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DAGMAR PODMAKOVÁ*

Divadelné paradigmy v súčasnej slovanskej kultúre
Tematika vojny v divadelných obrazoch1

PODMAKOVÁ, D.: Theatrical Paradigms in Contemporary Slavic Culture. The War Theme in Dramatic Images. 
Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 263-275 (Bratislava).

Through concrete theatrical productions of one stream of documentary Russian and Slovak theatre the authoress 
makes comparisons between various approaches, forms and the messages of cultural creatives. She presents two strands 
of new drama against the backdrop of the events and recollections of World War II and of the conversations between 
refugees, whereby producers based themselves on literary models. The socio-political situation and new media (the 
Internet, web community systems and others) have a significant impact on the thinking and maturing of young people.
The content of the word, of a sign and the capacity of the viewer to perceive a theatrical performance as a whole have 
become important once again. Selected theatrical performances point to different approaches and a different reception of 
a new theatre in two Slavic cultures.

Documentary theatre, the war, immigration, Bertolt Brecht, Refugee Conversations [Разговоры беженцев], The 
Young Guard [Молодая гвардия], Svetlana Alexievich, War Does Not Have a Woman‘s Face [У войны не женское 
лицо / Vojna nemá ženskú tvár].

Súčasné divadlo sa v porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami pomaly mení. Ak sa sú-
stredíme na činohru, kde na rozdiel od operného, resp. hudobno-zábavného divadla, nie sú 
tvorcovia tak viazaní na predlohu, nachádzame mnoho nových postupov a znakov. Viaceré 
z nich sú všeobecné. Platia pre činoherné inscenácie na veľkých javiskách, ale aj pre štúdiové 
divadlá. Týkajú sa najmä práce s predlohou/textom (škrty, prepisovania, väčšie úpravy), pri 
ktorej sa inscenátori zameriavajú na zvýraznenie aktuálnych spoločenských problémov, pri-
čom sa neraz tematicky navracajú aj do minulosti, prehodnocujúc udalosti, politický režim 
či výroky osobností. Téme a zvolenej inscenačnej forme sa prispôsobuje aj štruktúra scenára, 
ktorá sa už dávnejšie odklonila od známeho aristotelovského modelu divadla, vrátane katarzie. 
V 21. storočí nemožno očakávať, že sa divák stotožní s hrdinom hry/divadelného predstavenia, 
že bude preberať či prežívať jeho pocity. Stiera sa hranica medzi javiskom/hercom a hľadis-
kom/divákom. Estetické kritériá postupne ustupujú pred spoločenským vyznením predstave-
nia. Tradičné stereotypy prijímania divadelného predstavenia sa rozdrobili do rôznych pred-
stáv, poslania a cieľov súčasného divadla. Jedným z nich je priblíženie témy, pocitov tvorcov, 
postáv, ktoré podávajú tak, aby doviedli diváka k procesu premýšľania o prezentovaných uda-
lostiach, myšlienkach a ich dosahu. Napríklad k rozmýšľaniu o tabuizovaných témach, his-
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torických skutočnostiach, aj o tých nepríjemných, na ktoré by mnohí radšej zabudli, ale aj 
o aktuálnych témach súčasnosti, ako sú násilnosti a migrácie, a to z iného uhla pohľadu ako 
boli doteraz interpretované.

Je preto logické, že aj divadelný text prechádza vývojom. Ak sa ešte pred štvrťstoročím 
z hier/scenárov vytrácal príbeh, postavy, konflikt, dnes zaznamenávame ich návrat. Zjednoduše-
ne povedané, stav bezvýchodiskovosti mladých tvorcov z vývoja (európskej) spoločnosti, pocitu 
bezmocnosti pri riešení nespravodlivosti, pri prekrúcaní faktov, sociálnej neistoty a i. sa premie-
ta do nových tvarov obrazu. Ani vtedy, keď sa divadlo začalo navracať k svojim prazačiatkom, 
rituálu, tancom, voľnému pohybu2, nevzdalo sa modernej interpretácie hudby, masky, kostýmu 
novodobého vnímania a scénografie. Súčasné divadlo charakterizuje široký rozptyl divadelných 
druhov a žánrov, najmä autorského divadla, performancií, ktoré využívajú bohatosť postupov 
a výrazových prostriedkov.

Homogénnosť tvaru často narušuje fragmentácia deja, strih, filmová koláž, vstup nových 
médií. Politikum už nie je schované v metaforách, v mimoslovných výrazových divadelných 
prostriedkoch, je viditeľné, priamo oslovuje, miestami vyzýva diváka ku konfrontácii osobných 
či rodinných skúseností s prezentovanými témami na scéne (napríklad vojna, politické tajné 
služby, emigrácia, cenzúra). Dnes divadlo nepripomína len minulosť, ale núti nás premýšľať 
o súčasnom svete.3 Je prepojené na mnohé iné odbory (sociológia, psychológia, zdravotníctvo, 
politológia), vychádza z ich výskumov a záverov (napr. inscenácie o chudobe, bezdomovectve, 
živote slabozrakých, nepočujúcich a i.). 

Tvorcovia pri témach z nedávnej minulosti či súčasnosti využívajú staršie literárne texty, častej-
šie však nové prozaické autobiografické diela, resp. diela, ktoré vznikli na základe rozprávania. 

Pri ich dramatizácii, príprave inscenačného scenára počítajú už s predpokladaným divadel-
ným tvarom. Napríklad s využitím filmových dokrútok, zverejnením nových informácií z do-
kumentárnych materiálov, rozhovorov. Tieto divadelné texty sú v podstate neprenosné. Práca 
s kompozíciou textov, usporiadanie neraz kontroverzných informácií, výber filmových ukážok, 
hudby (napríklad budovateľských či vojnových piesní, víťazstvo oslavujúce piesne pri filmo-
vých záberoch na množstvo padnutých vojakov, iných vojnových obetí, resp. zábery z pracov-
ných táborov v mierových rokoch), použitie hereckých prostriedkov vyjadrujú spoločenský po-
stoj inscenátorov k danej téme, ktorý môže mať i politický podtext. 

