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grafıcký dizajn Marcel Benčík

Niekoľko otázok pre autora Daniela Doubta

Doktorandke Eugénii V., ktorá na Ústave divadelnej a fılmovej 
vedy SAV píše dizertačnú prácu o Danielovi Doubtovi a jeho tvor-
be pre divadlo, sa podaril husársky kúsok, keď odchytila nepola-
piteľného autora v jednom z pitoreskných bratislavských gastro-
nomických zariadení a stihla mu položiť niekoľko otázok na telo. 

Komédia má na prvý pohľad trochu nekomediálny názov – 
Vzkriesenie. Prečo práve Vzkriesenie?

Podľa mňa je to dokonale komediálny názov… Alebo vám 
vzkriesenie pripadá ako tragická udalosť? Komédia neozna-
čuje hru s frkmi, komédia je od antiky označením pre hru, kto-
rá sa do dobre skončí. Dante Alighieri nenazval svoju básnic-
kú skladbu Božskou komédiou preto, lebo sú tam račkujúci 
policajti, koktajúci Maďari alebo iné konštanty vo svete tak 
obdivovaného slovenského humoru, ale hlavne preto, lebo to 
s Dantem na konci dobre dopadne. Nepoznám lepší koniec 
ako vzkriesenie, preto je to dokonalý názov pre komédiu… 
teda, vlastne… ak je niekto kurevník, ktorý celý život kefoval 
nejaké sekretárky a ktorý si to po vzkriesení pekne odserie 
v pekle, tak to áno… to potom rozumiem, že mu vzkriesenie 
veľmi komediálne neznie…

Čo Vás inšpirovalo, aby ste vybrali ako miesto príbehu Rusko?

Keďže ide o dramatizáciu poviedok, ktoré sa odohrávajú v Rus-
ku, preložiť miesto deja do iného štátu, napríklad do Vietna-
mu, mi pripadalo trochu nevhodné, možno až nezmyselné.

Mali ste hotový predobraz postáv, alebo sa pri Vašej tvorbe 
vynárali v príbehu postupne?

Keďže ide o dramatizáciu poviedok, postavy boli hotové 
predtým, ako sa mi počas tvorby začalo čokoľvek vynárať.

Dosť často počuť názor, že napísať dobrú komédiu je oveľa 
ťažšie ako vážnu hru, drámu. Aký názor máte Vy?

Áno, je to pravda. Napísať komédiu je oveľa ťažšie ako tragé-
diu. Písanie tragikomédie je preto o trochu ľahšie ako písanie 
komédie, ale zase nie také ľahké, ako napísanie tragédie. Ale 
zas napísať veršovanú tragikomédiu je takmer také ťažké ako 
napísať neveršovanú komédiu. A všetko závisí, samozrejme, 
aj od rozsahu, takže napísať veršovanú tragédiu v piatich dej-
stvách je skoro také ťažké, ako veršovanú tragikomédiu v šty-
roch dejstvách, či neveršovanú komédiu v troch dejstvách. 

Daniel Doubt.

Narodil sa 1600 kilometrov od Moskvy. (Pre 
porovnanie – Anton Pavlovič Čechov sa na-
rodil len 1000 kilometrov od Moskvy. Shake-
speare 2500. Doubta teda môžeme zaradiť 
niekde medzi Shakespeara a Čechova, bohu-
žiaľ, len čo sa vzdialenosti rodiska od Moskvy 
týka). Hoci Doubt nikdy neovládal azbuku, 
jeho takmer najobľúbenejším stromom bola 
hneď po jedličke, lipe, javore a dube práve 
breza, ktorú mal najradšej vo forme hája. Hoci 
ruské vajce nikdy nemal vyslovene rád, keď 
mu ho ponúkli, zjedol, a tento kladný vzťah 
k ruskej kultúre sa prejavil aj v jeho tvorbe, 
ktorej celkom zanedbateľná časť (dramati-
zácia poviedok Ruzkej Klaziky) sa odohráva 
práve v Rusku.

Aj keď z textu hry to môžeme vytušiť, predsa len – aký alebo 
koho humor je Vám osobne blízky? (možno Allenovský…?)

Veľmi blízky je mi humor Gregoryho W. Sharidana a Vsevoloda 
Michailoviča Pstružinského. Ale rozosmeje ma aj Ján Rejdovský.

Čo nové, či iné prinesie Vzkriesenie divákom a čo očakávate, 
že si vyberú z hry pre seba?

Hlavne si želám, aby diváci boli zdraví, lebo keď je človek 
zdravý, všetko ostatné je v poriadku, no keď je chorý, tak je 
to, myslím, zlé. Neviem, či je táto myšlienka dostatočne zro-
zumiteľná pre divákov, ale trochu si s vami zafılozofovať nik-
dy nezaškodí.

Réžie divadelnej inscenácie hry sa ujal umelecký šéf žilin-
ského divadla, Eduard Kudláč. Poznáte jeho režijnú tvorbu. 
Čo myslíte, že bude jeho špecifıckým osobným vkladom pri 
interpretácii Vašej hry? 

