
HERODIAS
Nuž, tak sa aspoň napi.
HERODES
  Opíjam sa
pohľadom na tú rozkoš navôkol! 
No, holubička, ty si možno smädná, 
čo si dáš?
SALOME
 Eškol je najsladšie víno,
ja si dám eškol, milý otecko!
HERODES
Nuž, pime eškol! Ozaj je to slasť!
Ale aj iná slasť sa ozvala.
Čo je to?
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HERODIAS
 Spievajú na tvoju počesť.
Spieva chór panien:
Kráľ náš, nech sa každý rozpamätá 
na deň, keď si uzrel svetlo sveta!
Každá panna touto piesňou vraví –
ešte dlho zostávaj nám zdravý!
Ty si náš kráľ jediný a pravý!
Nech je dnešný deň dňom tvojej slávy!
Celý svet nech touto piesňou vraví –
ešte dlho zostávaj nám zdravý!
VŠETCI
   Salve, kráľ! 
HERODES
Mám nazvyš síl, som chtivý zobjímať 
aj celý svet, som ako mladý junák,
hrá vo mne každá žilka životom!
Smrť je dnes na mňa krátka… Žena, bozk!
(Objíme ju vášnivo.)
A kde je Salome? Len oblieta
dokola… Prečo nezosadne, vtáča,
v rázsoche stromu – v mojom náručí?
Herodias, Salome hľadáš? Pozri – tancuje!
(Salome neďaleko od kráľa začne tancovať,  
sprevádzaná z pavlače na lýre  
a tlmeným spevom.)
HERODES
Tancuje pre mňa? Zázrak! Tlieskajte! 
Cyprus sa nevie lahodnejšie ohnúť
vo svojom hybkom drieku, nežnejšie
neskloní svoju hlávku hyacint,
keď si – sám sebe! – dvorí v kruhu kvetín!
A vari zefyr lieta ihravejšie
po lúkach? Nie! Nech prídem o hrdlo,
ak áno! A tie pohyby! Jej rúčky 
sa prepletajú ako háďatá! 
A každý úsmev ako rozpuk ruže,
každý je iný, všetky čarovné.
Blesky jej očí sú dve pochodne 
nastoknuté na plecia čiernej noci 
pri bráne raja – len ju otvoriť!
A ako horí jablko jej líčka 
v tej tôni ambrou voňajúcich vlasov
sťa v lístí… Byť tak červom! Vhrýzť sa dnu!
A čo ten pohyb ňadier? Či to nie je
svadobná poduška, tá, na ktorej
sladko je bdieť i snívať v sladkom spánku?
Salome, ja som ťa už napoly
zhltol, už iba zapiť, zapiť – inak
zahyniem smädom… Víno nehasí!
Preč s ním! Poď, kráska! Radšej vypijem



