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Trendy súčasnej ruskej drámy 

 

Romana MALITI 

 

Aké témy a tvorivé postupy sú prítomné v súčasnej ruskej dráme? Prečo inklinuje časť 

ruských dramatikov cielene k demonštrácii autentickosti a realistickosti a ako to súvisí 

s vývojom sociálne kritického či politického divadla v zahraničí a v Rusku? Akú úlohu 

zohráva zobrazenie historicko-spoločenských súvislostí v drámach? Ako reaguje súčasná 

dráma na potrebu odkrývania tabuizovaných tém a hľadanie novej duchovnosti? Ako sa 

odrážajú inšpirácie historických smerov v tvorbe súčasných dramatikov? V porovnaní 

s vývojom v iných európskych krajinách sa pokúsime kriticky zhodnotiť trendy novej ruskej 

drámy. So zvýšeným záujmom sú totiž spojené aj mnohé úskalia a aj súčasnej ruskej dráme 

hrozí, že sa stane „komerčnou hračkou“ v rukách festivalov a producentov. 

Skutočný štart novej drámy v Rusku sa nedatuje do takej vzdialenej minulosti 

(budeme hovoriť o tzv. „Novej novej dráme“, teda dramatike autorov, ktorí sú žiakmi alebo 

pokračovateľmi v súčasnosti píšucich dramatikov staršej a strednej generácie - najmä 

Nikolaja Koľadu, Jeleny Greminovej, Michaila Ugarova, Niny Sadur a iných). Budeme 

hovoriť o dráme, ktorá vznikla a bola uvedená v druhej polovici 90-tych rokoch a v novom 

tisícročí. Po prvýkrát sa medzi divadelníkmi objavili poznámky o novej dráme, o novom 

jazyku, o novom dramatickom texte alebo dokonca o texte s novými obzormi a možnosťami 

pre divadlo, o divadelnom texte s vlastnou literárnou hodnotou v súvislosti s Muchinovej hrou 

Táňa-Táňa. Je potrebné pomenovať vtedajšiu situáciu v ruskom divadle a obdobie 90-tych 

rokov ako také, všeobecne označované ako obdobie krízy alebo zložité, prechodné obdobie 

v ruskej kultúre a umení vôbec, divadlo nevynímajúc. Je potrebné tiež si uvedomiť, že výboje 

v oblasti novej drámy na konci tisícročia v takej podobe, miere, intenzite, formálnej 

a tematickej rozmanitosti boli absolútne prirodzené pre prostredie, ktoré z politických 

dôvodov neumožnilo totálny a slobodný prielom istých prúdov v oblasti divadla v druhej 

polovici 20. storočia. Nová dráma v istom zmysle „supluje“ a spája v sebe všetko, čím ruské 

divadlo neprešlo po období avantgardy a moderny (napr. divadlo absurdu, psychoanalytické 

divadlo, postmoderné divadlo a s tým súvisiace formálne experimenty, inklinácia k próze či 

poézii, monologickosť, odkrývanie tabuizovaných tém, dokumentárnosť, nový realizmus, 

otvorené vysporiadavanie s dejinami a národnou mentalitou), ale tiež neguje, nadväzuje 

a konfrontuje sa so všetkým, čím ruské divadlo dovtedy prešlo (nemôžeme obísť fakt, že aj 
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napriek neslobode ruské/sovietske divadlo v 70-tych a 80-tych rokoch bolo výkladnou 

skriňou ruskou kultúry, bolo tribúnou konfrontácie názorov, formovalo názory, bolo 

v opozícii voči existujúcemu režimu; v tomto období vznikali vynikajúce inscenácie, 

formovali sa a pôsobili režisérske osobnosti, ktoré sa navždy zapísali do dejín svetového 

divadla napr. Jurij Ľubimov, Anatolij Efros, Kama Ginkas, Anatolij Vasiliev, Lev Dodin 

a mnohí ďalší). Dôležité tiež je, že v období neskorého socializmu, ako u nás v období 

normalizácie, bolo divadlo podstatným miestom vyjadrenia a prijímania názoru (čítanie 

