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I
Kto? o? – My. Divadelná hra Sluha.

Za  by sme mali, ako inak, nominatívom. Kto, o? Prvá kapitola ponúka odpove  na tieto základné otázky.
Predstavujeme tu kolektív ná ho ochotníckeho súboru a poh ad na hru tou najkompetnej ou osobou. Autorkou a na ou
vzácnou divá kou, pani Elenou Máriou Rumánkovou.
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Dramatické spracovanie Sluhu od Kristíny
Royovej bolo pre m a ve mi pekným osobným aj
duchovným zá itkom.

Toto dielo prostredníctvom svojich postáv
jednoduchým a názorným spôsobom ukazuje, ako
mo no  praktické kres anstvo, ako ukáza
svojim blízkym na Je a Krista a pozitívne
ovplyvni  ich ivoty.

V tomto bolo toto predstavenie pre m a
duchovným obohatením. Pod a môjho
názoru bolo ve mi dobre spracované - dialógy,
kostýmy, kulisy, hudobné pozadie. Tým, e tam
vystupovali udia, ktorých osobne poznám, moji
priatelia, bolo to pre m a aj osobným
povzbudením a mala som z toho úprimnú rados .
Te ím sa, e aj takýmto spôsobom mo no om
sved  o Pánovi Je ovi. Verím, e táto hra
prinesie e te mnohým om po ehnanie.

Elena Mária Rumánková
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S L U H A
Kristína Royová

Pôsobivý príbeh kres anskej slu by
v iestich dejstvách

Dramatizácia od Eleny Márie Rumánkovej

inkuje ochotnícky súbor zo Starej Turej a Nového Mesta nad Váhom

Sluha je príbeh opisujúci prácu a slu bu pomocníka na gazdovskom dvore. Je ním Metod Ru anský,
ktorý prichádza do dediny, ktorej obyvatelia sú zatrpknutí a zah adení sami do seba.

Svoje pôsobenie za ína ako slu obník na statku u Ondrá ikovcov. Gazdovi prichádza takáto pomoc
v pravý as, lebo jeho ena le í v chorobe a jeho dcéra je príli  mladá na to, aby riadila domácnos .
Táto situácia dopomohla Metodovi nájs  si svoje miesto nielen na gazdovstve, ale i v dedine. Jeho
práca v ak nebola iba manuálna. Bol to toti lovek veriaci, ktorý rád pomáhal om nielen
ikovnými rukami, ale aj svojou múdros ou. Metod u il Samka, chromého syna gazdu Petrá a, íta

a písa . Ve a asu tie  trávil rozhovormi so starým zatrpknutým idom Dávidom, v ktorom tak ako
v Samkovi roznietil plamienok viery. A podobne boli skrze neho premie ané aj charaktery al ích
udí v dedine.

Z oby ajného sluhu sa postupne stáva vzácna osoba, ktorá svojimi postojmi a skutkami ukazuje
jednoduchým om iný, hlb í zmysel ivota. Metod pomohol Samkovi zalo  si obchod a neby
na  prí  svojim rodi om.  Dávidovi  priniesol  do  jeho  smutného ivota  znova  rados .  Tie  rodina
Ondrá ikovcov u  viac netrávila svoje dni len pri práci, ale aj nad Bo ím slovom. Sluha spolu so
idom Dávidom nakoniec odchádzajú do Ameriky, kde sú hroby Dávidových blízkych. Obyvatelia

dediny si  uvedomujú stopu, ktorú po sebe Metod zanecháva a sna ia sa  nielen pre seba,  ale aj
pre iných.

Príbeh o sluhovi nie je iba príbehom povzbudzujúcim veriacich udí, ale príbehom pre
etkých udí poukazujúcim na to, e ivot nie je len o ka dodenných starostiach...
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Metod Ru anský (Luká  Klimá ek)
Samotný sluha, hlavná hviezda predstavenia,
jediný herec, ktorý strávil viac
asu na javisku ako v zákulisí (z

21 výstupov hrá v trnástich). Dej
sa v ak mení, postavy sa rôznia.
A tak aj Metod ako hlavná
postava, ktorá zostáva na scéne
a len sem-tam si odsko í niekoho
odprevadi  do zákulisia, musel tak
trochu prija  rolu schizofrenika.
Toti , tak ako ka dý lovek vo
svojom ivote musí asto
vymie  svoje sociálny roly,  tak
aj Metod musí voli  individuálny
prístup k postavám rozli ného
veku a zmý ania. Pritom

etkom v ak aplikáciou svojich kladných (a
idealizovaných) vnútorných vlastností udr uje
líniu deja, aby sa z neho nevytratili základné

pointy. Je to predov etkým pointa kres anskej
slu by a pointa obrátenia sa ku
kres anskému ivota. Metod
v rámci prvej pointy preberá úlohu
jej nosite a a v rámci druhej,
ktorej nosite mi sú rovnako (a
predsa inak) Ondrá ikovci,
Petrá ovci aj id Dávid, pôsobí
ako nejaký jej iniciátor,
distribútor,.. no jednoducho je
misionárom. Tu sme v ak,
samozrejme, uva ovali v rovine
zmyslovo vnímate nej empírie.
Ak budeme uva ova  na vy ej
(transcendentálnej) úrovni,
s ur itos ou musíme dospie

k záveru, e úlohu Metoda tu preberá ve ká
Bo ia milos  a pôsobenia Ducha Svätého.

Základnými charakterovým rtami Metoda Ru anského sú: vytrvalos , pracovitos , vernos
(Bo iemu a vlastnému slovu), ochota, pokoj

id Dávid (Pavol Trúsik)
Postava, ktorá by hádam ani nemusela prís  na
scénu a divák by i tak o nej vedel
dos . A veru dlho aj neprichádza.
Tu sa v ak, vo tvrtom dejstve,
objaví ako blesk z istého neba
(nemyslíme tu na rýchlos , s ktorou
dôjde ku svojej lavi ke) a to hne
s takou pompou, e jeho monológ
nemá konca kraja. Náro nos
postavy  teda  spo íva  v  tom,  e  po
dlh ej odmlke musí  nasko  do
rozbehnutého vlaku pomerne dlhým
výstupom a je to len o to ie, e
sa jedná o starého a nevládneho
loveka – takým sa u ie nastupuje. Táto

postava je v príkrom rozpore s jej hercom i
ostatnými postavami ( ila v inom
prostredí, je iného nábo enstva,
starý, skú aný ivotom, na vy ej
intelektuálne úrovni), o vedie
k jeho zatrpknutosti a samote,
z ktorej ho nakoniec oslobodzuje,

dy výnimo ný, duchovne
i intelektuálne vybavený,  Metod.
Dávid z ú asu, ku ktorému ho
priviedlo poznanie skuto ného
kres anstva, sa nakoniec obráti
a tak duchovne i fyzicky nasleduje
svojich kres anských potomkov.

Základnými charakterovým rtami ida Dávida sú: zatrpknutos , uzavretos , pesimizmus

Ondrá ik (Michal Bednár)
Ondrá ik v dy v etko odpáli:
„Dobrý Bo e“, tak znie prvá veta
vystúpenia. A Ondrá ik je i vo
výstupe poslednom, kde hovorí, e
na iel  cestu  „k svojmu
Stvorite ovi“. Dobrý Bo e
a Stvorite ak nie sú tými istými,
lebo ani Ondrá ik na za iatku
a Ondrá ik na konci nie je ten istý.
Jeho formálne kres anstvo, nie
zrazu, ale postupne sa stáva ivým.
V charakterovo-duchovnom
spektre postáv, s ktorými pracuje
Metod sa Ondrá ik nachádza
niekde v strede. Podobne ako Petrá ovci aj

Ondrá ikovci vedeli o svojom
kres anskom Bohu (Dobrý Bo e) a
mali  aj  Slovo  Bo ie  („ale ne ítali
sme ho“), no lí ia sa od nich tým,
e aj ke  tie  mali svoje problémy,

ich man elstvo bolo harmonické
a naoko v poriadku. No, o to ie
je potom by  (predov etkým)
k sebe úprimný a tak dospie
k rovnakému záveru, ako to bolo
u Petrá ovcov i Dávida: „nebolo
lásky a Spasite a v na ich
srdciach“

Základnými charakterovým rtami Ondrá ika sú: objektívnos , úprimnos

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Divadlo Sluha –KRONIKA - 8

Ondrá iková (Daniela Dandy Hrabovská)
To je tá, o vylihuje v posteli. Mikrofóny

aleko,  akoby  ani  neboli,  no  ona  si  tam  aj  tak
le í, sedí, popíja a kri í oddia  tak,
div, e jej ten pohár nepraskne (nie
div, e jej nepraskne - nie je zo
skla). Pritom to v ak vyzerá, akoby
ani nekri ala, dokonca akoby bola
chorá. No jednoducho profí ka ( o
s rados ou vyu ívame, ke  je
potrebné nie o zarecitova ).
Ondrá iková je dobrou enou
svojho mu a, bok po boku sa
uberajú k svojmu duchovnému
obrodeniu. Kým rozhnevaných
Petrá ovcov a  trpká lekcia, ktorú
za ili na vlastnej ko i, prinútila zamyslie  sa nad
svojim ivotom, Ondrá ikovci dospeli
k poznaniu o sebe i Stvorite ovi na základe
pozorovania udí a vz ahov v ich okolí (podobne

ako to bolo u Dávida), kde kontrast dobra a zla
znázor ovala postava Metoda na jednej strane

a na druhej strane to predov etkým
bol gazda Petrá . Ke e sa
Ondrá ikovci vo svojich úvahách
vedeli stoto ni  skôr so zápornými
postavami, rozhodli sa prestúpi  na
Metodovu stranu. Obrátenie k Bohu
je tu teda vnímané ako  prechod
zo sféry zla do sféry dobra.
Ondrá iková je aj vzornou matkou
svojej Dorky. Kým jej man el
vstupuje skôr do vz ahu k svojmu
sluhovi, Odrá iková sa viac upäla na
vz ah s dcérou a v ich vzájomných

rozhovoroch pomáhajú hercom Metoda a Dávida
dokresli  charaktery týchto postáv (za o sú im

ní oba herci).

Základnými charakterovým rtami Ondrá ikovej sú: klebetivos , úprimnos

Dorka Ondrá iková (Lýdia Feríková)
Prototyp ideálnej dcéry. V dy poslúcha, v dy
pomáha a svojich rodi ov
oslovuje mami ka a tatí ko
(mo no to zdedila po tatí kovi,
ktorý prvýkrát oslovil Metoda
zdrobneninou „ uhajko“).
Kristína Royová, dobre znajúc
Bibliu,  ktorá  ká e  aby  sme  boli
ako deti a taktie  poznajúc mla ,
ve  s ou pracovala, presne
vedela ako vykresli  postavy detí.
Die a je v jej literárnych prácach
bytos ou, ktorá nenasiakla
svetom a z tohto h adiska je
bli ie k Bohu, napriek tomu, e Ho nepozná
alebo Ho len spoznáva. Taká je aj Dorka. Spolu
so Samkom vytvára dvojicu kladných postáv, aj

ke  by sa mohlo zda , e v prostredí do ktorého
Metod  pri iel,  je  v etko  zlé,  len
on je superman. Tým, ako dobre
sa Dorka tylizuje do roly
poslu nej a tro ku aj klebetivej
dcéry i najbli ej kamarátky
Samka od Petrá ov, podporuje
nielen princíp dobra a lásky
(ktorý je, zo svojej podstaty,
menej nápadný ako hlasný hnev
a nenávis ), ale tie  hrubou tuhou
na rtáva charaktery postáv sluhu,
ida a Podhajského, ktorému sa

nepodarilo trafi  na javisko. Na
záver by sme Vás e te chceli pozva  na svadbu
Dorky so Samkom, kde sa ur ite nebude ohe
páleným hasi .

Základnými charakterovým rtami Dorky Ondrá ikovej sú: pracovitos , ochota, klebetivos ,
zvedavos

Petrá  (Ivan Kormo )
Mrzút a frflo , ktorý hrom il a
hneval sa na celý svet za to, e
má syna chromého. To jemu
v hlave sk zla tá diablova
my lienka postavi  si kr mu. Ale
Pán  Boh  zmenil  aj  jeho  srdce
a zo starého mrzúta sa stal lovek
verný Bohu a Bo iemu slovu.
Ivo bol v dy jeden zo oférov,
ktorý ochotne sadol za volant
auta a v poriadku nás dopravil na
miesta na ich vystúpení.

V zákulisí s Palinom asto
predvádzali rôzne divadelné kúsky,
ktoré nám pomáhali by  pokojnej í
a rozvese ovali nás pred na imi
výstupmi. Jeho trefné poznámky
nám mnohokrát dodávali ve a
úsmevu na tvár.

Základnými charakterovým
rtami Petrá a  sú: vznetlivos ,

tvrdohlavos , neempatickos ,
hrubocitn

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Divadlo Sluha –KRONIKA - 9

Petrá ová (Zuzana Klimá ková)

Energická ena, ktorá príde na
javisko ráznym krokom s ko íkom
plným erstvo upe ených buchiet,
s láskou v hlase ute í svojho syna
Samka a v al om výstupe urobí
rozruch tým, e by bola najrad ej,
keby jej mu ovi jazyk odpadol.
I ona bola jednou z tých kres anov,

ktorí ne ijú tak ako majú. Ale i ju
Boh vyviedol z tmy do svetla.

Základnými charakterovým
rtami Petrá a  sú: typická

matkovos  a man elkovos

Samko Petrá  (Juraj Klimá ek)
Samko je pekný mládenec, ktorý je

ak chromý. Jeho matka ho má
najrad ej zo v etkých detí. Otec na
neho asto kri í a vy íta mu veci, za
ktoré nemô e. Jeho najlep í priate
je Metod, ktorý ho vedie bli ie
k Bohu. S Dorkou na li v sebe
za úbenie a nakoniec bola aj
svadba.

Juraja si nezamilovali len herecké
postavy ako chromého Samka, ale
i my samotný protagonisti a to hlavne
pre jeho vtipné poznámky, ktoré
pri li v dy vtedy, ke  sme ich
najmenej o akávali. S na im
zvukárom Máriou tvorili nerozlu nú
dvojicu, ktorá sa neustále starala
o zábavu.

Základnými charakterovým rtami Samka Petrá a  sú:
nepoddajnos , princípovos , bojovnos , cti iadostivos

KULISÁRKY:

Veronika Beli ová ( epkárka),
Mária Papuláková (spoluautorka kulís), Eli ka Beli ová,  Katarína Beli ová (autorka kulís),
Markéta Luka ová (osvetlova ka)
Tomuto tímu, ako správny gentleman, vypomáhal aj ná  mana ér  Ing. Branislav Sadlo  (v
za iatkoch len Branislav Sadlo )

Ke  je v divadelnej sieni správna tma, dejú sa tajuplné veci. Medzi jednotlivými dejstvami je po
len nepatrný ruch dokonale zosúladeného tímu na ich kulisárok, oble ených v iernom – to aby ich
nebolo vidie . ári, mári, fuk, zasvieti svetlo a zrazu je javisko celkom vymenené. Pribúdajú polia,
dom, poste , lavi ka stôl,... v etko o prichádzajúce dejstvo vy aduje. Dejstvo skon í -  ári, mári, fuk,
s tichou eleganciou v etko záhadne mizne a znovu sa vracajú u  stratené rekvizity.
Kulisárky boli edou eminenciou ka dého vystúpenia. asto i vo ve mi stiesnených podmienkach
menili svet postáv, niekedy aj svetlo, spoza kulís pozorovali chod deja a dr ali  ho pod kontrolou.
Keby herci náhodou zabudli svoj text, ony by v etko zachránili. Je pravda, e túto pomoc herci (sná
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Divadlo Sluha –KRONIKA - 10

 na predpremierové vystúpenie) nepotrebovali, no bolo to i preto, e prítomnos  kulisárky-
na epkáva ky za papierovou kulisou, vná ala do nás tak potrebný pokoj (minimálne v mojom t.j.
Dávidovom prípade to tak bolo).
A e te nie o. Dej sa neodohrával len na javisku. Tá najak nej ia scéna (po iar, ktorý vypukol na
svadbe u Petrá ov) bola situovaná do zákulisných priestorov alebo priamo do h adiska. Na javisku sa
rozpráva Dávid s Metodom. Metod mu u  ide poveda , o Dávid e te nemá po , preto e sa
neobrátil. Ale zrazu vypukne spomínaný po iar. Bra o s Majkou hlasno a zúfalo kri ia o pomoc,
prekvapení sú nielen udia v h adisku, ale aj samotní herci, lebo nikdy nevedia odkia  výkriky prídu.
V týchto strhujúcich okamihoch, kde sa strhnú diváci, Dávid i Metod, za ktorým bleskurýchlo
pribehne ne astná Dorka, strhne sa i vývin vz ahov a postojov v rodine u Petrá ov a tragická udalos
zasiahne aj ich susedov Ondrá ikovcov. Paradoxne, práve  táto ne astná udalos  dokonale zvrátila

te nie celkom priaznivo sa vyvíjajúci dej i postavy a definitívne nastolila nový chod vecí, vedúci
k závere nému happyendu.

