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kult vidieckeho Ruska, ktorý okolo nej vyrástol. Čo si máme kult vidieckeho Ruska, ktorý okolo nej vyrástol. Čo si máme 

myslieť o takom Piščikovi, statkárovi, ktorý spieva ódy na myslieť o takom Piščikovi, statkárovi, ktorý spieva ódy na 

„pozemkovú šľachtu“, ale pri najbližšej príležitosti predá „pozemkovú šľachtu“, ale pri najbližšej príležitosti predá 

anglickým podnikateľom právo na ťažbu špeciálneho ílu, anglickým podnikateľom právo na ťažbu špeciálneho ílu, 

ktorý sa na jeho pozemku nachádza (a ktorý sa nepochybne ktorý sa na jeho pozemku nachádza (a ktorý sa nepochybne 

použije na výrobu sanitárnej keramiky v Stoke-on-Trent)? použije na výrobu sanitárnej keramiky v Stoke-on-Trent)? 

Čo si myslieť o Ranevských, ktorí prikladajú taký význam Čo si myslieť o Ranevských, ktorí prikladajú taký význam 

starým patriarchálnym spôsobom? Ich starý komorník starým patriarchálnym spôsobom? Ich starý komorník 

Firs spomína s nostalgiou na časy nevoľníctva. Ale pôvodní Firs spomína s nostalgiou na časy nevoľníctva. Ale pôvodní 

majitelia ho pri odchode zo statku so sebou nevezmú. majitelia ho pri odchode zo statku so sebou nevezmú. 

Pre také pokrytectvo nemá Čechov nič než opovrhnutie. Pre také pokrytectvo nemá Čechov nič než opovrhnutie. 

Svoj Višňový sad napísal na statku Márie Jakunčikovovej Svoj Višňový sad napísal na statku Márie Jakunčikovovej 

neďaleko Moskvy. „Tak nechutne leňošivý, absurdný, nesla-neďaleko Moskvy. „Tak nechutne leňošivý, absurdný, nesla-

ný-nemastný život treba pohľadať,“ napísal. „Títo ľudia žijú ný-nemastný život treba pohľadať,“ napísal. „Títo ľudia žijú 

výlučne pre vlastné uspokojenie.“ Naopak kupca Lopachina výlučne pre vlastné uspokojenie.“ Naopak kupca Lopachina 

považoval Čechov za hrdinu hry. Vylíčil ho ako podnikateľa, považoval Čechov za hrdinu hry. Vylíčil ho ako podnikateľa, 

príčinlivého a veľkorysého. Hoci chce na kúpe statku (kde príčinlivého a veľkorysého. Hoci chce na kúpe statku (kde 

jeho otec slúžil ako nevoľník) zarobiť, všemožne sa snaží jeho otec slúžil ako nevoľník) zarobiť, všemožne sa snaží 

Ranevských presvedčiť, aby sa pokúsili svoj pozemok dajako Ranevských presvedčiť, aby sa pokúsili svoj pozemok dajako 

využiť sami, ponúka im pôžičku (a je zrejmé, že by od neho využiť sami, ponúka im pôžičku (a je zrejmé, že by od neho 

nebola prvá). Bol to prvý podnikateľ, ktorý sa mal na scénu nebola prvá). Bol to prvý podnikateľ, ktorý sa mal na scénu 

ruského divadla postaviť ako hrdina. Čechov od počiatku ruského divadla postaviť ako hrdina. Čechov od počiatku 

písal túto rolu pre Stanislavského, ktorý sa narodil v rodine písal túto rolu pre Stanislavského, ktorý sa narodil v rodine 

kupca s vidieckymi koreňmi. Lenže Stanislavskij, dobre si kupca s vidieckymi koreňmi. Lenže Stanislavskij, dobre si 

vedomý tejto podobnosti, prijal rolu nespoľahlivého šľach-vedomý tejto podobnosti, prijal rolu nespoľahlivého šľach-

tica Gajeva a Lopachina prenechal Leonidovovi, a ten ho za-tica Gajeva a Lopachina prenechal Leonidovovi, a ten ho za-

hral ako zvyčajný stereotyp kupca – tučného, zle oblečeného, hral ako zvyčajný stereotyp kupca – tučného, zle oblečeného, 

v kockovaných nohaviciach a s chrapúnskym vyjadrovaním. v kockovaných nohaviciach a s chrapúnskym vyjadrovaním. 