Napriek (európskej) globalizácii sú v jednotlivých krajinách viditeľné rozdiely vo vývine 
a smerovaní spoločnosti, aj vďaka pestrosti kultúry, o čom písal i nemecko-britský sociológ Ralf 
Dahrendorf.4 Napríklad divadelníci spracúvajú viaceré citlivé témy, ktoré sa viažu na vojnové 
či povojnové roky odlišne, čo závisí aj od garancie slobodného vyjadrovania a odvahe tvorcov  
a záujmu o takéto témy (vzťah medzi aktívnym a pasívnym, hoci len potenciálnym divákom). 

Do diskurzu o inscenáciách, ktoré sa dotýkajú vojnových udalostí, nepriamo zasahuje aj 
geografické prostredie, v ktorom divadelníci tvoria – napríklad väčší či menší vplyv vojnového 
konfliktu, ktorého je ich krajina účastníkom. S odstupom času spoločnosť vníma fakty a kon-
krétne príbehy počas druhej svetovej vojny inak ako tie súčasné (napr. konflikty na Blízkom 
východe, rozmáhanie sa novodobého fašizmu či bezpečnostné riziká migrantov zo Stredného 
východu a Afriky).

2 Pozri viac Lehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 
3 Najvýraznejšie spoločnosť oslovuje dokumentárne divadlo, ktoré má viacero foriem (od verbatimu cez voľnejšie 
narábanie s faktami po inscenácie inšpirované skutočnosťami).
4 Pozri Dahrendorf, Ralf: Od pádu Zdi k válce v Iráku. Nový začátek dějin. Praha: Vyšehrad, 2004.
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Filozofujúci utečenci
Práve migrácii a schopnosti utečencov zaradiť sa do kultúrneho prostredia v nových kraji-

nách, ale aj o ochote prijať cudzincov, sa venuje hodne tvorcov v Európe (spomeňme len akti-
vity berlínskeho divadla Rimini Protokoll). Pocit migranta vyjadril už Bertolt Brecht vo svojej 
úvahe v dialógoch pod názvom Rozhovory utečencov (orig. Flüchtlingsgespräche, 19415), do 
ktorej premietol sčasti svoje pocity a skúsenosti počas odchodu z Nemecka a pobytu vo Fínsku. 
V dialógu dvoch postáv – intelektuála Ziffela a robotníka Kalleho sa odzrkadľujú perspektívy 
ich budúcnosti v emigrácii počas vojnových rokov, ktoré poznačuje viera, skepsa, humor, irónia, 
sarkazmus.6 Je všeobecne známe, že Brecht sa s politickým odchodom z Nemecka vyrovnával 
ťažko, pocitom a možnostiam utečencov venoval viacero článkov i samostatnú báseň. Pomysel-
ný dialóg Brechta so sebou samým (analytici Brechta ho pomenúvajú ako dve autorove alter egá) 
má dialektický charakter myslenia a filozofickú hĺbku. Brecht vybral pre svoje postavy miesto 
stanice, kde sa ľudia náhodne stretajú, rozprávajú a rozídu sa. Cestujúci majú svoju jasnú koneč-
nú stanicu, migranti majú jej predstavu, ale realita je častejšie iná. A Brechtove postavy debatujú 
o všeličom. Dotýkajú sa tém všedného dňa (ako prežiť, kde sa dá dobre najesť, vypiť pivo), ale 
aj témy vlasti, vzniku fašizmu a i. Brechtovu predlohu naštudovali mladí tvorcovia v Petrohrade 
v rámci Letného festivalu umenia «Точка доступа» (2016, Разговоры беженцев). Skoro dvoj-
hodinové predstavenie koncipovali ako prechádzku priamo na Fínskej stanici. Režiséri Konstan-
tin Učiteľ a Vladimir Kuznecov začlenili oboch hercov medzi cestujúcich, ich dialógy sa pre-
nášali do slúchadiel, takže diváci nemuseli stáť či sedieť bezprostredne pri nich. Neveľký počet 
divákov nasledoval dvoch hercov v rolách čakajúcich na svoj vlak po všetkých priestoroch – do 
obchodu, sledoval ako diskutujú o zmysle života, prihovárajú sa deťom v detskom kútiku a i.

Diváci najprestížnejšieho ruského divadelného festivalu Zlatá maska mohli sledovať toto 
predstavenie na Leningradskej stanici v Moskve (2017) a vnímať nevšímavé publikum, ktoré 
buď spalo, pozeralo do smartfónov alebo čítalo knihu. Keď jeden z hercov začal postojačky 
na lavici nahlas recitovať a klásť otázky o budúcnosti, nespravodlivosti, viacerí cestujúci len 
na chvíľu upriamili zrak na narušiteľa ich pokoja a potom sa venovali svojej činnosti. Možno 
aj preto, že herci hovorili po anglicky, boli tak viac v postavách utečencov. Brechtov dialóg 
o pasoch do Ameriky, o postavení migranta, o nízkom materializme možno vnímať aj dnes skôr 
v politickej rovine. Na moskovskej stanici medzi kuframi, balíkmi a dobre oblečenými cestujú-
cimi do predmestských častí smerom na sever, ďalej do Petrohradu, Murmanska7 či do Helsínk 
a Tallinu, sa rozhovor utečencov ocitol v rovine ekonomických súvislostí. Brechtove myšlienky 
o demokracii, o neslobode, o strachu z chaosu a myslenia, ktoré sa dotýkajú aj mechanizmov 
manipulácie zaujali festivalových hostí, ale cestujúcich nie.8 Tí sa stali súčasťou konzumného 
života, pre ktorý je dnes typické premiestňovanie sa za výhodnejšou prácou, nákupy, uzatvára-
nie sa do svojich ulít... Cestujúci azda pochopili, že ide o nejaké predvádzanie, keďže skupina 
premiestňujúcich sa dvadsiatich osôb so slúchadlami nasledovala dvoch diskutujúcich a občer-
stvujúcich sa protagonistov. Paradoxne vyznela druhá rovina tohto dialógu, lebo jeden z hercov 
anglickej verzie je počernejší Američan s krásnou bielou pleťou. Stephen Ochsner, ktorý pochá-
dza z Colorada z USA, po doplňujúcom štúdiu pre zahraničných študentov v anglickom jazyku 

