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SCHIWE (s ,iTavou): Nnozaj Je to tak dávno, čo pani von P.ssen•Strlnd 

bcrgová stála naposledy nn jnvisku? Aká škoda! O čo všetko prišlo dlvndclnč 

umenie, kecľ ste sn dobrovoľne stiahli zo scény ... 

STRJNDBERG (namrzene): Len sa ncpoondite. Divadlo to prežilo v šťastí 

a zd r:,ví. Aj umeniu sa skvele darí. Ale je pravda, že si m,i vzala. aby mojím 

prostrcclníctv<)m spravila kariéru. Bol som zaľúbený a sprostý a ona mala 

pred očami Iba svoju kariéru. Taká môže byť pravda Jednoduchá. Oč:1rujúcn 

žena, namojveru. 

SIRI: Pozrime so, takto sa píšu dejiny! Doriti, to ma vie teda 

riadne naštvať. A nezabudni dodat, Augustík môj. že som skončila v man• 

zclstve a drela ako slúžka, ako krava pc,čas siedmich chudobných rokov ... 

ľo ti veru bola kariéra, kamar.itl Vďaka ti za ňu. 

STRINDBERG (nawšenc): Presne tnk! Nič $1 nedokďzolo! 

DAVIDOVA: A toto opakujete Jeden druhému už sedem rol<0v, najme• 

nej osemkrát do týždňa. Nemáte poruke žiadne nové ... originálne ... témy, 

o ktorých by ste sa mohli hádať?

SIRJ: Zaobstaraj mi iba nouý, origirtálny život, potom budeme 

mať aj originálne nápady. 

DAVIDOVA: Ale načo treba str.Ie to isté Oj)al<oua( ... 

STRINOUERG (zarmútene, ukazuje na Maxiu): furt" v jednom kuse sa zo• 

b1ídote. Máte byt nemá! Pozrite sa tuto na prvú stranu! Tu to je čierne na 

bielom. A vy napriek tomu čosi furt meliete, a Ja skôr či neskôr strorľm 

s vami trpezlivosť ... 

SCHIWE (iiríom 1mtfu1J to, oohouod): Ale pozor na mimiku! Nesmieme 

zabudnúť, že ttho nemú rolu treba hrať pomocou mimiky ... tvár možno 

poskladat do záhybov, čo vera prezradia ... tvár takto vyjadrí dojímavé .. . 

aj vrúcne city ... ruky môžu ... aj ony sa môžu hýbať vrúcnym spôsO\)l)m .. . 

vyvalené oči zase vyjadrujú hrôzu ... 

STRINDBERG (pozoruje h<, s výrazom abso/ú111e/10 0d/J0ľll): Sl ri, 1110):1 111 ilo• 

va ná bývn ló ma nžclka, si očt1rujúce cl ievča, ole vždy si mala neslýchane zlý 

vkus, pokiaľ šlo o milencov. Veď sa lco pozri na tohto ... vrúcneho ... žabiaka. 

Neslýchane zlý vkus. Obchodní cestujúci, prostáčikovia poručíci na palube 

lode do Fínska. stupídni treťotriedni herci a lesbické paničky z Kodane. 

/\ni rnz niekto, pred kým by som mohol mať rešpekt. 

SIRI (11azlos1cne): Rada by som čo najclôrnzncjšic poukáza iá na 

fol,t. že medzi mnou ,1 pánom Schiwcm nikdy k ničomu nedošlo. 

STRINDBERG (zamyslene): Zavše si myslím. že si sa ma ... vedome ... pokú

šala raniť ... ponížiť ... tým. že si si nikdy nezačala s niekým, pred kým by 

som mohol mať rcšpckL. Nikdy. 

Panebože! To som sa podľa teba prespala s celým zvcrin

corn, však? To jť ... 

SCHlWE (mcrlzitýrn so sri/Jo/ {)0rlodn1• 1111{,íknuf, u9chrlízo seba): 

Požadujem <>spravcdlncnie. Zašlo to priďaleko. Požadujem osprnvedlncoic 

a zadostučioenie! Pán Strindberg ma nazval .žabiakom•. 
STRINDBERG (prcf<uapene): 

/Ile no toto? Vari som nepovedal „vrúcny žabiu k",• 

SCH IWE (zmiitťne): To s1.e poveda I ľ,' 

STRINDBERG: Áno. 1>omiitám si to úplne josne. Môžete sa spýtať dám, 

'1k chcete. 
SIRI: Áno, tak to poveda 1. 
STRINDUERG: No tak vidíte. 

