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K ROZHLASOVEJ REALIZÁCII BODNÁROVEJ HRY 

TANCOVANIE V KRUHU 

 

Magdaléna Vilhanová 

 
Abstrakt 

Príspevok rozoberá možnosti textu poviedky Jany Bodnárovej s jej typickými črtami 

(prelínanie slova a obrazu, reality a fikcie, prvkov reflexie s prvkami zmyslového 

emocionálneho ponoru) pri procese adaptácie do rozhlasovej hry s dôrazom na limity textu 

(statickosť, výjavy, preplnené výraznými detailmi s nevýrazným obsahom, precízna 

deskripcia, dopovedúvanie vecí, jednoznačnosť jazyka autorskej stratégie), ktoré sú 

prostredníctvom rozhlasového média pozitívne potlačené. Vzhľadom na deskripciu 

a jednoznačnosť dopovedúvania textu podporuje rozhlasová konkretizácia významný 

sceľovací proces fragmentárneho založenia Bodnárovej poetiky a povyšuje modelové 

situácie textu s mentorským podtónom na intelektuálne pôsobiace stimuly pre 

interpretáciu. 
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V príspevku by som sa rada zamyslela nad možnosťami textu Bodnárovej prózy s jej 

typickými črtami („poetika pomedzia“: „ustavičné prelínanie slova/obrazu, [...] reali-

ty/snovej fikcie, [...] prvkov reflexie s prvkami zmyslového ponoru a očarenia, nehovo-

riac už o prvkoch emocionálnych“; Farkašová, 1999) pri transformácii do podoby roz-

hlasovej hry s dôrazom na kritikmi uvádzané limity textu, 

 
„statickosť: [...] momentky, deje zachytené v jedinom zlomku času a tým znehybnené a zveč-

nené, [...] výjavy, preplnené výraznými detailmi s nevýrazným obsahom, [...] precízna deskrip-

cia, dopovedúvanie vecí, jednoznačnosť jazyka autorskej stratégie“ (Bombíková, 1999), 

 

ktoré sú prostredníctvom média pozitívne zmiernené až potlačené. 

Poviedka Útržky noci (Tancovanie v kruhu: Roky deväťdesiate) s tematikou utečen-

cov na ceste patrí do cyklu poviedok Chôdza v čase, publikovanej v r. 1999 ako prvá 

časť zbierky 2 cesty; vyjadruje sa archetypálnymi obrazmi a modelovými situáciami 

k dejinám druhej polovice 20. storočia a pokračuje v druhej časti Chôdzou po úlomkoch 
skla. 

 
„Nič nie je, ako bolo. A ak sa vraj všetko vracia, vracia sa v inej maske, tancuje iný šamanský 

tanec...“ [...] „Krajina Odkiaľ v nás bledne. Zem Tam sa nevynára. Sme v medziúzemí. Cudzinci 

von i dnu. Ako mnohí pred nami. Pripúšťam, áno, masky sú iné. A možno sa iba kruhovým 

pohybom, pohybom po slučke, vraciame späť. Tiež ako mnohí pred nami...“ (Bodnárová, 1999, 

s. 37 – 38) 
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I. 

„Čiernym priestorom bez hraníc idú pútnici bez domova, ktorí nemajú pod nohami 

pevnú zem. Sú to ľudia noci v zakliatom kruhu osudu, ktorý im nedožičil pevný bod 

života,“ hovorí podtitul scenára hry. 

Už samotná adaptácia poviedky Útržky noci (Bodnárová, 1999, s. 37 – 51) do rozhla-

sového scenára hry Tancovanie v kruhu (Bodnárová, 1999, s. 1 – 17) je pozitívnym kro-

kom k tvorivému prekonávaniu statickosti poviedky. Od autorky si vyžiadala pri úprave 

textu zásadné zmeny aj napriek prevažujúcej autorskej stratégii dialógov, ktoré kon-

trastne striedajú vnútorné monológy postáv. Úvod poviedky (in medias res) z denníko-