„medzi riadkami“) a odrazu túto schopnosť stratilo. Zmena divadlo a divadelníkov hlboko 

zasiahla, v istom zmysle priam paralyzovala: „Divadelníkov sa všetky tie sociálne zmeny 

dotkli ešte viac ako predstaviteľov iných „kultúrnych sfér“, veď Rusko bolo v epoche 

neskorého socializmu nie literárno-, ale teatrocentrickou krajinou. Najmä v provincii, kde sa 

život vzdelaných ľudí formoval... nie v knižnici, na univerzite, v galérii, ale práve v divadle.“ 

(Davydova, M., s. 13).  

Vo vzťahu k súčasnej dráme môžeme v období na začiatku 90-tych rokov sledovať 

dešpekt alebo dokonca ignorovanie zo strany divadiel a etablovaných divadelníkov voči 

pôvodnej dráme a snahám dramatikov. Prechodné obdobie 90-tych rokov má symptomatické 

znaky, aké poznáme z iných postkomunistických krajín, napr. Česko-Slovenska. Dramaturgie 

divadiel nahrádzajú neschopnosť pomenovania a reakcie na aktuálny stav a nejasnosť 

v pomere umelecké/komerčné nasadzovaním západnej dramatiky nie vždy vysokej umeleckej 

kvality s cieľom udržať si diváka. V Rusku je vývoj vzhľadom na možnosti a veľkosť trhu 

ešte divokejší (estrádne divadlo, komerčné projekty pre masové publikum tzv. masskuľt, 

bombastické bulvárne inscenácie postavené na obsadení hereckými hviezdami). Problémom 

sú popri nejasnosti umeleckých programov a profilov divadiel, nezadržateľného vývoja 

smerom k masovej, komerčnej kultúre, tiež nesystematická generačná výmena a 

neuskutočnená transformácia divadiel. Súčasná dráma existovala, iste bola v procese hľadania 

vlastného vyjadrenia, nových tém, avšak v podobnom procese a tiež v procese vytvárania 

vzťahu k nej (ako ju režírovať, ako ju hrať, ako ju „podávať“ publiku) bolo aj vtedajšie 

divadlo. „Počas väčšej časti obdobia deväťdesiatych rokov systém, ktorý fungoval rovnako 

ako v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, súčasných ruských dramatikov ignoroval. 

Odmietali ich všetci, od kritikov a režisérov až po novinárov a dokonca byrokratov, ako 

skupinu ľudí bez talentu, bez zručností, bez kontaktu so súčasným svetom, ktorá sa prostituuje 

s módou a pritom je staromódna, príliš negatívna, príliš odcudzená, príliš komerčná, príliš 

asociálna, príliš nejasná, príliš stará na to, aby bola významná, príliš mladá na to, aby sa jej 
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dalo veriť, bola buď príliš čechovovská, alebo sa od Čechova nič nenaučila...“ (Freedman, J., 

s. 293).  

Novej ruskej dráme predchádzala dlhá tradícia dramatického písania, vznikla v prostredí 

silnej a veľkej divadelnej a literárnej kultúry s aktívnym a rozmanitým recipientom. Z nášho 

pohľadu je pre pomenovanie tendencií novej drámy v Rusku inšpiratívne pokúsiť sa ju 

vyčleniť, „oprostiť“ od sovietskeho, postsovietskeho a nového ruského a konfrontovať 

tendencie ruskej drámy (ktorá je v istom zmysle „uzatvorená“) s dianím a najpodstatnejšími 

dielami na európskej scéne nového písania.  