5 Text bol po prvýkrát uverejnený až päť rokov po smrti autora (1961).
6 Pozri aj P. B. [Pavel Branko]: Brecht v dialógu s Brechtom. In: Revue svetovej literatúry, 1990, roč. 26, č. 6, s. 136-147. 
7 Tristotisícové mesto Murmansk leží už za severným polárnym kruhom. Cesta vlakom z Moskvy trvá poldruha dňa,  
t. j. skoro o deň dlhšie ako do Helsínk.
8 V ZSSR bol anglický jazyk povinný už od základnej školy, dnes detto, takže aspoň niečo z dialógu čakajúci mohli 
zachytiť.
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na Škole MCHAT sa oženil s režisérkou z Arménska a obaja žijú v Moskve ako cudzinci. Och- 
sner nie je utečenec, do USA sa často vracia, hráva tam svoje predstavenia, v cudzine – Moskve 
– vychováva svojho syna. Nie je ani politický, ani ekonomický migrant.9 

Téma vojny – dozvuky
Brechtove Разговоры беженцев zaradili organizátori moskovského festivalu do sekcie ex-

perimentálne predstavenia. Tam sa ocitol aj ďalší petrohradský projekt Молодая гвардия, ktorý 
naštudoval Санкт-Петербургский театр «Мастерская» (2015). Tvorcov inšpiroval rovnomen-
ný román Alexandra Fadejeva. Konfrontujú Fadejevov umelecký text s udalosťami, z ktorých 
vychádzal aj spisovateľ, ako aj s ďalšími súvisiacimi faktami. Fadejeva divadlo neuvádza na 
plagáte ani v divadelnom programe. 

Hoci v Rusku vyňali toto dielo z učebných osnov a na jeho autora sa pomaly zabúda, poslú-
žil inscenátorom na zdivadelnenie zložitosti dejinných súvislostí strihovou formou vlastných 
textov, ako aj archívnych materiálov či zverejnených vedeckých poznatkov o danej dobe. Mladá 
generácia nepozná už príbeh mladogvardejcov z Krasnodonu10, nezaujíma ich, či boli hrdinovia 
a či produkt propagandy hrdinstva sovietskeho občana s odsúdením zverstva fašizmu. Spresňu-
júci podtitul inscenácie История мифа в трёх частях. Миф, Документ, Жизнь sprevádza 
diváka mýtmi okolo Mladej gardy. Tvorcovia predostierajú divadelný obraz mýtu na pozadí 
historických udalostí, umeleckých spracovaní tejto témy a dneška. 

9 S. Ochsner pripravil aj monodrámu Ivana Vyrypajeva Сентенции Пантелея Карманова. 
10 Dnes územie Luhanskej oblasti na Ukrajine. 

Bertolt Brecht: Разговоры беженцев. Летний фестиваль искусств  «Точка доступа»  
Санкт-Петербург, premiéra: 25. júla 2016. Réžia: Vladimír Kuznecov. Pred stanicou.  

Foto: Stan Levšin. Archív festivalu Russian Case Moskva.
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Mnohé fakty z archívov, s ktorými pracujú petrohradskí divadelníci, sú nové. Hovoria o tom, 
ako sa vyvíjali ľudské osudy rodinných príslušníkov postáv mládežníckej odbojovej organizácie, 
ktoré opísal spisovateľ v umeleckom diele a ktoré spoločnosť považovala (a dnes aj časť verej-
nosti považuje) za historicky skutočné. Kladú otázku ako sa dá, a či sa vôbec dá očistiť meno 
nepravdivo opísaného a spoluobčanmi opľúvaného človeka.

Zahraničný divadelník-výskumník pochopí časové súvislosti nových faktov o osude tohto 
románu a ich aktérov až po opätovnom prečítaní Fadejevovho diela a ďalších dokumentov, zve-
rejnených na webových portáloch, vrátane vedeckých štúdií z posledného desaťročia a iných 
tlačených zdrojov, na ktoré informácie z týchto médií odkazujú. Rôzne pramene dostupné vo 
viacerých jazykoch, nie sú totožné (napríklad ruské či ukrajinské zdroje), možno predpokladať 
že diváci siahnu po nich až po vzhliadnutí predstavenia. V čase postfaktuálnej doby je riziko 
jednostranného informovania veľmi vysoké. Aj preto divadelníci nepriamo kladú viac otázok, 
neponúkajú hodnotiaci úsudok, ten ponechávajú na diváka.

Prvá časť vyše štvorhodinového predstavenia s názvom Миф je tanečná interpretácia vybra-
ných udalostí, vzťahov postáv, politických krokov, ktoré sú obsiahnuté v knihe, ale dá sa o nich 
dozvedieť aj z iných zdrojov a nových faktov, sprístupnených z dočasného otvorenia miestnych 
a centrálnych archívov. Režisér-choreograf Maxim Didenko ponúka metaforické obrazy spoje-
ním tanca, výtvarných obrazov, hlučnej hudby, prenikajúcej až do kostí ako mučenie, s minimom 
slova. Divák sa snaží odčítať obrazy nadšenia mladých ľudí – interpretov, ich povinnosť (ako 
sovietskych občanov) brániť vlasť všetkými možnými prostriedkami, ich hrdinstvo (na čo odka-
zuje z tiel tanečníkov utvorené kamenné súsošie), zatratenie (zrútenie súsošia, zakrvaveného šat-
stva, trhanie červenej zástavy, symbolu komunizmu) a i. Ich činy, osud vytvorený harmonickými 
i disharmonickými choreografickými prvkami kolektívu, režisér podčiarkuje ešte nepríjemnou 
disharmonickou, disonantnou hudbou, v ktorej miestami zachytiť motívy známejších národných 
piesní. Táto časť je plná strihov, zastavení, zmien výrazových prostriedkov. Diváka nabáda sle-
dovať rozprávanie podfarbené Lennonovou piesňou Working Class Hero: If you want to be a he-
ro well just follow me... Ale na začiatku priam hrozivo zaznie posolstvo Josifa Vissarionoviča 
Stalina z novembra 1941, ktorým sa obracia na obyvateľov s výzvou brániť vlasť. Fadejevovo 
posolstvo k čitateľom svojej knihy, spoločný komsomolský sľub, to všetko sa odohrá medzi 
tanečnými strihmi.