132

tú tvoju druhú polovicu – bude 
po smäde! Prichýľ čašu ústočiek! 
Ej, ako tancuje tá smiechotka 
a ako pradie prelesť – lesť – a ako
snuje tie pohyby či pohnútky
a viaže slučky, oká z pôvabov,
ktoré nás majú podráždiť. Ó, striga,
ktože ťa naučil ten zvodný tanec?
A prečo, načo? Aký úmysel 
ním sleduješ? Ty nám chceš počariť? 
Zakliať nás? Spotvoriť nás? Zmeniť nás
na ľútych tigrov, smädných po krvi?
Alebo skrotiť nás len na baranov? 
Och, ako páli ma tá záha šelmy!
Skrotila si ma však, som poddajný
a mäkký, povoľný – nuž, neboj sa!
Skoč ku mne – rob si so mnou, čo len chceš – 
mám ťa rád. Ten tvoj tanec, ten je hoden 
všetkých chvál, všetkých odmien! Zaslúžiš 
si čokoľvek… Poď ku mne! Prisahám
(vy všetci budete nám svedkami),
že čokoľvek si zažiadaš, ti splním.
Nič nie je nemožné! Chceš najprv dar 
od kráľovnej – chceš najprv matkin bozk? 
Ach, dáva ti ho rada, si jej radosť!
A teraz môj dar – povedz mi, čo chceš!
Pošepkaj mi to! Ó, tie tvoje líčka –
nebeská manna! Čože? To že chceš?
SALOME
To, môj kráľ.
HERODES
 To nie! To je nemožné! 
Či som zle počul? Do ucha mi to
pošepkaj znova. To chceš? Naozaj?
SALOME
Naozaj to chcem.
HERODES
  Dieťa, preboha,
a načo ti to bude? Strach! Ó, nikdy!
Ale kráľ prisľúbil – a kráľ sľub splní.
Sem pristúp, dvoran!
DVORAN
 Rozkáž, veličenstvo!
HERODES (Rozkaz mu dá pošepky.) 
Tak choď a vybav. (Salome však v roztopaši pochytí 
striebornú misu zo stola a podá dvoranovi.)
DVORAN
 Hneď to vybavím! (Odíde.)
OBADJA (Manahenovi.) 
Ty nevieš, čo to má byť?
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MANAHEN
 Netráp ma,
som beztak na tŕňoch – 
HERODES
  Ó, čudné dieťa! 
Ľahkomyseľný smilník, nerozum
ťa kdesi splodil iba úchytkom:
a tak si pankhart, večné nedochôdča,
bez štipky súdnosti! Svet bez teba
bol lepší, nebol taký diabolský
a šialený a prchký… 
HERODIAS
  Čo ti je,
môj drahý manžel? Na čele máš mrak –
urobte prievan, trebárs víchricu,
nech odletí! No, nič to. Vypime si!
HERODES
Nechutí mi už! Dosť! Už cítim odpor!
Sám sebe som sa zhnusil, ohyzdník…
Veď je to hrôza! Ale ešte stihnem… 
Hej, Manahen!
HERODIAS
 Čo, drahý? Mne sa venuj!
HERODES
Ty sa len venuj hosťom…
HERODIAS
  Veď sa im
venujem stále! Hore pokále!
Až po trámy… Až po blednúce hviezdy
dvíhajte tú krv révy! Salome,
a ty len tancuj! Kráľ sa na to díva 
s úľubou… Milí hostia! Hýrte, hýrte!
SALOME
Ach, ustala som, dovoľ, matka, nech
si odpočiniem, prisadnem si k tebe,
pritúľ ma tesne, vezmi pod ochranu – 
mráz po mne behá – skry ma pod svoj plášť! 
HERODIAS
Seď, keď chceš, skry sa, bojko. Hostia, ráčte,
len ráčte… nie je dôvod na prestávku,
netreba trhať našu hostinu – 
HERODES
Piť, piť, piť… Pime, hostia, pime do dna!
Až do dňa! A zas do tmy bezodnej! 
Do nekonečna pime dúškom púšte!
Ó, a ty, hustá hmla, čo omračuješ, 
ty padaj, ty mi sadaj na ducha! 
(Dvoran prinesie na mise hlavu Jána Krstiteľa  
a podá Salome, ktorá zhrozená ihneď položí  
misu na stôl pred matku – kráľovnú.)
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MANAHEN
Ach, vierolomný kráľ, čo si to spáchal?
Kde je sľub, čo si mi dal pred chvíľou?
Len si ho vyslovil, už si ho zrušil?
Druhého dňa sa nedožil tvoj sľub?
Ty druhý Joas judský! Ako ten
Zachariáša ty si doriadil zas 
Jochanana… To ste sa dohodli?
Krvižíznivci! Žráči prorokov!
Poď, svätý pokrm! 
(Pochytí misu a predkladá.) Jedz, kráľ, jedz, ty šakal! 
Kráľovná, vlčica, na, jedz!
HERODIAS
 Choď do čerta,
pandrava ohavná!
MANAHEN
 Jedz, Salome,
i ty, i ty… Ó, ešte taká mladá,
a už si sa tak zvrhla!
SALOME
 Manahen môj,
ó, neodsúď ma, dobrý Manahen! 
Som nevinná, mňa iba naviedli,
použili ma ako nástroj… uver… 
joj! Povedať mám, kto? Nuž celému
svetu to oznamujem: matka!
MANAHEN
  Dračica,
čo nemá srdce!
HERODIAS
 Ty čuš, nezvaný
lžisudca! Oplan… Chceš nás dourážať
do krvi? Nevieš, prečo tiekla krv?
Zub za zub, oko za oko! Len seďte!
MANAHEN
Ó, zmeria, zváži vám to Hospodin! 
Nuž, odmietli ťa: im vraj nechutíš,
ty vzácny pokrm… No mne budeš chutiť,
hoci ťa varila ich nenávisť,
ich podlosť piekla – daj mi svoje ústa,
Jochanan! (Pobozká hlavu na ústa.)
 Z tvojich úst nech teraz do mňa
preskočí iskra tvojho zápalu!
No studené sú, ach! Ach! Zadusili
v nich svätú vatru… A už som ti takmer
porozumel, môj Jochanan! A dnes
sa stanem tvojím prívržencom, tvojím
nasledovníkom, tvojím učeníkom!
A budem hlásať vzdor, smrť tyranom,
kdekoľvek budú klať tí besní býci
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bok slobody a spásať úrodu,
okrádať ľud a zrádzať Boží zákon!
HERODIAS
Ty mlčíš, kráľ? Ach, ty ho nezahriakneš?
MANAHEN
A vy sa traste! Priplavila vás
na náš trón cudzia krv, ste na ňom len
škvrna a hniloba a puch a pleseň!
HERODIAS
Zapchaj mu pysk a umlč ho, kráľ! Navždy!
HERODES
Oboch nás jedna dojka dojčila,
chráni ho to – je po dojke môj brat.
Och, že som ho už vtedy nezadrhol!
Už vtedy mi ten zlodej ujedal
z dojkiných pŕs – a robí to tak dodnes…
(Učeník Ján sa vkradne dnu.)
MANAHEN
Tu ste? Už viete všetko?
JÁN UČENÍK
  Vieme, ach!
Vieme, my nepozorní strážcovia!
MANAHEN
Hľa, aký dobrý bol náš kráľ – už skôr,
a nie až pri východe slnka – ajhľa,
vypustil Jochanana na slobodu!
Hej, vypustil mu – ducha! Nie je štedrá
kráľovská láska? Vezmime tú obeť
spravodlivého, hlavu nášho majstra,
poďme s ňou tam, kde chladne jeho zlaté 
srdce (ó, bodaj by vstal z mŕtvych!), a tam
ju nasadíme na ten zohavený
majstrov trup – potom, až ho pochováme.
A hrob mu vystelieme slzami –
hneď vedľa hrobu toho chudáka
Filipa. Tvojho otca, Salome! 
Lebo aj tvojho otca ona – oni 
zavraždili!
SALOME
 Ach, predsa! 
HERODIAS
  Odpracte
preč tú hlístu! (Dvoran odnesie Salome.)
 Spamätaj sa, kráľ,
nehlivej, nedriem, čo je s tebou? Zbledol!
Hlava mu odkväcla! Ach, ratujte
si kráľa! Lekár! Ocot! 
HERODES
  Je to sen…
a či len mdloba? Vína! Je to blen? 
Kde je ten lotor?
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MANAHEN
 Vravíš o mne? Tu som. 
A pozývam ťa, kráľ môj, na hostinu!
Na Jochananov pohreb! Potom na kar.
Nuž, veličenstvá: hýrte do vôle…
DVORAN (Vpáli.) 
Kráľovská milosť: kráľ arabský tiahne s ohromnou vojenskou 
silou! Predvoj už je u priekop… môž' byť už u brány!
HERODES
Čo? A bez odporu? Čo vystrájali strážci na vežiach, na valoch? 
Drichmali? Lenivá háveď! Opilci, obžerci! 
MANAHEN
Ako milosrdný Boh ráči naložiť so mnou, tak bude! (Vzdiali 
sa.)
OBADJA
Bohužiaľ, posádka je prislabá, nevydrží dlhšie obliehanie.
HERODES
A podistým spilá ako snopy!
OBADJA
Milostivý pane, my všetci budeme obrancami, koľko nás tu 
jest… 
HERODIAS
Mňa sa držte! Áno, kto ste od prírody mužmi (závidím vám!), 
dokážte, že ste i hrdinovia! 

