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Hastrman z rybníka Straší ti vo veži? Nie, straší mi v divadle

Či na duchov 
veríte, či nie, 
duchovia di-
vadla sú niečo 
ako „samostat-
ná kategória“. 
Herci, herečky 
a  pracovníci 
v  divadlách po 
celom svete 

pri otázke divadelných straši-
diel súhlasne prikyvujú a  iste 
majú aj historku či dve, ktoré by 
mohli rozpovedať.
Prečo práve divadlá? Prečo ne-
môžu duchovia strašiť na že-
lezničných staniciach či na
zastávkach autobusu?
Iste ste už boli v  divadle. Ale-
bo aspoň v  našom kine Mier či 
Dome kultúry. Na prvý pohľad sa
možno nezdajú nejako desivé. 
No to, čo skutočne desivé je, býva 
skryté pred zrakmi divákov.
Náš Dom kultúry. Možno si ešte 
pamätáte jeho slávnejšie časy. 
V  priestranných sálach sa orga-
nizovali večierky, karnevaly, kon-
certy... No potom bol nechaný 
na nemilosť osudu. Avšak v roku 

2017 divadelná sála ožila pre pod-
ujatie Noc divadiel. A  ako jedna 
z  účinkujúcich, som mala mož-
nosť nahliadnuť tam, kam sa 
bežne nedostanete.
Zákulisie je strašidelné. Je tam 
tma, všade sú všelijaké rekvizity 
a pri troche šťastia narazíte na
bezhlavé figuríny a plastové kon-
čatiny. Zo stropu visia závažia 
a rôzne tzv. ťahy, na ktoré sa veša-
jú kulisy a spúšťajú sa na javisko. 
Pod pódiom sú prepadliská a zo 
zákulisia vedú cestičky v podsta-
te hocikam. Všetko sú to, samo-
zrejme, pomôcky pre hercov, aby 
sa mohli rýchlo a efektne dostať 
tam, kam potrebujú. Dá sa v nich 
však ľahko zablúdiť.
Takže divadlá majú svoju desivú 
atmosféru majú. Prechádzať sa 
tam osamote v noci, počuť pras-
kanie dreveného pódia či vidieť 
manekýna opretého o  oponu, 
iste pomohlo vzniku rôznych le-
giend. No to nie je všetko.
Mnohé budovy divadiel sú staré 
a  duchárske historky sa prená-
šajú z  generácie hercov na ge-
neráciu. Totižto, byť divadelným 

hercom bolo, v nie tak vzdialenej 
minulosti, nebezpečnejšie, ako
sa môže zdať. Stalo sa, že nejaká 
kulisa bola zle upevnená a nieko-
ho zavalila. Medzi účinkujúcimi
prevládala rivalita, ktorá vyústila 
do rôznych „nehôd“. Časté boli 
nešťastné pády z  javiska či smr-
teľné zranenia počas predstave-
nia.
Alebo sa skrátka ambiciózny 
herec či herečka nevyrovnal so 
svojou slávou a ukončil svoj život 
predčasne.
Vznikalo mnoho povier o preklia-
tych rolách a hrách . Napríklad aj 
dnes sa verí, že vyslovenie názvu 
hry Mecbeth nosí smolu, a tak sa 
jej hovorí Škótska hra. Nešťastie 
nosí aj zaželanie „veľa šťastia“. 
Namiesto toho sa používa „zlom 
väz“. Niektoré divadlá necháva-
jú na javisku tzv. „ghost light“. 
Je to svetlo, ktoré sa zasvecuje, 
keď je budova celkom prázdna. 
Jeho praktické využitie je, aby sa 
pracovníci, ktorí prídu ako do di-
vadla ako prví, ľahšie zorientova-
li v tme a predišlo sa pádom do 
orchestriska a  podobne. Avšak 
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podľa povery svetlo dáva priestor 
divadelným duchom zahrať si na
javisku. To ich má upokojiť a za-
brániť tomu, aby sabotovali 
skúšky a  vystúpenia. Iná verzia 
tvrdí, že toto svetlo má, práve na-
opak, duchov odohnať.
Legendy o  duchoch ničiacich 
predstavenie sú veľmi staré a vy-
mýšľali sa spôsoby, ako tomu 
predísť. Palace Theatre v Londý-
ne dodnes necháva na jednom 
z  balkónikov dve miesta voľné 
pre divadelných duchov.