ZVUKÁR (Mário Durec)
Hlavne zo za iatku nezávideniahodná
pozícia. Ma  na starosti verbálny
prejav 8 hercov, ktorí nie sú zvyknutí
vystupova  pred mi a ma  pritom
k dispozícii len tri mikrofóny – to je
tie  umenie.  Myslím,  e  Mário  to
zvládol bravúrne. Potom, ke  sme sa

 ako-tak nau ili rozpráva
hlasnej ie, vyskytli sa iné

komplikácie. Mário musel vedie
narába  s rôznou technikou. Neviem
presne akou, ale viem, e niekedy
sme mali mikrofóny pred sebou,
niekedy nad sebou a niekedy na sebe.
Menil sa ich po et i kvalita. A Mário

dy dokázal vy  maximum
z daných podmienok.

Pri in talovaní zvukovej techniky Máriovi pomáhal Ivan Kormo

MANA ÉR (Ing. Branislav Sadlo )
Bra o mal na starosti za iatok
ka dého predstavenia i celého divadla.
Na po iatku bol Bra o, potom
re isérka herci, kulisárky, zvukár
a al í herci. Pre m a je a
nepochopite né, s akým pokojom sme
mohli pôsobi  v na om divadle. To
preto, e v etky nepokojné zále itosti

okolo divadla (termíny, autá,
ubytovanie,...) mal na starosti mana ér.
Okrem toho, Bra o mal na starosti
i írenie osvety o na ej rodá ke Kristíny
Royovej a patrilo mu aj úvodné
i závere né slovo pri ka dom
predstavení, v rátane toho v Myjave, pár
dní pred jeho tátnicami.

V práci mana éra boli Bra ovi nápomocní i man elia Feríkovci.

FOTOGRAF (Martin Med anský)
Najvä í profík v na om divadle.
Bol s nami najmä vtedy, ke  sme
ho najviac potrebovali –
v za iatkoch. Jeho prácou sú fotky
z prvých vystúpení (ale napr.
i z derniéry),  propaga né plagáty i

obaly na na e CD a DVD nosi e. Aj
ke  neskôr u  s nami nechodil, jeho
plagáty k nám priná ali ve a nových
udí – divákov, bez ktorých by na a

práca nemala zmysel.

Fotografie pre na e potreby tie  robili: Jaroslav ermák, Samuel Ferík, Peter Ferík,...

..., OFÉR (Peter Ferík)
Najrýchlej í z rýchlych a predsa a  na
poslednom mieste ofér. Pe o Ferík
okrem oférovania vypomáhal i pri
mana ovaní. V jeho hlave sa zrodila
my lienka zalo  ob ianske zdru enie
a  on  sa  o  najviac  pri inil.  Peter  Ferík
je teda i mana ér, organizátor,

zakladate , fotograf, kameraman a ako
vidie , i kulisár . Aj on sa, podobne
ako Bra o, prihováral k na im
hostite om, modlil sa s nami, dokonca
i predniesol káze , ke  sme zavítali do
Bá skeho Petrovca.

Na imi oférmi tie  boli: Janka Feríková, Ivan Kormo  a Branislav Sadlo
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R ISÉRKA (Janka Feríková)
Osôbka, ktorá sa o nás starala s neuverite nou
láskou a s ochotou v dy pomôc . Ona je tá, ktorá
bola hlavou celého divadla.
Tá, ktorá nám zohnala
kostými, usmer ovala nás
v oblasti divadelnej – ako sa
máme pohybova  po javisku,
o robi  s rekvizitami,

z ktorých strán prís  na scénu
a na ktorú stranu odís . Tá,
ktorá nás chválila, ale
i hovorila kritiku, v aka
ktorej boli na e výkony lep ie
a lep ie. A v neposlednej rade tá, ktorá nám je
ve kým vzorom nezi tnej lásky nielen k om,

ale i k Bohu. Na a pani re isérka nám bola takou
ve kou oporou, e sa jej nebudeme môc  do

smrti odv . akujeme
Vám  za  to  ako  ste  sa  o  nás
celý  rok  starali;  ako  ste
s nami pre ívali prvé
vystúpenia a s nimi spojenú
obrovskú trému; i to, o sa
dialo v zákulisí; na e starosti
i radosti, nezhody i zhody,
nervozitu i úplný pokoj; na e
slabé chví ky, ke  u  sme
boli unavení, ale i chvíle plné

sily, ktoré sme mohli vyu  na dokonalé
vystúpenia.

DIVÁCI

Tí najdôle itej í. Skvelí a srde ní. V dy boli príjemní, tlieskali nám, zhovárali sa s nami, podporovali
nás, dali nám najes , poskytli nám noc ah. Prajeme ve a po ehnania do Va ich ivotov. Na a poklona
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II
Na po iatku bola ochota

Na po iatku bolo slovo. Na úplnom po iatku to slovo bolo Slovom. Toto Slovo bolo prijaté, tak vzniklo slovo,
ktoré, ako nadpis, stálo na za iatku súboru slov jednej novely. Aj toto slovo bolo prijate spolu s predo lým, tak
vzniklo také isté slovo, ktoré stálo na za iatku dramatizácie tejto novely. Aj toto slovo bolo prijaté, spolu
s predo lými, tak vznikla ochota, ktorá stála na za iatku ná ho pôsobenia s pôvodným zámerom odohra  jediné
predstavenie. Okrem neho sme ich odohrali dvadsa .
Touto kapitolou sa cez výpovede ú inkujúcich vraciame na za iatok ná ho pôsobenia.
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Spomína Metod

Pocity z natá ania
alebo

Ako sa Metod do dediny priplichtil

Tak som sa narodil. Vychovali ma. Potom som odi iel. Vylie il som kúsok
sveta a zase odi iel...     (Jára Cimrmann, Zápisky z môjho denníka, str.64)

A teraz vá ne. K Metodovi som sa dostal (to som u  písal) ako slepé kura
k zrnu. Po as jednej, asi nede nej prechádzky, mi kamaráti povedali, e
evanjelici idú hra  nejaké divadlo, a e zhá ajú do  postavy, e i by som
nechcel. A ja, hlupák, v dobrej nádeji, e budem hra  nejaké to „k oví“
s jednou dvoma vetami (rata, udia... pomoc, pomoc, udia pomáhajte)
som povedal e pre o nie? Chcel som spozna  evanjelickú mláde , lebo

som ich nepoznal, iný dôvod v tom nebol. Kto by v tom chcel h ada  nejakú tú bu ohlasova
evanjelium, sa mýli. Z mojej strany nebola. A v jedno iné nede né popoludnie som odchádzal
z modlitebne cirkvi bratskej aj  s hlavnou rolou. Bol som oknutý a v tej chvíli som si ani
neuvedomoval (ani som nechcel), o to v etko bude obná . No schválne, len si to skúste, ís
mini trova  na birmovku, e te sa ani len poriadne nepre ehnáte po konci Om e,
z mini trantského von a v aute sa prezlieka  do metodovského a hybaj hra ... iná , to
metodovské oble enie sa mi pá i, pripadám si ako  William Moseley alá Peter Pevensie v
Kronikách Narnie (touto cestou sa chcem po akova  Tonkovi za gate. akujem, Tonko.).
A tak sa za ali pravidelné nácviky, na ktoré som sa sna il v dy pripravova , aby nezistili, e
som lenivý. A podarilo sa to! Teda, takmer, postupne odhalili, e nedvíham mobil a som
zábudlivý.

Spomína Katka
Pre m a sa celá táto “éra Sluhu“ za ala trochu skôr a inak ako
u ostatných.
Chodila som k pani Rumánkovej, kt. napísala dramatizáciu, na
dou ovanie. Medzi re ou spomenula, e zdramatizovala jedno dielo od K.
Royovej a ja som spomenula, e mám tetu, kt. nás u í spev a aj deti
z besiedky nacvi uje na Viano ný program. Pani Rumánková v nej zrejme
videla organiza ného ducha, a tak ma poverila úlohou, spýta  sa teraz u
na ej re isérkyJ, i by sa nepozrela na tu dramatizáciu a neskúsila to
s nami nacvi . Dala som jej to, ale musím sa prizna , e som do toho
nevkladala ve ké nádeje. Síce som s úbila moju plnú ú as  a pomoc, ale
myslela som, e sa to neujme. A ani vo sne mi nenapadlo, e si budem raz
môc  poveda : „toto je na e 20-te vystúpenie.“ Ale som Bohu v ná za
to, e to tak je.
Teraz je divadlo Sluha po ehnaním pre nás a verím, e aj pre udí, ktorí ho
videli.
Mojou najvä ou tú bou bolo, aby som videla, e divadlo neoslovuje len
star iu generáciu, ale aj na ich rovesníkov, tak e bolo pre m a ve kým
povzbudením, ke  som sa po jednom vystúpení dozvedela, e si farárov syn
kúpil na e DVD a ke  sa skon ilo divadlo, tak ho doma e te raz celé
pozeral, tak sa mu to pá ilo.
Verím, e to, o robíme, má zmysel.
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Spomína Dávid
Ako prvú knihu od Kristíny Royovej som ítal  jej autobiografiu So svetlom
a za svetlom. A  pri jej ítaní som sa dozvedel, kto je Kristíny Royová.
A tak, ke  som ítal al ie práce (znajúc K.R.), bol som si plne vedomý, e
si ich autor len tak nevycical z prsta, ako to u mnohých spisovate ov býva,
ale e sa za nimi skrýva opravdicky ivá viera v Boha a o viac – Boh
samotný. Novely II. výberu, ktoré boli napísané pre deti (Bez Boha na
svete, V slne nej krajine, Traja kamaráti, Navrátený raj) som ítal
v priestoroch mojej univerzity po as vo ných hodín. Ke  sa ma
spolu ia ka opýtala, o ítam, porozprával som jej nielen o tejto kni ke,
ale i o spisovate ke, ktorá ju napísala. Potom sa ma spýtala, i jej mô em
túto kni ku po . Napriek tomu, e aj ja som ju mal len po anú z na ej
kni nice, rád som ju poskytol na neobmedzený as. No ke  mi ju ani po
dvoch mesiacoch nevrátila, za al som sa na u pýta  a ona mi povedala,
o sa s ou stalo.  Kniha sa dostala do rúk jej mamy, ktorá spolu

s po etnou skupinou Kysu anov la za prácou do Nemecka. Po ve eroch
sa táto komunita na ich v Nemecku schádzala, hovorili si o práci a potom
si ítali príbehy z tohto výberu, ktorý bol jedinou slovenskou kni kou, ktorú
tu mali. A tak Kristína Royová opä  konala svoju misiu. Neznámym om, vo vzdialenom
kraji. Vtedy som si opä  uvedomil, aké je jej dielo po ehnané a e sta í len aby sme mu dali tú
mo nos  a ono si u  svoje poslanie vykoná.
Bolo to asi v tom ase, ke  ostatní herci u  nacvi ovali a ja som o Sluhovi e te ni  nevedel.
Potom pri la Zuzka, aby mi o tom predstavení o to povedala. Vtedy sa to nedalo odmietnu
a tak  som iel do toho – ve  i lo len o jedno predstavenie. No  dielo si opä  vykonalo celé
svoje poslanie. Vtip je v tom, e my túto novelu máme od Royovej,  ale Kristína Royová, ako
sama priznáva, ju má od Boha.
( Poznámka pre Juraja K., prípadne al ích: autor sa di tancuje od akýchko vek teologických
interpretácii tohto príspevku, ako i teologických interpretácií tohto di tancovania).

Spomína Veronika
Ke  pri la Janka Feríková s návrhom hra  divadlo, bola som nad ená.

dy som mala rada divadlo a te ila som sa na nových známych. Nechcela
som priamo hra , ale vedela som, e Janka mi u  nejakú funkciu vymyslí.
A tak som sa stala epkárkou. Táto funkcia síce zanikla po prvých
vystúpeniach (v aka ikovnosti hercov), ale aspo  som mala dôvod radi
sa k skupine. Teraz pomáham s tým, o treba.
Ke  sa objavili prví ochotníci, za alo sa nacvi ova . Najskôr to nevyzeralo
ve mi nádejne, preto e stále nebol kompletný zoznam hercov. Asi tri
mesiace sa nacvi ovalo s tým, e jedna alebo dve postavy nemajú
obsadenie. Niekomu by sa mohlo zda , aká zbyto ná práca, ale my sme
verili, e ak Pán Boh bude chcie , postará sa aj o posledných
protagonistov. A On sa naozaj postaral.

... a e te raz slovo o Slove a nielen po iatku:

Jemu Jedinému
Na po iatku bolo Slovo, Proste a dostanete V hlbinách Slova ve nos  zvoní -
ktoré dychom vô ou v etko tvorí. v plnosti, akú len Slovo dáva. pri prameni ivej vody
Jemu Jedinému sa klania um i srdce Rados  srdca, spoznáte pravdu.
vesmír i slnce, mesiac, v etky tvory. jediná opravdivá sláva. Pravda vás vyslobodí.

(Svetoslav Veigl)
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III
Turné divadelnej hry Sluha – as  prvá
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1.

16. apríl

modliteb a Cirkvi bratskej v Starej Turej

Prvýkrát

Prvýkrát s divákmi. Zaplnená modliteb a – stra ná nervozita – otázky typu: pre o som len do
toho i iel, ja blbec, ve  toto naozaj nie je pre m a. Napriek výkonu, ktorý sa naozaj e te mal
kam zlep ova  (naplno si to uvedomujem a  s odstupom asu), sme  od publika dostali
pozitívnu reakciu. To bolo ve mi dôle ité pre pokra ovanie ná ho súboru. Tie  sme dostali na
pamiatku poh adnicu od pani Rumánkovej (aj jej osobnú hodnotu vnímam a  s asovým
odstupom).
Teda nech to bolo akéko vek, bolo to na e prvé vystúpenie a na to sa nezabúda. V dy si ho
rád pripomeniem. Dokonca dnes vä mi oce ujem, s akými bojovými podmienkami sme sa
museli vyrovna  – nemali sme zákulisie, len h adisko a udné polkruhové javisko so
schodíkmi ,sprava z ava i spredu obklopené divákmi.

prvá replika prvého výstupu prvého dejstva prvého vystúpenia
(prvej hry)
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2.

30. apríl

kostol ECAV v Krajnom

V náro nom, no krásnom...

V Krajnom to u  bolo druhé predstavenie, tak e to sme u  boli skoro profíci. Aj toto
predstavenie je pre nás nezabudnute né. Hrali sme v krásnom a útulnom kostolíku, síce vo
ve mi  stiesnených  priestoroch,  ale  v  príjemnej  rodinnej  atmosfére.  Pamätám  si,  ako  som  sa
sna il odhadnú as príchodu Dávida od oltára (zákulisie) k „javisku“. Toti  túto cestu mohli
diváci postrehnú , a tak bolo potrebné chôdzu prispôsobi  fyzickému stavu postavy, aby to
vyzeralo, e sa na ni  nehráme. Pred predstavením sme si na li  as, aby sme sa vzájomne
tro ku spoznali, aspo  kto sme, o a kde robíme a v ko kom ro níku. Po predstavení sme tu
opä  na li príjemných udí, ktorí nás povzbudili do ná ho al ieho pôsobenia. Bolo to ve mi
potrebné, ve  sme stáli pred ve kým, a mysleli sme si, e aj posledným, vystúpením.
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3.

5. máj

konferencia Za ivú cirkev v DK Javorina v Starej Turej

 je to tu

- to, kvôli omu bolo to v etko na e sna enie. Ve ká medzinárodná konferencia venovaná
Kristíne Royovej a boju za ivú cirkev. Nieko ko stoviek udí v zaplnenom kulturáku. Tréma,
tréma, tréma a vybi ovaná nervozita. Na toto vystúpenie som asi najviac hrdý. Prvýkrát pod
sálavým teplom reflektorov, v etci sme podali heroický výkon. Dali sme tu do toho v etko, o
v nás bolo. A v aka Bohu, dopadlo to dobre, ve mi dobre. Opakovaný potlesk a reakcie
divákov boli tou najlep ou odmenou. V etko to úsilie stálo za to.
Okrem potlesku sme dostali aj úpolienky od Feríkovcov, ktoré nám dodnes pripomínajú
tento hádam najvä í de  ná ho divadelného ivota.

Toto vystúpenie malo by  pôvodne, jediné, neskôr posledné z troch.
Kone ný po et vystúpení bol v ak sedemnásobný (21).
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4.