Mejerchoľd správne povedal, že tým v podstate pripravili Mejerchoľd správne povedal, že tým v podstate pripravili 

Čechovovu hru o hrdinu.Čechovovu hru o hrdinu.

Inscenácia Višňového sadu v Moskovskom umeleckom Inscenácia Višňového sadu v Moskovskom umeleckom 

divadle, ktorá sa stala normou, nás pripravila o skutočný divadle, ktorá sa stala normou, nás pripravila o skutočný 

zámer hry — a tiež o skutočného Čechova. Pretože všetko na-zámer hry — a tiež o skutočného Čechova. Pretože všetko na-

svedčuje tomu, že sa Čechov sám identifikoval s outsiderom svedčuje tomu, že sa Čechov sám identifikoval s outsiderom 

prerážajúcim spoločenské bariéry. Čechovov otec bol tak prerážajúcim spoločenské bariéry. Čechovov otec bol tak 

ako Lopachin kupcom a pochádzal zo znevoľneného vidie-ako Lopachin kupcom a pochádzal zo znevoľneného vidie-

čana. Sám sa naučil hrať na husliach, spieval v kostolnom čana. Sám sa naučil hrať na husliach, spieval v kostolnom 

zbore a v roku 1864 sa stal zbormajstrom v taganrogskej zbore a v roku 1864 sa stal zbormajstrom v taganrogskej 

katedrále. Čechov zdedil otcovu snaživosť. Pochopil, že katedrále. Čechov zdedil otcovu snaživosť. Pochopil, že 

i prostý človek sa môže stať umelcom. Ale len s tou pod-i prostý človek sa môže stať umelcom. Ale len s tou pod-

mienkou, že sa ustavične vnútorne kultivuje. Neuspokojuje mienkou, že sa ustavične vnútorne kultivuje. Neuspokojuje 

sa s dosiahnutým stavom.sa s dosiahnutým stavom.

——  Orlando Figes {Natašin tanec – kultúrna história Ruska}

Dramatik Čechov sa naučil svojmu umeniu od dvoch ramatik Čechov sa naučil svojmu umeniu od dvoch 

náročných majstrov poviedky a jednoaktového náročných majstrov poviedky a jednoaktového 

vaudevillového skeču, pritom bola krátka poviedka vaudevillového skeču, pritom bola krátka poviedka 

obzvlášť dôležitá. Naučil sa od Flauberta a Maupassanta, obzvlášť dôležitá. Naučil sa od Flauberta a Maupassanta, 

Turgeneva a Tolstého odstupu od reality a sám sa naučil Turgeneva a Tolstého odstupu od reality a sám sa naučil 

využívať podrobné pozorovanie suroviny všednej skutoč-využívať podrobné pozorovanie suroviny všednej skutoč-

nosti. Naučil sa vidieť. Čechov sa usiloval o nazhromaždenie nosti. Naučil sa vidieť. Čechov sa usiloval o nazhromaždenie 

„oných zábleskov reality, ktoré sú obdarené jedinečnou „oných zábleskov reality, ktoré sú obdarené jedinečnou 

živosťou a vďaka tejto živosti sa zdá, že majú aj jedinečný živosťou a vďaka tejto živosti sa zdá, že majú aj jedinečný 

význam.“ (J. Middleton Murry) Zreťazenie takýchto zábles-význam.“ (J. Middleton Murry) Zreťazenie takýchto zábles-

kov v jedinečnú a sugestívnu sekvenciu vysvetľuje zvláštny kov v jedinečnú a sugestívnu sekvenciu vysvetľuje zvláštny 

pocit, ktorý si odnášame z poviedky aj z hry pracujúcej s na-pocit, ktorý si odnášame z poviedky aj z hry pracujúcej s na-

značenou, nepriamou informáciou — významom; vieme, že značenou, nepriamou informáciou — významom; vieme, že 

sa „nič nestalo“, ale cítime, že mnohé bolo „povedané“ a nad-sa „nič nestalo“, ale cítime, že mnohé bolo „povedané“ a nad-

to povedané osobitým spôsobom a aj osobitým videním. to povedané osobitým spôsobom a aj osobitým videním. 

