
Mrazivá spoveď, terapia a spoločenská výzva 

 

 Na slovenskej nezávislej scéne sa objavilo nové divadelné dielo, ktoré ukázalo, že ak 

sa spoja rôzne umenia, spolu sú schopné vytvoriť mrazivú spoveď, terapiu a aj spoločenskú 

výzvu. 

 V projekte Zimná cesta v réžii Petra Mazalána prišlo k fúzii medzi súčasnou nemeckou 

drámou od autorky Elfriede Jelínek s rakúskym hudobným skladateľom Franzom Schubertom. 

Ich spojením sa vytvorila sugestívna symbióza medzi speváckym cyklom pre klavír a mužský 

hlas a činohrou. Hoci dva  umelecké druhy sú skoro separátne oddelené, lebo prvá polovica 

tejto divadelnej inscenácie je koncert speváka, Petra Mazalána a v druhá polovica už činoherná 

časť (fragmenty, resp. úryvky monológu E. Jelinek). Samozrejme režijná koncepcia myslela aj 

na spojenie, preto sa už matka (Jana Oľhová) a dcéra (Annamária Janeková) objavujú medzi 

divákmi už počas koncertu.  

 Inscenácia bola nabitá spoločenskými témami a myšlienkami. Do centra diania posadili 

mladé dievča, ktoré trpí autizmom. Ona sa správa z jej pohľadu bežne, ak sa na problematiku 

pozrieme s uhla divákov, tak je nevychovaná a ruší každého pri umeleckom zážitku. Herecké 

stvárnenie študentky herectva bolo v súlade so skutočnými autistami. Bola veľmi sugestívna, 

až preexponovaná. Každé jej lipnutie na predmetoch a dokonalosti bolo uchopené mierou. Pri 

týchto rolách je veľmi ťažké si udržať rovnováhu medzi dôveryhodnosťou a paródiou. 

Annamária našla túto rovnováhu, a preto sa začiatočné pohoršenie premenilo na súcit a ľútosť, 

hoci to je pocit, ktorý nemusíme cítiť, ale prichádza prirodzene. Na druhej strane je matka, Jana 

Oľhová. Na rozdiel od jej mladšej kolegyne bola veľmi civilná. Nevyužívala žiadne veľké 

gestá, mimiku a aj verbálny prejav bol veľmi strohý. Každú repliku naplnila žiaľom, ale 

zároveň vnútornou silou, lebo ono ako matka musí zostať silná a nemôže si dovoliť ukázať 

slabosť. Dve herečky si boli rovnocennými partnerkami na javisku.  

 Okrem dôležitej témy poruchy autistického spektra, ktorá je stále do istej miery 

tabuizovanou témou v našej spoločnosti, inscenácia slúži aj ako istý druh spovede a terapie. Na 

konci zaznieva hlas malého chlapčeka, ktorý trpí tiež touto chorobou. Samotný režisér má v 

príbuzenstve synovca Felixa s týmto ochorením, preto si mohol vybrať práve takúto záverečnú 

bodku. Zároveň chcel poukázať na to, že sú takí istí ako sme my, zdravý, a apelovať na 

spoločnosť, aby si ich všímala a brala do úvahy aj ich existenciu. Väčšina ľudí sa hrá na veľmi 

otvorených, ale dôležité pritom je to, aby to nielen hrali, ale sa takými stali. V ére keď vo svete 

všetko riadi  „dokonalosť” nechceme si priznať  „nedokonalosť”, hoci daná nedokonalosť je 

dokonalejšia.  



 Medzi riadkami je badateľná ďalšia myšlienková línia a to postavenie ženy v 

spoločnosti, a presnejšie slobodnej matky. Režijne to vyriešili, že klavirista a spevák boli počas 

výstupu matky a dcéry v pozadí, akoby sa dištancovali od diania a ich osudu. Možno išlo o 

otca, ktorý ich nechal odkázaných na vlastný osud. Trpiteľský výraz matky iba dotváral silnú 

výpoveď. Ona nechce nič iné, len aby jej dcéra bola spokojná, a bola akceptovaná. Vo veľkom 

nervovom napätí zúfa nad tým, prečo práve jej dcéru je vidieť, napriek tomu, že na svete žije 

ďalších miliárd neviditeľných ľudí.  

 Bezvýchodiskovú situáciu a matkinu beznádej doplnila a podporila čierna prázdna 

scéna s klavírom a dvoma stoličkami. Mrazivý súzvuk všetkých zložiek zaklincoval dymostroj  

ktorý celú sálu zakryl hmlou tajnosti a pocitom úzkosti. 

V budúcnosti dúfam, že takéto diela budú vznikať naďalej, či z pohľadu žánrovej 

spolupráce, tém alebo búrania tabu. Táto kooperácia rôznorodých umelcov a druhov dokázala 

vytvoriť kohéziu a jej výsledkom je nezabudnuteľný zážitok.   

 

Adam Nagy 
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