Pre drámu a dramatikov, ako aj pre ostatných divadelníkov boli určite dôležité nové 

impulzy a dôležité vplyvy, ktoré priniesli 90-te roky do ruského divadla: priamy kontakt so 

zahraničným, presnejšie západným divadlom (napr. hosťovanie skvelých inscenácii na 

Čechovovskom festivale; okrem legiend svetového divadla to boli aj novátori európskej réžie, 

ktorí sa v Rusku predstavili po prvýkrát, ako napr. Bob Wilson, Peter Brook, Giorgio Strehler, 

Peter Stein, Frank Castorf, Christoph Marthaler, Krystian Lupa). Ruské divadlo sa 

znovuzačleňovalo do svetového divadelného diania (veľmi úspešná bola napríklad Ruská 

sezóna na Avignonskom festivale v roku 1997). Súčasnej ruskej dráme iste pomohol rozmach 

a zároveň postupné vyčerpanie súčasnej drámy v iných európskych krajinách, najmä 

nemeckojazyčných a Veľkej Británii. Západní divadelníci unavení vlastnou dramatikou a 

drámou coolness sa začali pozerať viac na východ (z rôznych spoločensko-politických 

dôvodov najmä na krajiny bývalej Juhoslávie, iné balkánske krajiny, predovšetkým 

Rumunsko, a v neposlednom rade na „veľké a neznáme“ Rusko).  

 

Budeme hovoriť o Ivanovi Vyrypajevovi, bratoch Presňakovovcoch, Vasilijovi 

Sigarevovi. Každý z nich prináša do hry emocionálnu rovinu, problémovosť, rozorvanosť, 

emočnú nestálosť, náročné témy, ktoré sa dajú čítať ťaživo, sociálne, naturalisticky, ale 

zároveň symbolicky, ba až metafyzicky. Ak pri Vyrypajevovi nachádzame narábanie 

s duchovnom a religiozitou v rovine konfrontácie, kritiky až umeleckého kalkulu, pri 

Sigarevovi je duchovná rovina surreálna, smeruje až k mysticizmu. V neposlednom rade je 

dôležité hovoriť o hnutí ruskej dokumentárnej drámy (Teatr.doc je od roku 2002 významnou 

platformou a laboratóriom pre rozvíjanie dokumentárneho divadla a techniky verbatim).  

V roku 2002 sa Ivan Vyrypajev spolupodieľal na zakladaní divadla Teatr.doc. Toto 

pivničné divadielko minimálnych rozmerov spôsobilo absolútny rozruch a stále sa drží na 

špičke moskovskej divadelnej alternatívy. Divadlo založila skupina dramatikov inšpirovaných 

Royal Court Theatrom a ich technikou verbatim (technika verbatim je metódou divadelného 
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písania formou prepisu reálnych záznamov rozhovorov; vzhľadom na svoju podobu 

dokumentárnosti teda dokumentárneho divadla sa prevažne spája s divadlom sociálne 

kritickým; väčšina inscenácií vytvorená verbatimom hovorí o sociálnych skupinách na okraji 

spoločnosti). Technika verbatim, ktorá má pôvod v západnej Európe, pracuje nasledovným 

spôsobom: tvorivý tím si vyberie tému a kladie rôzne otázky reálnym ľuďom. Dotazník alebo 

séria otázok je veľmi dôležitá, lebo je základom koncepcie budúceho predstavenia. Odpovede 

respondentov sa zaznamenávajú a zapisujú, s textom sa následne pracuje (môže sa ponechať 

jeho absolútna autenticita, alebo s ním herec narába formou improvizácie a následného 

fixovania). V teatr.doc kombinovali techniku verbatim s technikou life game, keď sa 

charakter vytvára v spolupráci herca a hľadiska (odpovede na otázky v danej problematike). 

Nie náhodou činnosť divadla Teatr.doc začala seminármi a diskusiami, ktoré sa konali za 

prítomnosti nielen divadelníkov – táto multidisciplinárnosť, prelínanie umenia/divadla 

s inými disciplínami a najmä s realitou, stanovila smerovanie divadla. Divadlo sa stalo 

priestorom intelektuálnych a spoločensko-politických debát (posledný titul – Hodina 

osemnásť).  

