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„...ďalej sa chystá znovu napísať dramatickú vojnovú trilógiu – hry 

Meteor, Návrat do života a Bašta. A na dôkaz toho, že to myslí vážne 

odchádzam s prvým vydaním Meteoru, do ktorého autor energicky 

vpísal: ‚Toto neplatí!‘“ 

 

(Na slovíčko s Petrom Karvašom, Kultúrny život, č. 21/1958, s. 3) 
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profesionálny prístup a poskytnutie relevantných dokumentov z ich archívu.  



3 
 

I. Prosím vypnite si mobilné telefóny, o päť minút začíname (úvod, postup a metóda) 

Hra Meteor – s podtitulom „Hra o hrdinstve v troch dejstvách“ – z roku 1945 je pre Petra 

Karvaša debutom na divadelných doskách. A o tom, že to bol debut veľmi výrazný a kladne 

prijatý, svedčí aj reakcia divadelného kritika A. Mráza (v Národnej obrode 4. 12. 1945), ktorého 

počin mladého, dvadsaťpäťročného Karvaša už pri premiére oslovil natoľko, že potom 

„neobyčajne žičlivo svojím slovom i autoritou otváral dramatikovi brány do divadelného sveta“ 

(Čahojová, 1996, s. 5). 

Meteor bol hrou, v ktorej „sa ozýval hlas viac si vážiť človeka, zbaviť sa vojnového strachu, 

žiť radostnejšie“ (Mrlian, 1960, s. 98), napätou hrou dlhokánskych filozofických monológov – 

preto dostala označenie „najmysliteľskejšej“ Karvašovej hry (Števček, 1961, s. 73) – a stretom 

diametrálne odlišných myšlienkových svetov postáv. Prevládala v ňom „tendencia vysúvať 

dramatický konflikt zo súradníc konkrétneho historického času i prostredia a koncipovať ho 

ako konflikt ideí alebo synekdochicky zvýznamnených individuálnych postojov“ (Šmatlák, 

2007, s. 475). 

J. Jaborník túto drámu charakterizuje ako „problémovú hru“, v ktorej je naznačený istý 

problém a divák je vedený k jeho analýze a vzápätí dodáva, že takáto hra má viac podnecovať, 

ako opisovať (Čahojová – Jaborník, 2011, s. 360). V prvej svojej verzii teda Meteor bol 

dramatickým spracovaním modelovej situácie existenciálneho razenia, na základe ktorej autor 

predviedol pokus o redefinovanie pojmu hrdinstva, ako o tom hovorí J. Felix v bulletine 

k premiére hry v Národnom divadle v Bratislave: „Autor demaskuje konvenčné hrdinstvo a ak 

by sme chceli stručne vyjadriť výsledky tohto jeho demaskujúceho postupu, povedali by sme, 

že ide sa tu od hrdinu k človekovi.“ (Felix, 1945) 

Karvaš sa však k svojej hre vrátil a v druhom vydaní ju „prepracoval, utlmil v nej, pokiaľ 

sa dalo, utopické podnety a celý text posunul do konkrétnejšej, realistickej podoby“ (Čahojová 

– Jaborník, 2011, s. 361). A hoci autor hovorí: „pustil som sa znova do látky Meteoru bez 

úmyslu skresliť alebo zmeniť pôvodnú komornú, filozofickú podobu hry. Naopak – 

v základnom umeleckom poňatí chcel som svojej prvotine ostať verný“ (Karvaš, 1958, s. 2), 

usadením do kontextu sa zmenili dôležité aspekty tejto drámy a takisto do istej miery aj jej 

celkový charakter. V roku 1958 teda knižne vychádza druhá verzia Meteoru a od tej prvej sa 

líši v podstatných aj v menej podstatných bodoch, ktoré sa v práci pokúsim načrtnúť. Poďme 

sa teraz na Karvašovu hru o hrdinstve pozrieť zblízka – a, prosím, nezabudnite si vypnúť 

mobilné telefóny. 
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II. K fyzikálno-chemickým vlastnostiam kozmických telies (textová analýza) 

Na prvý pohľad najočividnejšia zmena sa týka monológov, ktoré boli dominantou prvej verzie 

Meteoru. Karvaš sa ich rozhodol v druhom vydaní poprestrihávať krátkymi kontaktovými 

replikami inej postavy, prípadne ich jednoducho radikálne skrátil. Toto výrazne dynamizuje hru 

a vďaka celkovo kratším replikám sa síce možno stráca jej meditatívny rozmer, ale na druhej 

strane získava lepší spád i fluiditu a stáva sa divácky príťažlivejšou, no hlavne 

zrozumiteľnejšou. 