V  budovách divadla sa stretne-
me so všetkým, čo praje duchom 
a strašidelným historkám.
Desivá atmosféra, úmrtia hercov, 
povery... A hoci ja som na žiadne-
ho ducha v divadle ešte nenara-
zila, sú takí, čo mali viac šťastia...
alebo možno smoly.
St. James Theatre
Wellington, Nový Zéland
Toto divadlo má dlhú históriu 
prezentovania najrôznejších dru-
hov kultúry – opery, balety, hry, 
divadlá. A  takisto je miestom 

nadprirodzených javov. Priateľ-
ský duch ruskej tanečníčky Yuri, 
ktorá zomrela po páde z javiska, 
je zodpovedný za niekoľko elek-
trických skratov. Údajne taktiež 
zachránila život premietačovi. 
Menej priateľský je duch známy 
ako Kvíliaca žena(Wailing wo-
man). Duša neúspešnej herečky 
je zodpovedná za nehody, kto-
ré sa stávajú prevažne ženským 
účinkujúcim.

Theatre Royal, Drury Lane
Londýn, Anglicko
Ide o  jedno z  najstarších, stále 
využívaných divadiel v Londýne. 
K  najznámejším duchom, kto-
rý v  Drury Lane prebývajú, patrí 
Muž v  sivom (The Man in Grey) 
– džentlmen z 18. Storočia, ktorý 
bol spozorovaný mnohými her-
cami. Hovorí sa, že jeho prítom-
nosť nosí šťastie.

Boston University Theatre
Boston, Massachusetts
V  polovici dvadsiatych rokoch 
devätnásteho storočia si austrál-
sky herec a  impresário (človek, 
čo organizuje a často aj financu-
je verejné umelecké vystúpenia) 
Henry Jewett, pozval do divadla 
svoju hereckú skupinu. Po pia-
tich rokoch však zbankrotoval 
a divadlo sa stalo kinom. Legen-
da hovorí, že sa Jewett obesil 
pod pódiom. Jeho duch dodnes 
v  priestoroch divadla zotrváva. 
Zjavuje sa v zadných radoch po-
čas skúšok a  spôsobuje problé-
my s osvetlením.

The Richard Rodgers Theatre
New York, USA
V tomto slávnom divadle na Bro-
adway sú neustále pozorované 
zvláštne úkazy. Personál divadla 
si vymieňa historky o  dverách, 
ktoré sa nielen samé zatvára-
jú a  otvárajú, ale aj zamykajú. 
V hľadisku sa zjavuje duch ryša-
vej ženy a  v  dámskych šatniach 
sa na stenách objavujú stopy 
od rúžu, ktoré sa po zamaľova-
ní vždy vrátia. Duchovia v tomto 
divadle sú však priateľskí a herci 
tvrdia, že sú to len duše, ktoré si 
užívajú muzikály.
Dalo by sa nájsť omnoho viac 
príbehov. Takmer ku každému 
divadlu sa nejaký viaže. Niekedy
ide o drobné, stále sa opakujúce 
javy. Inokedy sú duchovia jeho 
neodmysliteľnou súčasťou. Nuž, 
a je teda vôbec prekvapujúce, že 
duchovia obľubujú divadlá? Veď 
ako lepšie sa dá tráviť večnosť, 
než pozeraním skvelých predsta-
vení.
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A Láska na grécky spôsob

Láska je...
...keď chceš pre toho druhého to 
najlepšie, aj keby to znamenalo, 
nebyť s ním...
...to najkrajšie, čo v ľuďoch je...
...keď robíš veci, ktoré z duše ne-
návidíš, len preto, aby si urobil 
toho, koho miluješ, šťastným...
...keď niekoho ľúbiš tak veľmi, že 
to s ním nikdy nevzdáš, nech sa 
deje čokoľvek...
...keď chcete tráviť chvíle s tým 
druhým...
...pre mňa zmysel a cieľ...