Ivan Vyrypajev je nielen iniciátorom významných platform pre súčasnú drámu, je tiež 

predstaviteľom originálneho nového písania v oblasti divadla a filmu. Väčšina 

Vyrypajevových textov je počtom strán nie veľmi rozsiahla. Rozsahom sa pohybuje v žánri 

jednoaktovky. Postavám však autor „dovoľuje“ veľa hovoriť; takmer vôbec nenarába 

s civilnou podobou dialógu striedajúceho repliku za replikou; práve naopak nechá plynúť 

prúd slov, prúd asociatívnych slovných konštrukcií; jeho jazyk je miestami akoby umelý, 

vymyslený, archaizujúci; nie náhodou sa  necháva autor inšpirovať Bibliou. Jeho hry 

charakterizuje monologickosť, monodramatickosť. Vyhýba sa akýmkoľvek charakteristikám 

postáv, vzťahom medzi nimi. Vyhýba sa priamej divadelnosti; chce byť ako autor kritický 

a chce otvorene rozprávať a komentovať súčasnosť. Takéto tendencie sa ešte výraznejšie 

ukázali v Kyslíku. V texte, ktorý je intelektuálny, formálny a racionálny. Kyslík je aj 

manifestom generácie, aspoň autor si želá, aby niečím takým bol. Generácie dnešných 

tridsiatnikov, „ktorým na hlavu padá kdesi z vesmíru veľký meteorit“. Irónia autora sa rýchlo 

mení na tragický pocit z bytia, na zúfalstvo z nedostatku kyslíka. Kyslík je zostavený 

z desiatich scén, desiatich DJ-ských samplov alebo ak chceme desiatich božích prikázaní. 

V texte sa mnohokrát cituje z biblie, autor často reaguje na aktuálne problémy a komentuje 

ich (útok na „Dvojičky“, vojna v Iráku, moslimský svet). Kyslík je viac ako hra 

s dramatickými alebo divadelnými zákonitosťami, je hudobnou skladbou alebo inak povedané 

Djským setom. Vyrypajev akoby prirovnával Mojžišove tabuľky so znakmi k vinylovým 



50 
 

platniam s ryhami – toto prirovnanie vôbec nie je rúhaním. Jeho text je veľmi religiózny, jeho 

vzťah k Bohu je vzťahom v niečo veriaceho súčasníka. Každá z desiatich skladieb narúša 

vžitú interpretáciu pravidiel a vykladá ich novým spôsobom. Vykladá ich v rámcoch filozofie 

generácie dnešnej mládeže a slangom, súčasným jazykom. Hra je na prvý pohľad postavená 

na čiernobielych a prvoplánovo provokujúcih kontrastoch, najmä keď Vyrypajev komentuje 

politiku (Židia a Moslim, Rusi a Čečenci). Na prvý pohľad je hra aj negatívna a skeptická – 

hovorí o potrebe dýchať a prirovnáva túto potrebu k potrebe vraždiť. Vyrypajevove metafory 

sú niekedy drsné, v jeho svete existuje život blízko smrti; zlo je len rubom dobra. Vyrypajev 

však absolútne presne vyjadruje pocit generácie tridsiatnikov, najmä tých, ktorí sa narodili 

v jednej ideológii a dnes žijú v tzv. postkomunistickej krajine (dezorientácia v presne 

stanovenej štruktúre, dezilúzia z iluzívnej prítomnosti, sloboda v obmedzenosti alebo 

jednoducho večný nedostatok kyslíka v prekysličenom prostredí). Vyrypajev je skutočne 

jeden z mála ruských dramatikov, ktorí sa kriticky vyjadruje k mnohému, o súčasnej 

dramatike napríklad hovorí: „Vplyv západnej kultúry tu bohužiaľ je. Hovorím bohužiaľ, 

pretože ruský národ je taký, že ako nejaké opičky stále niečo napodobňuje. Súčasná západná 

