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A všetko len kvôli
tomu, aby sme stále
mohli robiť divadlo
Napriek už stabilnému miestu Divadla Pôtoň
na mape kultúrnych priestorov Slovenska to
z najbližšieho okresného mesta regiónu Tekov
trvá do Bátoviec minimálne jedno zastavenie sa
a občerstvenie sa v miestnom staničnom hostinci
a krátky rozhovor v autobuse smer Pukanec.
Do jediného profesionálneho slovenského
divadla na vidieku sa však oplatí pricestovať.
Nielen kvôli upokojujúcej dedinskej atmosfére
a srdečnému stretnutiu s Michalom a Ivetou
Ditte, ako aj s inscenačným a produkčným
tímom, ale aj kvôli aktuálnemu projektu
Divadla Pôtoň s názvom Psota na Slovensku.
„Téma projektu nie je náhodná,“ vysvetľuje Sandra
Polovková, produkčná Divadla Pôtoň a koordinátorka
projektu. Nadväzuje na rovnomenný projekt divadla
na tému chudoby, ktorého súčasťou bola inscenácia
Psota. Participovali na ňom sociológovia a terénni
výskumníci, ktorí následne komunikovali s mládežou
o kultúrnom fenoméne, akým je chudoba. Východiskom
produkčne a rozsahovo náročnejšieho pokračovania sa
stal znepokojivý vzostup radikálnych nálad, ideológií,
rétoriky a udalostí, ktoré sú veľmi blízke udalostiam
Slovenského štátu a ktoré otvorene vzdávajú hold
vtedajšiemu politickému režimu. Jeden z vyše
dvadsiatky zážitkovo vzdelávacích dní s názvom Psota
na Slovensku zahŕňa intenzívny program neformálneho
vzdelávania prostredníctvom prednášok, diskusií,
42 divadelného predstavenia a praktického workshopu.

Pre organizátorov z Divadla Pôtoň je to však iba
zlomok z množstva stretnutí s účastníkmi, hosťovaní
odborníkov a intenzívneho angažovania sa.

Jeden deň Psoty na Slovensku
Pred divadlom počúť džavot 35 študentov Gymnázia
Andreja Vrábla v Leviciach. Sú akousi skúšobnou
skupinou na jednom z prvých dní Psoty. Priemerný vek
gymnazistov je 16 – 17 rokov a nechýba im chuť vymaniť
sa zo stereotypu školskej dochádzky. Kým konzumujú
pripravené občerstvenie, Iveta Ditte oboznamuje
účastníkov so spôsobom práce a aktivitami tvorivého dňa.
„Projekt je logisticky a propagačne nastavený pre
prácu so stredoškolskou mládežou banskobystrického
a nitrianskeho kraja. Sú to regióny ťažko kontaminované
aktivitami extrémistických skupín, aj keď sa tento
problém týka celého Slovenska. Zúčastnili sme sa
viacerých diskusií a počuli názory mládeže v Banskej
Bystrici, ktorá neskrýva sympatie k rétorike a činom
aktuálneho predsedu Banskobystrického samosprávneho
kraja Mariana Kotlebu. Jednoducho uverili, že svojou
politikou a komunikáciou vyrieši rómsky problém
a zmrazením procesu integrácie s Európskou úniou
vyvolal eufóriu pomýlených pocitov národnej
sebestačnosti a falošnej hrdosti,“ myslí si Polovková.
Vzorka gymnazistov prišla do Bátoviec dobrovoľne.
Ich spolužiaci zatiaľ v škole absolvujú bežný
vyučovací deň. Cieľovou skupinou nie sú iba mladí
ľudia so vzťahom k divadlu a k umeniu, hoci podľa
pedagogičky levického gymnázia Márie Makovej boli
títo študenti oslovovaní prednostne. „Chceme, aby
si z programu naši študenti vzali čo najviac a nie iba
premárnili deň mimo školy,“ hovorí Mária Maková.
Vzdelávacích a mimoškolských programov,
zameraných na stredoškolákov, je nepreberné množstvo,
no úroveň ich umeleckej a metodickej kvality je zväčša
kolísavá. Kultúrnoosvetové podujatia, lepšie známe
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ako výchovné koncerty, zamerané na protidrogovú
tému, či najnovšie s environmentálnym posolstvom
nemajú zásadný efekt na účastníkov. Stredoškoláci
ich vnímajú skôr ako zábavu, či jednoducho možnosť
vyhnúť sa vyučovaniu. Účastníci podujatí Psota
na Slovensku sú naproti tomu vopred oboznámení
so spôsobom práce a aktivitami. Aj samotná forma
stretnutia účastníkov je osobnejšia a intenzívnejšia.