Až v druhej časti Документ sa divák začína viac orientovať. Udalosti neplynú chronologicky. 
Režisér Dmitrij Jegorov člení rozprávanie do viacerých informácií, vychádzajúcich z oficiálnych 
dokumentov. Prvým je konfrontačný oznam Сталин – Фадеев. Jeho obsahom sú Stalinove ná-
mietky voči románu, ktorý nečítal, videl len prvú verziu Gerasimovho filmu Молодая гвардия. 
Výhrady vodcu sa týkali absencie zdôraznenia významnej úlohy komunistickej strany pri rozho-
dovaní mladých ľudí postaviť sa na obranu mesta. Fadejev sa spočiatku bránil politizácii umelec-
kého diela, ale napokon román z roku 1946 prepracoval a v roku 1951 vyšla jeho druhá verzia11 
v duchu Stalinových požiadaviek. Režisér znásobuje údernosť slov, úryvkov, citácií z materiálov 
prostredníctvom ich premietania v ruskom jazyku na zadné plátno horizontu neveľkého javiska 
a zároveň ich herci interpretujú sólovo či zborovo. (Paralelný anglický text beží na veľkých mo-
nitoroch po bokoch.)

11 Všeobecne známa a prekladaná do mnohých svetových jazykov je táto druhá verzia Fadejevovho románu Mladá 
garda. Nemáme k dispozícii prvú verziu, ktorú stiahli z knižníc vzápätí po Stalinových výhradách. Pre výskum narábania 
s materiálmi v petrohradskej inscenácii nie je relevantné poznanie tejto verzie románu. 
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Клятва pripomína vážnosť sľubu mladých komsomolcov pomstiť sa okupantom. Z tex-
tu tejto prísahy cítiť drsnú sovietsku propagandu, ktorá ovplyvnila celú generáciu.12 Kapitol-
ka Молодогвардейцы, zložená z úryvkov denníkov, podčiarkuje postupné dospievanie týchto 
detí. (Dnes možno nájsť paralelu u detí extrémistov Islamského štátu cvičených na zabíjanie 
nepriateľa, ale aj v iných vojnových konfliktoch.) List donských kozákov z októbra 1942 zasla-
ný Hitlerovi do Berlína, v ktorom sľubujú ríšskemu vodcovi oddanosť a Stalinovi smrť, ochot-
ných bojovať v radoch nemeckej armády, tvorí kapitolku Мать-Украина. Zaradenie listu do 
scenára vnímame ako opositum k rozhodnutiu mladých ľudí bojovať proti okupantom. Zároveň 
môže vyvolať otázky propagandy v prospech ruskej zahraničnej politiky. Ale jeho zamlčanie by 
bol zas protipól iného politického postoja inscenátorov. Písať, hrať o historických udalostiach 
prináša vždy riziko relatívnej pravdy (radenie dokumentov, použitie scénických a hereckých 
prostriedkov a i.), ako napokon zdôrazňuje nielen R. Dahrendorf, ale tieto umelecké diela sa 
môžu stať aj predmetom politických bojov vo vnútri spoločnosti.

Petrohradská inscenácia zdôrazňuje inú skutočnosť. Ako sa informácie, vzťahy, s ktorými 
spisovateľ narába v umeleckom diele, aj tie nepravdivé, zamieňajú za absolútne pravdy a aké 
ťažké je vyvracať, resp. zrelativizovať ich nemennosť. Dôvera Fadejeva v zdroj informácií 
v Krasnodone a ich voľné zakomponovanie do diela vyvolali nespokojnosť pamätníkov opiso-
vaných udalostí a žijúcich rodinných príslušníkov, aj súdne spory o očistenie osoby považovanej 

12 S rovnakým zanietením a s vierou v Stalina a jeho výzvy sa stretávame aj u hrdiniek Alexijevičovej knihy Vojna nemá 
ženskú tvár, o ktorých píšeme ďalej.

Молодая Гвардия. Санкт-Петербургский театр «Мастерская»  
Тeatr Мастерская, Санкт-Петербург, premiéra: 16. apríla 2015. Réžia: Maksim Didenko.  

Záber z prvej časti inscenácie. Foto: Daria Pičugina. Archív festivalu Russian Case Moskva.
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za zradcu.13 Spisovateľ zdôrazňoval, že jeho kniha je umeleckým dielom, nie dokumentom. Po 
Stalinovej smrti urobili všetci jeho druhovia sebakritiku, Fadejev nie. Keď ho Nikita Chruščov 
odvolal zo všetkých funkcií a kolegovia sa mu obrátili chrbtom, v máji 1956 sa zastrelil. V lis-
te na rozlúčku, ktorý oficiálne zverejnili až v roku 1990, sa priznáva, že nevidí možnosť ako 
ďalej žiť, pretože umenie, ktorému obetoval celý život, zadusili praktiky strany. Niektoré výpi-
sy z rokovaní Vojenského tribunálu bezprostredne po ústupe Nemcov z Krasnodonu, svedecké 
výpovede pamätníkov, úryvky zo spisu procesu očistenia mena V. Tretiakeviča, ktoré odznejú 
v inscenácii, ako aj Fadejevov list na rozlúčku, podčiarkujú antagonizmus ducha doby. 

13 Pripomeňme, že Fadejev sa ako predseda Zväzu sovietskych spisovateľov rozhodol sám splniť Stalinov príkaz napísať 
knihu o hrdinstve komsomolcov. Vojnoví korešpondenti Vladimir G. Ľaskovskij a Michail I. Kotov hneď po oslobodení 
Krasnodonu napísali príbeh o mladých hrdinoch do novín na pokračovanie a v roku 1944 vydali knihu Сердце смелых. 
Fadejev v roku 1943 kopíroval ich kroky, býval u matky Olega Koševého, aj on spravil z neho najväčšieho hrdinu, 
iniciátora podzemnej organizácie, na základe nepresných informácií označil za zradcu Viktora Tretiakeviča, ktorého 
Nemci tiež popravili (autor síce zmenil jeho meno, ale obyvatelia ho identifikovali), hoci skutočným vodcom bol práve on.  
V. Tretiakeviča posmrtne odsúdili za zradu. Rodine sa podarilo dosiahnuť rehabilitáciu až v roku 1960 (štyri roky po smrti 
spisovateľa) s odôvodnením súdu, že sa stal obeťou ohovárania. Nielen Fadejev, ale aj obidvaja korešpondenti uverejnili 
mnoho nepresných faktov, keďže nemali k dispozícii všetky informácie.

Молодая Гвардия. Санкт-Петербургский театр «Мастерская»  
Тeatr Мастерская, Санкт-Петербург, premiéra: 16. apríla 2015. Réžia: Dmitrij Jegorov.  