  Čo je láska? Keď som sa túto 
otázku spýtala svojich kamará-
tov, chvíľu im trvalo, kým niečo 
vymysleli. Potom boli sami pre-
kvapení zo svojich odpovedí. Sa-
mozrejme, žiadna nie je správ-
na ani nesprávna. Len som tým 
chcela poukázať na to, ako takú, 
na prvý pohľad jednoduchú vec, 
každý vidí odlišne. A ani v histórii 
to nebolo inak. Rôzne civilizácie 
vysvetľovali lásku inak, dokon-
ca ju volali inými menami. Ja sa 
chcem však zamerať na antic-
kých Grékov, ktorí láske nielenže 
dali mnoho názvov, ale ju aj zo-
sobnili v nejednom bohovi a ich 
celkový pohľad na ňu, je viac než 
zaujímavý.
Trošku histórie
  Skôr, ako sa budeme rozprávať 
o Grécku a Grékoch, je dôležité 
zadefinovať pár pojmov. Nebojte, 
nepôjde o žiadnu hodinu dejepi-
su.
 Starovekým Gréckom nazýva-
me civilizáciu, ktorá sa zemepis-
ne vzťahuje na oblasť dnešného 
Grécka a západného Turecka. V 
širšom ponímaní aj na oblasti, v 
tom čase osídlené Grékmi. Zvy-
čajne sa datuje od roku 3000 pnl. 
po 146. pnl. Je dôležité pripome-
núť, že nešlo o jednotný celok, ale 
o mnoho kráľovstiev a mestských 
štátov (polis), ktoré medzi sebou 
často viedli vojny či naopak, uza-
tvárali rôzne dohody a prímeria. 
Napríklad pri Grécko - perzských 
vojnách sa grécke polis spojili 
proti nepriateľovi, no pri Pelopo-
nézských vojnách opäť stáli proti 
sebe. 
  Tieto mestské štáty mali rôzne 
zvyky, ústavy či formy vlád. Skrát-
ka boli odlišné, preto nemožno 
používať výrazy ako „všetci Gréci“ 
alebo „celé Grécko“. Avšak spájala 

ich rovnaká kultúra a panteón bo-
hov, takže niektoré veci boli uni-
verzálne a nevzťahovali sa len na 
určité oblasti.
Ako miluješ? 
Začnime teda všeobecne. Ešte 
lepšie, začnime otázkou. Čo je 
láska? Ako som už spomínala na 
začiatku, odpoveď je pre každého 
iná. No ak by sme to mali nejako 
zovšeobecniť, ide o silný pocit, 
ktorý cítime k niekomu druhému, 
buď k partnerovi/partnerke, nie-
komu, s kým chceme nadviazať 
vzťah, ale aj k rodinnému prísluš-
níkovi alebo dokonca k sebe sa-
mému. A kým sa my jedným slo-
vom snažíme pokryť všetko, Gréci 
to mali „vymyslené“ inak a rozlišo-
vali hneď osem druhov lásky. 
Eros - vášnivá/ erotická láska ( 
divoká a nespútaná láska, ktorá 
môže rýchlo vymiznúť, pokiaľ sa 
nespojí s inou, nepovrchnou for-
mou lásky),
Philia - priateľská láska (láska k 
priateľovi, spájala sa s vernosťou a 
bola to najviac cenená forma lás-
ky)
Storge - rodinná láska (najmä 
medzi rodičmi a deťmi),
Ludus - hravá láska (láska na za-
čiatku vzťahu, spájala sa s flirtom, 
pocitom mladosti a eufórie),
Mania - obsedantná láska (ne-
zdravá láska, ktorá sa môže ľahko 
zmeniť na šialenstvo alebo vyústiť 
v násilie), 
Pragma - odovzdaná láska (láska, 
ktorá sa spájala s dlhodobými a 
zdravými vzťahmi),
Philautia - sebaláska (jej znakom 