21. máj

kostol ECAV v Myjave

Prasiatková slávnos  a v etko naopak

Tento zájazd ná ho ochotníckeho súboru sa niesol v znamení stretnutia konfirmantov ECAV
v Myjave a ich prasiatkovej oslavy. V hrdom evanjelickom meste ku to bolo zaujimavé
a celkom výnimo né:

Pred vystúpením pri lo ku kostolu nieko ko autobusov
(vpravo)

Sna ili sme sa ma  situáciu pod kontrolou, aj ke
s paparacmi to nebolo jednoduché

Mi ko, ná  najvä í improvizátor,
si dáva zále  na texte

-cha cha, ena ti zomrela, cha cha aj dcéra aj vnuk
- he he he, naozaj?

Prac sa z môjho bytu! o najviac, poprosím. Ale ti to trvá, naval to sem!
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5.

25. jún

DK v Bukovci

 E te nie na konci sveta

Kto si myslí, e Myjavou sa kon í svet a za ína Záhorie, je na omyle. Pravé Záhorie za ína
Smrdákmi a Senicou. Medzi týmito obcami a Myjavou je akýsi medzikarpatský tvr kruh
nádhernej prírody a pre národ významných obcí. A tu niekde sa nachádza aj Bukovec, malá
a útulná osada, v ktorej sa napr. narodila jedna z prvých slovenských poetiek Mária (Boorová)
Holubyová, teta sestier Royových (len o 7 rokov star ia od Márie R.) alebo, v ktorej pôsobil
básnik Vladimír Roy, bratanec sestier Royových,...
Bukovcom za íname prvú z na ich náro ných divadelných sérií - 3 predstavenia za 2 dni.

Petrá ová v novom ate

U Ondrá ikovcov v etko po starom
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6.

26. jún

jedále  Základnej koly Kristíny Royovej v Tren íne

 Horúci de  Metoda a jeho dru iny

Ke  sme sa zi li na námestí sestier Royových v Starej Turej, Metod bol e te asi v posteli
a pred nami bolo vystúpenie, ktorého som sa spolu s ním obával. Predchádzala mu skúsenos ,
ktorú sme si (aj so Samkom) odniesli z predstavenia pre tudentov staroturianskej strednej
koly. Publikum tu bolo prí erné. Na e obavy sa v ak nenaplnili. iaci, ia  zanikajúcej

základnej koly, boli skvelými divákmi a okrem potlesku nás ocenili milým prekvapením, ich
nahrávkou Royovej dielka Ke  kvapô ka putovala v angli tine. Obed sme strávili e te v tejto
kole a potom sme sa u  presunuli na miesto al ieho vystúpenia. Slnie ko, podobne ako

v Bukovci pieklo, ako sa na koniec júna patrí, tak e to bolo dos  únavné. Najmä ke  sme li
do centra a nevedeli sme, kam s autom. E te e policajti, vyu ijúc kompetenciu dáva  pokuty,
nás upovedomili, kam nie. No nakoniec sme predsa zakotvili v cukrárni, teda u  bez auta.
A odtia  sme si dali rozchod. Neviem, kde sa motali Bra o s Majkou a al í udia. Ja som
zostal s Dandy Ondrá ikovou v relatívne chladnej cukrárni a bolo nám tu super, vlastne mne
tam bolo super, lebo som vyu il príle itos , aby som jej porozprával o to o rodokmeni sestier
Royových a odvtedy si ju preskú avám, otázkou koho tu obesili, v dy ke  ideme okolo

ulekova, i u  na Trnavu a Bratislavu alebo Hlohovec.  A pre o tento de  patrí najmä
Metodovy? ítajte na al ej strane.

6.
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7.

26. jún

DK na sídlisku Juh v Tren íne

 Pokra ujemie pod hradom Matú a áka

26. jún sa zapísal do dejín ná ho súboru nezabudnute ným Metodovým výrokom: „zomrel
krátko pred smr ou“ Bolo to pred na ím predstavením v modernom a celkom útulnom stánku
kultúry. Vystúpenie bolo ve mi náro né, nielen kvôli vy erpávajúcemu horúcemu d u, ale
i kvôli, tentokrát príli  profesionálnym podmienkam – rozhorú eným reflektorom. Po
predstavení podaktorí e te stihli nejaké tie mediálne rozhovory pre Jan iho fe ákov zo iliny,
a potom sme li kone ne domov. Za nami bol ký de . ký, ale krásny.
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Rozhovor s budúcou divá kou, typickou Vojvodinkou

8.

3. august

DK v Bá skom Petrovci

Prvé vojvodinské

Na slovenskej Dolnej zemi bolo o nás dobre postarané. Stoly sa prehýbali pod archou mias a
zákuskov, no nezaplavovali nás len jedlom, ale aj kres anskou láskou – tak e sa nám dostalo
kompletné pohostene (viac v lánku, ktorý prikladám na konci nasledujúcej kapitoly).
V Petrovci je geniálny kulturák. Pred hercom stojí akoby stena divákov, má ich priamo pred

ami (na spôsob Divadla Aréna v Petr ke) a je tu, ako na v celej Vojvodine, fantastická
atmosféra. Rados  hra .

Petrovecká ko a
 – podobná myjavskej, len o nie o vä ia
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9.

4. august

DK v Kysa i

U Rohá kov a Petrá ov

Po Petrovci nás akalo ne aleké rodisko pána Slavku, miesto, kde pôsobil Jozef Rohá ek,
Kysa .  Najvä iu  rados  z  tohto  miesta  mal  iste  Metod,  preto e  tu  na  mieste,  ktoré  dodnes
nazývajú „U Rohá kov“, pôsobí Metodistická cirkev. V nej sme si, aj za ú asti Fülöpovcov,
pripomenuli ivot a dielo Kristíny Royovej. Potom sme sa presunuli do Domu kultúry, kde

etko prebiehalo pod a plánu: Ani ka ilerová porozprávala o Royovej, tevko za tebotal,
Mi ko odpálil predstavenie; ale koniec piateho dejstva bol drsný. Majka s Bra om pri li
k východu a ako v dy zakri ali svoje repliky: „Rata, udiaaa...! U Petrá ov horí!“, „Pomóc!
Pomóc! udia, pomáhajte!“ ok. Zdesenie. Nu , nemohli sme vedie , e v Kysa i pred
dvoma d ami horelo, ani, e tam bývajú Petrá ovci, ani, e Petrá ovci pri li na na e
predstavenie.

U Rohá kov
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10.

5. august

DK v Starej Pazove

Kone na betóne

Pred tretím vystúpením vo Vojvodine nás akala najdlh ia cesta. Spravili sme si zastávku
v Novom Sade, kde sme obdivovali centrum s katedrálou a postávajúcimi ko mi. Potom sme
sa stretli na pazovskej fare, pozreli a u ili sme si (predov etkým Mi ko Ondrá ik) výstavu
krojov, vynikajúco sme sa najedli v tunaj ích rodinách a zavítali do obrovského kulturáku,
kde sme na li fantastických divákov.

I v Pazove nám makovalo

Pazovský kulturák

V Novom Sade sú aj kone zasadené

Na výstave
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Na výstave v Selen i

11.

6 august

DK v Selen i

Protestanti vs. katolíci, ale hlavne spievajúce babi ky

Selen a je spomedzi slovenských vojvodinských dedín známa jednou kuriozitou. Nie sú tu len
ubozvu ne hovoriaci protestanti, pochádzajúci zo stredného Slovenska, ale aj katolíci

z Trnavy a okolia. Je tu taká ulica, ktorá rozde uje dedinu na dve nepriate ské asti: katolícku
a protestantskú. V jej okolí cíti  pu ný prach. Nie, to som u  prehnal, udia si tu dobre
vychádzajú, enia sa a vydávajú, neh adiac si na svoju konfesiu*. A e te jedna krásna vec je v
Selen i. Aj tu, ako v celej Vojvodine, babi ky e te chodia v krojoch. No v Selen i nechodia
len tak hala-bala, ale chodia spieva  a spievajú nádherne.

Klobúk dole pred týmto spevokolom

Visiace mikrofóny
– malý problém nielen pre zhrbeného ida

Jednoducho neodolate né

* domáci hovorili o prelome k zmiereniu, ktorý nastal
po svadbe katolícko-protestantského páru.
Teda aj Slováci majú svojho Romea a Júliu,
no bez tragického konca.
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IV
Ozveny z vojvodinskej roviny a iné výkriky sluhu na koloto i

Z nenápadnej ambície sa stal projekt, ktorý zasiahol do na ich ivotov. So Sluhom sme strávili ve a asu, chodili
sme kade-tade, na vlastnej ko i sme spoznali ochotnícky divadelný ivot. Navy e k pribúdajúcim predstaveniam
Divadlu Sluha pribudlo aj ob ianske zdru enie. Tak sme sa ocitli na oraz rýchlej om koloto i. Táto kapitola
chce vyjadri  pocity, ktoré sme na om pre ívali.
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Spomína Metod
o ma na Sluhovi zaujalo a o ma zmenilo?

Metod. Ke  som si pre ítal prvýkrát scenár, pomyslel som si: „aké
naivné.“ Po as nacvi ovania som si to u  nemyslel. Uvedomil som si, e
mám o robi , aby som bol ako Metod a e sa od neho mô em u .
A udia, s ktorými na hre spolupracujem.
Pomáha mi meni  sa aj hranie samotné. Baví ma hra , je zaujímavé
pozera  sa na divadelnú hru z druhej strany h adiska a u  mi nejde ani tak
o technické zvládnutie hry a perfektné zahratie svojej roly, na om mi
spo iatku zále alo, ale na tom, aby sa udí dotklo posolstvo Sluhu.
A nenechalo ich ne innými.
I ke  aj to perfektné technické zvládnutie hry a roly k tomu iste patrí.
Dolná Zem. Hmm. Tu neviem, o mám napísa . Viete, ako neklama
a pritom nenapísa  pravdu. Dolná zem neznamenala ni  nové pre Metoda
ale mnoho nového pre Luká a. Tu som prvýkrát videl protestantské slu by
Bo ie. Nová skúsenos . V dolnej zemi dobre varili (v tomto sa nezapriem),
udoval som sa, e som sa mohol tak výdatne najes  a oni sa zase
udovali, ko ko sa toho do m a zmestí. Bruchaplné sviatky drámy

v Srbsku.
Ale som rád, e som stretol udí, ktorí sa pýtali otázky, a ja som mohol
odpoveda . A e sa stále pýtajú (Zuzka, na Tvojej odpovedi sa pracuje,
nezabudol som).

Spomína Veronika
Bo ie po ehnanie sa ukázalo aj v tom, e po premiére na konferencii Za
ivú cirkev sme dostali pozvanie na Dolnú zem. Bola to pre nás výzva

a zárove  povzbudenie do al ej slu by. Tento pracovný výlet bol
vzh adom na nabitý program dos  vy erpávajúci, ale zárove  aj
obohacujúci. Nielen e sme mohli spozna ivot a kultúru dolnozemských
Slovákov, ale hlavne navzájom sa zblí , o je ve mi dôle ité pri spolo nej
práci.

Elena Mária Rumánková,
(autorka divadelnej hry Sluha)
Dramatizácia "Sluha" je prvou divadelnou hrou s verným prepisom  diela
Kristíny Royovej a som rada, e sa jej re ijne ujala práve pani Jana
Feríková. So svojimi mladými hercami - ochotníkmi splnila do bodky
duchovný odkaz Kristíny Royovej o prijatí a plnení Bo ích zákonov, o láske
k loveku, o duchovnom prerode loveka v Kristovi, o vy om morálnom
princípe na báze hlbokej viery. Mladí herci výborne stvár ujú jednotlivé
postavy, ich herecký prejav je presved ivý, je vidno po ehnanie na práci

celého súboru. Nazvali sa symbolicky SLUHA, a to nielen pod a svojho prvého divadla, ktoré
nacvi ili, ale hlavne preto, lebo chcú slú  na poli slu by Najvy iemu. U achtilý cie !
K jeho naplneniu im prajem ve a tvorivej invencie a splnenie v etkých ich umeleckých nádejí.
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Spomína Petrá ová
Ke  sa ma skoro pred rokom Bra o spýtal, i nechcem hra  divadlo, bola

to pre m a obrovská výzva podie  sa na nie om, o nepatrí len

niektorým om, ale patrí to aj mne a pre m a ako loveka, ktorý chce

ade by  a v etko robi  (len asto nedostane priestor) to bolo nie o nové,

asné a radostné, e práve ja mô em by  sú as ou tohto Bo ieho diela.

SLUHA je pre m a nielen hra s krásnymi kulisami, v dobových kostýmoch,

ktoré som si v dy tú ila obliec , ale aj budovanie vz ahov s mi, ktorých

som nepoznala, ale i tými, ktorých som poznala a v neposlednom rade aj

príle itos  poveda om nádhernú zves  o Bohu a o tom, ako by sme sa

mali k sebe správa . koda, e tak asto nerobíme aj my – samotní aktéri...

Je arovné ako sme sa mohli spoji  do jedného celku, by  ako jedno telo

a jedna du a a vytvori  takéto dielko. Ke  sa nás udia pýtajú, ako sme sa

na li, tak dokonale ka dý vo svojej úlohe, hovoríme, e to je zázrak. Bo í

zázrak, lebo bez Boha by sme nemohli nacvi  toto divadlo, bez Neho by sme om nemohli

priná  zves  a bez Neho by nebol ani jeden lovek oslovený touto hrou. Ve ká v aka patrí

aj pani Feríkovej, ktorá to s nami nacvi ovala. Som ve mi rada, e práve ona bola na im

re isérom, lebo aj ju si Boh do tejto slu by povolal a dával jej stále nové nápady ako o

zlep ova , aby toto dielko bolo pripravené k dokonalej slu be Bohu. A ako Metod v SLUHOVI

v jednej pasá i hovorí: „S pomocou Bo ou to v etko ide.“, tak nám Bo e pomáhaj aj na alej,

aby pre nás SLUHA stále zostal výsadou svedectva o Tebe a nielen v ednou hrou, s ktorou sa

chceme ukáza !

Srbsko – úplne neznáma krajina, ktorá vo mne vyvoláva obrovské pocity zvedavosti: ako tam

asi udia ijú; akí sú; takí ako my; budeme si s nimi rozumie ; ako asi varia? Tieto a e te

mnohé iné otázky ma sprevádzali po as celej cesty do Vojvodiny; asti Srbska. Ve mi som sa

tam te ila a moje otázky boli zodpovedané tým najlep ím spôsobom. udia tam boli ve mi milí

a priate skí. Bolo na nich vidie , e sa na na u náv tevu te ili. O Kristíne Royovej vedeli

mo no viac, ako my Staroturanci (za o sa mô eme hanbi J). Bola som o arená tou

krajinou. Dodnes na Srbsko spomínam ak ona as strávený s príjemnými mi. udia tu ijú

jednoducho a je vidie , e ich e te nezasiahol v to kej miere technický pokrok ako nás.

Vystúpenia boli ú asné. udia úplne hltali to, o sme im hovorili. Som rada, e som tam bola,

aj ke  moja cesta na Dolnú zem za ala neslávne (tro ku mi bolo zle J). Ne utujem, e sme

tam strávili celých 5 dní., kde sme mohli na im bratom a sestrám z Dolnej zeme poslú

evanjeliom. Nech im Pán Boh ehná.
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Spomína Dávid
Vojvodinské turné bolo ú asné. Zoznámil som sa tu s  mno stvom
výnimo ných udí. Dolná zem nebola pre m a neznámou, poznal som u
odtia to ve a mladých a u  dva roky mi bolo jasné, e sa sem dostanem,
len som nevedel kedy a ako. Cenné je i to, e okrem nových udí sme sa i
my navzájom mohli lep ie spoznáva . Napríklad som zistil, e máme
medzi sebou dve Veroniky a jedna z nich sa volá Eli ka (dovtedy som sa
sna il sústredi  len na herecký výkon, tak e v etko ostatné i v etci ostatní
li bokom). Nielen na seba sme mali viacej asu, ale i na na ich

hostite ov a divákov z jednotlivých obcí. Ve  sa o nás v ade pekne
postarali. Ostalo mi len asnú  nad neuverite nou pohostinnos ou
miestnych udí. Ani sa mi len nesnívalo, e v tomto jednoduchom,
nebohatom obyvate stve spoznám tak krásnych, duchovne bdelých,
royovsky s ítaných hrdých Slovákov. Neviem, i to v etko spolu súvisí; i
to, e tu boli vhodnej ie  podmienky pre pretrvanie duchovnej literatúry
a teda aj fenoménu osobnosti Kristíny Royovej, prispelo k lep iemu

uchopeniu pravého kres anstva a národnej hrdosti; i men ia hmotno-majetková úrove
obyvate ov spôsobila, e sa udia budú ubera  k hodnotám duchovným. Neviem, a ani sa tu
nechcem hra  na sociológa, jediné, o mô em (a vlastne, o aj mám spravi ), je napísa  svoj
základný pocit z tohto kraja: cítil som sa tu, ako v rozprávke.