Záber z druhej časti inscenácie. Foto: Daria Pičugina. Archív festivalu Russian Case Moskva.
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Umelecké diela o udalostiach, ktoré vznikajú s minimálnym časovým odstupom alebo len na 
základe oral history nesú v sebe nebezpečenstvo nepresnosti. V tom je riziko dokumentárnej drámy 
a dokumentárneho divadla, lebo diváci sa stotožňujú s vyslovenými faktami, neraz podfarbenými 
emotívnymi zvukovými či obrazovými materiálmi. Väčšina divákov nemá záujem o preverovanie 
informácií z viacerých zdrojov, čoho sme svedkami aj pri sledovaní diskusií o predstaveniach na 
sociálnych sieťach. V internetových odozvách na inscenáciu Молодая гвардия prevládajú pozi-
tívne názory, len málo reakcií je negatívnych, niektorí diváci pomenovali prínos, kritickejšie sa 
vyjadrili k výberu úryvkov denníkov popravených komsomolcov a k záverečnej časti Жизнь.14

V nej tvorcovia vovedú vo filmovom dokumente diváka do Krasnodonu. Je zrkadlom doby 
– mladí ľudia nepočuli o skupine Mladá garda, hoci stoja pri jej pomníku, herci nečítali román, 
historici nezaujímavo vysvetľujú, kde našli dôležité objasňujúce aj protirečiace si dokumenty, vy-
vracajúce mnohé mýty. Tento informatívny a retardujúci štýl divákov nezaujal. Ide o akési post 
scriptum tvorcov, vzdialene pripomínajúce obsahovo silnejšie a umelecky invenčnejšie dopoveda-
nie mýtu o Pavlikovi Morozovovi.15

Na viacerých ruských či ukrajinských webových stránkach internetových encyklopédií s otvo-
reným obsahom možno nájsť rôzne informácie o tejto organizácii, aj o Fadejevovi. Divák má 
možnosť vypočuť si aj jeho prejav na straníckom zasadnutí, kde spisovateľ odsúdil dielo Borisa 
Pasternaka. Hľadanie komparácií prác, ako to v divadelnej podobe ponúkajú mladí tvorcovia, je 
dosť obťažné. Petrohradská inscenácia nikoho nesúdi, neodsudzuje, prináša viacero nových in-
formácií a dáva ich do časových súvislostí, čím vyvracia mnohé fámy a mýty spojené s činnosťou 
Mladej gardy a Fadejevovým románom. V závere prvej časti sa nevyhla školáckej chybe, keď 
sa opýtali divákov či čítali Fadejevov román, či títo mladogvardejci boli hrdinovia alebo obete  
a či by sa dnes dobrovoľne prihlásili do vojny. Týmto posunuli umelecký dokument divadelného 
tvaru do roviny riadenej politicko-publicistickej diskusie.16

Ruskí divadelníci sa v posledných dvoch desaťročiach častejšie vracajú do minulosti (napr. téma 
GULAG-ov, nástup Lenina, Stalina), prehodnocujú dovtedajšie šírené informácie, pracujú s archívnymi 
materiálmi. Ich cieľom je odkrytie mýtov a ich vyvrátenie, preto záujem o Mladú gardu po zverejnení 
výsledkov hĺbkového výskumu vedcov v 90. rokoch a pri 70. výročí od skončenia vojny neprekvapí. 

Ženský a mužský pohľad na vojnu 
Dôležité je hovoriť aj o tom, ako môže časový odstup ovplyvniť hodnotenie udalostí, spomienok, ako 

pôsobí prežitie mnohých vojnových tráum na ďalší život človeka, jeho zaradenia sa do spoločnosti.
Nobelovská autorka Svetlana Alexijevič17 v knihe У войны не женское лицо18 pracovala metó-

dou oral history. Šesť rokov zbierala materiál výlučne z rozhovorov s bývalými vojačkami Veľkej 

14 Pozri http://www.vteatrekozlov.net//спектакли/молодая-гвардия/. 
15 O inscenácii Павлик – мой Бог, Театр им. Йозефа Бойса, Документальный дом «Первое кино», Театр.doc viac 
Podmaková, D.: Two worlds of documentary theatre. In: Slovenské divadlo, 2013, roč. 61, Special Issue, s. 72-86. Vyšlo 
aj Podmaková, D.: Dva svety dokumentárneho divadla. In: Slovenské divadlo, 2011, roč. 59, č. 2, s. 130-144.
16 Na festivalovom predstavení v Moskve prerušil rozpačitosť divákov pán stredného veku s kritickými názormi na 
dnešnú mládež, ktorú označil za konzumnú, žijúcu vo svojom virtuálnom svete. Na otázku, ako by sa on zachoval, 
lakonicky odvetil: „Ak by prikázali, šiel by som, tak ako nám prikázali odísť bojovať do Afganistanu,“ čím sa začala 
zbytočná diskusia, ktorú z javiska striktne ukončili. 
17 Bieloruská autorka Svetlana Alexandrovna Alexijevič (bielorusky Святлана Аляксандраўна Алексіевіч, po rusky 
Светлана Алексиевич) v súčasnosti opäť žije v Bielorusku, píše po rusky. V roku 2015 získala Nobelovu cenu za 
literatúru.
18 Autorka dokončila knihu v roku 1983. V roku 1984 niektoré časti knihy uverejnil časopis Нёман, novinársku verziu 
časopis Октябрь. V roku 1985 kniha vyšla naraz v niekoľkých vydavateľstvách v Minsku i v Moskve. Prvé texty vyšli 
po zásahoch cenzorov a autocenzúry. Celý text, aj s autorkinými úvodným slovom, vyšiel neskôr v 90. rokoch. Ruská 
verzia knihy У войны не женское лицо je k dispozícii online, kniha vyšla neskôr v angličtine pod rôznymi názvami.



271

vlasteneckej vojny z rôznych častí bývalého územia ZSSR. Mnohé z nich sa vyspovedaním bie-
loruskej investigatívnej novinárke oslobodili z toho, čo ich ťažilo v spomienkach. Niektoré nesú-
hlasili s uverejnením prepisu, báli sa odhalenia skrytých pocitov ženskej duše. Viaceré z nich po 
skončení vojny a po návrate domov považovala rodina i cudzí ľudia za ľahké ženy, ktoré spávali 
v zemľankách zahrievajúc sa spolu s mužmi, aby nezmrzli. 