ŠIESTY VÝSTUP
(kráľovná Tamar a Zamira s mečmi v rukách)

ZAMIRA
Prázdny – pelech…
TAMAR
Ach, mne bridí sa i ten vzduch tu… 
ZAMIRA
Hýrili tu! Pojedli odvahu a prepili obozretnosť… Chachacha! 
Odohnali sme ich od tučnej večere! 
TAMAR
Jedlá a nápoje môžu byť otrávené, od tej hroznej strigy všetko 
vystane.
MANAHEN (Vojde s kľúčmi.) 
Vznešená panovníčka, tu k tvojim nohám skladám kľúče 
od hradu.
TAMAR
Manahen! A kde je tvoj kráľ a kráľovná?
MANAHEN
Môž’ byť plavia sa už do Judska – 
TAMAR
Teda ubzikol? 
ZAMIRA
Ten ešte zalezie do klepca!
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TAMAR
Prečo plačes, Manahen?
MANAHEN
Kráľ, sláviac dnes svoje narodeniny, dal sťať proroka Jochana-
na: chceme ho pochovať, kráľovná.
TAMAR
Ach, strašné! 
ZAMIRA
Tak ešte i krvou sa opíjali pri dnešnej hostine! Skutočne he-
rodesovské hody! A krvožíznivci nám Arabom budú nadávať 
do divochov, sverepých ukrutníkov!
MANAHEN
Tá dračica mala i v tom driapy.
TAMAR
Preč z tohto brlohu! Počkáme na otca, ktorý ešte bojuje. Ty 
pochovaj svätca, Manahen.
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PIATE DEJSTVO

I. SCÉNA 
Pred šiatrom na bojisku

PRVÝ VÝSTUP
(Herodes hľadí na vojnovú vravu.  
Prichádza Herodias a Salome.)