Z nedostatku lepšieho slova bol tento spôsob vytvárania Z nedostatku lepšieho slova bol tento spôsob vytvárania 

významu informácie označený ako „impresionizmus“...významu informácie označený ako „impresionizmus“...

Písaním poviedok sa Čechov naučil nerozlučne zopnúť Písaním poviedok sa Čechov naučil nerozlučne zopnúť 

postavy s ich prostredím: ľudia a miesta spolu nenásilne postavy s ich prostredím: ľudia a miesta spolu nenásilne 

splývajú. Naučil sa vykresliť osobnosť tak tým, čo daná splývajú. Naučil sa vykresliť osobnosť tak tým, čo daná 

osoba robí, ako aj tým, čo nerobí. Pri vynútenej úspornosti osoba robí, ako aj tým, čo nerobí. Pri vynútenej úspornosti 

krátkej poviedky to musí dokázať najdrobnejším náčrtkom krátkej poviedky to musí dokázať najdrobnejším náčrtkom 

— drobnosťou. Táto metóda sa mu potom neoceniteľne — drobnosťou. Táto metóda sa mu potom neoceniteľne 

osvedčila v divadelných hrách, ktoré sa riadia podobnou osvedčila v divadelných hrách, ktoré sa riadia podobnou 

úspornosťou. Množstvo rýchlych a ľahkých dotykov štetca úspornosťou. Množstvo rýchlych a ľahkých dotykov štetca 

vytvára kompletný portrét postavy, ako ju vidíme my, ako vytvára kompletný portrét postavy, ako ju vidíme my, ako 

ona vidí sama seba a ako ju vidia druhí. Čechov zdokonalil ona vidí sama seba a ako ju vidia druhí. Čechov zdokonalil 

akýsi dramatický tesnopis. Jemnými podrobnosťami dosa-akýsi dramatický tesnopis. Jemnými podrobnosťami dosa-

huje detailnú presnosť a zdanlivé banality nadobúdajú vo huje detailnú presnosť a zdanlivé banality nadobúdajú vo 

svojom súhrne do celku silný význam, ktorému ťažko odo-svojom súhrne do celku silný význam, ktorému ťažko odo-

lať, pretože sme ich už toľko prijali a tak ľahko. Rozpráva lať, pretože sme ich už toľko prijali a tak ľahko. Rozpráva 

svoj príbeh jednoducho, bez vyumelkovanosti, takže si svoj príbeh jednoducho, bez vyumelkovanosti, takže si 

z neho odnášame nám pochopiteľný zážitok, v podstate celý z neho odnášame nám pochopiteľný zážitok, v podstate celý 

reálny a normálny.reálny a normálny.

V liste istej spisovateľke Čechov hovorí: „Môžete nad svo-V liste istej spisovateľke Čechov hovorí: „Môžete nad svo-

jimi príbehmi plakať a vzdychať, môžete trpieť so svojimi jimi príbehmi plakať a vzdychať, môžete trpieť so svojimi 

hrdinami, ale som presvedčený, že to človek musí robiť tak, hrdinami, ale som presvedčený, že to človek musí robiť tak, 

aby to čitateľ nespozoroval. Čím väčšia objektivita, tým aby to čitateľ nespozoroval. Čím väčšia objektivita, tým 

väčší bude účinok.“ Každá takáto objektivita nám skoro väčší bude účinok.“ Každá takáto objektivita nám skoro 

znemožňuje objaviť autora v jeho postavách a technika znemožňuje objaviť autora v jeho postavách a technika 

strháva všetky bariéry medzi nami a jeho témou. Ale to je strháva všetky bariéry medzi nami a jeho témou. Ale to je 

samozrejme aj spôsob Shakespearov a všetkých dobrých samozrejme aj spôsob Shakespearov a všetkých dobrých 

dramatikov. Autor vstupuje do svojho rozprávania len dramatikov. Autor vstupuje do svojho rozprávania len 

preto, aby riadil iróniu, ktorá zasa má riadiť našu reakciu. preto, aby riadil iróniu, ktorá zasa má riadiť našu reakciu. 

Osamelosť človeka, ilúzie, ktoré sú mu drahé, premenlivosť Osamelosť človeka, ilúzie, ktoré sú mu drahé, premenlivosť 

jeho krátkej existencie, to je Čechovova špecialita...jeho krátkej existencie, to je Čechovova špecialita...