Sú to krátke jednoduché príbehy, na ktorých je najvzácnejší ženský uhol pohľadu. Ženy sa 
pozerajú na život, umieranie, oblohu, krv, zabíjanie, vari aj na disciplínu inak ako muži. Je to 
materský, poetický, sčasti logický pohľad na sled vecí. Alexijevič nepísala dejiny vojny, ale ako 
sama hovorí „dejiny citov“. Je to bolestivé rozprávanie o tom ako sa ženám nechcelo umierať, 
ako je pre ženy neznesiteľné zabíjať, veď žena má dávať život, nie ho brať. Jedna z postáv otvo-
rene priznáva: „Tak nás vychovali – vlasť a my – bolo pre nás jedno a to isté.“19

Iveta Horváthová, autorka inscenačného divadelného scenára pre martinské uvedenie literárne-
ho textu Vojna nemá ženskú tvár20 komponuje svoju hru ako dokumentárne rozprávanie spomienok. 
Prevláda informatívny charakter oznamovania faktov. Je paradoxné, že účinky tohto rozprávania 
aj v jeho divadelnej podobe sú po vyše sedemdesiatich rokoch od vojny, silnejšie ako divadelné 
spracovanie pred vyše tridsiatimi rokmi v známom moskovskom Divadle na Taganke.21

Režisér Anatolij Efros si vtedy tiež pripravil scenár sám. Na inscenácii spolupracovala aj 
autorka, ktorá bola už známou osobnosťou a za knihu dostala viacero vyznamenaní. Efros mal 
sťaženú situáciu, lebo do Divadla na Taganke nastúpil po vynútenej emigrácii Jurija Ľubimova22. 
Herci, ale najmä verejnosť si pamätali nezabudnuteľnú Ľubimovovu inscenáciu А зори здесь 
тихие... (1971) podľa novely Borisa Vasilieva. Úsporným a emotívnym divadelným jazykom 
rozprávala o nezmyselnej smrti piatich mladých dievčat pod velením staršinu Fedota Vaskova. 
Vasiliev spomína, že cieľom Ľubimova nebolo diváka rozplakať, ale dojať ho, emocionálne 
nabiť. Aby v divadle mlčal, lebo plakať a spomínať môže až doma.23 Pripomeňme len dva ob-
razy, ktoré zostávajú v pamäti desiatky rokov. Základným scénografickým prvkom bola korba 
nákladného auta, ktorá sa dala rozobrať a plnila viacero znakov. Doslova šokujúco pôsobilo 
záverečné zobrazenie nenaplnenej túžby už nežijúcich dievčat: tancujúce dosky v rytme valčíka, 
čoraz rýchlejšie a pri stále hlučnejšej hudbe. Diváci netlieskali, vychádzali mlčky, pozerajúc na 
päť večných svetiel umiestnených v prázdnych nábojniciach na schodišti hore k bufetu.

V Ľubimovovej inscenácii na začiatku 70. rokov nebol nepriateľom len fašista. Vinníci boli 
aj vlastní, ktorí poslali neskúsené dievčatá proti nemeckej výsadkárskej jednotke. Aj Alexijevi-
čovej hrdinky rozprávajú skoro o rovnakých radostiach, o svojej nevedomosti a neskúsenosti, 
ako píše Vasiliev (veľké čižmy, ktoré sa dievčatám vyzúvali, a preto ich často stratili, pokračujúc 
v chôdzi naboso, význam správneho omotania nôh onucami do čižiem, z ktorých si spočiatku 
šili bielizeň, maličkosti, ktoré ich potešili a pri ktorých stratili pozornosť tak, že prišli aj o život, 
napr. možnosť vykúpania sa v rieke a i.). Obidvaja autori zdôrazňujú túžbu dievčat slúžiť vlasti, 
nenávidieť okupanta, ktorý vtrhol do ich vlasti a ničil všetko, čo mu prišlo do cesty, neštítiac 
sa zabíjať krutou smrťou deti a ich matky. Alexijevič však poukazuje aj na príkaz Stalina, že 

19 Alexejevič, Svetlana – Horváthová, Iveta: Vojna nemá ženskú tvár. Inscenačný scenár Slovenského komorného 
divadla, s. 7. 
20 Kniha vyšla na Slovensku po prvý raz v roku 1990. Prvé vydanie necenzurovanej verzie s autorkiným úvodom 
s odstupom rokov vyšlo až v roku 2015, v roku 2017 vyšlo už jej tretie vydanie. 
21 Светлана Алексиевич: У войны не женское лицо. Dramatizácia a réžia Anatolij Vasilievič Efros. Moskovské 
divadlo drámy a komédie na Taganke, 1985. 
22 V roku 1984 bol Jurij Petrovič Ľubimov v zahraničí, v jeho neprítomnosti mu v ZSSR odňali sovietske občianstvo.
23 Абелюк, Евгения – Леенсон, Елена: Таганка: личное дело одного театра. Москва: Новое литературное 
обозрение, 2007, s. 110. 
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sovietsky vojak nesmie zutekať z boja, nesmie ustupovať, takýto čin sa rovná dezercii a trestá sa 
smrťou (obdobný príkaz však platil aj pre nemecká vojská). 

Efrosova inscenácia У войны не женское лицо (1985) mala dimenzie konkrétnejších prí-
behov ako Ľubimovova А зори здесь тихие.... Postavy akoby dostali skutočnú tvár. Na zadný 
horizont umiestnil fotografie portrétov už starších reálnych vojačiek veteránok aj s vyzname-
naniami. Za dlhým stolom sedeli oproti sebe dve generácie. Tí, čo prežili útrapy, na ktoré jedni 
chcú spomínať, druhí nie a ich mladé podoby. Alexijevičovej rozprávanie bolo inscenované ako 
diskurz. Okrem žien vystupovalo na javisku aj veľa mužských postáv, o ktorých ženy hovoria.24 
Mali tu významnú rolu. Nepriamo posúvali dej, pritom práve S. Alexijevič píše, že nie je cieľom 
sprostredkovať výpovede žien cez mužskú prítomnosť, optiku.25 V závere Efrosovej inscenácie 
výtvarník umiestnil na zadný horizont fotografie mladých „hrdiniek“. Do nich sa spätne prevteli-
li vojačky veteránky. Koncom 80. rokov malo Divadlo na Taganke na repertoári obe inscenácie, 
diváci mohli porovnávať. Ľubimov sústredil rozprávanie do šiestich postáv, pracoval s metafo-
rou, u Efrosa sa hrany otupili väčším počtom len ilustrujúcich postáv. Čisto ženské rozprávanie 
režisér stereotypne zasadil do mužského sveta. 