Spomína Ondrá iková
Hmm. Sluha. Ako za ? Ka dé za iatky sú ké a SLUHA v tomto
prípade nie je výnimka. Dodnes si pamätám tie soboty, kedy sme sa
stretávali a nacvi ovali. Ke  som sa dozvedela, e mám mo nos

inkova  v divadle, s nad ením som túto výzvu prijala. No musím prizna ,
e po krátkom ase pri lo obdobie, ke  som na divadlo vôbec nemala chu .

Ako sa v ak blí il apríl, opä  som z ná ho nacvi ovania mala rados .
Mo no preto, lebo som si uvedomovala, e sa blí i na a „predpremiéra“.
Na ve kono nú nede u v roku 2006 nikdy nezabudnem. Pred na ím prvým
vystúpením som mala ve ký strach, no zárove  som sa aj ve mi te ila.
Musím poveda , e „predpremiéra“ patrila k mojim najkraj ím
a najpo ehnanej ím vystúpeniam.
Mimochodom, toto svedectvo pí em de  pre na ou derniérou. Mrzí ma to,
lebo som ho mala odovzda  u  pred  mesiacmi. No na druhej strane som
rada, lebo som si na la chví u, kedy mô em spomína  na nezabudnute né
okamihy, ktoré mi divadlo SLUHA prinieslo.
Nechcem rozobera  ka dé jedno vystúpenie – o tom by som musela napísa
stra ne hrubú knihu :o). No chcem poveda , e ka dé jedno vystúpenie
bolo výnimo né a ú asné. Nemyslím tým teraz na e herecké alebo
kulisárske i zvukárske výkony, ale myslím tým neopísate nú Bo iu milos
a dobrotu k nám. Mo no raz o nás niekto povie, e sme boli úspe ní. Ok,
ale nie preto, e my sme skvelí. Je a bude to preto, lebo máme skvelého
Ocka v nebesiach, ktorý nám dal ú asnú mo nos  slú  Mu takýmto
spôsobom. Bol to On, ktorý nás stvoril, bol to On, ktorý nám dal dary
a schopnosti. A opä  bol to On, ktorý nám po as ná ho divadelného pôsobenia preukazoval
tak ve a lásky, milosti a dobroty.
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te o to k Vojvodine

Vystihnú  charakter nekone nej vojvodinskej
roviny a jej obyvate ov si vy aduje
prinajmen om spomenú  dve veci: nebo a zem.
Táto oblas  je po nohospodárskou zásobár ou
celého Srbska a lovek je tu spätý zo zemou, ako
nikde inde. V divadelnej hre Zem sa to pokúsil
vyjadri , aj ke  kriticky - cez naturalistické
videnie,  Vladimír Hurban Vladimírov (VHV),
pazovský farár, neznámy, no úrov ou svojej
tvorby jeden z najvýznamnej ích slovenských
dramatikov. Výsti nej ie tento vz ah loveka
vyjadrujú generácie tunaj ích insitných maliarov,
ktoré tvoria pi ku svetového insitného umenia
(o nich sa v posledných rokoch aj tu na
Slovensku dozvedáme oraz viac). Prízna né pre
ich obrazy je, e dôraz nekladú len na zem, ale
i na nebo. Zem a nebo je tu astokrát prepojené
tak, e neexistuje jednozna ná hranica medzi
nimi, sú v jednom celku, ktorý pôsobí ako alúzia
k slovám modlitby bu  vôla Tvoja ako v nebi tak
i na zemi. Nebo je v ak dôle itej ie. V dielach
Martina Joná a, jedného z najvýznamnej ích
insitných maliarov minulého storo ia (napr.: na
medzinárodnej výstave v Taliansku v roku 1978
dostal zlatú medailu spolu so Renátom Gatusom
a Salvadorom Dalím!), nebo naj astej ie tvorí asi
dve tretiny plochy, kým zem jednu tretinu.

lovek na jeho obrazoch má obrovitánske
kon atiny. Zvä uje ich boles . Kto po celý de
pracuje na poli, musí ma  ubolené ruky i nohy,
tak e ostatné asti tela tak nevníma. Trojuholník
vz ahov lovek-nebo-zem, krásne vyjadruje
napr. Joná ov obraz Prosba, na ktorom eny
prosebne dvíhajú svoje, prácou na zemi ubolené,
ruky k nebesiam, alebo obraz  V nos ,
v ktorom sa pri (asi nábo enskej) kni ke,
stretávajú upracovaní udia, aby v pokore vzdali

aku za úrodu.

K téme Vojvodina mi práve prichodia pod ruku dve básne.
Tu je prvá:

Básnikova modlitba

Tak malý som a nevidím,
a predsa ve kým ostávam,
ke  vidím dary, tajomstvá,
ktoré od Teba dostávam,

môj Bo e, ve né ohnisko
tej paraboly extrémov
o tiahne do nekone na

a nebo spája so Zemou

Ke  o ahne ma opä  mráz,
ak, pritúli  ma ku sebe?!

Vzplaniem zas v ohni ve ných krás
o horia v Tvojej velebe

 (Svetoslav Veigl)
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Obrazovo-poetická vojvodinská príloha

Martin Joná : Prosba

Martin Joná : V nos

Martin Joná : Návrat z po a

Martin Joná : S plodmi

Martin Joná  : Ve er

Martin Joná : Rodina

Po úvam zem

Zdravím a, chví a, v ktorej du a chvie sa
za métou najvy ou
a hviezda spásy
za iari v tmavých h bkach lesa

V hlbokom tajomstve
po úvam zem, o zuní ako zvon;
o Bohu epce mi
ratoles  ka dá, ka dá by  a ka dý strom.

(Svetoslav Veigl)
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V
Turné divadelnej hry Sluha – as  druhá
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12.

30. august

re taurácia v Bzinciach pod Javorinou

Vystúpenie pre dôchodcov

Kone ne medzi svojimi. Títo diváci ma (starého ida) mohli mo no najlep ie pochopi . Na
druhej strane aj my sme sa sna ili by  chápaví a napriek malému okruhu divákov, hovori , o
najhlasnej ie. Aj po asie bolo akési sychravé, navodzujúce atmosféru jesene ivota. Mama
ma ani nechcela pusti  hra  (po návrate z Taizé som bol tro ku prechladnutý a nepovedal
som, e nejdem hra  futbal, ale divadlo). Myslím, e aj toto predstavenie mohlo ma  svoj
ve ký zmysel, koda len, e niektorí udia z Domovu dôchodcov ho nemohli vidie .

te malá poznámka: to, e herci mali namiesto javiska jedále  a e nevychádzali zo
zákulisia, ale z kuchyne, neznamená, e robíme tzv. konzumnú kultúru, práve naopak.

Zo Bziniec pochádzal PhDr. Rudolf Macúch. Narodil sa 16. októbra 1919. tudoval na evanjelickej
bohosloveckej fakulte v Bratislave a bol evanjelickým farárom. Zaujímal sa o semitskú filozofiu a arabistiku.
Ovládal 54 svetových jazykov. V roku 1949 odcestoval do Iránu, kde sa i o enil. Neskôr pôsobil v Oxforde a
Berlíne, kde predná al na univerzite. Zomrel ne akane d a 24. júla 1993 v Berlíne, ktorý je hore na obrázku.

(prepá te, ale zo Bziniec nemám iadnu fotku ani vhodný obrázok)
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13.

30. september

DK v Medziankach

Najdlh ia divadelná pú

Na a najdlh ia pú  (vo Vojvodine sme v de  cesty nehrali) smerovala na východ. Najskôr
sme odohrali predstavenia v Medziankach, aby sme sa aj pomocným autom, ktoré odvá alo
nerozmontované kulisy, presunuli do Pre ova, kde sme odohrali al ie predstavenie.
Nasledovala malá prechádzka v centre mesta a cesta do Mengusoviec resp. tôly, kam sme
dorazili nie o po polnoci, aby sme tu odohrali al ie predstavenie. Týmto zájazdom sme
od tartovali aj na u tradíciu písania informa ných listov (IL), o výrazne u ah uje prácu na
tejto kronike.
IL(1./3):

S rados ou Vám chcem oznámi , e v d och 30.9. a 1.10.2006 sa na východnom
Slovensku uskuto nili 3 vystúpenia u  mnohým známeho Divadla Sluha. Dovo te mi preto
nieko ko informácií o na ej ceste.

 tradi ne, po krátkej modlitbe,  sme tartovali pri ev.a.v. fare na dvoch autách
v sobotu ráno o 7.00 hodine. Prvú zasávku sme mali v iline, kde pristúpila Mária Hal ová,
ktorá sa rozhodla s na ím divadlom spolupracova . Te íme sa z novej lenky. Kone nou

zastávkou bola malá dedinka na východnom
Slovensku – Medzianky. Nezabudneme na toto
romantické prostredie s tý iacim sa krí om a pasúcim
sa stádom oviec nad dedinou. Ako keby sme pri li do
iného sveta, kde as plynie ove a pomal ie. Pote ilo
nás, e e te stále sa dajú na Slovensku nájs  malebné
dedinky a krásne miesta, ktoré tak pekne opisovala
Kristína Royová vo svojich novelách pred viac ako sto
rokmi. Ná as v ak nepustil.  Pri li  sme presne pod a
plánu o 12. hodine. kde Na obecnom úrade nás milo
privítala pani farárka Kolesárová. Práve kon il nácvik

spevokolu na spolo ný zborový de . akalo nás teplé jedlo a zákusky. Po obede sme sa
pustili do príprav ná ho vystúpenia vo ve kej sále a predaja literatúry. Na e nad enie strhlo
malého Sa ka, 5 ro ného chlapca, ktorý nám ochotne
pomáhal. Na poslednú chví u sme e te zhá ali malú
lavi ku, ktorá nám na predstavenie chýbala. Nieko kí
z nás sa rozbehli po dedine a o pár minút bola aj lavi ka.
O 15.00 hodine bola sála plná. Divadelné predstavenie
pri lo vidie  120 udí z Hanu oviec nad Top ou,
Pavloviec, Petroviec a Medzianok. Dúfam, e sa niekto aj
tu v Medziankach po as predstavenia rozhodol zmeni
svoj  ivot  tak,  ako  sa  okolo  sluhu  Metoda  menili  udia,
ktorí s ním mali o do inenia v na om predstavení.

Táto strana je venovaná pamiatke ná ho d bánku,
ktorý (ne)pre il v Medziankach svoju derniéru.
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o v etko sa dá nájs  v zákulisí
- napr. aj prísne strá ené cirkevné ú ty

14.

30. september

Priestory ECAV v Pre ove

Akcia Gu ový blesk úspe ná
IL(2./3):
Druhé predstavenie sme mali v Pre ove v zborovom dome Ev. a. v. cirkvi. Aby sme ho stihli,
museli sme sa presúva  rýchlo a organizovane. S kulisami nám pomohol jeden Bohu známy
brá ko z Cé Bé ka. Previezol nám ich rovno zmontované z javiska vo vä ej dodávke, aby
sme u etrili as ich  demontovaním a znovu montovaním. Odmenu bude ma  v nebi. Aj
v  Pre ove  sa  nám  dostalo  milého  privítania  od  brata  farára  Jána  Bakalára.  Po  krátkom,  ale
výdatnom ob erstvení sme pripravili javisko a o 19.00 hodine aj v Pre ove bola sála s 200
miestami plná. Bol som prekvapený, ako spontánne diváci po as predstavenia reagovali na
dej. Nebáli sa hlasito zasmia  a nehanbili sa ani za vyronené slzy. Bolo to pre nás uistením, e
predstaveniu  rozumejú a evanjelium podané aj divadelnou formou udí oslovuje a verím, e
aj premie a k lep iemu nasledovaniu Pána Je a. Herecké výkony sa nato ko pá ili
obecenstvu, e v etkých hercov musel ná  mana ér po búrlivom potlesku predstavi  po mene.

bojová porada

Happyend po skon ení
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15.

1. október

kostol ECAV v Mengusovciach

Tam pod Tatrami...

 v ten de , ako sme líhali do postelí po náro nom ari skom dvojpredstavení, sme museli aj
vsta . Bola nede a a pre nás dobre známa pani farárka mala hodové slu by Bo ie
v mengusovskom kostolíku, ku ktorým prispeli aj dve svedectvá Ondrá ikovcov. Tatranský
vzduch nám dodal svie osti a komu to bolo málo, mohol si popreskakova  ponad studený
mengusovský potok alebo sa necha  rozjari  peknými krojmi s peknými diev atami uprostred.
Po slu bách Bo ích si nás miestni dobrodinci zobrali do svojich domácností na obed a po
týchto aktoch ob erstva (ku ktorému sme, samozrejme ako v dy, boli prinútení srde nými
hostite mi:„a nedáte si e te“ „aj toto ochutnajte“ – jedlá opisova  nebudem, na kroniku sa
neslintá) sme sa i li hra  na Sluhu, ktorého stvárnil, pod a mojej mienky, ná  najvä í jedák
(ale inak poctivý pôstnik – Metod, v etka es ).

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ PREBÚDZANIE

 V avo: Ondrá ik (v pozadí celkom iné die a);

 Hore: ná  pán mana ér (v strede) Lana ka

Takmer v etci: na snímke chýba Veronika, súc tudentka, ostav ia v Pre ove; Samko Ferík stlá a spú
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16.

15. október

modliteb a CB v Leviciach

Levické pamäte Dandy Ondrá ikovej

IL:
Divadlo Sluha v Leviciach

"Dobrore , du a moja, Hospodinu
 a nezabúdaj na iadne Jeho dobrodenia."

alm 103,2
Tieto slová z Bo ieho Slova mi napadli hne , ako som dotelefonovala s Jankou Feríkovou, ktorá ma poprosila napísa

správu z pôsobenia ná ho divadla SLUHA v Leviciach.
Víkend v Leviciach bol pre nás v etkých ve mi ve kým po ehnaním v aka ú asnej Bo ej milosti, dobrote a lásky ku nám. Nechcem
zabudnú  na to, o pre nás v etko Pán Boh urobil a ako ú asne sa opä  o nás postaral.
     Jedna skupina ná ho divadla sa vybrala na cestu do Levíc u  v sobotu v
popolud aj ích hodinách. Po nie ve mi dlhej ceste sme sa stretli s kazate om
CB tefanom Evinom v Leviciach. Srde ne nás privítal a poukazoval nám
Centrum pre mladých KONTAKT. Sú as ou centra bola aj kaviare , v ktorej
sme si mohli posedie  pri horúcej okoláde, ajíku, ba i zmrzlinke.
Nepamätám si, kedy som naposledy pokojne sedela na hojda ke a u ívala si
chví u vo na. Ve mi sa nám pá ila aj horolezecká stena, ktorej traja na i
lenovia neodolali. Musím prizna , e to tveranie po stene do ve kej vý ky im
lo ve mi dobre.

     Neskôr nás brat kazate  pozval na ve eru. Sestry z Cirkvi Bratskej nám
pripravili chutný gulá , ktorý nás posilnil. Dostali sme pozvanie prís  na
mláde , ktorá sa za ala krátko pred pol ôsmou. Bolo super vidie , e aj v iných
mestách sú mladí udia, ktorí majú osobný vz ah s Pánom Je om a majú
tú bu slú  Mu.
     Ve er som mala tro ku strach, preto e nás rozdelili do rodín, v ktorých sme prenocovali. Bála som sa, preto e som i la sama do
neznámej rodiny. Pán Boh mi v ak dal mo nos  spozna  nových udí, ich ka dodenné starosti, ale i radosti. Verím, e tú bou
ka dého lena ná ho divadla je by  svetlom tam, kam nás Pán Boh postaví. Dúfam, e naozaj svietime a udia, ktorých stretávame
mô u vidie  Bo iu lásku, ktorá zmenila na e ivoty a je v nás.
     V nede u pri la aj druhá skupina ná ho divadla. Spolo ne sme sa zú astnili Bohoslu ieb. Pre m a osobne to bola ve mi vzácna
chví a. Spevom, modlitbami i svedectvami sme vzdávali Pánu Bohu chválu za dary, ktoré od Neho mô eme ka dodenne prijíma .
Okrem domácich pri lo na Bohoslu by aj mnoho hostí zo Slovenska, ale i zahrani ia. Aj my – divadlo SLUHA sme patrili
k hos om, ktorí sa aktívne zapojili do programu slávností v akyvzdania a tie  pamiatky výro ia smrti na ej ob úbenej spisovate ky
Kristíny Royovej.
     Ve mi zaujímavý bol spôsob obedovania. Na obed v modlitebni boli pozvaní v etci hostia ale i domáci zo zboru. Bolo tam ve mi
ve a udí, no ka dý dostal teplý obed, ktorý bol vynikajúci. Ve mi sa mi pá ilo, ako udia zo zboru priná ali kolá iky, mnohé tety
varili obed, a mláde níci obsluhovali pri stole. V imla som si, e udia z tohto zboru majú ve mi ve kú tú bu slú  a vyu íva  dary
a schopnosti, ktoré im Pán Boh dal.