Eduard Kudláč, ktorý je v našom divadelníctve pokračovate-
ľom poetiky Karola L. Zachara prinesie iste na javisko diva-
delný sviatok plný harmonizujúcich tónov, nežných, múzic-
kých pohladení duše i chvíľ takej divadelnej kontemplácie, 
ktorým sa vyrovná snáď len jarná prechádzka v prírode. 

Fenomén tzv. Ruzkej klaziky 

S Ruzkou klazikou som sa prvýkrát stretol pred piatimi rokmi, 
v čase, keď sa o nej nepísalo ani zďaleka tak často ako dnes. 
Kolegyňa, ktorá v tom čase učila na FIF UK ruskú literatúru 
mi raz rozprávala o študentovi, ktorý jej na skúške z klasickej 
ruskej literatúry zasvätene a sebavedome prerozprával akýsi 
nechutný príbeh plný fekálneho humoru a tých najzvrátenej-
ších obscénností a bohorovne tvrdil, že ho napísal Dostojev-
skij. Kolegyňa by to za iných okolností pokladala za obyčajnú 
drzosť študenta, ktorý sa nenaučil na skúšku a snaží sa blafo-
vať, ibaže študent patril k tým najpoctivejším v ročníku a nik-
dy predtým u neho takéto správanie nepozorovala.

Čoskoro som na túto príhodu zabudol, keby som asi o rok 
na to nečítal v novinách správu o kamióne, ktorý colná polícia 
zadržala na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. Col-
níci tam pomerne často narazia na kamión, ktorý vezie lacné 
kópie značkového oblečenia z Číny (adidad, nikhe), tentokrát 
však v kamióne neboli kópie šiat ani parfémov – boli tam kni-
hy. Dostojevzski, Tolsztoi, Toorgenef – lacné náhražky trvalých 
literárnych hodnôt pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť čítať sku-
točnú, čitateľsky náročnú ruskú klasiku. Môj známy – novinár, 
ktorý článok napísal – mi povedal, že hlavne na odľahlých ge-
merských a novohradských dedinách sa pomerne často stre-
tol s ľuďmi, ktorí mali na poličke nejakého „Čehova” a mysleli 
si, že keď si prečítali tieto lacné zlátaniny, sú kompetentní za-
vätene diskutovať o veľkých témach ruskej klasiky ako je Boh, 
láska, nesmrteľnosť, zločin, trest a smrť. Nedali si vysvetliť, 
že skutočný Čechov má v mene o jedno „c” naviac a že nikdy 
nenapísal obscénnu poviedku o kozákovi, ktorého najvernej-
ším druhom je jeho kôň. (Nebudem radšej rozvádzať, o čom tá 
poviedka bola.) S ľuďmi odchovanými na takýchto lacných kó-
piách ruskej klasiky, alebo – ako ju novinári v poslednom čase 
nazvali: ruzkej klaziky – sa potom ťažko diskutuje o  veľkých 
otázkach bytia, pretože ruzká klazika síce na prvý pohľad sku-
točne výberom tém, postáv a prostredia pripomína Dostojev-
ského, Tolstého, či Turgeneva, ale jej hodnoty prestávajú byť 
aktuálnymi už po druhom prečítaní. 

Pár mesiacov po objavení kamióna s fejkovou ruskou klasikou 
ma priateľ z mimovládnej organizácie upozornil na neľudské 
podmienky, v ktorých sa táto fejková klasika píše. Autori, 
ktorí sa falšovaním ruskej klasiky živia, sa vraj pravidelne zú-
častňujú na tvorivých campoch v zapadlých končinách seve-
rovýchodnej Číny. Správy o týchto campoch priniesol začiat-
kom minulého roka reportér Amnesty International Peter G., 
ktorý v jednom z týchto campov istý čas pobudol, vydávajúc 
sa za emeritného profesora ruskej literatúry so špecializáciou 
na Gončarova. 

Do campov prijímajú väčšinou vyslúžilých profesorov literatú-
ry, najlepšie epileptikov, ktorých nútia piť litre vodky, zakladať 
anarchistické krúžky a hádať sa o existencii Boha, aby sa čo 
najviac priblížili životným podmienkam, za ktorých sa písala 
skutočná ruská klasika. Smiešne honoráre, ktoré zarobia za 
písanie, ich prinútia prehrať v miestnom kasíne, vernej replike 
toho drážďanského, v ktorom rozhádzal svoje honoráre F. M. 
Dostojevskij. Keď už starí a vyčerpaní spisovatelia nevládzu 
písať, vpustia vraj medzi nich ešte krásnu cynickú osudovú 
ženu, ktorá im vyrve z hrude srdce a posledný román. 

Ján Štraserr

riaditeľ divadla Anton Šulík 
umelecký šéf Eduard Kudláč 
šéfka výpravy Eva Kudláčová–Rácová 

Inscenáciu uvádza Mestské divadlo Žilina 
s fınančnou podporou 
Nadácie Tatra banky.
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