Ak však autor odmieta hru viesť v monológoch, prednášaných postavami smerom 

k publiku a zároveň nechce, aby sa z jeho intelektuálnej drámy vytratila ideovosť, musí v nej 

základné myšlienky ukotviť iným spôsobom. Karvaš na to v prepracovanej verzii viac ráz 

využíva tzv. „one-liner“, čiže sémanticky vysoko zaťaženú vetu, ktorá tvorí buď prehovor 

postavy alebo jeho časť, zdôraznenú a vysunutú dopredu. Na ideovom pozadí sa tento posun dá 

vnímať ako odklon od modelovej drámy a príklon k hre soc. realistickej proveniencie. Tak či 

onak, postaviť „one-liner“ je štylistické umenie, prevažne platí, že „Karvašovo slovo má silu“ 

(Čahojová, 1996, s. 8), avšak napriek tomu sa v kľúčových momentoch – resp. momentoch, 

ktoré sa vďaka takto zaťaženej replike stávajú kľúčovými – nájde aj v druhej verzii hry niekoľko 

menej vydarených replík.  

Pomerne veľkou zmenou oproti prvému vydaniu je implementácia sarkazmu do druhej 

verzie hry. Sarkastické repliky sa objavujú u viacerých postáv, avšak iba v prvom dejstve, 

neskôr si dráma zachováva svoju vážnosť. Môžeme to vidieť aj na prehovore postavy, ktorá 

bola v prvom vydaní naskrze vážna, keď Profesor hovorí Eve o Jánovi: „Ak sa toho na tvojej 

strave dožije, bude raz profesorom a členom akadémie“ (1958, s. 15). Tento sarkazmus je 

neúprosný, surový, pichá priamo do srdca a miestami má až existenciálny ráz, hoci postavy naň 

vlastne nereagujú – čo v konečnom dôsledku implikuje to, že takéto repliky boli vložené do 

Meteoru až dodatočne. Prinášajú však osvieženie a v podstate vťahujú diváka do hry a dôležité 

je aj to, že akonáhle sa okolnosti stanú vážnymi, sarkazmus ustupuje, takže v konečnom 

dôsledku ide skôr o pozitívnu zmenu. 

Ďalším aspektom, ktorý pomerne výrazne ovplyvnil charakter Meteoru, je zasadenie do 

kontextu, ukotvenie hry v historických spoločensko-politických súvislostiach, ktoré autor 

realizoval vo verzii z roku 1958. Bezpríznakový chronotop sa mení na veľmi konkrétnu dobu 

v predvečer vypuknutia Druhej svetovej vojny a z bližšie neurčených bádateľov na ostrovčeku 
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sa stávajú Nemci. Súbežne s konkretizáciou kontextu prebieha aj ukotvovanie postáv v ňom. 

Postavy prepracovanej verzie teda už nefungujú čisto na princípe reprezentácie istého uhlu 

pohľadu na daný problémový výsek reality (resp. vyrovnávania sa s problémovým výsekom na 

základe istého stanoviska), ale zvýrazňuje sa to, že žili aj pred udalosťami, ktoré sa odohrávajú 

pred zrakom diváka. Priestor pre takéto digresie vznikol vďaka radikálnemu skráteniu 

niektorých monológov. 

Na margo postavy Jána treba povedať, že zložitejšie vyznela v prvej verzii Meteoru, keď 

sa nachádzala takpovediac v šedej zóne morálky. Iste, Ján nebol ani vtedy hrdinom, bol 

zbabelcom, no bol takým na základe bezvýchodiskovosti situácie, teda viac-menej z donútenia. 