HERODES
Aj, dobré ráno! Ako? Ako sa
vyspali moje hviezdy na bojisku?
HERODIAS
Môj drahý manžel – hoci aj dul v noci
víchor a škriepili sa všetky živly
a lejak tepal krov (to aj to nebo
napodobňovalo boj na zemi),
spali sme pokojne, oj, pokojne! 
HERODES
Aj Salome?
HERODIAS
 Oj, pravdaže aj ona.
Zhodila ťarchu planých spomienok,
čo poprebúdzal v nej ten odpadlík – 
HERODES
Manahen! Áno, viem – 
HERODIAS
  Aj spomienok
na nočný útek z toho hradu Makor – 
HERODES
Hej, smiešny útek, no aj obratný!
Chachacha! Sklapli zuby komusi…
A potom o to ľahšia bola cesta 
cez Judsko, bol to pochod víťaza – 
HERODIAS
Veď my už dokončíme so zdarom 
tú vojnu, čo nám vnútil ten smrad Arab,
zaženieme ho späť, tam, odkiaľ vyvrel
vred zeme… 
SALOME
 Ale potom…
HERODIAS
  … pôjdeme
k otcovi!
HERODES
 A či nie som ja tvoj otec,
môj poklad? Nie som tvoj láskavý otec,
čo nemá páru na svete?
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SALOME
 Veď áno, 
otec kráľ… ale – 
HERODES
 Už nijaké „ale"!
Uráža ma to, bodá ako tŕň!
Ja som tvoj otec, ba viac, ešte viac! 
Čo pekné sa vám obom snívalo?
HERODIAS
Oslava víťazstva.
HERODES
 Oj, bude, družka zlatá!
A, Salome, čo tebe?
SALOME
  Mne? Mne nič.
HERODES
Nič? v tvojom veku, švárna dievčina,
a nič? Ach, kto by ti to uveril?
Zato ja som mal utešený sen:
bol som v ňom bôžik lásky, rovnako
vysoký ako dnes, len trochu mladší, 
aj s kušou som to vedel ako on:
šíp som dal na hodvábnu tetivu,
natiahol – zamieril – a zrazu spustil – 
a zlatý šíp sa zabodol – vieš kam? 
Necítiš ho tam? Tebe do srdca,
hej, tebe, dievčatko – 
HERODIAS
  Kráľ!
HERODES
 Prepálil ho
a vrátil sa – a prepálil aj moje,
strelcovo srdce! A dva lúče krvi
oproti sebe naraz vystrekli,
na ceste cez azúr sa krásne stretli
a zviazali sa do oblúka dúhy,
spoločne jednu pieseň húdli si…
Tá hudba! 
HERODIAS
 Kráľ! Hľaď radšej na bojisko,
s nenávisťou tam bojuješ, nuž nehraj
sa teraz s láskou – 
HERODES
  Je tam Achisar,
náš vojvodca! On vie už, čo má robiť
s nenávisťou, a ja si poradím 
zase s tou láskou. Láska! Čo je ona?
Salome, dokážeš ju prirovnať
a pomenovať? Láska je vraj puto!
Nejaký luhár, nactiutŕhač 
ju takto nazval – asi nezažil 
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nikdy to bujné vystrájanie srdca, 
keď skáče ako žrebec na paši!
Salome, daj si dlaň tam, kde ti skáče…
či ja tam mám dať dlaň? No dobre, nie…
Vravia aj, že je oheň. Nedotkneš sa
srdca? Tak páli? Dačo na tom bude.
No páli krásne. Nechá zovrieť krv
a naladí ju na slávičí klokot,
nuž a to vzkypenie – to je tá láska,
ten príval citu, čo priam do priepasti
strháva zmysly! Tak to bude, tak! 
Chyťme sa, podaj ruku, Salome!
Ty sa chyť za môj konár dubový,
ja za ratolesť ružového kríka:
potom nech zhučí príval – a nech berie,
lebo aj keď nás strhne, donúti nás
spojiť sa ešte stokrát tesnejšie, 
ratolesť – konár, konár – ratolesť:
a to nás spasí – 
HERODIAS
 Daj jej pokoj, kráľ!
Čo mátaš dievča? Tam je bojisko,
ktoré si treba všímať! Tam sú kocky
hodené!
HERODES
 Zaútočte uprostred! 
Hej, Obadja! (Obadja pribehne.)
 Stred nech sa pohne vpred!
(Obadja odbehne.)
Tak je to… Tamto, hľa, má žatvu smrť…
A tu zas – tu je láska v rozpuku: 
Tak blízko kosba sejbe, smrti život –
a predsa sú si cudzí, dohodnúť 
sa nedokážu, vždy sú proti sebe…
Žni teda, smrť! A, láska, ty zas kvitni! 
Cítiš už lásku? Ľúbiš, Salome?
Ó, keby som len vedel, koho ľúbiš,
ako viem, koho ľúbim ja! Nuž, koho?
Nepošepkáš mi? Šepkať hádam vieš!
No ak aj ľúbiš, nikdy nevyjadríš 
slovom tú hĺbku… výšku… šírku lásky!
To sa dá iba cítiť, to sa vystihnúť
dá iba skutkom… 
HERODIAS
 Už zas? Salome,
choď do stanu, hneď – (Salome zmizne v šiatri.)
HERODES
  Posielaš ju preč?
Zo žiarlivosti? Ach, veď je to smiešne!
Nesmiem sa s dcérou ani pobaviť,
ani ju poprekárať? Žiarliš, drahá
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kráľovná moja? Ale dobrá skúška!
Potešila ma, lebo dokazuje,
že ešte vždy sme odchovanci lásky. 
OBADJA (Náhle predstúpiac.) 
Vznešený vladár, zvláštna správa z Ríma!
HERODES
Zvláštna? Len či aj dobrá?
OBADJA
  Padol Seian –
ten spupný uchvatiteľ trónu. 
HERODES
Konečne! A padol dosť hlboko?
OBADJA
Zavraždili ho – 
HERODES
 Zaslúžil si to 
ten povýšenec, divý ukrutník,
ten rozkošník, ten zapredaný lotor!
Ak padol, padlo zhnité ovocie…
A veľký Tiberius, čo mu vyrval 
z mrzkých rúk veslo vlády, vykonal 
ten najslávnejší čin pre potešenie 
a na prospech nás všetkých… Pôjdeme ho
pozdraviť – 
HERODIAS
 Mysli na kráľovský titul!
HERODES
Zaiste, nestrácam ho zo zreteľa.
DVORAN (Pribehne zničený.)
Mám čerstvú správu: naši cúvajú.
HERODES
Čo táraš? Je to možné? Naozaj!
Arab nám uhryzol kus bojiska
a postupuje… Čo značí ten zvrat?
Mám pripustiť, že ten náš udatný
lev Achisar mu v boji podľahol?
Vrav, kamarát, vrav, čo ti stačí dych,
nech vieme!
DVORAN
 Oddiel našich žoldnierov,
ten výber veteránov, čelný voj,
tá naša pýcha (no aj chvastúnstvo),
pri prvej zrážke sa vzdal vrahovi,
čo pohrýzol a vypľul naše jadro – 
HERODES
Och, zberba! Žoldnier: už to tvoje meno
je podozrivé! Žold a odvaha:
kto kedy taký párik zosobáši?
DVORAN
Láskavý kráľ môj, zaskočila nás 
aj čata povstalcov na čele s Chuzom
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a Manahenom. S nimi je aj vojsko,
čo predtým zbieral Filip, pokým žil.
Vtrhli k nám z Damasku – sú zohratí
s Arabom, prepadli nás cez jarmucký 
priesmyk a zlomili nám pravé kridlo – 
HERODES
Mizerní zradcovia!
HERODIAS
  Kráľ, do boja!
DVORAN
Padol aj Achisar – pod mečom kráľa
Aretasa – a ešte v posledných
kŕčoch vraj radil: „Uzavrite mier!“ 
HERODES
Vraj uzavrite mier! Mier s takým vrahom!
HERODIAS
To nikdy!
HERODES
 Na kone! A prebite sa!
Ó, prekliaty klin, roztvor sa a zatvor! 
A vy – vy ešte verní kráľovi –
rukujte! Nech sa plnia zbrojnice!
Obetujeme na to celý náš 
súkromný poklad – 
HERODIAS
  A ty pocválaš 
do Ríma po pomoc a – po korunu! 
HERODES
Och, beda! Slnko, stúpaš na vrchol,
ale nie na náš: previnili sme sa 
a zaslúžime si len trest… Preč! Preč!
HERODIAS
Zas ozlomkrky preč! Ó, potupa, 
ktorej niet páru! Najmi básnika,
daj ten svoj zápas zvečniť, chachacha… 
Utekáš? Ozaj pekné! Salome, 
ty si kde? Drž sa pri mne, Salome!
(Odídu.)