    O 14.00 sme sa v etci spolo ne zi li pri buste Kristíny Royovej, ktorá sa
nachádzala v ne alekej záhrade v blízkosti modlitebne. Tu spevokol CB
zaspieval  dve piesne.  Potom sme sa pobrali  do modlitebne,  kde sme hrali
divadlo. Modliteb a bola takmer plná udí. Pred na ím vystúpením mal

te kazate udovít Fazeka  predná ku o ivote a diele Kristíny Royovej.
     Ke  sme mali za  hra  divadlo, zmocnil sa ma zvlá tny pocit.
Uvedomila som si, e udia majú ve ké o akávania a mala som strach, i
sa im na e divadlo bude pá  a i ich osloví. Ve mi som sa modlila aj za
nás a aj za na ich posluchá ov. Pán Je  mi daroval vzácny pokoj, ktorý
mi zostal po celý as. Pán Boh sa ku na im modlitbám priznal. Ú asným
povzbudením pre m a bolo, ke  nám udia po vystúpení hovorili, ako ich
divadlo ve mi oslovilo a povzbudilo. Na to sa dá poveda  iba “V aka
Bohu!“

Niekedy sa mi stáva, e nevidím, o v etko Pán Boh pre m a
robí. A ke  to aj vidím, zabúdam na to, e v etko o mám, je len z Jeho

ve kej lásky ku mne. Som ve mi v ná, e po as ná ho pobytu v Leviciach som mohla ma  otvorené o i pre to v etko, o nám Pán
Boh daroval. Doteraz je moje srdce plné v nosti za tieto vzácne chvíle.
     Na záver by som sa e te raz chcela Pánu Bohu po akova  za Jeho pomoc a ochranu, om z Levíc za ich starostlivos  o nás
a tie  vám v etkým, ktorí ste sa za nás modlili. Nech vás Pán Boh mocne po ehnáva a nap a va e srdie ka pokojom, rados ou
a láskou.

Danka Hrabovská  DIVADLO  SLUHA
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17.

28. október

DK Podborová vo Zvolene

Pohronské pamäte ida Dávida ( as  prvá)

IL (1./2):
Divadlo Sluha vo Zvolene a v Slia i

Cesta
28. a 29. októbra sme sa zú astnili na poslednej viacd ovej výprave ná ho divadla. Cesta do
Zvolena bola príjemná. Bol to posledný de  tohtoro ného babieho leta, ktoré trvalo
výnimo ne dlho. Akoby nám  nebo e te  chcelo do  posledné teplé lú e. Lú e, ktoré nás
vari mali povzbudi  a pripomenú  nám, e aj na ou úlohou je íri  svetlo. A nielen svetlo, ale
i lásku, ktorá zohrieva udské du e. Nu , tak sme li. E te pred cestou sa za nás pomodlil brat
Michal Slavka, potom sme u  nasadli do troch áut (auto Feríkových, Sadlo ových,
a evanjelicke auto a. v.) a vy tartovali cez tvoricu riek (Váh, Bebrava, Nitra, Hron) a  pod
Pustý hrad, kde nás privítala Janka Bosáková s man elom Jarom. Pod horúcim kotú om
Slnka, ktorým Boh vládne nad celou prírodou, sa ervenali aj hrdé pohoria a vytvárali tak
nádhernú kulisu na ej cesty. Budeme sa musie  aj my ervena  po na om výkone na javisku?
Nie,  také  otázky  sme  si  mo no  kládli  v  za iatkoch,  ale  ke  sme  sa  zverili  do  Bo ích  rúk,
pomohol nám a vniesol do nás pokoj. ervenú, striedala ltá a ltú zelená. Nielen v básni od
Pe a Feríka, ale aj v ade naokolo. Symfónia farieb, ktoré sa neustále prelínali striedali
a dop ali, pripomínajúc (nie svojou ve kolepos ou, ani estetikou) na u fontánu  na novom
námestí, nás uná ala viac ako rozheglaný motor Bra ovej kodovky. Celý as bolo
bezveterno, len tu, kdesi za Handlovou, sa spustil slabý vietor, obna ujúc  v etky stromy v
lese.  Za alo  sa  tiché  sne enie  dozlata  sfarbených  listov.  Mo no  nám  to  mohlo  pripomenú
i zázra ný dá , ktorý sa spustil o nieko ko kilometrov ju nej ie a je znázornený v Ríme na
Ví aznom st pe cisára Marka Aurélia. Toho Marka Aurélia, ktorého príroda vôkol Hronu, ku
ktorému sme sa medzitým dostali, in pirovala k jeho významnému filozofickému dielu
Samovravy. A niet sa omu udova , ve  bola i na ou in piráciou.

Sobota - Zvolen
tyrikrát sme odbo ili doprava a ocitli sme sa na tom pravom mieste – u pohostinných

Bos(s)ákovcov. Ke  sme sa ob erstvili, presunuli sme sa na druhý koniec Zvolena, do kina
v Podborovej. Ak by sem pri iel len jeden divák a srdcom by prijímal posolstvo na ej hry,
cesta sem by nebola zbyto ná. Asi 50 divákov na také ve ké mesto, akým je Zvolen, sa mô e
zda  málo, ale o po et nám nikdy ne lo. Okrem Bra a sa k náv tevníkom prihováral aj Jaro
Bosák, ktorý nám nakoniec daroval i kyticu v aky. Ohlasy na predstavenie boli priaznivé
a tak sme s dobrým pocitom i li prenocova  do rodín.
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18.

29. október

Kino Hron v Slia i

Pohronské pamäte ida Dávida ( as  druhá)

IL (2./2):

Nede a - Slia
Na druhý de  (bola nede a) sme i li do kostolov. V evanjelickom kostole vo Zvolene

i v kostole v Slia i sme miestnym zborom
odovzdali srde ný pozdrav a pozvali sme v etkých
udí na al ie predstavenie, do kina Hron v Slia i.

Tu sme na li pre na u hru ideálne podmienky a i to
sa odrazilo na kvalitných výkonoch (na na e
pomery) v etkých hercov. Po predstavení sme boli
pani farárkou pozvaní na vynikajúcu ve eru do
Hronseku. Po nej sme e te absolvovali exkurziu
v miestnom artikulárnom kostole. Je naozaj
neuverite né, o dokázali na i predkovia v asoch
nábo enskej neslobody. Kostol pre 1100 udí

musel by  postavený len z dreva (bez pou itia elezných klincov) a v priebehu len jedného
roka. Navy e miesto pre kostol bolo vybrané tak, aby táto stavba ím skôr zanikla. Napriek
tomu kostol pevne stojí a to u  od 31. októbra 1726 (bez dvoch dní presne 280 rokov).

Bra  i dáva
I po as tejto cesty sme mohli znova zakúsi  rados  z dávania. Napomáha íreniu evanjelia je
pre ka dého z nás ve kou c ou a privilégiom. Bez pôsobenia Ducha Svätého v ak nezmô eme
ni , preto Vás prosíme o pomoc. I Va e modlitby potrebujeme k tomu, aby si nás Boh
pou íval ako svoje nástroje a aby i na i diváci mohli
prija  Jeho evanjelium do svojich s dc.
Zo  stredného  Slovenska  si  nesieme  aj  pocit

nosti. Zakúsili sme tu ve a pohostinnosti,
prívetivé slová, kvety i potlesk. Pre niekoho mô e
by  záhadou to, s akou láskou a dôverou doká u
niektoré rodiny k sebe prija  úplne cudzích udí.
Ale slovo cudzí u  nepatrí do na ich slovníkov.
Po as tých v etkých ciest sme si mohli naplno
uvedomi , e sme si v etci bratmi a sestrami, e
máme jedného Otca a e v na om ve kom
kres anskom spolo enstve musí by bra  a dáva  samozrejmos ou a takémuto pocitu
medzi udskej lásky sa len tak hoci o nevyrovná. A tak mô eme cíti  ve kú v aku za udí,
s ktorými sme boli (v kostole, v rodinách, na predstavení) i za dôveru, s ktorou sa na Vás
obraciame s prosbou o modlitby pred poslednými dvoma i troma predstaveniami.

Pavol Trúsik DIVADLO SLUHA
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19.

11. november

kostol ECAV v Novom Meste nad Váhom

Doma?

Nasleduje vystúpenie v na om okresnom meste, v meste, v ktorom býva as  ná ho súboru a
ktoré je oficiálnym sídlom ná ho ob ianskeho zdru enia, teda v meste, ku ktorému máme
blízko, nielen geograficky, ktoré v ak, dovolím si tvrdi , nie je na im domovským mestom aj
ke  sme sa v om cítili ako doma.

IL:

Po 18. vystúpeniach po celom Slovensku i v zahrani í sme sa kone ne dostali  aj do ná ho
okresného mesta a sídla niektorých z nás.
Hrali sme v kostole evanjelickej cirkvi, kde kedysi pôsobil i starý otec autorky na ej novely
Ján Roy a ktorý je len pár krokov vzdialený od rodného domu  prvej ochotníckej here ky (a
zhodou okolností svatky Jána Roya) Ani ky Jurkovi ovej-Hurbanovej.
Vzácny dych histórie v ak dokonale prekryli e te vzácnej í mladí udia. Ve mi sa te íme, e
i táto generácia sa v hojnom po te mohla zú astni  ná ho predstavenia, spolo ného spevu
i modlitieb. Kie  by aj ona prebrala tafetu duchovného obrodenia a mohla ju íri alej - ku
svojim potomkom a v ade naokolo, tak ako to robí hlavná postava na ej hry. Samozrejme,
sme v ní i za star iu generáciu, za ka dého diváka  i za tedré pohostenie na tunaj ej fare.
Veríme, e v etci tu mohli vníma ,  akým po ehnaním mô u by  úprimne veriaci udia pre
svoje okolie a modlíme sa, aby sme mohli spolu s nimi prija  toto posolstvo príbehu o sluhovi
do ka dého d a ná ho putovania. Putovania za  Tým, ktorý tie nepri iel, aby mu slú ili, ale
aby slú il (Mat. 20,28).
A tak sa  s dôverou opä  na Vás obraciame s prosbou o va e modlitby za nás v etkých a i za

al ie, u  jubilejné 20. vystúpenie, ktoré sa uskuto ní 2. decembra v iline.
20.
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2. december

ZU  v iline

Báse  a revolúcia

V na ich zemepisných írkach sa vo víre asu do jedného klbka sk buju básnici
a revolucionári. osi také sa pritrafilo pri na om stretnutí so ilin anmi. Ja som do iliny
pricestoval u  doobeda, lebo sa tu v tento de  konali komunálne vo by, ktoré pre ilin anov
znamenali malú revolúciu. Po dlhých rokoch vlády, jedného primátora vystriedal druhý. To,
e ilin ania sa viac te ili na nás ako na túto, pre nich iste významnú udalos , dokumentuje

táto ich báse  (za ktorú im týmto chceme srde ne po akova ):
aká celá ilina,

hurá, u  to za ína.
Feríkovci kufre balia,
na Pova ie chytro valia.
Pred ZU kou sa davy chvejú
chcú vidie  tú drámu skvelú.
Hollywood je odpísaný,
nehlesnú u  po om ani.
Ka dý, kto chce dobi  svet,
musí Sluhu uvidie .
Milí Herci, na i drahí,
akáme vás od svitaní.

Te íme sa na vás moc,
nezaspíme celú noc.

Va i ilinskí fanú ikovia

21.
správa zo ilinského ve erníka

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Divadlo Sluha -KRONIKA – 43

17. december

DK Javorina v Starej Turej

THE END

Tro ka nostalgie.
Spomienky
(najmä na predstavenie v tejto sále).
Ale aj ú ava po náro nom turné.
To v etko k derniere patrí.

Na javisku, od predstavenia, ktoré sme tu hrali,
pribudli kvety.

al ou ozdobou navy e mohol by  herecký pokrok
(toto neviem posúdi ).

Odbudla tréma,
diváci, (ale rovnako fantastickí).

Z Bra a a Majky boli skvelí mederátori.
Po vystúpení v skratke povedali, o om je i táto kronika
- o nás, na om turné.

Dostali sme kvety.
Popratali kulisy.
Dali sa do civilu.

li domov.
Bol koniec.
Mo no a  teraz si za ínam uvedomova oho.
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Turné divadelného predstavenia Sluha
2006

1. STARÁ TURÁ –  modliteb a CB 16. apríl

2. KRAJNÉ – kostol ECAV 30. apríl

3. STARÁ TURÁ – konferencia
Za ivú cirkev v DK Javorina 5. máj

4. MYJAVA – kostol ECAV 21. máj

5. BUKOVEC- DK 25. jún

6. TREN ÍN – Základná kola Kristíny Royovej 26. jún

7. TREN ÍN – DK na sídlisku Juh 26. jún

8. B SKY PETROVEC - DK 3. august

9. KYSA  – DK 4. august

10. STARÁ PAZOVA – DK 5. august

11. SELEN A – DK 6. august

12. BZINCE POD JAVORINOU – re taurácia 30. august

13. MEDZIANKY - DK 30. september

14. PRE OV – priestory ECAV 30. september

15. MENGUSOVCE – kostol ECAV 1. október

16. LEVICE – modliteb a CB, oslavy výro ia 15. október

17. ZVOLEN – DK 28. október

18. SLIA  – DK 29. október

19. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM   – kostol ECAV 11. november

20. ILINA – ZU 2. december

21. STARÁ TURÁ – DK Javorina 17. december
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VI
Pamäte

Skon ila derniera, turné Sluha je u  pasé, no spomienky zostali. Táto kapitola ponúka ohliadnutie sa spä .
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Spomína Petrá ová
Vo svojej hlbokej podstate som osoba, ktorá by chcela v ade by
a podie  sa na ve a veciach, ale nie som ten typ, ktorý sa rád vtiera.
Som rada, e aj bez akéhoko vek votrenia som sa stala sú as ou tohto

asného Bo ieho diela. Bola som ve mi nad ená z celého divadla. V dy
som tú ila by  niekým, ve mi dôle itým, bez ktorého by sa ostatní moji
bratia a sestri ky nezaobi li. A to sa mi splnilo. Stala som sa as ou
jedného ve kého domu, kde by o i len jedna tehli ka chýbala, spadol by
a nemohol by fungova  na ú el, na ktorý bol postavený. Okrem toho mi
Pán Boh vyplnil aj moje sny. Hrali sme na javiskách, kde hrajú svoje hry
aj profesionálny herci; mali sme krásne dobové kostýmy, v ktorých som sa
úplne vy ívala J, nádhernú scénu a dokonca sme boli aj v rádiu. Nikdy
som si nemyslela, e aj ja raz budem ako tí herci, ktorých mô eme vidie
v divadlách, v televízii, v asopisoch. A predsa sme nimi a  tak neboli.
Boli sme e te ove a viac. Boli sme tí, ktorí írili evanjelium alej a v aka
ve kej Bo ej milosti sme roz iarili tváre i srdcia mnohým om, ktorí nás
videli. Boli sme takými misionármi na doskách, o znamenajú svet.
A s takouto víziou sme sa aj do divadla pustili. Nie pre na u slávu, ale pre
Bo iu slávu. S modlitbami na perách sme nacvi ovali víkend o víkend
a hoci sme boli asto ve mi unavení, mali sme rados  z tejto slu by. Ve mi

som sa te ila na ka dé na e vystúpenie. Som v ná Pánu Bohu za to, e si ma do tejto slu by
povolal. Je krásne by  sú as ou nie oho tak ve kého a po ehnaného ako je divadlo SLUHA.

Teraz po roku, kedy máme pred sebou u  posledné vystúpenia, si uvedomujem, aký
náro ný, ale po ehnaný rok máme za sebou. asto som mala pocity, kedy by som bola rad ej
doma ako hrala divadlo. Ale ke  som vy la na javisko a videla udí, ktorí potrebovali po
Bo ie slovo, moje pesimistické my lienky a pocity boli pre . Nie v dy bolo v etko ahké. Sme
úplne rozdielni a ka dý jeden z nás je nadaný na iné veci, len problém je niekedy sa po úva ,
tolerova  navzájom a re pektova  jeden druhého. Mo no aj to boli faktory, ktoré asto
sprevádzali moje negatívne postoje k divadlu.

Som v ak ve mi astná, e som mohla hra  v divadle. Zárove  sa mi tla ia slzy do o í,
e to, o sme pred rokom rozbehli, sa u  kon í. Teraz sa rozídeme ka dý svojou cestou a u

nebudú víkendy strávené spolo ne v rôznych mestách SR, kde sme slú ili. Bolo to krásne
obdobie môjho ivota. Verím, e onedlho sa opä  pustíme do nejakého Bo ieho diela, ktoré
bude po ehnané a bude rozdáva  rados  a evanjelium alej. Nie pre na u slávu, ale pre slávu
ná ho Pána.