——  J. L. Styan {z knihy Čierna komédia}

Višňový sad, hra napísaná pre Moskovské umelecké išňový sad, hra napísaná pre Moskovské umelecké 

divadlo, sa často chápe ako sentimentálna dráma divadlo, sa často chápe ako sentimentálna dráma 

o pominuteľnosti starého a pôvabného sveta drob-o pominuteľnosti starého a pôvabného sveta drob-

nej vidieckej šľachty a nástupe hrubého moderného hos-nej vidieckej šľachty a nástupe hrubého moderného hos-

podárstva s ťažiskom v meste. Zápletka skutočne nápadne podárstva s ťažiskom v meste. Zápletka skutočne nápadne 

pripomína melodrámy „šľachtických hniezd“, ktoré sa tak pripomína melodrámy „šľachtických hniezd“, ktoré sa tak 

veľmi nosili za čias Turgeneva. Ranevskí — hlavné postavy veľmi nosili za čias Turgeneva. Ranevskí — hlavné postavy 

— pre svoje dlhy musia predať svoje dedičstvo, milovaný viš-— pre svoje dlhy musia predať svoje dedičstvo, milovaný viš-

ňový sad, kupcovi Lopachinovi, ktorý ho hodlá zlikvidovať ňový sad, kupcovi Lopachinovi, ktorý ho hodlá zlikvidovať 

a na jeho mieste postaviť chaty pre novú strednú vrstvu.a na jeho mieste postaviť chaty pre novú strednú vrstvu.

Stanislavskij poňal svoju prvú inscenáciu ako sentimen-Stanislavskij poňal svoju prvú inscenáciu ako sentimen-

tálnu tragédiu; jeho herci sa pri prvom vypočutí scenára tálnu tragédiu; jeho herci sa pri prvom vypočutí scenára 

rozplakali. Nikto nebol ochotný postaviť sa k mystike rozplakali. Nikto nebol ochotný postaviť sa k mystike 

„starých dobrých časov“ na panstve — mystike, ktorá „starých dobrých časov“ na panstve — mystike, ktorá 

prerástla v celonárodný mýtus — trochu kriticky. Časopisy prerástla v celonárodný mýtus — trochu kriticky. Časopisy 

ako Staryje gody a Stolica i usaďba prikrmovali tento kult ako Staryje gody a Stolica i usaďba prikrmovali tento kult 

svojimi snivými ilustráciami a nostagickými spomienkami svojimi snivými ilustráciami a nostagickými spomienkami 

na životný štýl starej vidieckej šľachty. Politickou agendou na životný štýl starej vidieckej šľachty. Politickou agendou 

týchto časopisov bola záchrana šľachtických panstiev nielen týchto časopisov bola záchrana šľachtických panstiev nielen 

ako majetku alebo ekonomického systému a domova pred-ako majetku alebo ekonomického systému a domova pred-

kov, ale ako posledných zotrvávajúcich ostrovov civilizácie, kov, ale ako posledných zotrvávajúcich ostrovov civilizácie, 

ktorým v dôsledku spoločenskej revolúcie hrozí zánik. ktorým v dôsledku spoločenskej revolúcie hrozí zánik. 

„Naše vidiecke hniezda,“ vyhlásil gróf Pavel Šeremetev „Naše vidiecke hniezda,“ vyhlásil gróf Pavel Šeremetev 

v príhovore k moskovským zemstvám, „nesú pradávnu v príhovore k moskovským zemstvám, „nesú pradávnu 

pochodeň kultúry a osvietenosti. Kiež im Boh dožičí úspech pochodeň kultúry a osvietenosti. Kiež im Boh dožičí úspech 

a kiež sú ušetrené nezmyselného hnutia zameraného na ich a kiež sú ušetrené nezmyselného hnutia zameraného na ich 

zničenie údajne v záujme sociálnej spravodlivosti.“ Keby zničenie údajne v záujme sociálnej spravodlivosti.“ Keby 

bola Čechovova hra napísaná po roku 1905, keď sa Ruskom bola Čechovova hra napísaná po roku 1905, keď sa Ruskom 

prehnala prvá roľnícka revolúcia a tisíce vidieckych hniezd prehnala prvá roľnícka revolúcia a tisíce vidieckych hniezd 

vzbĺkli alebo boli dedinčanmi vyrabované, dala by sa hra vzbĺkli alebo boli dedinčanmi vyrabované, dala by sa hra 