dramatika je podľa mňa veľmi sociálna a hovoriť v súvislosti s ňou o nejakých veľkých 

umeleckých víťazstvách nemá zmysel. Okrem Toma Stopparda by som našiel možno dvoch 

alebo troch ďalších veľkých umelcov. Všetci ostatní píšu sociálnu drámu, ktorá má svoj 

význam a je potrebná len na určitú dobu. Prevzali sme tento model, pretože u nás sa 

o sociálnych problémoch nepísalo a nehovorilo. Alebo vlastne hovorilo, ale hovorilo sa len 

o pití, alkoholizme a iných typicky ruských neduhoch.“  V roku 2005 uviedol svoju hru 

Genesis 2. Opäť narába s religiozitou, biblickými mýtmi, archetypálnymi motívmi. Vyrypajev 

tvrdí, že hru napísal v tandeme s Antoninou Velikanovou, pacientkou s diagnózou 

schizofrénie a je zložená z jej denníkových zápiskov. To je samozrejme výmysel, Vyrypajev 

má rád takéto mystyfikácie. Hra má podnázov Tragédia zmyslu.  

Po veľkom úspechu Kyslíka do dramatika vkladala nielen ruská kritika veľké nádeje 

a očakávania. Naplnil ich a to dvojnásobne – v divadle inscenáciou Júl, ktorej textovú 

predlohu považujú mnohí za jeden z najvýnimočnejších textov ruskej drámy nového tisícročia 

a v kinematografii svojím filmovým debutom Eufória. „Text na predvedenie“ (ako Júl 

označil dramatik) opisuje počiatočný stav, východisko, príčinu a štartovací mechanizmus 

pomätenia mysle dôchodcu. Nasleduje ťaživý a strašidelný sled jeho vrážd a pobytu 

v odpudivom cvokhauze, ktorý plynie v monológu, nelogicky a šialene rozbitom miestami na 

dialogický „kvázi monológ“. Vyrypajevova monodráma na prvý pohľad provokuje tým, že 

prináša príbeh masového vraha, ktorý má prednášať žena-herečka. Autor si však uvedomuje 
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hranice tejto provokácie – môžeme v divadle šokovať postavou masového vraha a šialeného 

starca, keď dnes v školách vraždia deti? A tak sa autor hrá s poetikou a možnosťami žánru. 

Júl je aj odvážnym formálnym experimentom so žánrom monodrámy a s využitím optiky a 

myslenia chorého človeka, šialenca pri tvorbe štruktúry textu. Takmer prázdny javiskový 

priestor je autisticky dôsledne rozdelený na sektory a dramatik prísne predpisuje v ktorom 

priestore má herečka prednášať konkrétnu pasáž textu.   

Tvorivý tandem bratov Presňakovovcov sa ojedinele rýchlo a suverénne presadil na 

zahraničnej scéne. Táto autorská dvojica dosiahla vraj rekord – v počte uvedení na 

zahraničných scénach sú čo sa týka ruskej drámy na druhom mieste po Čechovovi. Spôsobila 

to najmä ich hra Terorizmus (Terorism)z roku 2001. Oleg a Vladimír Presňakovovci 

pochádzajú z Jekaterinburgu, ale nie sú v priamom tvorivom kontakte s miestnymi 

divadelníkmi. Zaujímavé je, že Oleg je povolaním filológ (venuje sa najmä Andrejovi Belému 

a tzv. Striebornému veku a symbolistom). Po Terorizme nasledovali hry Spútaní duchovia 

(Plennyje duchy) o Andrejovi Belom, Alexandrovi Blokovi a ich femme fatale Ľubov 

Mendelejevovej, Podlahová krytina (v ruštine dvojzmyselná slovná hračka Polovoje 

pokrytie); Hrať obeť (Izobražať žertvu) narábajúca so súčasnou alúziou na témy a príbeh 

Hamleta.  