DRUHÝ VÝSTUP
(Vojdú ozbrojené Tamar a Zamira a Chuza s Manahenom.)

TAMAR
Zutekal znova, ale tentoraz
s poriadnou príučkou.
ZAMIRA
  Ó, jasná pani,
rozkážeš teraz stíhať utečencov?
TAMAR
Mám toho dosť. Už hádam stačilo.
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ZAMIRA
Dohoníme a dorazíme ich 
v Tiberiade – je tak, veličenstvo?
TAMAR
Vám, milý Chuza, milý Manahen,
obidvom vďaka!
CHUZA
 Za čo, kráľovná?
TAMAR
Zaiste, toho Herodesa by sme
zdolali aj bez vašej pomoci 
a rozprášili by sme jeho biednu
armádu. No aj tak vám patrí vďaka.
Podopreli ste naše trestajúce
ramená, urýchlili rozhodnutie.
CHUZA
Priskočili sme iba na pomoc
Hospodinovej ruke, ktorou si
bola ty a tvoj otec: potrestaný
bol smilník, ktorý najvzácnejšiu zo žien
neváhal zavrhnúť a cudzoložne
sa spojil s obludou. A navyše 
ten tyran kruto sužoval svoj ľud.
MANAHEN
Chceli sme, aby ostal porazený
na hlavu lotor, ktorý pozrážal
najlepšie hlavy svojho národa,
i Jochananovu – veď, kráľovná,
je smrteľný hriech skántriť proroka!
CHUZA
No ani tak z nás neprestali byť 
synovia vlasti – nie jej zradcovia, 
ako nás prezýval jej pravý vrah. 
My sme jej ochrancovia – a nie on,
čo z lásky k otčine z nej spravil púšť.
MANAHEN
My chránime vlasť pred jej domácim 
zhubcom! Nuž ráč aj ty ju ušetriť
od ujmy, veď ti ublížil len ten, 
kto ublížil aj vlasti! Kto by nemal
v láske ten kút, kde uzrel svetlo sveta
a kam ho od tej chvíle viaže každá 
spomienka sladká, každá nitka citu? 
Kto by si nevážil ten útulok, 
tú zem, kde znova spočinie, keď raz
si ľahne vedľa predkov? Zapredať
vlasť môže iba ten, čo ani v boji 
nespoznal kúzlo, ktoré ho s ňou pojí.
TAMAR
Rozumiem vám a ctím si dôvody 
i city, čo vás viažu k domovu.
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I ja vám, drahí páni, ďakujem:
aj tebe, Chuza, za prevzácne služby,
čo si mi preukázal v krušných chvíľach,
aj tebe, Manahen môj, za súcit,
ktorý si prejavil v tú pre mňa takú
príšernú chvíľu potupy! 
CHUZA
  Ó, akú 
blahosklonnosť nám núkaš, kráľovná!
MANAHEN

A akú pri tom vyžaruješ krásu! 
Kam podel vtedy oči Herodes!?
ZAMIRA
Tá zlica mu ich beľmom potiahla…
Oslepol, dal sa – baba – vodiť babe…
Či bolo hodno, Tamar, naňho žiarliť?
Stálo to za to? Povedz.
TAMAR
  Nestálo,
no je to za nami a odtiahlo to 
tak ako chmára – z pamäti som to už
vyčiarkla navždy… Prichádza môj otec.
ZAMIRA
A s ním tí, čo ho prišli prosiť o mier.

II. SCÉNA 
Palác v Tiberiade

PRVÝ VÝSTUP
(dvoran, Obadja, Herodes)