vých zápiskov Muža 1 bol transformovaný s ohľadom na dramatickosť expozície hry 

novým usporiadaním odsekov, komentátor ako jeden z protagonistov hry približuje 

základné situačné ukazovatele prostredia hotelovej kaviarne: zvuky biliardovej hry ply-

nule prechádzajú do motívov argentínskeho tanga, opis ponurého prostredia kaviarne 

vzhľadom na neistú situáciu utečencov, charakteristika tancujúceho páru a Muža 1. Au-

torka pristúpila k procesu adaptácie tvorivým prepracovaním textu poviedky, hľadala 

priliehavejšie výrazy. Niektoré sentencie textu poviedky sú premenené z textovej podo-

by na zvukovú zložku („... kým ošumelá kapela hrá argentínske tango“ – Bodnárová, 

1999, s. 38; „melódia sa vyleje v radostne a ľahko rozpulzovanom rytme“ – Bodnárová, 

1999, s. 39) alebo autorské poznámky (/so smiechom/, /prudko ho preruší/ – s. 9). 

V niektorých prípadoch autorka zmenila odosielateľa výpovede. Rozprávačský text vlo-

žený do úst Muža 1 naznačuje odstup od samotnej postavy, v neznámom prostredí cu-

dzej krajiny hľadí na seba cez oko kamery/vnútorné oko Bodnárovej (napr. pri charak-

terizácii anonymity utečencov), opisom budovy ako ostrova znútra a ako zaoceánskej 

lode zvonku, evokujúc stratenosť a osamelosť pútnikov na ceste, prerušenej návratmi do 

minulosti). Postava Matky dostáva v hre emocionálne omnoho rozvinutejšie kontúry 

v rámci archetypálnej úlohy, ktorú zastáva strážením spánku a bezpečia svojho malého 

syna. Proxemiku komunikácie smerom k poslucháčovi zvyšuje aj prepisovanie komen-

tátorského textu do priamej reči postáv (poviedka: „Šatniarka si práve dovykladala pa-

sians“ – Bodnárová, 1999, s. 39 / scenár: „Doriti s týmto pasiansom. Je ako žuvačka.“ – 

Bodnárová, 1999, s. 3) rozvíjaním v poviedke naznačenej situácie do formy dialógov 

v hre (dialogizovaný monológ matky so synom) či zámerné redukovanie komentátor-

ského textu vynechávaním uvádzacích viet, prípadne ich včlenenie do autorských po-

známok scenára (Muž 2 /priopito/: „Vypi! Na nás a na vás!“ /hovorí rozkazovačne, vý-

hražne/ – Bodnárová, 1999, s. 3), či rozšírenie dialogizovaných častí poviedky na začiat-

ku a na konci jednotlivých odsekov poviedky kvôli dramatickosti výmeny replík medzi 

postavami a uvoľneniu priestoru pre akčnosť postáv (medzi čašníčkou Maggy a Mužom 

1, skupina kartárov: akcia bitky). Autorka celkom vylúčila jeden výjav poviedky odo-

hrávajúci sa v umyvárke medzi dvoma ženami (Bodnárová, 1999, s. 42 – 43), ktorý pre-
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zrádza spôsob prepravy utečencov: „Od tých nákladiakov ma bolia všetky kosti a kos-

tičky mojej krásnej kostry. Skrývanej za haldami konzerv.“ (Bodnárová, 1999, s. 43) 

Lyrické reflexívne momenty (hlas autorky zaznievajúci prostredníctvom postáv) sú 

súčasťou drsných prízemných obrazov: šatniarka s čašníčkou Maggy komunikujú s opi-

tým Mužom 2, na pozadí poetických motívov púšte, sna, ilúzie. Autorka vkladá do dia-

lógu gnómicky pôsobiace zápisky Muža 1, ktorý číta zo svojho denníka pri flirtovaní 

s čašníčkou Maggie: Muž 1: „Kedy sa celkom prestane veriť slovám? A aká bude iná 

reč?“ [...] Maggie: „Hej, nechytám sa od smiechu za brucho.“ (Bodnárová, 1999, s. 6) 

K porozumeniu medzi nimi tak dochádza len v rovine telesného, nie duševného zblíže-

nia. Penetrancia zvolených postáv je na hranici korešpondencie s ich prirodzeným sta-

tusom: napr. intelektuálna výpoveď šatniarky, čašníčky, kartárov (ktorí rozoberajú 

problematiku hraníc: „Hranice horšie, hranice lepšie. Kde sú najlepšie? [...] Koľké sme 

už prešli? Koľké sú pred nami?“ – Bodnárová, 1999, s. 5). 