Mladých čitateľov a divákov Alexijevičovej knihy zaujíma téma najmä preto, že sa neospe-
vuje hrdinstvo vojnových veteránok, ale kladú sa otázky aj prostredníctvom spomienok, otvára-
nia tráum, ktoré dnes môžu niekedy vyvolať aj úsmev. 

Martinská divadelná inscenácia Vojna nemá ženskú tvár26 prináša nové divadelné uchopenie. 
Iveta Horváthová vybrala z množstva monológov-rozpomienok len niektoré. Popri naivnej pred-
stave o vojne, boji, neznalosti, prevláda téma mladého veku (aj matiek, ktoré nechali u starých 
rodičov či susedov svoje malé deti a šli bojovať za slobodu), poznávania tela, lásky, života, ako 
aj zvýraznenia ženského pohlavia. Mnohé ďalšie (napríklad utopenie plačúceho dieťaťa samou 
matkou, aby ho nepriateľ nepočul, a iné) nezaradila do scenára. Sústredila sa na vnútorný kon-
flikt vojenského myslenia (nepriateľ, príkaz zabiť bez ohľadu na to či je to žena, dieťa, potláčanie 
citov), na strach žien, ich chuť žiť, naučiť sa nenávidieť nepriateľa, ľúbiť, túžbu zostať ženou... 
Poetický názov У войны не женское лицо27 sľubuje emócie. Martinská inscenácia z roku 2017 
ich vyvoláva nepriamo, cez informatívny, skoro neosobný štýl. V tom sa líši od interpretácie 
tejto knihy v 80. rokoch.

Režisér Marián Pecko naštudoval dramatizáciu Alexijevičovej knihy oral history v Štúdiu 
Slovenského komorného divadla v Martine. Odkrytý priestor umožňuje nástupy z bokov i zoza-
du. Pár stoličiek, kreslá, neskôr pribudne stôl, staré nosidlá na kolieskach pre ranených, vzadu 
klasické dvojdverové lietacie dvere, naľavo kútik s umývadlom a zrkadlom. Úsporný mobiliár 
dopĺňa pár rekvizít (drevený kufor, obyčajná hranatá nenalakovaná truhla, mikrofón a i.). Muž-
ské velenie je oddelené od sveta žien v hranole s priesvitnými stenami, asociuje nedostižnosť 
pre obyčajného smrteľníka. Sedem herečiek rozpráva príbeh o druhých, neraz interpretujú aj 
viacero postáv. Niektoré zostali v anonymite, iné majú mená aj s presnejším popisom útvarov, 
kde slúžili. Ich prejav je neosobný, hoci nie všetky zvládajú tento rozprávačský štýl, niekde 
skĺznu aj do neprirodzenej štylizácie. V intonácii ich rozprávania, pohybe, mimike prebleskuje 

24 Cez ruské webové prehliadače si možno pozrieť televízny záznam tejto inscenácie z roku 1988. Kvalita snímky je nízka. 
25 Pozri úvodné strany knihy У войны не женское лицо. Autorka vychádza zo slovenského vydania: Alexijevič, 
Svetlana: Vojna nemá ženskú tvár. 3. vydanie. Žilina: Absynt, 2017, s. 7-34. 
26 Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár. Slovenské komorné divadlo Martin, premiéra  
13. 1. 2017, réžia Marián Pecko. 
27 Názov knihy je vlastne citát z prvých riadkov románu bieloruského spisovateľa Alesa Adamoviča Война под 
крышами. Adamovič písal aj úvody do prvých ešte cenzurovaných kníh S. Alexijevičovej.
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ľudský faktor, človečina, ktorej sa nechcú vzdať. Viaceré situácie zahrajú. Prioritou je však ne-
emocionálne rozprávanie o emocionálnych zážitkoch (prvá menštruácia, túžba po čistej bielizni, 
láske, nehe, šok z prvých výstrelov, strach zo zabitia inej osoby atď.). Ich priznania, výpovede 
sú silné aj v akustickej rovine, bez obrazu. Herečky kladú všeobecné, priam rečnícke otázky, na 
ktoré aj odpovedajú. 

Na podporenie dokumentárnej formy využil režisér tri obrazovky, na ktoré sa premietajú  
a titulky a doplňujúce texty, ktoré približujú fakty a osvetľujú mnohé dobové súvislosti (paralela 
s inscenáciou Молодая гвардия). V úvode neosobné riadky spravodajsky oznamujú koľko ľudí 
bojovalo v sovietskej armáde, koľko z toho bolo žien, že mnohé slová pre ženský rod sa zrodili 
práve na vojne. Vo výpovediach postáv prevažujú naivné vyznania o ideáloch, o viere v Stali-
na, vlasť. Priznávajú sa, že keď sa dobrovoľne prihlásili na front, nevedeli, čo je vlastne vojna. 
Neverili, že môžu zomrieť, chceli prežiť, na fronte im pomáhali slová ústrednej vojnovej piesne 
Священная война, začínajúca sa textom „Вставай, страна огромная...“.

 Na pochopenie tohto ideálu, v túto vieru, zaradila autorka dramatizácie do textu po rusky aj 
po slovensky krátky článok Iľju Erenburga Убей!, ktorý počas hlasnej vojenskej piesne interpre-
tovali jediní dvaja muži v inscenácii.28 Text kričia do mikrofónov, prekrikujú burcujúcu vojenskú 
pieseň. V takomto paralelnom prejave sa význam Erenburgových slov stráca, respektíve sa do-

Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár.  
Slovenské komorné divadlo Martin, premiéra 13. januára 2017.  
Réžia: Marián Pecko. Foto: Branislav Konečný. Archív divadla.