bolo zdravé sebavedomie, no má 
aj negatívnu formu- narcizmus),
Agape -  súcitná láska (nezištná a 
bezpodmienečná láska). 
Aténčania, čo nenávidia ženy
Nežné pohlavie to počas histórie 
nemalo jednoduché. Ženy nemali 
rovnaké práva ako muži a nieke-
dy nemali žiadne práva. Často sa s 
nimi zachádzalo ako s majetkom. 
Samozrejme, existovali výnimky. 
No Atény k nim rozhodne nepat-
rili.
  Asi najznámejší grécky mestský 
štát Atény sa nám zväčša asociu-
je so samými pozitívami. Kolíska 
demokracie, centrum vzdelania, 
kultúry a filozofie. Napriek tomu 
všetkému zostávali ženy odstrče-
né bokom.
 Ideálna Aténčanka sa starala o 
domácnosť, rodila deti a nechodi-
la príliš na verejnosť. Okrem toho, 
aj vzťah s vlastným manželom ne-
bol práve vrúcny. Od manželov sa 
neočakávalo, že budú svoje ženy 
milovať. Čo sa však od mužov vy-
žadovalo a bolo viac než vhodné, 
bol vzťah s iným mužom. 
Pederastia bola láska dospelého 
muža k dospievajúcemu chlap-
covi. Úlohou muža bolo mladíka 
vychovať a poskytnúť mu vzor. 
Hoci sa ako jej synonymum často 
uvádza pedofília, nie je to celkom 
správne. Pederastia neoznačuje 
trvalý osobnostný sklon ani sexu-
álnu praktiku, ale typ medziosob-
ného vzťahu. 
 Ženská homosexualita sa veľmi 
nespomína. Samozrejme existo-
vala, ale bola opomínaná a tabui-
zovaná. Existujú teórie, že v Spar-
te bola situácia ohľadom ženskej 
homosexuality miernejšia. Nie 
len preto, lebo postavenie Spar-
ťaniek bolo omnoho lepšie ako v 
iných mestských štátoch, ale aj 
preto, lebo spartskí muži väčšinu 
svojho života strávili vojenským 
tréningom, takže nemali na svoje 
manželky čas a vzťahy si vytvárali 
v armáde medzi sebou.  Jedinou 
úlohou manželstva, bolo splodiť 
potomka, čo bola vlastne služba 
štátu.
Láska v mytológii
Okrem zachovaných spisov filozo-
fov či historikov, vieme o živote v 
Grécku mnoho vyčítať z mýtov. To, 
ako sa bohovia a hrdinovia chova-
li, nám ukazuje, čo bolo alebo ne-
bolo považované za normu. A čo 

Autor: Emília Tršková, foto: Veronika Karasová
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nám teda mytológia hovorí? 
Mužská homosexualita bola v my-
tológii hlboko zakorenená. Mno-
ho gréckych hrdinov malo svojich 
milencov, napríklad Herakles či 
Achilles a jeho milenec Partok-
los. Ešte viditeľnejšie to bolo na 
bohoch. Zeus, Poseidón, Hermés, 
Dionýzos a pravdepodobne naj-
známejší milovník oboch pohlaví, 
Apolón. 
  Avšak či ste boli žena či muž, 
keď ste padli nejakému bohovi 
do oka, vaše šance na prežitie sa 
drasticky priblížili k nule. Zeus bol 
známy tým, že si ženy bral a až 
potom sa pýtal. Unášal ich a zná-
silňoval v podobe zvierat alebo sa 
premenil na ich manžela, alebo 
na ešte bizarnejšie veci, ako na-
príklad zlatý dážď. Samozrejme, 
ženám sa potom rodili hrdinovia, 
no to nebola práve dobrá vec. 
Hrdinovia takmer vždy zomierali 
tragickou smrťou a úbohá žena 
musela znášať hnev Diovej man-
želky, Héry.
  Takže vernosť nebola prednos-
ťou gréckych bohov. A aj džentl-
menstvo by sme hľadali márne. 
Bohovia si vyhliadli svoju nastá-
vajúcu a skrátka ju uniesli. Možno 
jednou z mála svetlých výnimiek 
bol Hádes a Persefona. Hoci aj 
ona sa stala obeťou únosu, mno-
hé mýty naznačujú, že to nebolo 
násilný čin, skôr nalákanie Perse-
fony do Podsvetia. Ich vzťah bol 
na božské pomery nadpriemerný. 
Je ale pravdou, že si neboli verní 
sto percent času. Hádes mal dve 
milenky, hoci ich existenciu nie-
ktorí spochybňujú a Persefona 
mala jednu mimomanželskú zná-