Modelové situácie a archetypálne roly postáv autorka komponuje v kontrastných 

konštrukciách, ktoré kontrapunkticky rozvíja vo viacerých rovinách: cez opozíciu citli-

vého až poetického vyjadrovania a hrubej reči postáv, reflexívnych a empirických mo-

mentov – mladá matka s dieťaťom stojí oproti starene, ktorá prišla o dcéru aj syna, spája 

ich fakt, že obe stratili aj mužov, matka sa posilňuje prihováraním sa synovi, starena 

alkoholom a pod. 

Mytologické motívy prispievajú k modelovosti situácií/problémov, s ktorými sa mu-

sia postavy vysporiadať: „pivničná hniloba, dych Minotaura“ (Bodnárová, 1999, s. 38), 

„rúcanie múrov, ktoré praskali ako kosti titanov“ (Bodnárová, 1999, s. 39). 

Časopriestorové súradnice nekonkrétneho predmestského hotela naznačujú blízkosť 

všeobecne známeho chronotopu pre poslucháča aj čitateľa. Utečenci aj ich vodca pro-

stredníctvom hlasu autorky vnímajú stiesnenosť a hnilobu miesta, kde sa dočasne uby-

tovali, aby autorka upozornila na univerzálnosť problematiky utečencov na jednej stra-

ne a jej psychologické pôsobenie na postavy. 

 
II. 

Atmosféru rozhlasovej hry významotvorne interpretačne podčiarkujú zvukové prv-

ky, nahrávané v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu hudobníkmi pre konkrétny re-

žisérsky zámer tejto hry v zložení: saxofón – Jozef Olajos, bicie – Jaroslav Tomaškovič, 

basová gitara – Vladimír Ihnatko, klavír – Jozef Hudák. Hlavným hudobným motívom 

je argentínske tango vo variáciách podľa potreby zvýraznenia účinku slovesnej zložky 

hry. Saxofonista (hoci nemá repliky, tvorí výlučne zvukovú kulisu hry) je samostatnou 

postavou uvedenou v obsadení hry, z kompozičného hľadiska má významnú úlohu pri 

procese prepájania a stupňovania fragmentárnych výstupov hry, udržiavaním celistvosti 

ich výslednej formy. Saxofón ponúka širokú paletu zvukov, uplatňuje sa jednak ako 

svojbytná kvílivá sólová hra, podfarbujúca repliky postáv, alebo ako súčasť kapelového 
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tanga, doplneného o tlmené hlasy komparzu, dôkaz prelínania zvukového a slovného 

výrazu vo funkcii hudobných predelov. Rozhlasová dramatizácia obsahuje postmodernú 

hudobnú vložku, napodobenie skladby konkrétneho interpreta: „Zaznieva skladba Jana 

Garbareka, ktorého saxofonista považuje za milovaného brata,“ hlási komentátor (Bod-

nárová, 1999, s. 2). Možnosti využitia nástrojov, zvlášť saxofónu, sa rozširujú vytvára-

ním sprievodných zvukov, podporujúcich obraznosť a ponurosť celkovej atmosféry pro-

stredia hlučnej hotelovej kaviarne, tichej izby čašníčky, tečúcej vody v suteréne, šatne 

oddelenej od kaviarne či zvukov exteriéru pred hotelom: šepotavé hlasy, náhodný 

smiech, údery biliardových gúľ (súvislosť s rozohnaním utečencov), šuchot kariet, vy-

fukovanie dymu z cigariet, štrngot pohárov, zvuky bitky (po bitke nasleduje bubnové 

sólo). Tango sa počas naliehavého vnútorného monológu Muža 1 deformuje v jeho 

predstavách do fantazijných zvukov, pripomínajúcich výstražné štekanie a zavýjanie, 