28 Erenburgov text vyšiel v novinách dva týždne pred Stalinovým Príkazom č. 227, známym ako Ни шагу назад! [Ani 
krok vzad!]
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Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár.  
Slovenské komorné divadlo Martin, premiéra 13. januára 2017.  
Réžia: Marián Pecko. Foto: Branislav Konečný. Archív divadla.

stáva do inej, priam nepriateľskej roviny. Viacerí historici s odstupom času vyčítali Erenburgovi, 
že práve jeho slová spustili nenávistnú kampaň proti nepriateľovi. Lenže vojakov, ktorí prechá-
dzali frontom a všetko videli, nemuseli burcovať. Erenburgove slová im dávali silu, bojujúce 
strany vždy využívajú všetky formy aj psychologickej vojny. Mnohé z týchto žien sa priznávajú, 
že po návrate z vojny nevedeli svojim deťom vysvetliť, prečo sa ľudia vzájomne zabíjajú. Práve 
počas spomínanej piesne a Erenburgovom texte sa na pozadí zadnej strany zaťahuje záves, sym-
bolicky osvietený na červeno (metafora sovietskej vlajky a tézy „Sovietsky človek sa smrti ne-
bojí“), čím sa podčiarkuje negatívny význam sloganu. Informatívna časť rozprávania sa preklopí 
do odvíjaného deja (výstup s Nemcom, ktorého majú zastreliť, vyhýbanie sa strelám, umieranie 
vo „vydobytej“ čistej bielizni, rozprávanie sestričiek o zomierajúcich vojakoch, poprava mladé-
ho vojaka, ktorý ušiel z boja, inscenovaný dialóg o tom, ako sa ešte ani nemilovali a už zomrú, 
ako nestihli spoznať telesnú lásku, ako telá v strese na túžbu po sexe nereagujú). Najemotívnej-
šia a priam nepochopiteľná je príhoda lekárky kapitánky Jefrosinie Breusovej o tom ako sa jej 
podarilo presvedčiť maršala Konstantina K. Rokossovského už vo Východnom Prusku, aby jej 
na prevoz manželovho tela domov do Ruska poskytol lietadlo. Jedna z mála ľudských príhod je 
v knihe aj v inscenácii (vyjadrenej obyčajným pokľaknutím si jednej, hneď na to všetkých žien 
pred maršalom) opozitom k tvrdosti ruských veliacich generálov.29

29 Maršal Konstantin Konstantinovič Rokossovskij, pôvodom Poliak, bol jeden z najvýznamnejších sovietskych vojno-
vých veliteľov počas druhej svetovej vojny (velil pri bitke pri Stalingrade, pri Kursku a i.).
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Dvaja mužskí predstavitelia stvárňujú Rusov, Nemcov, pozitívne i negatívne postavy. Sú 
doplnkom k divadelnému rozprávaniu žien o zážitkoch na fronte, v tyle s rodinou a i. Silným 
zážitkovým momentom týchto žien v už zdevastovanom Nemecku je zistenie, že nemecká kra-
jina je oveľa bohatšia ako ich, preto nevedeli pochopiť, za čo Nemci bojujú. Veď mali doma 
v termoskách skutočnú kávu, biele obrusy, porcelán, kvetináče... Ženy-vojačky v tomto prostre-
dí nemecké dieťa pohladili, muži-vojaci začali termosky rozbíjať. Tieto výpovede v čase začí-
najúcej opätovnej studenej vojny akoby zdôrazňovali len záporné stránky sovietskeho vojaka, 
z interpretácie textu sa vytratil cieľ – vyhnať nepriateľa z vlasti.

Martinský divadelný obraz rozprávania žien – vojačiek nie je obvinením nemeckých okupan-
tov,30 ich zatrpknutosť smeruje do vlastných radov: proti mužom, ktorí si privlastnili víťazstvo, 
vytvorili vlastné dejiny, bez žien. Na otázku „Kto je na vine? Hitler...sovietska moc, Stalin, 
čistky, fašistky...čerení, bieli, hnedí...,“31 explicitne neodpovedá, hoci scénickými prostriedkami 
podporuje odmietanie Stalinovej politiky. Dokumentárny charakter inscenácie sa miestami mie-
ša so štylizovanými výstupmi, zbytočne exaltovanými prejavmi. 

Slovenská inscenácia Vojna nemá ženskú tvár vysiela v dnešnej dobe mnohých vojnových 
ohnísk významné posolstvo. Smerom k politikom, mužom, ženám, hovorí o význame a zmys-
le života. Zároveň je aj politickým prejavom odmietajúcim tvrdých vodcov, „sovietsku“ moc,  
k čomu prispieva aj Alexijevičovej vystupovanie proti ruskej politike. 

Divadlo má schopnosť byť politickou platformou každej doby a súčasné (dokumentárne) 
divadlo to využíva. Či cez staršie texty (politicko-filozofujúci Brechtov dialóg), či otváraním 
tém pravdivosti faktov v umeleckom diele, ktoré majú dosah na osudy ľudí (Fadejevov román 
Mladá garda) a či inscenovaním najnovšej literárnej tvorby, ktorá sa vracia do minulosti (oral 
history S. Alexejevičovej).

Theatrical Paradigms in Contemporary Slavic Culture 
The War Theme in Dramatic Images

Dagmar Podmaková

Based on three productions of two cultures, the study presents a new approach of documentary theatre-makers. The pro-
duction of Brecht’s Refugee Conversations (The Access Point Festival, St. Petersburg), with the conversations in source text 
and in actual reality taking place at a train station, brings into the open – despite the currentness of the content of conversations 
– the indifference of indirect audiences, travellers waiting for their train. The second production by St. Petersburg theatre-
makers The Young Guard (Masterskaya Theatre, St. Petersburg) brings to the fore the myth of events and of individual heroes, 
as build-up in this novel by Alexander Fadeyev, against the backdrop of historical events, artistic adaptations of the theme and 
of the present. The production uncovers numerous new facts and points out how a work of art turns into an object of political 
struggle inside society. The dramatisation of the work by Nobel prize winner Svetlana Alexievich War Does Not Have a Wom-
an’s Face (Slovak Chamber Theatre in Martin) does not glorify the heroism of female military veterans but rather, through 
their reminiscences, through informative and detached acting, it poses questions about the purpose of senseless suffering. In 
our modern times, with multiple hotbeds of armed conflicts witnessed globally, it brings a deep message about the meaning 
and purpose of life. The message contains a new kind of catharsis and is intended to appeal to politicians, men and women. 

30 Tak napokon nevyznieva ani Alexejevičovej kniha, tá je dnes skôr kritikou sovietskeho systému.
31 Alexejevič, Svetlana – Horváthová, Iveta: Vojna nemá ženskú tvár. Inscenačný scenár Slovenského komorného di-
vadla, s. 60.