HERODES
Človek, ktorý sa do tretice sklame
– no nemyslite si, to nehovorím 
o sebe – veru nie – ja nosím v sebe 
nevyčerpateľný sklad úfnosti! 
Sklamaný človek však, ten hlavu zvesí
a zadumá sa ako mrak, čo drepí
voľakde na brale, keď prajné vetry
ním opovrhli… No nám nad hlavou 
šumí dnes nádej večne zelená!
Ešte ste tu? Ja som už v práci, páni. 
Veď ste to počuli už z našich úst, 
ako sme po tretí raz pochodili
v Ríme. Hej, iba cieľom zostal cieľ: 
vysoký cieľ, náš večný vábiteľ.
Tá rana, čo nám vtedy zasadil
divoký Arab, trebárs zastaralá,
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nás ešte stále škrie a nemôže byť
uchlácholená cudzím balzamom.
Jej jazva hrozne hyzdí našu tvár –
musí ísť preč! A človek nevie, odkiaľ
zazerá nový vrah – veď svet je zlý
a lakomý… Nuž vedzte, že ak chceme
mať mier, sa v mene mieru treba chystať 
na vojnu! Čo tu teda stojíte
ako tie soľné stĺpy? Máte pre nás
nejakú radu? Čujme! Nikto nič?
Radšej už choďte!
(Dvoran a Obadja odchádzajú.)
  Obadja, a vieš,
aký je rozdiel medzi stoikmi
a epikurejcami? Predstav si ma
na váhach. Som stoické rameno 
a epikurejské zas je náš ľud,
čo túži po slasti – nuž, kam sa pridáš?
Kam nakloníš? Vieš? Nevieš? Radšej choď! (Obadja odíde.)
HERODES
Prichádzaš sama, drahá kráľovná?
Ty, naša krásna družka? Teší ma,
ó, teší! Práve som sa ti chcel sám
ísť pokloniť, a ty ma predbiehaš! 
Čudné – veď sme sa ešte nezvítali,
ako sa patrí, ako káže nám
náš sladký pomer –
HERODIAS
  Veru, manžel môj.
No nie som na vine. To ty si sa
mi včera vyhovoril na únavu
a zmizol v komnate – a mňa si nechal 
na pospas nepokoju dlhej noci
a pichajúcim ostňom zvedavosti.
HERODES
Ach, ľutujem a naveky mi bude
ľúto tej noci… ale hádam veríš,
že som bol ustatý a zmorený?
Už len ten pobyt v Ríme vyčerpá.
A potom cesta – morské búrky… ajaj!
Som však už, chvalabohu, doma. Ako 
ti letel čas, ten rýchlokrídly sokol,
kým som bol preč? Vrav, ako si sa mala,
môj klenot, všetko ma to zaujíma!
(Chce ju pobozkať.)
HERODIAS
 To si odložíme, drahý.
Sme v tejto chvíli, milý manžel, sami –
prosím ťa teda, rýchlo, dopodrobna
mi vylož každý detail a povedz,
čo si tam vymohol, v tom víre sveta?
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Neklopal si zas aj tretí raz márne?
Otvorili ti dvere dokorán,
tak ako vítanému hosťovi? 
A či ťa potom, keď si si tam prežil
pár dní, aj išli pekne vyprevadiť,
už ako seberovného, už ako
pomazaného kráľa, dediča
trónu? Vrav, hlavne to ma zaujíma!
HERODES
Mňa hlavne zas to, čo sa dialo doma,
okolo teba, drahá, v centre mojej 
vlády a slávy… Ale keď si želáš,
dobre. Nuž, prijali nás po kráľovsky –
takmer – no predsa s malým rozdielom – 
HERODIAS
S rozdielom? S akým? Vysvetli mi to.
HERODES
Vieš, zmena trónu býva podobná 
zemetraseniu a či víchrici – 
aj mladý cisár Caius Caligula 
bol nekonečne milý – ani neviem,
kde vzal tú vľúdnosť – je to predsa vlastnosť 
vrúcnych sŕdc, jemných duší – a ten chlap,
navonok vľúdny, sa mi zároveň 
zdal byť dosť chladný, nie dosť čitateľný 
v pochodoch mysle… ba až nejasný…
Prijal nás pohostinne, pri tabuli 
mi určil miesto po pravici, ale
zľava mu sedel – v tvári s úškrnom 
samoľúbosti – zas náš synovec. 
HERODIAS
Herodes Agrippa? Ten príživník!
HERODES
A pätolízač! Otrok, kráľovná.
Sú spojení tak ako tieto dva
prsty, vždy spolu ako milenci:
Agrippa, ten sa ako brečtan vešia
na cisára – a cisára to teší,
ako nás teší jemné šteklenie. 
Tak vedno hýria, spievajú… ba hádam
i spávajú – 
HERODIAS
 Hach! Zvrhlosť pohanská…
Kráľ môj, mne sa to bridí!
HERODES
  Nepredbiehaj… 
Raz, v Lucullových sadoch, predsa sa nám
s cisárom podarilo osamieť –
Agrippa práve dvoril princeznám –
a predložil som mu tam svoju žiadosť,
podoprel som ju svojím pôvodom
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a výsledkami svojho panovania
aj Rímu dokázanou oddanosťou
a vôbec – stĺpmi všetkých svojich zásluh.
On na to – 
HERODIAS
 Nesľuboval, ale hneď
ti udelil? Veď toto bolo hlavné.
Dosť bolo sľubov, dosť tých prázdnych bublín!
Si konečne už kráľ?
HERODES
  Si nedočkavá
ako smrť – prepáč mi to prirovnanie.
Peknú smrť myslím, ktorou zomriem rád… 
Len mi dal na to ruku. Presvedčila
ho váha mojich slov a priazňou ku mne
mu zažiarila tvár, no vtom si to
už z diaľky všimol lotor Agrippa
a prikvitol a vytrhol mu ruku 
z mojej a pobozkal – 
HERODIAS
 A s rukou, zbojník,
už má aj všetko, čo ti núkala.
HERODES
Nie, nemá! Nemá nič! Za to ti ručím,
kráľovná – ešte je tu predsa senát!
HERODIAS
Senát? Tieň moci? Vláda slabochov?
Je to len zberba, ktorá iba hrabe!
HERODES
Nuž tak sa menia časy a my v nich.
Čo sa tu stalo za ten čas? 
HERODIAS
  Čo? Nič.
HERODES
Vraj zomrel náš zať, môj brat, susedný
tetrarcha. Začul som to už tam v Ríme.
Smrť nespí. 
HERODIAS
 Salome sa vrátila.
HERODES
Už je zas u nás? Pekne! Chúďa, vdova. 
A čo ma neprivíta? Vidíš, škoda
ju bolo za bračeka vydávať:
za starca! Ale odrádzal a bránil
som márne. 
HERODIAS
 Bola súca na vydaj.
HERODES
Brat! Ale keď nás napadol ten Arab
a prosili sme brata o pomoc,
neozval sa v ňom príbuzenský cit – 
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HERODIAS
Ach, nespomínaj, kráľ, už strasti, čo sú
za nami – veď je zlá aj prítomnosť!
Musím si o nej spraviť obraz sama.
Požičiaš mi, kráľ, svojho pobočníka –
na výsluch?
HERODES
 Vezmi si ho, nech sa páči. (Kráľovná odíde.)
Choď si, choď… Spotil som sa ako v bani…
Ctibažnosť ženská nemá tuším hraníc!
Salome? 