Divadlo v krajine nepokosených lúk
Štafetu dňa preberá Michal Ditte a pomocou
fundovanej prezentácie oboznamuje účastníkov
s filozofoiou, aktivitami a praktickým fungovaním
divadla. Výstižne pomenúva minulé aj aktuálne strasti
a úspechy nezávislého kultúrneho centra, sídliaceho

niekde medzi Bratislavou a Košicami. Prezentuje niekoľko
realizovaných kreatívnych iniciatív, fundraisingových
a crowdfundingových aktivít, ktoré tvoria známu esenciu
Divadla Pôtoň. „A všetko len kvôli tomu, aby sme stále
mohli robiť divadlo,“ cituje svoju prezentáciu. Na otázku,
či už niekto zo stredoškolákov bol na predstavení
v Divadle Pôtoň, sa nesmelo zdvihne niekoľko rúk.
Súčasťou programu sú aj predstavenia inscenácie
Krajina nepokosených lúk, pomocou ktorej chcú iniciátori
vzdelávať mládež v divadelnej a všeobecne umeleckej
gramotnosti. Aj tvorcovia si uvedomujú, že inscenácia
nie je vonkoncom jednoduchá na pochopenie a čítanie
metafor či symbolov si vyžaduje značné sústredenie.
Je však sympatické, že v Divadle Pôtoň nepodceňujú
vnímavosť a inteligenciu mladých divákov.
Čerstvé dojmy z predstavenia následne
rozoberajú na stretnutiach s tvorcami inscenácie
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rozbeh pomalší. Možno je to náročnosťou inscenácie,
a možno, že ich tieto témy až tak nezaujímajú.“

Na vlastnej koži
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a odborníkmi na divadlo. Majú možnosť dozvedieť
sa viac o nezávislej divadelnej produkcii a o zmysle
angažovaného umenia pre spoločnosť. „Aj to bol dôvod
osloviť dramaturga Mira Dacha a teatrologičku Elenu
Knopovú ako lektorov Psoty,“ dodáva Polovková.
Miro Dacho sa usiluje o nadviazanie dialógu
s účastníkmi aj taktickými radami, ako čítať
a dekódovať jazyk divadelnej inscenácie. Z hľadiska sa
po čase ozývajú kľúčové pojmy Psoty na Slovensku:
extrémizmus, neznášanlivosť, stádovitosť, návrat
agresívnej politiky, tradícia verzus stereotyp. Lektor
hľadá spoločné menovatele témy inscenácie a aktuálnej
spoločenskej situácie, pýta sa na stav národnostnej
a rasovej (ne)znášanlivosti v regióne. Mladí diváci
reagujú skôr na detaily a výrazové prostriedky, ako
napríklad hudba a texty použité v inscenácii.
Názory gymnazistov potvrdzujú, že naša spoločnosť
sa stále nedokázala vyrovnaťs vlastnou minulosťou,
predovšetkým tou v minulom storočí. Skúsenosti, ktoré
smelo či menej otvorene opisujú, sú dôkazom toho,
že mládež sa v súčasnosti dostáva do konfrontácie
s extrémistickými skupinami a je ňou často ovplyvnená.
Dacho si myslí, že miera angažovanosti mládeže na diskusii
je individuálna od skupiny k skupine. „Niekedy vysvetľujú
44 svoje názory a hľadajú analógie aktívnejšie, inokedy je