v tejto nostalgickej polohe azda pochopiť. Ale Čechov v tejto nostalgickej polohe azda pochopiť. Ale Čechov 

tvrdošijne trval na tom, aby sa hrala nie ako uplakaná tvrdošijne trval na tom, aby sa hrala nie ako uplakaná 

tragédia, ale ako komédia; a v tomto poňatí nemohla byť tragédia, ale ako komédia; a v tomto poňatí nemohla byť 

napísaná neskôr, než napísaná bola, i keby sám Čechov žil napísaná neskôr, než napísaná bola, i keby sám Čechov žil 

ešte ďalších dvadsať rokov. Po roku 1905 sa už všetky žarty ešte ďalších dvadsať rokov. Po roku 1905 sa už všetky žarty 

nad dohasínaním starého sveta končili.nad dohasínaním starého sveta končili.

Čechov nazval svoju hru „kabaretom“. (Nemirovič-Čechov nazval svoju hru „kabaretom“. (Nemirovič-

Dančenko, Môj život v ruskom divadle, str. 209) V celom Dančenko, Môj život v ruskom divadle, str. 209) V celom 

Višňovom sade zaujíma ku „kultivovaným spôsobom“ Višňovom sade zaujíma ku „kultivovaným spôsobom“ 

vidieckej šľachty ľahko ironický a mierne obrazoborecký vidieckej šľachty ľahko ironický a mierne obrazoborecký 

postoj. Mystiku „starých dobrých časov“ na usadlosti postoj. Mystiku „starých dobrých časov“ na usadlosti 

paroduje. Sentimentálne spomienky madam Ranevskej na paroduje. Sentimentálne spomienky madam Ranevskej na 

svet, z ktorého kedysi dávno odišla do Francúzska, a jej svet, z ktorého kedysi dávno odišla do Francúzska, a jej 

výlevy na tému, ako bolo kedysi na starom statku krásne výlevy na tému, ako bolo kedysi na starom statku krásne 

a aké tu boli deti šťastné, boli napísané na naše pobavenie. a aké tu boli deti šťastné, boli napísané na naše pobavenie. 

Jej prehnané trúchlenie a nostalgia kontrastuje s rýchlos-Jej prehnané trúchlenie a nostalgia kontrastuje s rýchlos-

ťou, s akou sa otrasie a na svoj smútok zabudne. Nejde tu ťou, s akou sa otrasie a na svoj smútok zabudne. Nejde tu 

o tragédiu. Je to satira na starosvetskú vidiecku šľachtu a na o tragédiu. Je to satira na starosvetskú vidiecku šľachtu a na 

Za podporu inscenácie „Višňový sad“ ďakujeme:Za podporu inscenácie „Višňový sad“ ďakujeme:

Hlavný partner divadelnej sezóny 2008/2009

Mediálni partneri:

Za podporu inscenácie „Višňový sad“ ďakujeme:Za podporu inscenácie „Višňový sad“ ďakujeme:

Generálny partner divadelnej sezóny 2008/2009

Hlavný partner inscenácie

VS_bulletin.indd   1VS_bulletin.indd   1 6/1/09   12:11:58 AM6/1/09   12:11:58 AM



59. sezóna — 2008/2009, 59. sezóna — 2008/2009, 383. premiéra383. premiéra

preklad a úprava:preklad a úprava:  Svetozár SprušanskýSvetozár Sprušanský

dramaturgia:dramaturgia:  Daniel MajlingDaniel Majling

kostýmy:kostýmy:  Dorota CigánkováDorota Cigánková

scéna:scéna: Diana Strauszová Diana Strauszová

réžia:réžia:  Svetozár SprušanskýSvetozár Sprušanský

premiéry:premiéry: 5. a 6. júna 2009 5. a 6. júna 2009

 Veľká sála DAB v Nitre Veľká sála DAB v Nitre

inšpícia:inšpícia: Dana Hlaváčová Dana Hlaváčová

text sleduje:text sleduje: Zuzana Orelová Zuzana Orelová

scénické svetlo:scénické svetlo: Peter Sarvaš, Róbert Horváth, Peter Sarvaš, Róbert Horváth,