Je mi ve mi úto, e tento rok tak rýchlo ubehol. Ve a som sa toho nau ila. Teraz viem,
e ka dý jeden lovek na tejto zemi mô e by  slu obníkom, hoci aj malými vecami, ale

prospe nými; napr. moja mamina, ktorá nám na ka dé vystúpenie s láskou a ochotou napiekla
plný plech erstvých buchiet. akujeme ti za to.

 by som mala asi kon  s písaním, lebo moje o i zaplavujú slzi ky sentimentu
a nostalgie. Tento rok bol jednou ve kou etapou môjho ivota. Bol krásny a ký zárove , ale
plný Bo ieho po ehnania. Nav dy je vrytý do môjho srdca. Verím, e nás v etkých si Boh e te
raz pou ije. Aj ke  mo no ka dého niekde inde, ale aj tak u  nav dy ostaneme v mysliach udí
ako tí, ktorí rozdávali lásku a milosrdenstvo do ich s dc.
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Spomína Majka
o mi priniesol a dal Sluha?

 Ve mi ve a, a to si mo no e te neuvedomujem v etko, mo no sa budú
zjavova  stále nové a nové veci...
 Ú asné bolo vidie  Bo ie dotyky. A málo ich nebolo. Ve  ako nás dal
Pán dokopy: e te si dobre pamätám tie smutné za iatky, ke  sme h adali a
nemohli nájs  osoby na obsadenie v etkých postáv, ale na e modlitby
nezostali bez odpovede.

  Bolo ú asné vidie , ako Pán ehnal v etkých pri prácach okolo celého
divadla i múdros ou hercov pri u ení sa textov, nápadmi kulisárov,
dostatkom priestoru a asu...
 Bolo pre m a ú asné spoznáva  tých mladých kres anov a postupne

prehlbova
na e vz ahy. Ve mi sa mi pá il a hlboký zá itok vo mne zanechal ten
moment, ke  sme sa pred úplne prvým vystúpením vedeli tak ú asne
zjednoti  na modlitbách, pred Bo ou tvárou a Pán pri iel so svojou
milos ou...
 Som astná, e som ich mohla spozna  a teraz sme priatelia, som

astná, e som sa mohla s nimi a za nich modli  a e aj teraz sa nesieme
spolo ne na
modlitbách...

al ou nádhernou vecou boli udia, ktorí prichádzali so svojimi pocitmi z divadla. Boli
dojatí, povzbudení, mo no daktorí aj prekvapení...ale bolo krásne vidie , ako v etci tí udia

akujú za duchovný zá itok, za povzbudenie a nové sily a ako nás povzbudzujú a ehnajú
nám.
 Sluha ako príbeh priniesol aj mne do môjho srdca nie o nové, nové poznanie a utvrdenie.
Metod v hlavnej úlohe mô e by  vzorom pre ka dého kres ana, teda aj pre m a. Vo svojom
správaní a slu be, v tom, ako sa udia okolo neho menia v aka svetielku Pána Je a, ktoré v
sebe nosí a ktoré svieti takým nádherným spôsobom. Metod je pre m a ve kým povzbudením
bojova  dobrý boj pre Pána a nikdy ho nevzda .
 Som neskuto ne v ná za to, e ma Pán postavil aj do takejto úlohy a e som mohla, aj
ke  nie ve kými skutkami, pomáha  pri tomto divadle. Som v ná za v etko, o som mohla

aka tomuto divadlu spozna  a pre  a hlavne za to, e sa Pán k tomuto malému dielu
priznal a ehnal ho.
 Verím, e bude aj na alej ehna  túto slu bu v etkých nás a oslávi sa On sám!

Spomína Veronika
Teraz sa pomaly kon í prvá (a dúfam, e nie posledná ) fáza innosti
divadla Sluha. Skoro rok sme chodili po mestách a dedinkách a posúvali

alej dary, ktoré dostala Kristína Royová. Na za iatku mi ani nenapadlo,
e by to mohlo trva  tak dlho. Myslela som , e v etko skon í konferenciou.

Ale som rada, e sa tak nestalo. Som v ná Pánu Bohu, e mi umo nil
pomáha  pri zvestovaní Jeho lásky. Samej mi je niekedy ko „len tak“
rozpráva  o Pánovi Je ovi, ale ke  vidím nad enie niekoho druhého,
nakazí to aj m a a sna ím sa prekona  bojazlivos . Okrem toho sa pri
Sluhovi mô em u  slú om tak, ako to robil Pán Je . S láskou,
rados ou a pokorou.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Divadlo Sluha -KRONIKA – 48

Spomína Dávid
Divadlo má by  o komunikácii. Nielen hercov na javisku, ale celého tímu udí,
ktorí sú v om zaintresovaní, no najmä musí ís  o vz ah divadelný súbor – diváci.
Úspech komunikácie spo íva v porozumení, ktoré sa mô e prejavi  rovnako
smiechom, ako aj pla om. Ke  som sa pred posledným vystúpením obzrel spä ,
videl som predov etkým udí, ktorým som chcel by  prínosom, ktorí boli prínosom
pre m a. Vä inu z nich u  nikdy neuvidím, s inými hodlám na alej
spolupracova , pokia  mo no, o najintenzívnej ie. Ke  som si tak na nich
spomínal, nevedel som, i sa mám od radosti rozfika  alebo smia  sa od smútku.
Mô em tak kon tatova , e komunikácia prebehla úspe ne. Aj ke  nespo ívala v
hereckých výkonoch na javisku, ale v nadväzovaní vz ahov medzi mi, kde platí
zákon celkom nedivade ný: “najvä ími hrá mi“ sú tu tí, o sa na ni  nehrajú.
Ak mám  by  poctivý, musím spomenú  aj to, o mi divadlo vzalo. Ide najmä
o ve a energie a asu. Stratenú energiu v ak preva uje duchovná energia, ktorú
som smel prija . A o u ito ne strávenom ase ko hovori  ako o stratenom. Ten
as by bol aj bez divadla rovnako uplynuv í a dnes by sa písal práve ten dátum,

ktorý sa aj pí e – pozn.:. Ak sa e te nachví u mô em v  do ida Dávida*, v mojich
kalkuláciach náklady v podobe minutej asnosti, pretavené do majetnej ej ve nosti sú nepochybne vynalo ené ve mi
efektívnym spôsobom. lo o obchod hodný ida (alebo Metoda?). *obchodne,  zmý ajúceho

Spomína Metod
Ako beriem Sluhu teraz?

Te ím sa, a  skon í. Chcem sa plno venova  na ej mláde i, Sluha mi u  za ína
skôr preká  v plánoch.

o mi dal? Kontaktyyy...... Spoznal som nových udí, spoznal som
protestantizmus.
Tak e si myslím, e Sluha svoju slu bu splnil (myslím skupinu mladých udí, nie
seba). A je dobre, e Metod v novele nakoniec odchádza (ako Frodo do edých
prístavov)... potrebuje to.

Spomína Ondrá iková
o mi divadlo Sluha prinieslo?

V prvom rade ma to prinútilo rozmý  na tým, o znamená pravá slu ba Pánu
Bohu. Príbeh SLUHU ma povzbudil, e slú  Pánu Bohu s úprimným
a radostným srdcom sa oplatí. Uvedomila som si, e tak ako Metod – hlavný
hrdina, tak ani ja sa nemô em necha  odradi  diablom. Aj napriek skú kam
a kostiam by  verný. Je to ké, ale som presved ená, e s Bo ou pomocou to

dy ide. Divadlo mi prinieslo ve a nových priate ov a pomohlo mi preh bi
vz ahy s mojimi kamarátmi. Uvedomujem si, e ka dý len ná ho divadla má
mo no iné vlastnosti i záujmy no nádherné je, e nás mohla spoji  slu by ná mu
Pánovi. V aka divadlu som sa stala radostnej ím lovekom. Pán Boh nám
daroval to ko radostných okamihov, no prosto a  a ...
Svoju rados  som slobodne mohla prejavova  aj svojím hlu ným smiechom.
Z asti za to mô e aj môj „gazda“. Ke  som bola s ním, o zábavu nikdy nebola
núdza. Niekedy aj priamo na javisku. Som za Mi ka Pánu Bohu mooooc v ná.
Ak sa ma niekedy niekto opýta na najkraj ie okamihy môjho ivota, ur ite mu

spomeniem na e divadlo a v etkých „sluhá ov“. Nedá sa to slovami opísa , o pre m a títo udia
znamenajú. Bude mi bez divadla smutno, no to o ma SLUHA nau il, chcem praktizova  v mojom
ivote. Ve mi tú im, aby raz, ke  sa postavím pre Bo iu tvár, som mohla po  tieto slová: „Správne,

dobrý a verný sluha.“ Verím, e Pán Boh mi v mojom ivote dá e te al ie príle itosti slú  Mu.
Nechcem tieto mo nosti „zakopa “, ale naopak vyu  ich a  tak, aby sa môj Nebeský Otecko mohol
zo m a te .
„Drahý Pane Bo e, akujem Ti za SLUHU a v etkých sluhá ov. akujem za ka dé po ehnanie, ktoré
sme mohli od Teba prija . akujem, e si zakryl na e nedostatky a pou il si si nás, aby si mohol kona
svoje dielo. Tú im v dy stá  tam, kde ma chce  ma  a by  Tvojím verným a poslu ným slu obníkom.“
Amen.
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VII
Rozhovory po(hovory)

Nejdeme odpo úva  súkromné hovory lenov ná ho divadla, aby sme boli bulvárni, ale aby sme boli exkluzívni.
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Pýtajú sa Beli ky: Veroniky, Katky, Eli ky

Ako rozumie  posolstvu divadla „Sluha“ ?
V:   Myslím,  e  K.  Royová  chcela  ukáza  na  ivú  vieru,  ktorú  vidno
v ka dom ine a slove loveka.       Mne sa najviac pá i, e pou íva
jednoduchý a prirodzený jazyk, ktorý má v sebe ve kú silu.
E:  M a najviac v tomto divadle oslovil Dávidov monológ, ke  hovoril
o kres anoch, e sa nesprávajú, ako by sa mali. Myslím, e tento problém,
ktorý tu bol pred rokmi, je aktuálny e te stále. Ve a udí sa oficiálne hlási
ku  kres anstvu,  ale  to  na  nich  nie  je  pozna .  Myslím,  e  to  platí  pre

etkých kres anov (aj pre m a), e by sme sa mali správa  tak, aby na nás
mohli  udia  spozna ,  e  sme  iní  ako  ostatní.  Myslím,  e  kres anstvo  by
malo by  radostné a na kres anoch by malo by  viac pozna , e sú astní,
aj ke  aj oni majú svoje problémy ako ka dý lovek. Potom by sa mo no
za ali ostatní viac zaujíma , ím to je.
K:  Pod a m a chcela K.R. poveda , e treba ka dý de  za  a pre
s Kristom a pod a toho aj  a na to pou ila postavu Metoda. Ka dý si ale
z  tohto  divadla  mô e  vzia  aj  iné  povzbudenie  (napr.        zmenu   ida
Dávida).

Aká je tvoja úloha v divadle? Myslí , e je dôle itá?
V:  Ja som viac-menej psychická podpora.  No niekedy, ak treba, zastúpim
kulisárky.
E:  Pomáham s kulisami. Myslím, e je to dôle itá úloha, ale nie a  tak, e
by sa bez toho nezaobi li, ako  napríklad bez hercov.
K:  Ja som jedna zo tyroch kulisárov. Myslím, e úloha ka dého jedného
z nás je ve mi dôle itá. Divadlo by sa síce dalo zahra  bez niektorých
„nevidite ných ú inkujúcich“, ale ur ite by tam chýbali. Ka dý má toti  u
svoju konkrétnu úlohu, ktorú nikto iný nevie urobi  tak dobre.  Ke
napríklad nebola s nami Veronika (tie  kulisárka), museli sme jej
telefonova , ako máme pripevni  kulisy na stojany, lebo toto robí v dy ona
a nikto iný to nevie urobi  tak dobre.

Te  sa na ka dé vystúpenie?
V:  Samozrejme, v dy sa te ím, lebo ka dé vystúpenie je iné. A zmena je
ivot. J

E: Skoro na ka dé... pravdupovediac, mala som chví ky, ke  sa mi
nechcelo nikam cestova  a najrad ej by som ostala doma, ale nakoniec
som v dy bola rada, e som i la.
K:   Jasné!  Te ím  sa  preto,  e  v  mestách,  do  ktorých  chodíme,  sa  asto
stretnem so známymi z táborov, ale aj preto, e pre ijeme pekné chvíle so
„sluhákmi“ a hlavne preto, e mô eme íri  posolstvo tohto divadla po
celom Slovensku.

Ktorá postava sa ti najviac pá i a pre o?
V:  Jednozna ne  hlavná postava – Metod, ktorý sa vedel vzda  pohodlia
a ís  slú   kvôli nejakému starému idovi. No a nakoniec sa mu podarilo
získa  pre Krista polovicu dediny.
E:  _Neviem si vybra . Na i herci sú ve mi ikovní a vedeli v etky postavy
stvárni  zaujímavo a presved ivo. Pá ia sa mi v etky.
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K:  Vä ine udí sa najviac pá ia kladné postavy (Metod, Samko, Dorka), ale bez záporných
postáv by sa nedalo vôbec vystihnú  to, o chcela K. R. poveda . Mne sa pá ia v etky.

Má  nejaký zaujímavý, vtipný zá itok, spomienku z vystúpení?
V:  Jáj, tých je dos . Napríklad, ke  sa niektorá z rekvizít rozhodne bez súhlasu kulisárok
nav tívi  scénu. Tie potom musia zachra ova  situáciu tým, e sko ia po danom predmete

ípku“ a to tak, aby
obecenstvo ni  nezbadalo. Vtedy sa vieme zasmia  (samozrejme potichu).
E: Pri ka dom vystúpení je ich ve a. Pamätám si napríklad, ako jednému z hercov, tesne
potom o vy iel na javisko, za al v zákulisí zvoni  mobil. Zvonilo to dlho, tak sme pozreli o
to je, a bola to pripomienka, e 15:00 za íname hra . Bolo práve 15:00.
K:  Tých je to ko, e si ani neviem vybra . V zákulisí sa v dy nasmejeme. Viackrát sa stalo,
e sme sa zarozprávali a herci skoro zabudli vyjs  na javisko.

Majka sa pýta, Bra o odpovedá

o je tvojou úlohou a slu bou v Divadle Sluha?
V „Sluhovi“ som mana ér.

To bolo stru né, o v etko taký mana ér musí urobi , zariadi , ... aby bol celý tím
zabezpe ený a spokojný?
Nieko ko tý ov (niekedy mesiacov) vopred sa spojíme s mi, ktorí nás pozvali
vystupova  v ich meste, kole, i zbore. Treba dohodnú  termín, miesto, as. Pozvanie udí sa
robí rôznym spôsobom, naj astej ie sú v mieste vystúpenia rozve ané plagáty, v dedinách
výborne funguje tie  obecný rozhlas. Ve kou pomocou pri propagácii sú v ak udia, ktorí u
o Sluhovi po uli, alebo ho videli. alej je potrebné zabezpe  ozvu enie, osvetlenie, stravu,
noc ah, dopravu „sluhá ov“ i kulís. Je toho mnoho, ale nie som na v etko sám. Ve kú pomoc
mám v Pe ovi a Janke Feríkovcoch, od ktorých sa mám stále o u ...

Robil si popri mana ovaní aj nie o iné v Sluhovi?
Áno, e te som sa medzi dejstvami motal po javisku s kulisami J. Ale nie, pomáhal som
kulisárkam, musím uzna , e je to ve mi náro né, o som ale mohol pochopi , a  ke  som si
to vyskú al.

Ako si sa vlastne dostal k takej úlohe, akou je mana ovanie?
Fíha, to je ká otázka... Oslovila ma autorka dramatizácie, pani Rumánková. Dala mi
zárove íslo na Janku Feríkovú. Zavolal som jej, stretli sme sa, a u  to pomaly i lo. Schválne
hovorím pomaly, lebo tak, ako nie v dy ahko sa rodia pekné veci, to bolo aj so Sluhom. Asi
po pol roku ma Boh za al utvrdzova  v tom, e má s Divadlom Sluha svoje plány...

Mohol si sa pri Sluhovi nie o nau  (aj duchovne)?
Na v etko, o robím, sa sna ím pozera  o ami viery a tak to bolo aj v ase, ktorý som bol so
Sluhom. Pán Boh ma u il by  trpezlivým a rozvá nym. U il ma dôverova  Mu a spolieha  sa
Neho, lebo nie v dy bolo v etko zabezpe ené, ako by malo. Niekedy mi chodila zima po
chrbte, ke  som si uvedomil, ako ve mi sa o nás stará. Tie  som si zvykol postavi  sa pred
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udí (ke  som mal na úvod, i koniec predstavenia poveda  zopár slov
o Kristíne Royovej a na om Divadle), o pre m a nebolo v dy
jednoduché.