DRUHÝ VÝSTUP
(Prichádza Salome.)

SALOME
 Hľadám matku, otecko.
HERODES
Matke by si však nepovedala,
že hľadáš otca! Uznaj konečne, 
že si zas, dieťa, pod otcovskou strechou.
SALOME
Pozdravujem ťa, milovaný otec…
HERODES
Viac ako otec! Tento dôraz si
vštep, nech ti zvučí v uchu!
SALOME
  Bude mi.
Aj sama by som na to v príhodnej
chvíli už prišla.
HERODES
 Vravíš v príhodnej?
A kedy bude taká? Pristúp bližšie – 
SALOME
Ako, kráľ, rozkážeš…
HERODES
 Och, nie tak chladne!
Tak odmerane či tak pokorne.
Sem ku mne, dcérka… viac než dcéra! Veru
bližšie! A zatrilkuj mi, mladá vdova
s nedotknutými ružičkami líčok!
Peľ na nich ešte vôbec neošumel,
kropají rosy nik sa nedotkol – 
veď ruže trhať kedy vedel starec?
Kmeť! Ruky sa mu chveli, po stopke
zašmátral v lístí, ale nevedel,
ako ísť na to, naľakal sa tŕňov,
pretože, chudák, dávno prišiel už 
o ten svoj oštep, zaspal ti aj vo dne 
na lone, slaboch, s odkväcnutou gambou…
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na zošklivenie… nieto o polnoci!
Ó, ako ťa len preto ľutujem!
Poď bližšie… Primkni sa – a pobozkaj ma – 
SALOME
Pobozkám vďačne tvoju ruku, kráľ,
za dobro, ktorým ma vždy obdarúva…
HERODES
Nie, načo ruku! Chcem bozk na ústa!
Tú žeravú a dlhú sponu tiel,
čo vykovali v samej vyhni vášne!
Bozk milenecký! Spojme si ním ústa
na úvod pôžitku… Je príležitosť,
keď nás tu chvíľu nestráži ten šarkan
a mám ťa na dosah! Čo? Ty sa zdráhaš?
Ty nechceš! Ani dnes, ty nevďačnica? 
Alebo je to len zbytočný ostych? 
Nabok s ním! Chcem bozk, krásna Salome!
Aspoň bozk! Nedáš? Tak ti ho dám ja.
Ústami štrngnime si o ústa, 
nech do duše mi vtečie tvoja duša,
nech splynieme… Tak – 
SALOME
  Pomoc! Prestaň, kráľ!
Násilník, pusti! Otec! 
HERODES
  Nepustím,
lebo ťa milujem a neprepasiem
tú zlatú chvíľu. Omdlievaš? Ó, slasť!
Odnesiem si ťa do spálne a tam
ty, najvzácnejšia korisť rozkoše,
spočinieš, tam si sladko oddýchneš – 
(Herodias sa objaví.)

TRETÍ VÝSTUP
(Herodias a predošlí)

HERODIAS
Ach, spustlík! Zvrhlík! Pod halenou otca
ničomný zvodca! A ty neviestka! 
SALOME
To nie je pravda, matka!
HERODES
  Krivdíš jej.
HERODIAS
Vy nehanební pokrytci! Och, bodaj
vás, bodaj! Po čo si sem prišla?
Kto ťa sem volal, čo tu hľadáš, há?
Mňa olúpiť i o ostatný pokoj!
O štipku šťastia, čo som našla v tomto
záletníkovi? Bola chyba, že som 
ho vôbec hľadala!
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HERODES
 Len moja chyba…
HERODIAS
Viem, dávno ste sa o to snažili,
až sa vám podarilo uniknúť 
pred mojím ostražitým pohľadom – 
SALOME
Ó, uver, matka, že som nevinná!
HERODES
Neubližuj jej!
HERODIAS
 Mlčte, ohavníci!
Ja vás tak potrestám, že sladká chuť
vám razom zhorkne, razom vychladne
vám horúca krv: Salome, to on ti
zavraždil otca!
HERODES
 Ty si kázala!
HERODIAS
Ja, zbabelec? Chceš odtajiť, čo vyšlo
len z tvojej hlavy?
SALOME
 Tak? Ó, neľudia!
Celkom ste sa mi teraz obnažili,
šikovne ste ma dosiaľ klamali,
vy, vy… Nech podľa zásluhy vám Boh
zaplatí za všetko! Mne stačilo… (Odíde.)
HERODES
A čo mám z teba? Z tvojich vnád a krás?
Čo z nášho podivného spojenia?
Z celej tej našej náruživej lásky?
Kde následník?
HERODIAS
 Hach, suchár! Vyziablec!
HERODES
Si zmija… Nono, žienka, tichšie už
a milšie, prosím, vzácna kráľovná,
utíš sa a radšej sa zadumajme
nad urputnosťou svojho osudu:
akoby sme už boli na konci – 
HERODIAS
Na konci? Čo tým myslíš?
HERODES
  Na obrátke.
Tak som to myslel, hoci neviem sám…
HERODIAS
Zase ma strašíš? Ach, kráľ, zmierme sa,
zhodnime, zrovnajme, zlosť roztržky
nám vôbec nepristane – iba čo nás 
oberá o rozvahu, zneucťuje,
vypíja našu triezvosť. Ešte ma
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nezbavuj nádeje – ja zase skúsim 
oživiť tvoju. Zájdem do Ríma
a Caligula predsa je len muž,
verím, že neodolá ženskej kráse…
HERODES
Chceš odísť na trh s mojím bohatstvom,
s hanebnou tržbou sa chceš vrátiť späť? (Dvoran vojde.)
Čo tu chceš?
DVORAN
 Odpusti, môj kráľ, no máme
tu posolstvo od kráľa Agrippu.
HERODIAS
Ha, Agrippa! Čuj: dobre na päty
ti nešliapal – a kráľ? Kde vzal ten titul?
DVORAN
Kráľ Agrippa sa blíži k tvojmu sídlu,
vznešený kráľ, on mieri tadiaľto 
do svojho sídla, pozdravuje ťa 
a idúcky ti skladá poklonu.
HERODES
Potešil nás tým. Taká zvláštna česť
a vzácna návšteva!
(Dvoran odíde.)
HERODIAS
  A ty ho prijmeš?
HERODES
Je to môj synovec – a je aj slušné,
keď panovníka prijme panovník – 
HERODIAS
Veď ty… ach, bude sa tu rozťahovať,
pod tvojím krovom a pri tvojom stole,
bude si hovieť v tvojej posteli.
No bude tu aj v tvojej moci.
A ty mu nič?
HERODES
A ty mu čo? Rob si, čo chceš;
ja nevyzradím tvoje zámery.
Stačilo. Mám ťa už dosť!