         Vladimír Krkošek         Vladimír Krkošek

scénický zvuk:scénický zvuk: Juraj Kóňa Juraj Kóňa

masky a parochne:masky a parochne: Anna Záhorská, Erika Lörincová, Anna Záhorská, Erika Lörincová,

              Karol Kováč              Karol Kováč

rekvizity:rekvizity: Peter Stoklas Peter Stoklas

garderóba:garderóba: Mária Balková Mária Balková

stavba scény:stavba scény: Miroslav Szabó, Ing. Karol Jenis, Miroslav Szabó, Ing. Karol Jenis,

      Gabriel Čepček, Mário Kudláčik, Peter Felix,       Gabriel Čepček, Mário Kudláčik, Peter Felix, 

      Juraj Parditka, Jozef Palaky, Dušan Gombár,       Juraj Parditka, Jozef Palaky, Dušan Gombár, 

      Benko Bristeac, Patrik Belčík      Benko Bristeac, Patrik Belčík

Predstavenie zabezpečuje umelecko-technická prevádzka DABPredstavenie zabezpečuje umelecko-technická prevádzka DAB

pod vedenímpod vedením Ing. Štefana Ondicu. Ing. Štefana Ondicu.

Scénu, scénické doplnky a kostýmy vyrobili Dielne DABScénu, scénické doplnky a kostýmy vyrobili Dielne DAB

pod vedenímpod vedením Imricha Tótha. Imricha Tótha.

riaditeľ:riaditeľ:  Ján GreššoJán Greššo

šéfdramaturg:šéfdramaturg:  Svetozár SprušanskýSvetozár Sprušanský

šéfka umeleckého súboru:šéfka umeleckého súboru:  Eva PavlíkováEva Pavlíková

Osoby a obsadenie:Osoby a obsadenie:

Ranevská, Ľubov Andrejevna Eva MatejkováEva Matejková

Aňa {jej dcéra} Zuzana MoravcováZuzana Moravcová

Varja {jej nevlastná dcéra} Daniela KuffelováDaniela Kuffelová

Gajev, Leonid Andrejevič {jej brat} Ján GreššoJán Greššo

Lopachin, Jermolaj Alexejevič Jevgenij LibezňukJevgenij Libezňuk

Trofimov, Peter Sergejevič Marcel OchránekMarcel Ochránek

Simeonov-Piščik, Boris Borisovič Anton ŽivčicAnton Živčic

Šarlota Ivanovna Žofia MartišováŽofia Martišová

Jepichodov, Semion Pantelejevič Matúš KrátkyMatúš Krátky

Duňaša Zuzana PorubjakováZuzana Porubjaková

Jaša Peter KadlečíkPeter Kadlečík

Firs Jozef DóczyJozef Dóczy

muzikanti Branislav NitrianskyBranislav Nitriansky

    Štefan BodlalaŠtefan Bodlala

    Peter BroďániPeter Broďáni

Za pomoc a ochotu pri realizácii predstavenia ďakujeme:

Divadlu Alexandra Duchnoviča v Prešove, deťom Divadlu Alexandra Duchnoviča v Prešove, deťom 

z Detského domova Koliňany za ich krásne kresby, z Detského domova Koliňany za ich krásne kresby, 

Dušanovi Kozákovi a Márii VargovejDušanovi Kozákovi a Márii Vargovej

3.

1.1.

2.2.

4.4. 5.5.

6.6.

Takéto reči počuť vravieť hostí,

čo vedno hodujú tu pri stole,

a s nimi je a pije do sýtosti

nemravnica, čo baví okolie. 

Je veľmi nezvyčajne oblečená 

a pohľad na ňu utvrdzuje v tom,

že táto vskutku vyzývavá žena

sa vyznačuje hriešnym životom. 

Tá hriešnica je driečna, štíhla v páse.

Muži a starci si ju dokola 

obzerajú – jej nebezpečnej kráse

len ťažko ktokoľvek z nich odolá.

Posmešné oči, smelosť miesto nehy,

zuby sú biele libanonské snehy

a úsmev – horúčava kameňa.

Okolo ňadier drzo sa jej točí 

priesvitný šat a provokuje oči

a dráždia ich aj nahé ramená. 

Náramky cvendžia, zvoní náušnica, 

farebné hlinky zdobia tmavé líca

a pozývajú k slastným rozkošiam,

tu i tam ligoce sa drahokam.

