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Sekeru, čo mužov vraždí, nech mi dakto podá rýchlo!
Klytaimnestra

MLADUCHA (30)
PROSTREDNÁ (50)
STARENA (90)
4 SESTRY (papuľnaté suky)

Tri postele, pre Mladuchu, Prostrednú a Starenu, a taktiež tri domy a zá-
roveň väznice, kde sa štyri papuľnaté sestry zdržujú najmä v posteliach 
a kde je vždy viac ľudí ako postelí, a dvere majú kľúčové dierky a otvory 
na vkladanie jedla, a pije sa z pohárov s násoskou, a pohľad mieri na polia, 
kde zo stromov nik nezberá ovocie, a najvyšší z nich rastie na konskom 
hrobe až do nebies, a medzi koreňmi a kôrou prebývajú ľudia a zvery, 
a z javiska sa smerom k publiku týči sudcov trón, a do zeme sa z kríža 
zrútil Spasiteľ a súd spoznáva svoj ľud.

Všetky práva vyhradené, hlavne právo na uvedenie v profesionálnych i ochotníckych  
divadlách, na verejný prednes, sfilmovanie, rozhlasové a televízne prenosy, ako aj pri použití  
iných audiovizuálnych nosičov. Týka sa to aj jednotlivých úryvkov.



9 6

„zrúcaniny pochopíme, 
až keď sa sami staneme zrúcaninami.“

heinrich heine

„buď pochválený, nikto“
paul celan

hra sa neodohráva vo viedenskej prímestskej záhrade, ktorú neobklopujú 
múry a nerastú tam exotické rastliny.
neodvíja sa medzi kvetmi, z ktorých sa nešíria zvodné vône. nehrá sa me-
dzi plodmi, čo sú len na ozdobu.
nie je to útočisko.

OSOBY —

pán hocikto 
manželka pána hocikoho 
chlipnosť smrť
matka pána hocikoho
tučný bratranec 
chudý bratranec 
zúbožený sused pánboh 
mamon
dobročinnosť
(čertovská) dobrá spoločnosť

PRESTÁVKY —

/ jeden gong 
// dva gongy 
/// tri gongy 

Všetky práva vyhradené, hlavne právo na uvedenie v profesionálnych i ochotníckych  
divadlách, na verejný prednes, sfilmovanie, rozhlasové a televízne prenosy, ako aj pri použití  
iných audiovizuálnych nosičov. Týka sa to aj jednotlivých úryvkov.
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SCÉNY A MEDZISCÉNY

európin útek do európy
 1) sestry času
spravodlivosť pre všetkých (karneval)
 2) sen jedného počatia
nehoda
v lese je boh, ktorý dorastá
 3) zbor vedychtivých
bohyňa slnka

hra pre najmenej štyroch, ešte lepšie pre piatich, alebo podľa možnosti pre 
čo najväčšie množstvo hercov: najlepšie pre celý ansámbel.

zbor sestier pozostáva z dvoch osôb; sestry času a malí králi z troch osôb; 
zbor upratovacích čiat podobne ako zbor vedychtivých minimálne z troch; 
deti z viacerých osôb.

európa

a

býk
zbor sestier
sestry času
život
malí králi
učenec
dvaja sedliaci
dieťa
dobyvateľ
kňaz
farár
zbor upratovacích čiat
dúha
vedec
zbor vedychtivých
deti
atď.

/.../ označuje zborovú reč
pasáže, v ktorých vystupujú viaceré osoby, sa inak prednášajú striedavo.

Všetky práva vyhradené. Všetky práva na verejné uvádzanie (o. i. právo na scénické uvádzanie,  
právo na verejný prednes, právo na sprístupnenie verejnosti a vysielacie právo) môžu byť získané  
iba v spoločnosti Suhrkamp Verlag a vyžadujú si jej predchádzajúci písomný výslovný súhlas.
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