prenasledovanie, šamanský tanec (pozn. režiséra) alebo sa jeho zvuk rozpadáva na pa-

zvuky podobné šepotu, svišťaniu vetra, šušťaniu vody a pod., prípadne plynulo prechá-

dza do vŕzgania dvier, krokov, plaču dieťaťa, pleskotu kariet, milostných zvukov muža 

a ženy. Režisérova práca so stereofonickým zvukom pomáha kompozične vyvažovať 

celok diela, premysleným postupným prenášaním zvukov a hlasov ľavého a pravého 

kanála reproduktora, čo umocňuje účinok vypovedaného posolstva aj prostredníctvom 

priestorového rozloženia zvuku. Nahrávka rozhlasovej hry Tancovanie v kruhu je do-

stupná v archíve košického štúdia Slovenského rozhlasu. 

 
III. 

V rozhlasovej hre vystupujú tieto osoby: rozprávač, muž 1, Magda/Maggy, chlapec, 

dievča, matka, šatniarka, muž 2, vodca, spojka, hráč 1, hráč 2, hráč 3, starena, policajt 1, 

policajt 2, saxofonista, hotelier, ktoré dramaturgicky autorka upravila do základnej 

kompozičnej schémy (42 min.): komentátorský úvod, muž 1 – vnútorný monológ 

(2,45), matka a dieťa (6,55), šatniarka a Maggie, muž 2 (8,25), kartári – hráč 1, 2, 3 

(11,35), muž a Maggie v kaviarni (14,15), matka a starena (17,00), vodca a spojka 

(21,10), kino spomienok tancujúceho páru – dievčaťa a chlapca na parkete (23,00), muž 

1 a Maggie ako milenci v hotelovej izbe (25,00), policajt 1, 2 a hotelier (31,50), vodca 

vydáva povely na odchod z hotela (33,15), komentátor (34,00), tancujúci pár sa rozhod-

ne zostať v hoteli (35,15), komentátor (36,45), vodca zoraďuje ľudí, matka tíši dieťa 

(37,20), muž 1 – finále o nočných ľuďoch (40,03). 

Rozhlasová konkretizácia cez interpretáciu s dôrazom na vnútorné monológy rozši-

ruje význam vonkajšieho cudzinectva a utečenectva do individuálneho odcudzenia sa 

sebe samému, úteku pred sebou samým odmietaním sveta v aktuálnej situácii postavy 

bez ohľadu na status utečenca (napr. čašníčka Maggie túži odísť preč s mužom 1, chla-

pec a dievča zostanú v hoteli „na polceste úteku“). Vzhľadom na deskripciu a jedno-

značnosť textu podporuje rozhlasová konkretizácia významný sceľovací proces frag-
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mentárneho založenia Bodnárovej poetiky a povyšuje modelové situácie textu s mentor-

ským podtónom na intelektuálne pôsobiace stimuly interpretácie (napr. obviňovanie 

boha za nešťastie ľudí), hoci v prototexte poviedky majú skôr informačný charakter so 

statickým efektom. S rečou postáv rozhlasovej hry sa reflexívne pasáže pôvodného textu 

poviedky v kontrastných situáciách viac približujú realite univerzálnych zážitkov člo-

veka, ktorý má potrebu utiecť. 
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Short Story Dancing In the Circle by Bodnárová Transformed Into a Radio Play 

Abstract 

The paper focuses on the text of the short story written by Jana Bodnárová in the 

transformation process into a drama/radio play for the broadcasting. The author 

emphasizes the positive effect of the media adaptation that worked out from the limits of 

the text of the remarkable drama interpretation. 

 

Keywords 

postmodernism – Jana Bodnárová – adaptation – radio play 

 
Magdaléna Vilhanová (1980) je externou doktorandkou na Inštitúte slovakistických, mediál-
nych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. 

 
Mgr. Magdaléna Vilhanová 

 

Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií 

Filozofická fakulta 

Prešovská univerzita v Prešove 

17. novembra 1 

080 78  Prešov 

Slovenská republika 

 

magdalena.vilhanova@gmail.com 

 