Vodopádom sa lejú na líca 

jej prenádherné rozvlnené vlasy

a ako skromný doplnok ich krásy

v nich šnúra pravých perál hadí sa.

Červeň hanby sa nedotkla jej kože, 

v horúcom srdci žiadnej hanby niet. 

Predáva lásku. Za zlato si môže

kúpiť ju každý, hoc aj celý svet. 

Dievčina vníma pozorne tie reči

a spupná pýcha v nej sa rozhorí.

To, čo tu počúva, to sa jej prieči.

A vyzývavo všetkým hovorí:

„Mňa nevystraší, môžete mi veriť,

nik mocný, nech by akokoľvek chcel.

Nech sa tu zjaví ten váš učiteľ,

nesklopím oči a nezovriem pery!“

A víno tečie, krik a smiech tu velí,

počuť zvon lutien, treskot na činely,

vábivé vône, slnko, samý kvet.

A zrazu k tým, čo sa tu rozšantili,

prichádza muž. Ten muž je ušľachtilý – 

má v sebe niečo, čo si ľudia cenia:

držanie tela, pevný krok a vzlet,

mladosť a pôvab vidíme sa skvieť,

v zraku mu žiari plameň zanietenia.

Je majestátny a je vznešený 

a sála z neho podmanivá sila,

nie, neláka ho zemská kratochvíľa 

jeho zrak hľadí do budúcich dní.

Muž s ušľachtilým pohľadom i telom

je vyvolený, zdá sa, patrí k tým,

čo podobní sú božím archanjelom.

Snáď tomu, ktorý mečom ohnivým

do temnej hrobky zahnal nepriateľa,

pretože vôľa Jehovu tak chcela.

Nevdojak je tá hriešna ľahká žena

tým jeho majestátom zahanbená,

svoj pohľad radšej pod viečkami schová,

no spomenie si na odvážne slová, 

a nemôže už viacej obsedieť.

Postaví sa a svoje telo pružné

vystrie a smelo urobí krok vpred,

na perách hrá jej bezočivý úsmev,

keď prišelcovi víno núka hneď. 

„Pozemský život je ti iba dym,

ja tvojmu učeniu však neverím,

moje je lepšie, pravdy je v ňom dosť!

Nemysli si, že teraz zmätieš ľudí,

ako som ja, tým, že sám púšťou blúdiš

a držíš štyridsať dní prísny pôst!

Poznám len rozkoš, iba tou ja horím,

modlitba, pôst mi veľa nehovorí,

krása je vierou môjho života,

ja slúžim bozkom, objatiam a vínu. 

Nevzrušuješ ma, možno dáku inú, 

mne je len na smiech tvoja čistota!“

Ešte jej slová ani nedozneli,

ešte sa rozliehal jej bujný smiech,

ešte sa víno na jej rukách perlí

a steká na jej vzácne prstene,

keď okolo nej nastal šum a krik.

V rozpakoch počúva tá hriešna žena:

„Výzorom muža bola pomýlená!

Nie, Učiteľ to nie je, ľudia moji,

ale Ján z Galiley pred ňou stojí,

najmilší Učiteľov učeník.“

Nereagoval vôbec na záplavu

urážok devy z úst, čo zdobí rúž,

no za ním ticho k hýriacemu davu

prichádza do paláca iný muž.

Je tu. Ten príchod každý zaznamená,

hoc vstúpil bez nadšenia, vytrženia,

každý si všimol jeho zvláštne čelo – 

hlbokou myšlienkou sa rozoznelo.

Nehľadí orlím zrakom proroka,

nie je to anjel nadpozemskej krásy,

no každému hneď padne do oka

tvár, ktorá delí rozvlnené vlasy.

Má oblečený chitón. Nad ním kryje 

postavu muža jednoduchý šat.

Aký je ten muž? Štíhly, vysoký je, 

gestami dôveru vie prebúdzať, 

ústa má jemne krojené a krásne,

briadka sa zľahka vinie kolo nich.

A jeho oči? Radostné a jasné,

nevidel také nikto z prítomných.

Ostali ohúrení všetci hostia, 

ako keď náhle vpadne tíšina.

Tým svojím zvláštnym pokojom ich dostal

do rúk ten muž. Ich srdcia v moci má.

V tej chvíli stíchol všetok šum a reči.

