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SLOVO AUTORA

Trasovisko som napísal roku 1943. Bol som vtedy obvodným leká-
rom na strednom Slovensku a mal som dobrú príležitosť sledovať po-
divné životné osudy dvojice ľudí, ktoré sa stali podkladom pre fabu-
lu hry. Málo podstatného bolo treba pridať, aby z toho vznikla dráma. 
Spomínam to preto, že dakde som čítal o prílišnej konštruovanosti hry. 
Je to omyl: život sám tvorí zavše veľmi bizarné dramatické konštrukcie.

Inšpiráciou ku hre mi bola túžba dvoch ľudí, inštinktívna a azda pre-
to taká mocná: túžba po dieťati ako po zmysle života. Ak totiž verím 
v  múdrosť prostých ľudí, nedeformovaných priveľmi zásahmi rozlič-
ných predpisov a téz – a ak takíto ľudia hľadia na decko naozaj ako na 
zmysel svojho života na tejto zemi (veľakrát som sa o tom presvedčil), 
je pravda doista na ich strane. Sám vidím v dieťati čosi obdivuhodné-
ho a veľkého. Niet v ňom rozporov, ktoré napĺňajú dušu dospelého člo-
veka a ktoré sú z hľadiska života a smrti malé a bezvýznamné. Je to tak: 
človek cíti svoju poľutovaniahodnosť pri pohľade na dieťa. Podvedome 
mu závidí, chcel by byť takým ako je ono. A súčasne túži po ňom – nie-
len pre inštinkt sebazáchovy, lež najmä preto, že cíti z decka sálať to, po 
čom najviac pachtí: šťastie, najväčší dar, ktorý vložila vesmírna sila dec-
ku do kolísky. Je to paradoxné, že sám človek okradne dieťa o šťastie, 
lebo pomocou rozličných učení, ideí atď., ktoré často majú charakter 
hrozby, vštepuje mu do duše – strach. Strach je najväčším nepriateľom 
ľudského šťastia a príčinou rozporov v jeho duši.

Pokúsil som sa naznačiť, že Hanina túžba po decku organicky súvi-
sí aj s jej vnútornou rozpoltenosťou, ktorá sa zrejme stáva ústredným 
konfl iktom drámy. Je ním teda mučivý rozpor v Haninej duši, či sa môže 
priznať svojmu mužovi, alebo nie. Istotne by sa priznala a vyslobodila sa 
tak z trasoviska zamlčanej viny, v ktorom sa bezmocne zmieta a do kto-
rého sa stále hlbšie ponára, keby nebolo starej matere a jej hrozivej tézy 
o spravodlivosti Božej, chápanej príliš kruto. Táto téza je príčinou Ha-
ninho strachu pred trestom a prekážkou jej vyslobodenia sa z trasovis-



ka rozporov. A tak vyslobodenie musí byť vykúpené novým zločinom.
Toľkoto bolo azda potrebné povedať, lebo poniektorí nespráv-

ne chápali postavu starej matere. Videli v nej symbol dobra a – cnos-
ti. Možno majú pravdu v tom, že cnosť je naozaj neústupným hlásaním 
určitej tézy a urputné vyhrážanie sa trestom. Lenže potom cnosť nie je 
dobrom, lebo stáva sa príčinou strachu, vrážd, vojen, atď. Dobro mu-
síme hľadať inde – a myslím, že je kdesi blízko Ondreja, ktorý má po-
chopenie pre ľudskú slabosť a pokladá svojho Boha za Boha lásky a od-
púšťania.

Čítal som kdesi o  Trasovisku ako o  hre chmúrnej a  pesimistickej, 
v ktorej je priveľa rozporov, temna, zloby, ba až vražednosti. – Nemô-
žem za to: v živote to býva aj tak. Dokonca mi pripadá, že optimistic-
kým divadlom je iba to, ktoré cez rozpory a svetový chaos, cez temnoty 
a zlobu sveta, cez smrť a zabíjanie – vedie k novému životu.

Trasovisko vzniklo pred Poslednou prekážkou a Hrou bez lásky, no 
nepokladám ho za oveľa horšie než spomenuté dva kusy. Slabším by 
ho chceli spraviť iba niektorí „kritici“, ktorí – hoci sami vyrástli v krp-
coch a sedliackych chalupách – hľadia na dedinské námety s apriórnym 
dešpektom. (To isté platí aj o smutne preslávenom bratislavskom obe-
censtve.) Sám pokladám našu dedinu za jediné dramaticky plnokrvné 
slovenské prostredie, ktoré doteraz slovenský dramatik vlastne ešte ani 
neobjavil. Nezabúdajme, že Steinbeckove Myši a ľudia prešli celým sve-
tom a dobyli si aj Paríž. Alebo že by kalifornský sedliak bol zaujímavejší 
než náš slovenský? – Pochybujem.