Ako hodnotí  svoje vz ahy s ostatnými „sluhá mi“, s ktorými u  dl í as
tvorí  jeden tím a strávil si s nimi ve a asu?

inkovanie v divadle ma posunulo vo vz ahoch s niektorými dopredu,
s niektorými sme sa asi moc nepohli. A to ma mrzí, lebo si uvedomujem,
e as investovaný do vz ahov je jednou z tých vä ích investícií v na om
asnom ivote. Hovori  o tom, e máme nabitý program v d och

vystúpení by bola asi iba moja výhovorka, ve  niekedy sta í pár minút...

Bra o sa pýta, Majka odpovedá

Aká je Tvoja úloha v Divadle Sluha?
Moja úloha spo íva v kulisárstve a v etkom s tým spojeným. Pripojila som

sa k tímu al ích diev at, kde sme sa s pomocou ostatných sna ili by
aspo  tro ku kreatívne a vymyslie o najlep ie prostredie pre na ich

hercov, aby sa tam cítili ako doma. Ale okrem toho sa
sna ím e te dr  kasi ku a samozrejme pomáha  tam,

kde mô em a o zvládnem.

o taká práca kulisárky obná a?
Okrem toho, e sme s Katkou kulisy spolu ma ovali

a s pomocou ich ocka a stojanov potom aj postavili a
spojazdnili, zohnali sme aj iné veci, ktoré tvoria na

javisku takú skuto nú atmosféru. Teraz sa o tieto na e veci u  len staráme,
ob as ich opravíme, ke  si to iadajú a stále sa s nimi pohybujeme po

javisku, aby na i herci mohli prís  v dy na hotovú scénu. A o ma ve mi
te í je, e po as stúpajúceho po tu na ich vystúpení sa u  takmer v etci

nau ili stava  na e kulisy, ím nám v dy ve mi pomohli, u etrili ve a asu
a som im za to v ná.

Ko ko asu je potrebného na prípravu al ieho dejstva?
To nie je v dy rovnaké, lebo sú scény, kedy hýbeme s viacerými kulisami

a napríklad sú dve dejstvá, medzi ktorými sa nepohne ani jedna. Tie  to
závisí od prostredia, kde hráme, lebo ka dé je nie ím osobité a v dy si

etky na e presuny musíme naplánova  pod a okolností, aby boli o
najrýchlej ie a najjednoduch ie. Ale zaka dým by sme to mali stihnú

dovtedy, kým nám ná  zvukár Mário vypne hudbu. Ak e te vtedy náhodou
stojíme na javisku my – kulisári v iernom, iste sa dakde stala chyba J.

Ale na astie to nebolo a  také asté...

Trvalo dlho skoordinova tyroch udí, ktorí majú iba nieko ko desiatok sekúnd na zmenu
scény?

NeviemJ, ani si asi nepamätám ten moment, kedy sme sa vlastne dohodli, ako to v etko
„pobe í“. Naozaj sme z toho nikdy nerobili vedu. Ke  potrebujeme, tesne pred premenou

kulís sa e te dohodneme v zákulisí, doladíme detaily a u  to potom funguje.
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Si jedna z kulisárok, nemala si chu  by  predstavite om niektorej z postáv?
Pripú am, e zo za iatku, ke  nás bolo málo, som nad touto my lienkou uva ovala a keby

som bola chlapec, asi by ma vtedy hne  braliJ. Mali sme naozaj tro ku problém zohna
chlapcov-hercov, ale diev enské roly sa minuli rýchlo. Ve  tak i tak by som mala na výber
len z dvoch gazdín – Petrá ovej alebo Ondrá ikovej, ale to by som diev atá v ich hereckom

umení ur ite neprekonala. Je to dobre, tak ako to je, sami sme sa v dy udovali, ako ka dému
jeho postava v aka Bohu sadla. Ja by som to teda asi skazila J.

Predpokladám, e po as víkendových turné je okrem samotných predstavení as aj na iné...
Samozrejme. Ve mi sa mi napríklad pá ilo, ke  sme boli na Dolnej zemi. Mohli sme

poznáva  tamoj iu kultúru, udí, ktorí boli ve mi milí a pohostinní... Ale prirodzene sme
trávili ve a asu aj spolu. Nielen tam, ale i na iných miestach. Niekedy bolo fajn len to, ako

sme spolu cestovali, nachádzali spolo né témy a postupne sa kúsok po kúsku zbli ovali. Pá ili
sa mi tie  náv tevy iných zborov, kde sme mohli aj na erpa , nabra  in piráciu, ale aj na e
hos ovanie v mestách, kde nás pozvali priatelia, s ktorými sa ja aj ostatní dlh ie poznáme...

A o duchovný rozmer, kam a pôsobenie v „Sluhovi“ posúva?
Po as tých tý ov som sa mohla nau , e je dôle ité dôverova  vo v etkom Pánu Bohu, od

obsadenia, cez predstavenia a  po nové nápady... V dy ma to ve mi povzbudí, ke  vidím
udí, ktorí sú oslovení, povzbudení, utierajú si slzi ky. Je to príjemné pohladenie po du i, ke

sa za tých udí modlíte a potom vidíte, e Boh sa ich naozaj dotýka, je to ve mi mocné.
Najviac sa mi v tomto smere pá il moment, ke  sme sa pred úplne prvým vystúpením

dokázali zjednoti  na modlitbách. E te nikdy predtým som to s ostatnými „Sluhá mi“ neza ila
tak oddane a myslím, e aj takéto momenty posúvali na e vz ahy o kúsok dopredu.

Jasné, e aj my sme mali ob as malý problém alebo zádrhel, ale ke  spätne vidím, ako sa Pán
Boh o v etko postaral, viem, e sme mali obrovskú výsadu pracova  v aka „Sluhovi“ na Jeho

vinici...

Dávid sa pýta, Metod odpovedá

Aké si mal pocity, ke  si si prvýkrát pre ítal scenár?
Prvé, o mi napadlo, bolo: aké patetické. Zdalo sa mi to príli  jednoduché a nerealistické. Ale

 po vlastnej skúsenosti s hraním si myslím, e napríklad postava Dávida bola ve mi
realisticky vykreslená, aj ke  Metod bol, pod a m a, a  príli  dokonalý- v dy bol v ade
v pravý as, na správnom mieste, nikdy neurobil chybu... Ale po rozhovore s Tebou (teda
DávidomJ) o Kristíne Royovej a o postavení nábo enskej literatúry pri literatúre svetskej, si
teraz  u  myslím,  e  na  to  mala  právo,  hlavne  ak  Kristína  nebola  tudovaná  ena,  ani  písa
poriadne nevedela (musela ma  korektora alebo korektorku, písa  sa, myslím, nau ila sama),
tak na to, o napísala a vo svojej dobe, je to napísané vynikajúco. A ur ite sú medzi jej
dielami aj také, o vynikajú nielen dobrou my lienkou, ale aj po literárnej stránke sú kvalitné.
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Ktorý okamih v na om divadelnom putovaní spravil na teba najvä í dojem a kedy si bol
najviac roz arovaný?
Najvä í dojem bolo pre m a prijatie na Dolnej zemi, konkrétne v ...... (u  neviem, ako sa to

tam volalo,  boli  sme tam tretí  de  a  bol  tam taký  mladý pán  farár,  o  sa
mal o pár dní eni , a mal krásnu fenku Lunu- golden retrievera- Pavol, ak
si spomenie  na názov, prosím túto celú zátvorku odstrá  a to meno tam
napí *), kedy som sa smel zahra  s Lunou-  veselou a hravou fenkou
tamoj ieho pána farára, s ktorým som si potykal. Toto bol pre m a
najvä í zá itok. A najviac roz arovaný? To nepoviem. Aj tak je to u
pasé - odpustené.

V om predov etkým  je postava Metoda náro ná?
Jednoducho - je to hlavná rola. To hovorí za v etko. Aspo  ja som sa teda
sna il pôsobi  dojmom normálneho chlapca (alebo skôr mladého mu a
vracajúceho sa z Ameriky), mne prosto tá idea o Metodovi ako
bezchybnom nesedela, tak som si ho upravil trochu na seba. Metoda, ktorý
nevie, i v etko, o urobil, je správne, ani i sa mu jeho misia podarí.
Aj ke  som vlastne hral dokonalého Metoda, tváril som sa ako nedokonalý
Metod.

Exituje medzi Tebou a Metodom interakcia - ako vplýva Metod na
Luká a a Luká  na Metoda?
Hej, Luká , ako bolo povedané, na Metoda vplýva, ale Metod na Luká a
len pomaly. Ale ja by som skôr chcel poveda , e na Luká a, rovnako aj
na Metoda, mal vplyv Dávid. A aj má. A dobrý vplyv. Ale naozaj Pavol.
Som rád, e som a spoznal, a najvä iu zmenu si na m a mal, aj má , Ty
(toto nema ). A teraz k Metodovi. Pomaly na m a za al vplýva  po as
predstavení. A  po as hry samotnej mi mnohé veci do li a ako náhle som
za iel do zákulisia po ukon ení dejstva mi prichádzali na myse : „no,
moment, tak Metod sa v tejto situácii správal takto, ak by som sa v nej
zachoval  ja?“  Prvé  mi  to  napadlo  v  súvislosti  s  tým,  e  Metod  s úbil
umierajúcemu Rubenovi, e prinesie dobrú zves  Dávidovi. Neviem, i by
som nie o také bol schopný s úbi . Alebo to, ako sa Metod na dva roky
vzdal bohatstva a iel slú . To muselo by  od neho ve ká skú ka, mnohí
bohatí udia nie sú schopní vzda  sa kúska na stálo, on bol schopný vzda

sa v etkého na neur itú dobu, kým sa Dávid neobráti.

V na om ekumenickom súbore si bol jediný katolík. V kres anských cirkvách majú katolíci
najvä ie zastúpenie a ty si v na om divadle predstavoval hlavnú postavu. Tie  to vníma
tak symbolicky?
Priznám sa, napadlo mi to po dlh om hraní. Spo iatku som si to ani neuvedomoval. Treba len
pripomenú , e hlavné postavy boli dve- Metod a Dávid (Tá druhá sa stane hlavnou asi tak od
polovice hry). Tak potom je to dobré znamenie, nie?

V om bolo pre teba ako katolíka ú inkovanie v na om súbore ie?
Hne  na  úvod  musím  poveda ,  e  tohto  som  sa  ve mi  bál,  ako  ma  prijmete.  Za  toto  Vás

etkých musím pochváli , e ste mi ani na chví u nedali pocíti  (a ak ste aj dali, nezbadal
som to), e medzi Vás nepatrím. Alebo e by ste ma spomedzi seba nejako vylu ovali.
Bál som sa najmä (Ondrá ikovho príchodu z Ameriky :)) v Dolnej zemi, ke  som chcel ís
v n0ede u na svätú Om u, e ako sa tam dostanem (ani som nevedel, kde sú v Dolnej zemi
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katolícke kostoly) a i ma tam nejako zveziete, lebo va e bohoslu by a om a mohla by
pribli ne v rovnakom ase a v tom prípade by ste asi  moc asu nemali. Ke  som oznámil
pánovi Feríkovi v divadle, e by som rád iel na katolícku Om u, bál som sa, e mi povie, e
dobre, ale e ma nezvezie a e mi povie, aby som i iel autobusom (ale ja tamoj ie SAD-ky
nepoznám). Ale Pán Boh to zariadil tak, e zrovna vtedy sme hrali v dedinke blízko ktorej bol
jediný (!) katolícky kostol a aj ste ma zviezli, a mali ste to natesno- a zrovna vtedy mali
slávnostnú svätú Om u, celebroval ju dokonca miestny pán biskup a v danej farnosti v Srbsku
pôsobí slovenský k az. Tomu sa  hovorí milos !!!

o ti Sluha dal a o zobral. o prevy uje?
o ti Sluha dal ...kamarátov, spomienky. ...a o zobral:  vo ný  as. o prevy uje? kamaráti

a spomienky.

Chcel by si e te niekedy hra  v ochotníckom súbore?
Áno, myslím, e áno. Nejakú komédiu by som si zahral. Nejakého Moliérovho lakomca, to by
sa na m a hodilo. Alebo vlastne oko vek (vyjmä vyzývavých scén a nadávok).

Aké je posolstvo Metoda pre dne ných kres anov?
Milujte sa a mno te sa. Milujeme vás a pomáhame vám.
www.vesmirna-drubez.cz

akujem za v etko a te ím sa na al iu spoluprácu.
* ide o obec Stará Pazova (pozn. Dávida)

Metod sa pýta, Dávid odpovedá

Ako  ti „sadla“ rola Dávida? Ako si na za iatku prijal túto rolu?
Neba il som po Dávidovi.  Vôbec som si túto rolu nevybral, ani mi ju nikto iný nevyberal.

Jednoducho som pri iel posledný a ni  iné u  nezostalo. Ke lovek nemá na výber, vezme si
aj starého ida. Ale  neviem pre o mi mnohí hovoria, e mi táto rola sedí.

Dos  ma to urá a.

Vyvíjal sa tvoj vz ah k tejto role alebo si mal v dy ten istý názor na
Dávida?

o sa týka Dávida ako roly, bol to pre m a ký orie ok, ktorý sa mi
nepodarilo celkom rozlúsknu . V prístupe k tejto úlohe som sa sna il

elijako experimentova . Raz som chcel ma  akýsi nadh ad a raz sa úplne
stoto ni  s postavou, ale asi najlep ie je ís  zlatou strednou cestou. A o sa

týka Dávida ako loveka, je to rozumný dedo, ktorý verí v Stvorite a, no
s vierou v Jeho Syna má problémy, preto e tu sa u  rozum stavia na

radikálny odpor. To mi je na om sympatické, lebo mi tým pripomína
seba.

A o Metod? Aký je v Dávidových (a Pavlových) o iach (Pa o, ale
pravdu...)?

Ako napísal Torquato Tasso v diele Oslobodený Jeruzalem: „Magnanina
menzogna! or quando é il vero Si bello che si possa a te preporre?“ Metod

je pre Dávida doslova a dopísmena  spásonosnou postavou.  A o sa nás
týka: iste by sme na li i ve a súvislostí s na imi postavami, napr. Metod

teraz
naopak
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s Dávidom sa na konci novely chystajú spolu odís  do Kanady, kde nájdu svoj nový domov
a my po skon ení predstavenia naozaj spolu odchádzame - na ná  privát do Trnavy. Aj to, e

si katolík je tak trochu symbolické, katolíci skuto ne vykonali dôle itú úlohu pri mojom
obrátení. A myslím, e sa mám od teba aj  o u . No, o sa týka sloven iny, budem

dou ova  skôr ja teba, ke  tak h adím na al iu otázku, ktorú mi chce  polo .

o ujovia a tety kulisárky? A ostatní herci? Ako sa javia Dávidovi, synovi Rubenovmu?
Z chalanov kulisárkam pomáhal len Ing. Sadlo , tak e plurál, naozaj nie je adekvátny (a o sa

týka poradia, najprv by som spomenul sle ny, a  potom pána in iniera; v druhej podotázke
otázky si nespomenul here ky, o by som ti na ich mieste nikdy neodpustil).  V etci boli fajn

a najviac sa mi pá ili Beli ky.

V om sa ti zdá tvoja postava náro ná...
Ono to je aj v charakteristikách postáv. Dávid je prive mi starý, skúsený a skú aný lovek

a hoc som ho chcel v tomto v etkom rýchlo dobehnú , aby som ho vedel dobre zahra , úplne
sa mi to nepodarilo (ale intelektuálne som ho pred il). al ím problémom pre m a bolo, e
som musel pridlho aka  v zákulisí  (v posledných predstaveniach to bolo nieko ko minút,

v prvých celé stáro ia) a potom som za ínal obrovitánskym monológom a hne  aj dialógom
s al ím dlhým prehovorom.

O o by si sa chcel podeli  a nespýtal som sa a na to?
Ty chce  od ida, aby sa s niekým o nie o podelil?!

Markéta a Mário sa pýtaju, Mário a Markéta odpovedajú

Karcoolák (Mário): ... a babi ko, pro  má  takovou velkou hlavu?

„Babi ka“ = vlk (Markéta): Proto e mám nervi ky v kýbliku...

Karcoolák: A pro  má  nervy v kýbliku?

„Babi ka“ = vlk: Proto e jsem v Sluhovi... :D

K: A babi ko, mala si chu  by  v divadle SLUHA?
B: Nooo, ke  bolo a je treba nie o pomôc , tak rada prídem J. A ty Karcoolák, ako sa cíti  v
divadle?
K: Cítim sa dos  dôle ito J, preto e neby  m a, mo no ni  nepo ujete. (Ale iba mo no)
A Babi ko? Ke  má  tak nervi ky v kýbliku, nechcela si by  rad ej here kou?
B: Vie o Karcoolák, nervi ky mám akurát tak na lopatke, no som rada, e ma Boh posadil
za svetlá a ke  som svetlá pokazila, tak postavil za kulisy. J
A ty si chcel pôsobi  v SLUHOVI? A aké má  z toho pocity?
K: Chcel aj nechcel, ale viacej chcel ako nechcel. Pocity mám pozitívne, lebo nás zatia udia

ade dobre prijali.
A ty má  rados  z tejto práce, resp. o sa ti pá i a o nepá i?
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B:  Jasné,  mám  rados  z  práce,  ktorou  slú im  Bohu.  A  pá i  sa  mi  asi  v etko,  ve  ja  som
astný, skromný lovek :D ... Ve  vás tam mám rada, a makáme pre Boha, tak e super.