ŠTVRTÝ VÝSTUP
(Prichádza Chuza, Manahen, Obadja.) 

HERODIAS
  Vy čo tu chcete?
Odbojná čeľaď! Kráľ, sprav poriadok! 
HERODES
Len vydrž, kráľovná, svet občas takto
vybočí z koľaje, no po chvíli
zas do nej vhupne – 
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MANAHEN
  Agrippa, náš kráľ,
s poctami vstupuje už do brán svojho
hlavného mesta: do Tiberiady – 
HERODES
Kráľ? A ja čo som?
CHUZA
  Zosadený.
HERODES
  Zhyň,
že takto svojho kráľa hanobíš!
Kto by ma zbavil trónu!?
MANAHEN
  Rímska moc.
HERODIAS
Never im! Šaľba je to, podvod, lesť…
MANAHEN
Hľa, tu je dekrét… Poďme vítať kráľa!
CHUZA
Hej! Nech Boh živí kráľa Agrippu!
HERODES
A Herodesa nech zahubí? Psi!
Len si brešte! 
HERODIAS
 Caligula že by
ti toto spravil? Zlý sen! (Odchádzajú.)
HERODES
  Idú všetci
tak ako prelietaví vtáci – letia
bez hanby, žiaľu… Aj ty, Obadja?
Najoddanejší dvoran?
OBADJA
  Aj ja, pane.
Zošedivel som v službe kráľovskej:
v nej chcem aj skonať. A kráľ Agrippa,
ten, verím, uspokojí moje túžby,
urobí to, čo očakáva národ!
HERODES
Ver, braček, ver… Ja tú hmlu, čo ťa mýli,
už asi nerozptýlim – ale aspoň 
mi poslúž ešte raz a prines meč – 
HERODIAS
Čo chceš s ním!? Nenos!
HERODES
 Zoťať chorý strom.
Bútľavý je už – vyvrátiť ho treba… 
A stínať vieme: pamätáš?
HERODIAS
 Ach, čuš! 
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OBADJA
Nie, pane, už ti viacej neposlúžim.
Kto chytá mnoho, málo chytí z toho:
odchádzam s týmto ponaučením. (Odíde.)
HERODES
Choď, tlčhuba! Chcel som len malú službu.
HERODIAS
Čo bude? 

PIATY VÝSTUP
(Vojde Chuza a Manahen.)

HERODES
 Títo nám to povedia. 
MANAHEN
Mám nariadenie z Ríma s najvyššou 
pečaťou: aby som ťa ako zradcu,
čo nie je hoden trónu, lebo spriadal
vraj proti Rímu hnusné intrigy,
ba chystal potajme aj ozbrojené
povstanie… 
HERODES
 Ach, nie! Ktorý udavač
je za tým?
MANAHEN
 Neviem, ale verili mu.
Nuž z dôvodu tej zrady ťa mám zajať 
a odviesť do prístavu na loď, ktorá 
má rozkaz hneď ťa odviezť do vyhnanstva, 
do chmúrnej Galie. Tak vraví výrok
a – koniec. Poďme, pane, podobrotky! 
HERODIAS
Ó, beda! Pýcha! Rímsky útlak! Jaj,
ten luhár Caligula! Darebák a krpec
otrocký! To je naša odpoveď
na jeho sprosté, kruté rozkazy!
A zlodej Agrippa, náš záškodník,
ten nech je prekliaty! Choď! Povedz mu to.
HERODES
A možno je v tom Boží prst. Je koniec.
Môj koniec. Zbohom, drahá, zabudni…
HERODIAS
Ja pôjdem s tebou.
HERODES
 Myslíš, že sa nedá
odtajiť, že náš hriech bol spoločný?
Myslíš, že máme zaň aj pykať spolu?
(Zvonku počuť hlahol trúb a výkriky na slávu.)
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HERODIAS
Poďme – ak spolu spáchali sme vinu,
poďme aj spolu prijať pokutu!
(Odídu.)

KONIEC