SCHIWE: Anú? /\ha. (tutcnzíunc prcruýU11.) Tak čl tak ... požndujcm 
osp ra veci I nenie! 

STRINDUERG: Ale pochopiteľne. (priatefsl<ya milo) Prosím o prepáčenie, pán 

Scbiwc. Bolo to odo mňa hlúpe. (Priateľsky mu položí rnku na plece a prechádza 

so s ním ,,o jovisku.) Pán Schlwe. ste môj priateľ. Musfme držať spolu. Kdel<to 

by vás lulllzoval... nnzv;,I vás hlupákom ... alebo naivkou ... neuuerileľud! ... ale 

ja niečo také u rčlte netvrdím. Ja vrnvím: Nnr,dck všc1 kému slc rnutl Máme 

spoločné záujmy. Stojíme v podstate na tej istej str:, ne ... v boji. Musíme sa 

zjednotiť v boji proti ženám. 

DAVIDOVÁ: Rada by som sa spýtala, čo budeme vlastne robiť. Bojova( 

proti ženám, alebo skúšať. Jludcmc dnes večer skúšať, alebo čo? 
SCHIWE: Máce pr:wdu, musíme ... 

SIRI: Preboha! Stran" jedna, celkom ocl z:ičiatku, sadnite si 

a prestaňte sa SJlrávať ako ... 

STRINDUERG: ... ako ženské ... 

SIRI: Stran:, jedna, celkom od začiatku. 

STRINDBERG: Táto úplne nová jcdnouktovka (foroz cncrgickcj§le n uzrušc-

11ej§ie), ktorá bude mať na tých10 doskách premiéru ... svctov,í premiéru ... 

je zdrvujúcim opisom stretu dvoch ženských, ich vzájomného účtovn nia. 

Milujú toho istého muža. Zápasia oňho. Muža na scéne nevidieť, ale do

minuje jej. Co sa deje v živote veľmi často . .Jedna zo žien nakoniec zvíťazí 

a vráti sa k mužovi. Scéna Je veľmi jednoduchá. Kút v dámskej kaviarni. 

Dvo kovové stolíky, čcrven� rilyšov� pohovka n niekoľko stollčlck. Siri voj• 

de dnu ... pnrctón, chcel som povedať, pani X vojde dnu! Mó na sebe zimné 

oblečenie ... klobúk, kabát a cez ruku krásny japonský košík. Pri jednom zo 

stolíkov sedí... nuž, hovorme jej slečna Y. v mojej hre (prechádza sa !fostne 

sem-1om po jovisl<uJ Je to dosť odporná žena, ryšavá. pri tele, s krivým no• 
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som ... (Uhne pred Slrlným 11ar11Jôcl,n 1iohľodom.) Tak �I onak: Sedí si tom pľcd 

poloprázdnou fľnšou pivn :, čit.a si obrfazkový dámsky črisopis. Skrátka: jej 

dve nojohfúbcncjšie činnosti. Neuveritclne výstižné. Najm:i tá fľaša piva 

nám vela hovorí ... (zamyslene) ... tá nep()chopiteľne vysoká spotreba piva ... 

až dvadsať fliaš denne ... občas aj viac, ak ma pamäť neklame, a tá ma veru 

neklame ... 

SIRI: Augusl! 

STRINOBERG (veselo): Veru, veru. Tak teda slečna Oavidová si tu sedí nemá 

pri stolíku. pije pivo a číta si obrázkový časopis. ktorý neskôr V)'mení za 

iný ... za iné ... ilustrované časopisy! 

SCHIWE (cíti sa crocho dotknurý, :!esa ocJrol mimo cenrra pozornosti): 

M1>žno by sa zišlo pár režijných poznámok ... vrúcny monológ ... obdarený 

silným vnútorným sústredením ... pľostý a milý ... s teplom, ktoľé ... 

STRINOBERG: 'ľ:il< už začnite! 

SCHIWE: V prípade slečny Davidovej by bola celkom na začiatku 

zrejme na mieste pokojná vrúcna rnimlka ... 

STRINOIIERG: BožemilJ, to Je rečí, to Je rcčíl Začnite, už začnite! 

SIRI (začne hrot): ,Dobrý deň, moja drahá Amália! Sedíš si tu 

na štedrý dcií samo oko dajnký úbohý starý mládenec." 