Nepohnute tu mlčky sedia všetci 

a čakajúc, čo bude, taja dych. 

On slovka nevypovie. On len mlčí,

nevstúpi dnu, kde pohuľanka hučí, 

obchádza zrakom všetkých prítomných 

a na dievčine, na tej bezočivej,

sa pristavili jeho oči clivé.

Ten jeho pohľad bol sťa ranné zore.

Do nemravnice vnikol jeho zrak

a v temnom srdci, v duši vášňou chorej

odrazu rozplynul sa nočný mrak

a zrazu všetko, čo v nej bolo hrozné – 

všetok ten pomiešaný Babylon

jej hriechov – sa tak prísne neúprosne

v hĺbke jej očí náhle zjavilo. 

V tej chvíli nemravnica pochopila

bezbožnosť svojho života, čo žila,

všetku tú lož, ten hriech, tú skazenosť.

Jej duša v hrôze zašepkala: dosť... 

Takmer až na dno stiahla ju zlá sila,

keď náhle ohromená pochopila,

koľko len šťastia, koľko dobrých síl 

Pán tvorstva do nej štedro uložil

a ako ustavične doteraz

halila hriechom svoj slnečný jas. 

Prvý raz zle jej prišlo z toho zla.

No v jeho zraku plnom Božích cností

aj potrestanie za čas nemravnosti,

aj slová odpustenia čítala. 

Cíti, že začne znova. Nedýcha.

Pozemských prekážok sa ešte bála.

A tak tam taká nerozhodná stála... 

A vtom jej z ničoho nič do ticha 

vypadla z rúk a zazvonila čaša...

Je bledá, stoná, ťažko dýcha naša

pyšná deva, tá nemravnica mladá,

a chvejú sa jej otvorené ústa...

Vo veľkom plači tvárou k zemi padla.

Svoj pohľad na ňu svätý Kristus spúšťal.

——  1858 (preklad: Ján Štrasser)

Hriešnica
Alexej Konstantinovič Tolstoj

Hmýria sa ľudia, krik a smiech im velí,

počuť zvon lutien, treskot na činely,

navôkol samá zeleň, samý kvet,

a na miestach, kde do domu sa vchádza,

je ťažký brokát zdvihnutý a zdá sa,

akoby už-už mienil odletieť. 

Hmýria sa ľudia, jeden, druhý, tretí.

Tam zlatý prsteň, tam zas perla svieti,

o chvíľu je ich plný celý dvor.

Pri veľkom stole sotva kto sa nudí.

Hodujú hostia, znie ich hlučný zbor,

s hudbou sa prelievajú slová ľudí,

čo vedú prerývaný rozhovor.

Tém majú veľa. Tu sú, nech sa páči:

každý z nich otvorene hovorí

o hnusnom Ríme, čo ich k zemi tlačí,

o Pilátovi, čo ich umorí,

o tajnej rade starších sa tu vraví,

o mieri, vojne... Niekto vraví už

aj o tom, že sa v tejto zemi zjavil

neobyčajný, veľmi zvláštny muž.

„Plam lásky k blížnym z jeho duše plynie,

on všetkých ľudí učí pokore

a zákon lásky stavia nad tie iné,

nad tie, čo Mojžiš dostal na hore.

Nenávisť? Kdeže! Zloba, pomsta? Nie, nie!

Zmierenie hlása, káže odpustenie: 

Za zlo plať dobrom! To sa počíta!

Nadzemská sila je v ňom ukrytá.

Slepému dotykom deň spraví z noci,

chorý je zdravý, slabý zas je mocný 

a chromý môže chodiť dosýta.

Nevrav mu nič, on vie, že tvoje srdce 

je preňho ako odomknutý dom.

Pozorne hľadia oči skúmajúce, 

nik neunikne pred tým pohľadom.

Každého spasí. Lieči všetky muky,

zacelí rany, zhojí každý úd,

každý sa môže dotknúť jeho ruky,

nikoho nezavrhne jeho súd.

Poslať ho k nám sa zaľúbilo Bohu!

Pri rieke Jordán, na jej druhom brehu,

ten posol nebies, vlastník svätých slov,

tam uskutočnil veľa zázrakov.

Preletel rieku Jordán ako vtáča,

na náš breh prišiel dobro rozdávať

a za ním ako za pastierom kráča

poslušných učeníkov celý rad.“ 
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