A ty sa len tak medzi nami babi kami ako cíti ?
K: Cítim sa medzi vami babi kami výborne.
B: Áno?J
K: Jednozna ne. J
A inak babi ka, je ké pohybova  sa na javisku
s kulisami? E te ste do seba nevpálili?
B: No, sebe navzájom sme sa bezpe ne vyhli, len ja sa
ob as s kulisou nemô em trafi  do ur enej medzery, ale
ve  lopatka d ez. :D
A  ty  si  nechcel  hra  nejakého  selláka?  Si  rád,  e  si
technikom?
K:  Selláka  by  som  hra  nechcel...  a  vôbec,  môj
divadelný prejav nie je dosta ujúci v porovnaní s na imi
hercami. Som rád, e som technikom, spokojne si tam
sedím, to ím a stlá am udlí ky.
A ty si spokojná so SLUHOM?
B: Lopatka... :D No jasné, je to po ehnaná prácaJ

Peter sa pýta, Janka odpovedá

Myslím si, e si v ivote dos  vy ená: deti, zbor, práca, spevokol, nebála si sa, e ti
pribudne al ia povinnos , ktorá ti zoberie z tvojho asu? Nemala si dojem, e to bude nad
Tvoje sily?
Práve v tom ase som prestala u  besiedku, lebo sme boli 4 u ite ky na jednu skupinu
a ukon ila som aj vedenie spevu, tak e vznikol priestor aj ke  vtedy som netu ila, e táto
innos  bude taká dlhodobá. Zo skúseností som sa nau ila, e ke  Pán Boh povoláva do

slu by, treba poslúchnu  a On dá aj sily aj po ehnanie.

Aké boli preká ky a povzbudenia?
Na za iatku som videla ve kú preká ku v tom, e sme nemali hercov do úlohy Ondrá ika
a Dávida. Aj napriek tomu sme usilovne nacvi ovali a h adali. Je to naozaj ve ký Bo í
zázrak, e sme ich na li a e ka dá postava je ve mi vhodne obsadená. Hrozná preká ka bola,
ke  mi de  pred cestou na Dolnú zem Mi ko oznámil, e nemô e ís . V aka Bohu, i iel.
Povzbudenie a zárove  najsilnej í zá itok bola pre m a generálka v CB, ke  sa modliteb a
naplnila do posledného miesta...

Ja a Mário....    Markéta a ja:
(spolu rozmý ali)

No, a ke  tak nad tým dumáme, neby  nás,
premiéru SLUHU na konferencii Kristíny

Royovej by ste mo no nikdy nevideli a nepo uli.
HA!

Because: Máriu ko ist technik
Markétu ka est svetlu ka (osvet ova ka)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Divadlo Sluha -KRONIKA – 58

Myslí  si, e má  vz ah k takej práci, e a nap a, aj ke  si to ne tudovala?
tudovala som naozaj úplne nie o iné, k omu som vz ah vôbec nemala.

Dá sa poveda , e a  teraz robím to, k omu mám vz ah. Áno, ve mi sa
tomu te ím, e mô em spieva , nacvi ova , organizova ... Nap a ma to
a som za to Pánu Bohu ve mi v ná. Uvedomujem si, e v etko má svoj
as aj toto je obmedzené.

Kde si získala organiza né schopnosti vies  a mene ova  takú skupinu
udí tak, aby fungovala?

Ve mi ve a som sa nau ila v spevokole Eben Ezer, v ktorom spievam,
v Continentalse, kde som jednu sezónu spievala a jednu sezónu som robila
asistentku dirigentky. Tam to fungovalo do najmen ích detailov a to sa mi
ve mi pá ilo. Sna ím sa to aplikova  v mojej práci a moja dôslednos
a presnos  mo no aj niekomu lezie na nervyJ Ale stále si myslím, e bez
toho sa nedá ni  poriadne urobi .

Ur ite si sa zoznámila s mnohými mi. Boli pre teba nové kontakty
prínosom?
Áno, boli sme v rôznych zboroch a na mnohých miestach na Slovensku.
Zoznámili sme sa s mno stvom udí a je ve mi povzbudzujúce, ke  vidí ,
e láska a ochota e te celkom nevymrela. e Bo ia rodina ije. Asi najviac

spomínam na udí v KESe na Dolnej zemi. Boli tam ve mi milí a ochotní
udia, ur ite s iným ivotom - ím, ako na Slovensku. Ve mi si vá im,

ako sa o nás postarali. V etko mali premyslené a dopodrobna pripravené.
Ani ka ilerová  zo Starej Pazovy nám darovala dolnozemské kroje

a Tá a Máhriková zo iliny nám po ala ve mi vzácny myjavský kroj. Ka dé miesto bolo
jedine né a v etci budeme ma  na o spomína .

V Sluhovi je jasné posolstvo, ktoré vyzýva divákov, aby zmenili ivotné postoje. Malo to
vplyv na teba, aby si vo svojom ivote nie o zmenila?
Ve mi tú im ma  takú lásku k om ako mal Metod, minulos ou
a sklamaniami neza enú. Tú im obetavo pracova  , tak ako Metod, s
jednoduchou dôverou a Bo ou silou. Verím, e mi v tom Pán Boh pomô e.

Sme spolu doma, v práci, teraz aj v Sluhovi, te  sa tomu, ako to cíti ?
Ve mi sa tomu te ím a dúfam, e to takto bude v dy! e sa budeme stále
lep ie chápa  a zná .

Janka sa pýta, Peter odpovedá

Kedy si za al vníma  Sluhu?
Sluhu som vnímal samozrejme od za iatku. Najskôr ako jednorazovú
akciu, pripravovanú na konferenciu, potom ako zrod nového spôsobu

írenia evanjelia a tvorivého anga ovania mladých udí na Starej Turej.

Ako si zná al to, e asto odchádzam z domu?
Nemal som s tým iadne problémy, vedel som e odchádza  v dy do práce
na duchovnom poli, e a táto práca te í a napl uje. Te il som sa s Tebou.

Z nácvikov si sa vracala unavená, ale i povzbudená. Tie boli krátkodobé.
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Hor ie bolo sústredenie alebo turné i u  s Continental singers alebo Eben Ezer, neskôr
Divadlo Sluha, ktoré boli na nieko ko dní. Vtedy si sa vracala totálne vy erpaná. Napriek

tomu bolo jasné e a tieto akcie posúvajú dopredu, mentálne i duchovne. Ur ite to stálo za
to, aj doma sme to s de mi dobre zvládali.

Cítil si potrebu niektoré veci zmeni ?
Zásadné nie, systém bol dobre nastavený. Ostatné praktické veci sa v dy dajú meni

a niekedy je to aj na dobré. Aj keby som robil niektoré organiza né veci inak, v Sluhovi bolo
ak dôle ité necha  tvorivo pracova  a vyjadrova  sa mlad iu generáciu. Da  im úlohy,

zodpovednos  a hlavne dôveru. Nie o sa zvládlo, nie o nie, ale aj nezvládnuté situácie mô u
by  na dobré. Dá sa z nich pou .

Kedy si sa za al cíti  sú as ou Sluhu?
Vtedy, ke  ma Sluha za al potrebova . Pri li al ie pozvania, a bolo treba auto s vodi om

a pomoc s kulisami. Tak som mal tú es  vozi  tím divadelníkov na rôzne predstavenia,
medzi inými aj Srbsko. Turné na Dolnú zem bolo náro nej ie a bolo ho treba dobre pripravi .

Myslím, e som pomohol. Neskôr som dostal my lienku zalo enia ob ianskeho zdru enia
a zastre enia divadla pod túto organizáciu a u  som bol v Sluhovi nielen telom, ale i du ou.

Ako vníma lenov Sluhu?
Ako v etci udia, aj lenovia Divadla Sluha sú rôzni po v etkých stránkach. Beriem ich

takých, akí sú, nikoho si neidealizujem. Dokonca sme spolo enstvo z rôznych cirkví, ale ani
to nie je na preká ku. Nie sme ani ideálne ve ká skupina, je nás a  20, a preto je to vz ahovo

te náro nej ie. Mne sa tá rôznos  preto pá i, lebo stále musíme bojova  o jednotu.

Ovplyvnilo divadlo Sluha tvoj duchovný ivot?
Ur ite áno. Uvedomil som si to a  neskôr. Za al som by  viac vnímavý pre potreby druhých.
Divadlo mi doprialo vystúpi  zo stereotipu v edného d a a zrazu sa predo mnou objavil nový

svet, nové vz ahy, nové my lienky a názory nových udí ktorí stáli v slu be pre iných.
Jednoducho som sa ocitol v novom prostredí v prostredí práce Ducha Svätého, a to a zmení.

Pravda e, ak chce . Ja som chcel.

o si myslí  o budúcnosti Sluhu?
Budúcnos  patrí mladým. Pracujeme s mladými, vzdelanými, ambicióznymi mi a ja

v nich vidím obrovský potenciál. Ob ianske zdru enie Sluha vytvorilo podmienky na ich
estrannú realizáciu a u  teraz ne etria novými nápadmi ako alej. Vtom vidím budúcnos .

Na záver?
Som rád, e sme túto slu bu za ili spolu. Zhodli sme sa v spolo nej zá ube. Myslím, e to
posilnilo aj ná  man elský vz ah. Na toto obdobie budeme radi a s v nos ou spomína .
Teraz by sme si mali dopria  trochu oddychu a u  sa te ím na nejaké nové dobrodru stvo

spolu s Tebou.
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VIII
Posledná cesta do ve nosti

Na hudbe je zaujímavé to, e prebieha v presne ur enom ase. “U  si” knihu alebo obraz sa dá za rozli ný as,
ale hudba je asová, skladba sa nedá vypo  rýchlej ie ako je zaspievaná a nemala by by  rýchlej ie
zaspievaná, aj ke  sa spevák ponáh a. To má jedno ve ké aro a jednu ve kú nevýhodu: hudba je ivá a
pominute ná. No a ako to je s divadlom? K rýchlo i pomaly napísanému scenáru pribúda ivý zvuk, ale i
ivý pohyb. Teda jedine nos  okamihu je tu e te vä ia. Navy e jednotlivé predstavenie tej istej hry priná ajú
dy nie o nové, nikdy nie sú celkom rovnaké. itate i obdivovate  obrazu je konfrontovaný s výsledkom

tvorby, posluchá  s priamym reprodukovaním striktne danej kompozície ( itate mi nôt a dirigentových
pokynov), ale divák sa mô e do najvä ej miery zú ast ova  na procese tvorby a dokonca aj aktívne (cez potlesk
a reakcie, ktoré vytvárajú atmosféru, vstupujú do interakcie s divákmi).
Touto úvahou som chcel poukáza  na ivos  a jedine nos  divadla ako pecifického umenia, no zárove  aj na
smrte nos  danú týmito atribútmi. Aj ke  je divadelná hra imanentne predur ená k smrti, aj tú mo no prekona ,

aka modernej technike, ale i redukovania vlastností, o ktorých som sa práve rozpisoval. Práve to sa nám stalo:
na kone nej stanici vystúpil ru ovodi  i v etci pasa ieri, ale ná  vlá ik-motorá ik, udujsasvete, pokra uje

alej vo svojej ceste.
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DVD

Za kone nú stanicu, o ktorej som písal v úvode k tejto
kapitole, by sme mohli pova ova ilinu. Túto
nenápadnú obec na severe Slovenska sme si vybrali
z dvoch dôvodov: na li sme tu vhodné priestory na
natá anie, ktoré sme pri tunaj om vystúpení pou ili ako
at u; na li sme tu udí, ktorí sú ochotní s nami

spolupracova  v pozícii kameramanov a striha ov.
Tak sme sa sem opä  vybrali, aby sme odohrali, ale teraz

 naozaj, posledné predstavenie, ktorým sme sa
tentokrát chceli predstavi  divákom v ich vlastných
domácnostiach. Je to trochu udné, hra  v prázdnej
miestnosti i ke  pred javiskom predsa len pár udí bolo
(kameramani a my – tu mi napadá zvlá tna spojitos :
divákmi sme si boli len na prvom a poslednom
predstavení).
Okrem natá ania sme tu stihli oslávi  aj Metodove
narodeniny, pojes  asi dvadsa  ve ký pizzí a potlieska  si
divným hliníkovým zvukom uprostred námestia A.
Hlinku (na tento akustický jav ma upozornila malá
sestri ka mojej ilinskej kamarátky pri tunaj om prvom
vystúpení), k omu sa následne s nad ením pridali aj

al í náv tevníci iliny.
Nu  a tak sa skon ilo na e ú inkovanie. i sa nám toto
predstavenie vydarilo, nebudem písa , lebo ka dý si ho
mô e pozrie  sám.

DVD obal z Martinovej dielne

Ochotnícky súbor Divadlo Sluha na dne
- pri  zo atí posledného potlesku
sme si tlieskali u  len my sami
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Kronika

Úplne nakoniec pribúda e te jedna vec.
Kronika. 61 strán je u  hotových, e te hádam
jedna a u  to bude. Táto publikácia by mala
obsahova  osem kapitol a itatelia by v nej
mohli nájs  informácie o nás, na ej hre,
na om turné, a to nielen v nejakom
tatistickom preh ade, ale i prostredníctvom

svedectiev samotných ú inkujúcich. (To je
ale novinka – v ak, milý
itate ?)

Práca na kronike mi
zabrala pár hodín práce

kuto ne lo a
o hodiny) a ke e ja
nerád pracujem, rad ej
sa  zabávam,  tak  som  si
aj túto úlohu menil na
zábavu. Preto Vás
prosím, aby ste boli
tolerantní pri
posudzovaní kone ného
výsledku. Ono sa to aj
tak nedalo robi  celkom
nepovznesene, lebo od
ná ho turné uplynulo u
ve a asu a pôvodným
zámerom bolo len
zostavi  kroniku
z príspevkov divákov
a ú inkujúcich, bez toho, aby som do nej ja
sám nie o dodato ne napísal. ia , nakoniec
som písal o nie o viac, ako bolo v úmysle
a toto je výsledok. Najmä dodato ne písané
textíky (obe asti turné, okrem informa ných
listov) sa vyzna ujú strohos ou a autorovou

netaktnos ou a  vulgarizovaním. o u .
Ve a som tu nerozmý al, lebo i tak by som
si na detaily nespomenul a pri v etkom som
aj tak nebol. Ka dý má svoje vlastné zá itky,
ktoré nemusia by  späté so v etkými lenmi
divadla. Z logiky veci vyplýva, e mohol
som písa  len o tých, ktoré sú moje a na
ktoré si e te pamätám. Podobných kroník

ako  je  táto,  by  sme  e te
mohli napísa  ve mi
ve a, striedal by sa len
majoritný autor, ktorý by
bol viac-menej odkázaný
robi  kroniku rovnako
ako ja – rozvinutím
prvých (posledných)
asociácií, ktoré sa
vz ahujú k danému
predstaveniu,...
Kronika je primárne
napísaná pre na ich
lenov, ktorí poznajú jej

autora, tak e ten sa u
nemô e viac zhodi .
Preto ak ste k nám
nepatrili a nerozumiete
niektorým textom, ni  si
z toho nerobte. Ak ste
k nám patrili

a nerozumiete niektorým textom, ni  si
z toho nerobte, ve  viete, kto ich písal.
Kronika je v ak ur ená k nahliadnutiu pre
ka dého a najmä svedectvá ú inkujúcich
mô u by  povzbudením i pre ne lenov ná ho
súboru.

NA ZÁVER SA CHCEM PO AKOVA :
v najmä spoluautorke Zuzke, ktorá sa postarala o texty k Petrá ovej rodine i k Janke

a tie  sa starala o zber príspevkov,
v Majke za krásne slne nice a estetické podnety,
v Katke Med anskej za korektúru,
v etkým prispievate om,
v fotografom, ktorých fotky som pou il bez ich vedomia: predov etkým Martin, alej

Pe o a Samuel Feríkovci, Ivo, ja, mo no e te niekto,
v umelcom, ktorých diela som, tie  bez ich súhlasu, pou il  (verím, e by mi to dovolili)

– pre estetizáciu a výsti nej ie vyjadrenie pocitov: Martin Joná  (in memorial),
Svetoslav Veigl, ilin ania.

Kronika
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A osobitne chcem po akova  Pánu, Bohu, za to, e bolo o om písa .

Pa o
       február 2008
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