.(Do vidová pomaly dvihne zrak od časopís14 11rikývnc o číta ďalej.)" 

SIRI: .Vieš. naozaj je mi ľúto, keď ťa vidím samu-samučkú v ka• 

vlarni a Mvyšc oa Stedrý de,,. Rovnak() ml bolo ľúto, i{cď som ľaz v P:,rfžl 

videla v rcštlltir:kll novo mn nžclov, ncvcsti, číta la n kýsi hu morislický časoJ>is 

n ženích hrni so svedkami biliard. Ojojój, pomyslela som si, keď sa to takto 

začína, n ko to bude pokračovať a ako sa to skončí? On si v svadobný večer 

hrá biliard! A ona si číta humoristický časopis! No toto! Hoci to vlastne 

vôbec nie je to isté.' 

STRINDBERG (c/1cchce so): Vôbec nie to Isté. Dočerta, je to oveľa horšie. 

Teraz by mala vojsť servírka a pri niesť tej dáme, čo sa ncnodlljn pivom. 

Mllrn čokolády. Pfo Schiwe. hmli ste v „Slečne .Júlii" Jcana. a teda t,ikpo• 

vediac ovládate, čo je to servilnosť. Budete dnes robiť komparz. dobre,' Iba 

naznačte, že ste jej doniesli šálku. (IJlahosi<lonnc) Silno sa vnútorne sústreďte, 

p:\11 Scbiwe, mimika nech je pokojná a vrúcna, dojemn:\ a v9rnzná. 

SCHIWE (<'hóJ)OI/O): To by sn dalo chápn( nj ako jemná n;l r�žkal 

STRINDBERG: Kdcž.c jem ná• hrubá, hrubá, pán Schiwe. (Prechódza do 

,-odostnrj ofenzívy.) Slečna Davidová, rád by som vás varoval a priateľsky 

vám pripomenul. že na premiére nebude servírku hra( muž. Príde pôvabná 

mladá dievčina. A vy by ste mail držať svoje vášne pekne-krásne 11a uzde. 

Neobchytk:ívM to dievčatko. Nehladkať Ju. Ncslahn(jcj na prsi(1. Žindne 
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maznanie. A ži:,dne žiadostivé pohľady, dobre? To by totiž zničilo samu 

logiku hry. 

DAVIDOVA (potichu, zO!rplrnuwJ: Sú isté hranice "Í pre vaše svinstvá, 

pán Strindberg, nezabudnite na to. Bolo to podlé a zbabelé a hnusné. To 

si vcľu len Lak nenechám. 

STRINDBERO ($foslnť): Tn kie sn cítite dol knutá?i Porlndne ste sa naštvali 

a teraz odídete? Aby ste sa už nikdy nevrátili? Naozaj je to tak? 

SIRI (beznádejne pusti broiúrku s textom na dlážku): 

Vykfu.Jo sa šidlo z vreca. Cakala som, že s tým príde. Je to preňho typické. 

A pľávc teraz, keď po dlhých rokoch mám znova príležitosť vráti( sa na 

scénu. A on to všetko rozbije na márne kúsl<y. Pokojne, akoby o nič nešlo. 
.., " .., i 

STRINDBERG: Co',' Cože;> Co som to mal urobiť,' 

OAVIDOVÁ: Siri, to ťa predsa nemohlo prekvapiť. 

SIRI: Ani neprekvapilo. Ale za.každým sc>rn z toho rovnako smutná. 

STRINDBERG (crocha znepokojený, akoby ho trápili pocity viny, obchádza okolo 

Schiweho): so ženskými je ť.nžká robota. Neved in sn držať veci. H ncď začnú 

byf osobné, stačí najdrobnejšia zám icn k,1. Neved ia sa na veci pozerať prin• 

cipiólnc. Vy ste muž. Vy určite chápete, čo chcem povedať. (Zreve.) Vy uréile 

chápete, to <'hcem pouedať. 

SCHIWE (vydesený): Aaaáno, chápem čo ... (Chyrá sa stebla.) Práve tu 

by sa hodil vrúcnejší slovný prejnv ... a o čosi dojemnejšia gcstlkul:lcla ... 

SIRI: Mnrle. Moja draM Mnrie. 

STRINDBERG: Strana dva, v strede. Servírka vi•Jdc von a už sa nevráti. 

Vivisekcia pokračuje, slovo m:I pani X. Siri. nech si, páči. 