Popoludňajší program otvára stretnutie účastníkov
s hosťami. V spolupráci s občianskym združením Animus
Apertus prišli do Bátoviec hostia, ktorých životné osudy
by sa mali stať inšpiračným zdrojom praktickej časti
podujatia. Animus Apertus je nezisková organizácia
so sídlom v Banskej Bystrici. Aktívne v nej pôsobí členka
Divadla Pôtoň, Viera Dubačová. Organizácia pomáha
pri začleňovaní mladých Rómok, prevažne z detských
domovov a zo sociálne najslabších pomerov, do bežného
života. Mnohé z nich na vlastnej koži zažili prejavy rasovej
nenávisti a menejcennosti. Medzi hosťami sú aj Milena
Maková a Marek Berky. Rozdielni ľudia s veľmi podobným,
pre ich rómsky pôvod trpko skúšaným osudom.
Polovková opisuje gro workshopu Zaži na vlastnej koži:
„Pripravili sme herecké, divadelné, literárne a výtvarné
aktivity. Ich podstatou je práca účastníkov v skupinách
a reflexia životného príbehu hostí prostredníctvom
umeleckých výrazových prostriedkov. Snažíme sa, aby
účastníci vyjadrili svoje dojmy takýmto spôsobom.
Cieľom stretnutia a workshopu je prinútiť študentov
čeliť situácii a nechať ich vžiť sa do každodenných
problémov zverencov partnerskej organizácie.“
Gymnazisti sa podľa vlastných preferencií rozdeľujú
na menšie skupiny a strácajú sa vo všetkých zákutiach
divadla. Vo veľkej sále bývalého kultúrneho domu je
počuť energickú koordináciu Viery Dubačovej. V spoločnej
diskusii so skupinou hľadajú a pokúšajú sa prostredníctvom
performatívnych hier skúmať dojmy z práve počutých
životných príbehov hostí. Michal Ditte vysvetľuje hŕstke
účastníkov mágiu dobrého príbehu a základov dramaturgie.
O poschodie vyššie zase za asistencie výtvarníka
Martina Dernera vznikajú z novinových výstrižkov
koláže. Gymnazisti sa inšpirujú typografiou novinových
textov a reklamných sloganov. Iveta Ditte v sále štúdia
usmerňuje skupinu otázkami z divadelnej réžie.
Záverečná časť programu patrí rekapitulácii
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a otvorenej diskusii ďalších pozvaných hostí, Ingrid
Kosovej z občianskeho združenia Quo Vadis a riaditeľa
banskobystrického Múzea SNP Stanislava Mičeva.
Diskusia sa zameriava na problematiku, ktorá v súčasnosti
vystupuje na povrch v podobe adorácie politickej ideológie
prvého slovenského štátu. Mičev účastníkom vysvetľuje
kontext vtedajšieho politického smerovania, apel
na nacionalizmus, jeho príčiny a dôsledky v podobe tisícok
rozdelených rodín, zlomených osudov a ľudských obetí.
Zároveň však zdôrazňuje trpkú analógiu so súčasnými
krajne pravicovými politickými hnutiami na Slovensku či
v zahraničí. Škoda, že terapia šokom už v závere náročného
dňa nezaberá a diskusia naberá znaky monológu.
Jeden z gymnazistov prejaví názor, že nám
hrozí opakovanie tejto minulosti. Domnieva sa,
že ľudia si príliš neuvedomujú a zabúdajú, čo sa
v skutočnosti v tomto období stalo. Hoci nenápadné,

no pre organizátorov projektu významné gesto
potvrdzuje , že ich úsilie nevychádza nazmar.
Kto čakal katarziu a magicky náhlu zmenu názorov
mladých ľudí na politicko-spoločenskú a morálnu situáciu
medzi nami, bol by jednoducho rojko. Xenofóbne prejavy
správania možno identifikovať do istej miery v každom
z nás a stredoškoláci v mulitkultúrnom regióne Slovenska
nie sú výnimkou. Mária Maková však vyzdvihuje
fakt, že program Psota na Slovensku nepodceňuje
inteligenciu, senzitivitu a zmysel pre morálku
mladých ľudí. Na rozdiel od klasických výchovných
koncertov je podľa nej Psota omnoho užitočnejšia
a inšpiratívnejšia. Koordinátorku Psoty na Slovensku
tiež príjemne prekvapila iniciatíva oslovených škôl
a to, že pedagógovia si rovnako uvedomujú potrebu
vzdelávania mládeže. Divadlo Pôtoň totiž poznajú
mnohí ako alternatívne, nekomerčné divadlo, ktorého
posolstvá by študenti nedokázali pochopiť.
Čo teda prinesú ďalšie dni Psoty na Slovensku? ø
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