mosť. Samozrejme, v dnešnom 
ponímaní je aj to neprípustné, ale 
v porovnaní so vzťahmi svojich 
bratov, sa Hádes môže pýšiť šťast-
ným manželstvom. 
  A čo nešťastný Apolón? Značná 
časť jeho lások sa premenila na 
flóru, čo nebolo také nezvyčaj-
né. V antickom grécku sa pekní 
chlapci a dievčatá premieňali na 
kvety často. Ale chudákovi Apo-
lónovi sa to stalo hneď niekoľko-
krát. Nymfa Dafné, ktorú naháňal,  
sa premenila na vavrín, aby pred 
ním unikla. Aby sme bohovi slnka 
veľmi nekrivdili, treba povedať, že 
nenávisť voči Apolónovi vzbudil v 
Dafné šíp boha lásky a chtíča Ero-
sa, ktorý sa tým Apolónovi pom-
stil za výsmech z jeho lukostrelec-
kého umenia.  Druhou tragédiou 
bol spartský princ Hyakinthos. 
A ak ste čítali pozorne, nemu-
síte byť bohom proroctiev, aby 
ste vedeli, ako to dopadne. Smrť 
krásneho spartského princa však 
tentoraz nebola Apolónova vina. 
Na ich lásku žiarlil boh  západné-
ho vetra Zefyros a keď Apolón učil 
Hyakintha hádzať diskom, Zefy-
ros odvial disk mladíkovi do hlavy. 
Na jeho pamiatku žialiaci Apolón 
z jeho vytečenej krvi vytvoril kvet 
- hyacint. 
Nerozhnevajte si bohyne
To dá rozum. Nechcete na seba 
predsa privolať boží trest. Lenže 
ono to nebolo vôbec jednoduché. 
Napríklad nahnevať takú Afroditu 
ste mohli veľmi ľahko. Stačilo byť 
pekným dievčaťom (čo bohyňa 
krásy a lásky brala ako osobnú 
urážku) alebo mladíkom, kto-
rý sa rozhodol nespať s každým 

a radšej si užívať single život (čo 
tiež vnímala ako útok na svoju 
osobu). A hoci samotná Afrodita 
bola bohyňou lásky, nesprávala sa 
tak, ako to jej titul napovedá. Bola 
neverná, mala mnoho milencov, 
dávala do kopy páriky, ktoré jej 
spolu prišli „rozkošné“ aj za cenu 
vojny (Paris a Helena). Ale aj na-
priek tomu všetkému neexistuje 
mýtus, v ktorom by bola v roman-
tickom alebo sexuálnom vzťahu s 
inou ženou.
  Panenská bohyňa lovu a mesiaca 
Artemis je v dnešnej dobe často 
vnímaná ako lesbička. V mytológii 
však nenájdeme žiadne priame 
dôkazy. Jej vzťah s panenskými 
lovkyňami, ktoré ju nasledovali, 
bol platonický. Ak sa ich však nie-
kto pokúsil dotknúť, bohyňa sa s 
ním ľahko porátala a zväčša ho  
premenila na vysokú zver. 
  Avšak, to neznamená, že pre Gré-
kyne nebola lesbickým vzorom. 
Pokiaľ sa žena nechcela vydať, 
mohla sa stať kňažkou v chráme 
zasvätenému Artemide. Kňažkou 
sa mohli stať len panenské diev-
čatá. Grécke slovo označujúce 
„panenská“ – parthenos nezna-
menalo to, čo si pod tým výrazom 
predstavíme dnes. Nebolo dôleži-
té či žena mala sex či nie. Pannou 
bola vtedy, keď nebola vydatá. 
To znamenalo, že v Artemidinom 
chráme mohli kňažky medzi se-
bou udržiavať pomer, na ich sta-
tuse panny to nič nemenilo.  
Čo na záver dodať... Láska nie je 
jednoduchá a nikdy nebola. Ale v 
dnešnej dobe sa aspoň nemusíte 
báť, že sa po rozchode premeníte 
na kvet.