SIRI: Rada by som hrala t(1to rolu. Rada by som využila ttíto 

možnosť n vrátila sa na javisko. Strašne rnda by som sa do toho pustila. 

STRINOBERG (roJm,eľ so OS/JľOClťdlrluje): Strana dva, v strede ... 

(Dovidová prejde mlčky k stoličl<r, pozrie dlhým pohľadom na Strindberga a sodne si.) 

STRINDBERG (smerom kSc/liwernu): Vidfte? úplne zbytočné prerušenie. 

Šťastie, že som za chova I pokoj. 

SIRI: .vieš čo, Amália? Teraz sl už naozaj myslím, že by sl bola 

sprnvlla lc1>šic, kchy si sl bola svojho snúbenca udržala. Pn miil áš sa predsa, 

že som ti ako prvá povedala: Odpusť mul Pamätáš sa na to·/. Mohla si byť 

teraz u.ž vydatá, mať rodinu ... Pamätáš sa na vlaňajšie Vianoce. ako si sa 

cítila šťastná, keď si oavštívila rodičov tvojho snúbeoca na vidieku ... " 

SCHIWE: 1\1 b)' sa zrejme hodilo, kcb)' slečna Davidová nasadila 20-
rrnôtcný výn1z tváre ... 

STRINOBERO: Naozaj sl môžeme len tak požičiavať pivo z tých debničiek? 

Nebude sa to pokladať za krádež? Mimochodom. bodla by teraz čierna kávn. 
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Ozajstná káva, nie taká, čo varili tie prekliate slúžky v Crezi... (otcovsky) A vy, 

pán Schlwc, by ste nám nemali hovoriť furt n �nmé somariny. Zarmútený 

výraz. tváre'/ PrečtJ? Absolútne absurdné• chybné, Slečna, .. slečna Y mala 

kedysi snúbenca, to už vieme, však? Chudáčik. Veľa si tobo zrejme neužil. 

Ale odkedy sa mu podarilo vyslobodiť z tej pasce, sú obidvaja vofní. A ona 

veru nesmúti. Te§ísa tomu! Má totiž takú povahu. 

SCHIWE (úplne zmätený): Ale podľa texlu musí slečne Y predsa ... 

SIRI: To nem:\ chybu. 

STRINDBERO: Neprítomný muž - najradšej mŕtvy muž- to je pre tú slečnu 

hoLové šťastie, (tajuplne smerom k Schiwemu) Občas, keď trpí dep re si am i, zájde 

si na cintorín, díva sa na náhrobné kamene a číta meoá mftvych mužov, 

aby sa trocha rozveselila. Mená. Mená ... mťtvych nepriutelov ... Treba sa 

pozrieť skutočnosti do očí., pfo Schiwc, 1'akýto je nďt proifvn(k! 

SCHIEWE: Ale ... tá hra ... vás sa dá tak ťažko ... (ne11okojne} vy žartujete, 

pfo Strindbcrg? 

OAVIDOVÁ: éo tu teda vlastne robíme? .Bude sa diskutovať o mojom 

iivote? Alebo o tejto hre a tejto ženskej, ktorá aspoň podla textu nie Je 

totožná so mnou? 

STRINDBERG (s 11ďdcjo11}: Čierna káva by teraz úžasne bodla. Keby ... keby 

ste tak napríklr.id vy, pán Schiwc ... ktorý ste predsa kedysi hrali ,Jeana ... 

v .Slečne Júlii", .. a .... 

SCHIWE (uyčerpaný o nohneuaný): ... a ktor.ý ovládate, čo je servilnosť, 

viem, viem, pokúsim sa o to. Božemôj, už sme tu takmer hodinu, a ak 

budeme taktO pokrnčova(, nebudeme hotoví možno ani zajtra ráno. 

SIRI: Ešte skôr, než sa zosypem, chcela by som mať jasno v jed• 

nej veci. ,Ja som si ten text prečítala asi t,,kto: Stretnú sa dve ženy, ktoré 

sa dlho nevideli. Obidve boli zarúbené do toho istého muža. Dôjde medzi 

nimi k čomusi ako meranie síl. Silnejšia zvíťazí. A vzápätí sa vráti k svojmu 

manželovi. Je to ta k? 

STRINDBERG: Úplne správne! Neprítomný muž je hlavnou postavou hry, 

Obe ho milujú a bojujú orího, (r11hkým tónom} Ako to vedia iba ženy. 