Štefan Králik

(podľa bulletinov k predstaveniu Trasoviska
v SND Bratislava a SKD Martin 1947)

Dramatické dielo Štefana Králika
1942 Mozoľovci
1943 Veľrieka 
1944 Trasovisko 
1946 Posledná prekážka 
1946 Hra bez lásky 
1948 Hra o slobode 
1949 Buky podpolianske 
1951 Horúci deň 
1953 Svätá Barbora 
1966 Panenský pás  
 čiže Bohovia nemilujú
 pravdu (prepracovaná
 verzia hry Veľrieka)
1970 Vojenský kabát Jura Jánošíka 
1974 Margaret zo zámku 
1975 Rebel 
1976 Krásna neznáma 

(…) Králik svoju sociálnu genézu smerom dozadu k dedom a sta-
rým matkám označuje za meštiansku a  v  určitom zmysle aj zemian-
sku. Pod slovom meštianska rozumie mesto (Žilina, Nitra, Bratislava), 
pod pojmom zemiansky akúsi podozrivú podlož meštianstva. Naozaj, 
Králik je výnimočný slovenský spisovateľ aj v tom zmysle, že sa vymyká 
z tradičných životopisných a kultúrnych rámcov a ako podstatu svojho 
života nám predkladá mestskú skúsenosť, rozkošne, až magicky opísa-
nú, pokiaľ ide o Žilinu, a zaujímavo v mestách ako sú Nitra a Bratisla-
va. Ide o miesta jeho detstva a dospievania, napokon i životného do-





zretia. Važec a jeho veľká epizóda, to je len dovetok mešťana a jeho sve-
ta v prostredí dediny… Mesto, mešťan, meštiansky, to sú kľúčové slová 
jeho spomienkovej prózy, vyznačujúcej kontúry jeho pôvodu i mysle-
nia. Skepsa, racionálnosť nesúvisia tak len s jeho povolaním lekára, ale 
sú to príznaky mestskosti, pôsobiace zdanlivo až provokatívne na po-
zadí ideálnych (a teda aj sentimentálnych) životných skúseností sloven-
ského spisovateľa dvadsiateho storočia. (…)

Ján Števček
(úryvok z doslovu ku Králikovej autobiografi i Učeň 

boha Æskulapa; Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989)

(…) V  slovenskej dramatike sú hry, ktoré sú v  celom rozsahu za-
kotvené v slovenskom etniku a ktoré možno pokladať za národné die-
la v pravom zmysle slova, no ktorým chýba problematika všeobecného 
dosahu, ktorá by z nich urobila vskutku veľkú drámu a umelecké dielo 
svetovej platnosti. Proti týmto hrám stoja zasa iné, ktoré síce ukazujú 
určité úsilie nastoliť problémy všeľudského významu a riešiť ich spôso-
bom, akceptabilným v každej národnej kultúre a v každej sociálnej at-
mosfére, no ktorým zasa chýba to špecifi cky slovenské, čo dielo vkliňu-
je do slovenského umeleckého vývinu a čo mu obstaráva istý mravný 
a v najrýdzejšom zmysle ľudský základ. Cítime, že syntéza medzi sveto-
vosťou a národnou zakorenenosťou diela je jedným z najťažších prob-
lémov a zároveň najťažšie splniteľných úloh moderného dramatika (…) 

Dlhý pobyt Štefana Králika na dedine, jeho tesný kontakt s pros-
tým ľudom, umožňovaný denným vykonávaním lekárskej praxe, upra-
vili a fi xovali jeho pozitívny pomer ku slovenskému prostrediu, na dru-
hej strane zasa svet intelektuála a neustále spojenie so súčasným kul-
túrnym prúdením udržovali kontext svetový. (…) Nevieme si predsta-
viť priaznivejšiu prognózu pre rast dramatika ako túto skutočnosť, naj-
mä keď sa k nej pripájajú ešte niektoré vzácne schopnosti Štefana Krá-
lika, ako zmysel pre realitu na javisku, schopnosť hovorovo koncipovať 
dialóg, značná kompozičná rutina a iné. (…)

Peter Karvaš – K básnickému typu Štefana Králika 
(úryvok z bulletinu Š. Králik: Trasovisko, SND 1947)







Trasovisko v profesionálnych 
divadlách na Slovensku

17. septembra 1944 Slovenské divadlo Prešov
 réžia: Andrej Chmelko
21. marca 1947 Nová scéna Národného divadla Bratislava
 réžia: Ľubo Smrčok
19. apríla 1947 Slovenské komorné divadlo Martin
 réžia: Milan Ivák
3. septembra 1966 Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského Zvolen
 réžia: Miroslav Zéda a Peter Jerguš

archív Divadelného ústavu Bratislava
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