Autorský prínos môžeme vidieť v ich schopnosti narábať s modelovou hrou, 

modelovými situáciami, pričom v texte ostáva veľká miera prirodzeného vykreslenia situácií a 

charakterov. Zaujímavý je ich výber tém (historické i súčasné témy) a schopnosť vyvolania 

silnej katarzie u diváka (odkrývanie traumatizovanej psychiky dnešnej spoločnosti, 

zobrazovanie neadekvátnych činov jednotlivcov, ktoré hraničia s morálnou patológiou 

a stávajú sa normou). Formálne okrem modelovosti, presnosti, dokonalosti dialógov v zmysle 

well made play, zaujmú hry absurdnou komikou a perfektným pointovaním situácií.  

Mimochodom, Terorizmus napísali ešte pred septembrom 2001 a pred obsadením 

moskovského divadla Dubrovka teroristami. V prenesenom význame slova rozpráva 

o terorizme medzi nami, o terorizme bežného života, bežných vzťahov, obyčajných slov 

a obyčajných činov. Hra je postavená na príncípe poviedkového filmu. Niekoľko 

samostatných príbehov sa spojí v odhalení súvislostí a vzťahov medzi jednotlivými 

postavami. Odohráva sa na rôznych miestach: na letisku na ktorom je asi bomba, všetky lety 

sú zrušené a pasažieri čakajú; v kancelárii, kde hysterický šéf stresuje svoje podriadené a 

neskôr všetkých šokuje samovražda jednej z nich; v byte a spálni ženy, ktorá si vydržiava 

mladého milenca.  
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Filmové videnie i narábanie s podvedomím sa spája s mladým dramatikom – 

Vasilijom Sigarevom. Keď Sigarev prišiel na prijímacie pohovory nielen že nevedel, ako 

vyzerá divadelná hra, ale dokonca ani nebol nikdy v divadle. Od svojho debutu Kľúčová 

dierka napísal niekoľko hier (Víchrica – na motívy poviedky A. S. Puškina, Detektor lži, 

Upírova rodina, Ruské loto, Guľôčka (dramatizácia Maupassanta), Lienky sa vracajú na zem, 

Plastelína, Čierne mlieko, Vĺčik). Najčastejšie uvádzané sú jeho Plastelína a Čierne mlieko. 

Aj niektoré Sigarevove hry možno nazvať dokumentárnymi, alebo ich môžeme považovať za 

pokračovanie prúdu tzv. černuchy (špecifický termín pre ruské hry s veľmi naturalisticky 

a drsne vykreslenými negatívnymi udalosťami a charaktermi; výrazná vlna tohto razenia 

formovala ruskú literatúru i film koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokoch. Súčasní 

dramatici sa ju snažia svojou tvorbou, hľadaním neštandardných štýlových a kompozičných 

riešení prekonať napr. predstavitelia dokumentárnej drámy. Publicistami boli takto skôr 

v pejoratívnom význame označené texty Nikolaja Koľadu).  

Sigarev je rovnako neuchopiteľný a rovnako groteskný ako celé Rusko a všetci tí Rusi, 

o ktorých píše. Svoje drsné príbehy Sigarev posúva kamsi za hranice reálneho, za hranice 

rozumom pochopiteľného a vedomím uchopiteľného. Práve táto metafyzická, nadreálna a 

mystická rovina je prítomná vo všetkých jeho textoch, a výrazne v Plastelíne.  

V príspevku som sa pokúsila pomenovať niekoľko základných prúdov a tendencií v súčasnej 

ruskej drámy na príklade najvýraznejších osobností dramatikov – monodramatickú tvorbu I. 

Vyrypajeva; univerzálnu, formálne západnú well made play tandemu Presňakovovcov; 

tematicky a kontextuálne s ruskou provinciou spätú dramatiku V. Sigareva; a nakoniec 

dokumentárne divadlo, ktorého metóda má vplyv na mnohých na poli súčasnej drámy 

v Rusku.   
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