SIRI: Spdvne, drahý, Tak je to v texte. Takže sa, doriti, držme 

už raz íba textu a nemiešajme do toho e�te Mariil1ho bývalého snúbenca. 

STRINOBERO: A kto to robtl 

SlRI: Ty! 

STRIN.DBERO: ,In??? 

DAVIOOVÁ: Je to ven, zvláštna hra. Ako čítať niečo, čo ... sa stá Ie pre• 

tvar.uje. Stále preoblieka. To najdôležitejšie sa dá nájst'. iba mimo textu. 

Kedy ste to napísali? 

STRINDBERO: 

OAVIOOVÁ: 

STRINDBERO: 

Krátko po tom, čo ste ... čo ste odcestoval! z. Grczu. 

Aha, vtedy. 

Hej, práve vtedy. 

SCHIWE (mieša si káuu, zuedaoo}: Kedy ste to teda napísali? 
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STRINDBERO (zarnyslenesl ilop,czeráJ: Pozrime sa, pán Schlwe. Schiwe. 

Určite m;'tte aj prvé rncnú, všokí' 

SCHIWE: Vlggo. 

STRINDBERG: Ach tak, Viggo. (pochm1írncJ Viggo Schiwe. Nijak obzvlášť 

krásne. (SpCJmätá sa.) Ale aj tak ste muž. S vami sa d:í hovoriť, Zločinci, 

opice a ženy, to všetko sú Impulzívne bywsti. Zato s mužorn sa dá viesť 

rozhovor. Chápete, čo chcem povedať? 

SIRI: Prikývnite mu, nech má chlapčckStrindbcrg radosť. Nám 

1.0 neprekáža. (Schiwe so cíli uyslovenezre, snaží sa usmial, ne1·ozhod11e l)Okyuká11a 

h:tovou a r.1ížobne sa díua smerom k duerdrn.) 

STRJNOBERG (ueírni uecneJ: Napísal som hru hneď po tom, čo som slečnu 

Oavidov,1 a Jej rovnako lesblcky orientovanú priateľku Sofiu vyhodil z nášho 

slušného domu v Grczl. (Odnrzu radostne skríkne rouno pred seba,) Vlgglnľ<oua 

rozpráuoéka na Štedrý deň! A bolo po vtákoch! (1íplne pokojne) A vz:lpiilí som 

""písal tú hru. Jednoduché ako facka. 

SCHJWE (očiuidne nič nechápe}: Vyhodili? Prečo? 

SIRI (úplne rezignouane}: Preboha, neondi sa! Povedz to naplno. 

Zakaždým, keď sl to vypočujem, Je to pre 1TJňa omračuj1ícl zážiwk. Za hrs( 

faktov o mračno lží. 

SCHIWE: Ale ... vari ste nepoužili násilie ... to by veru nebolo, p:ln 

Strindberg, od vás rytierske ... 

STRINDBERG: Snažte sa ma pochopiť. (Obracia sa čoraz väčšmi na Schiweho. 

apeluje 1wrll10, intc11zíunc priviera oc'.'i.} Pán Scbiwe, soažtc sa pocbopiť moju 

situáciu ... v tom čase, Žlť v ústraní, Izolovaný od všetkých, u cudzine, žiť 

ako v rme ... obklopený 11c1Jez/)eénými poletujúcimi netopiermi, čiže ženský-

mi ... (prClSebne) Viggo, ved V)' mi rozumiete, keď vravím, že to pociťujem ... 

bŕŕ. .. ako čosi nebezpečné ... vari sa aj vy nebojíte (zreve) ... ja dobre viem, 

že sa boj(te, strofoe sa bojíte, ked okolo seba ako dajaký hooj rozhadzujete 

kultivované radikálne komplimenty .. , (potichu} netopiere v tme, presile 

tnk, (VzchO/JÍSO, veľmi vecne.) No dobre. Pricestovali k n:lm dve priateľky 

z l<odane a ubytov"li sa u nás vGrezi. Marie a Sofie Holtcnm•á. (r1ohrdliuo) 

Tej druhej sme hovorili Ole! Ole! Mužov nenávidia, a predsa sa vždy ozdo

bujú mužskými prezývkami. Obe sú to tribádky. Tá prv:! má vraj literárne 

nadanle.1'á druhá fušuje do maľovania, A polom, Viggo môj, .. Potom sa to 

&L:l. ne. UkrodnlJ mi manželku. 
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