Oproti tomu ako dôstojník ríšskej armády, „hlásateľ nacizmu“ (Oktavec, 1958, s. 52), „pyšný 

nacista“ (Galanda, 1958, s. 5) a vo svetle socializmu „prízemný malomeštiačik, ktorý v hlúpom 

geste stotožňuje sa s nacistickou demagógiou“ (Mráz, 1960, s. 226), či  „desivý prototyp 

malomeštiaka, ktorého božstvom je ‘verejná mienka’, vytváraná rovnakými tupcami a otrokmi 

zdedených konvencií, ako je on sám” (Tanská, 1960, s. 8) – jednoducho povedané, ako triedny 

nepriateľ, Johann stráca rozmer a posúva sa do polohy jednoznačne vyznievajúcej zápornej 

postavy (o charaktere sa tu dá len ťažko hovoriť). Preto v druhej verzii Meteoru už Eva – na 

rozdiel od pôvodiny – v samom závere hry nehovorí: „Vykúp Jána...“ (1945, s. 82) 

Eva pôsobí lyrickejšie, je viac odtrhnutá od okolitého sveta – paradoxne, keďže okolitý 

svet v rámci drámy je v druhom vydaní viac ukotvený v súvislostiach historickej reality – viac 

rojčí, čo sa dá vidieť z jej prehovoru: „Kedysi – ach, kedysi boli hvezdári ako čarodejníci! 

Vyčítali z oblohy veľké lásky a veľké túžby a veľké tajomstvá! Vy iba rátate, rátate... Ste takí 

– účtovníci vesmíru!“ (1958, s. 12). Dá sa však povedať, že Eva je postava „vzdušne a bezkrvne 

načrtnutá“ (Mráz, 1960, s. 226) a spomedzi postáv je najväčšou slabinou Karvašovej hry 

(celkovo ženské postavy bývajú slabinami Karvašových drám). 

Postava Christopha zasa pôsobí menej hĺbavo, je stvárnená s presahom do vybičovanej 

emotívnosti, ktorá sa objavuje v niektorých momentoch hry použitím exklamačného znamienka 

v jeho prehovoroch. Navyše je problémom (rovnako, ako pri Johannovi) to, že sa nemení: 

„Poznanie, ku ktorému sa Profesor tak úporne prebojúva, dostáva Christoph od autora do daru. 

Ba ešte viac. Jeho politický program solidarity v boji proti militarizmu a fašizmu ďaleko 

presahuje výsledky Profesorovho celoživotného hľadania.“ (Palkovič, 1961) 

Jedinou nesploštenou postavou v podstate ostáva Profesor, hoci mierna zmena nastáva 

oproti vydaniu z roku 1945 aj pri tomto charaktere. V novšom Meteore už nie je absolútne 

suverénny – s výnimkou oblasti vedy, v ktorej je stále takpovediac neomylný – nebudí dojem 
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toho, že všetko vie, pretože sa jeho suverénna dedukcia neexponuje v rámci medziľudských 

vzťahov – stále je schopný si domyslieť vzťahové relácie medzi Evou a Jánom (1945, s. 18 a 

1958, s. 14) a Krištofom a Evou (1945, s. 40 a 1958, s. 27), ale divák/čitateľ už nemá pocit, že 

to je len dodatočné „potvrdzovanie predpokladov“. Takáto jemná nuansa charakter Profesora 

poľudšťuje a postave pridáva na uveriteľnosti, vysúva ho teda z typu „šialeného vedca“ smerom 

k typu „vedca“ – v kompatibilite s metódou soc. realizmu. 

 

III. Akčný plán víťazstva nad katastrofou (Karvaš a slovenská dráma 1945-1958) 

Do priestoru slovenského divadla Meteor vstúpil v tom krátkom období, kedy mala naša 

povojnová dramatika v podstate rozviazané ruky, pomery sa však zmenili v roku 1948 a niť 

nadväzovania na predchádzajúce obdobie bola násilne pretrhnutá. Iste, aj neskôr sa spätne 

hovorilo o vplyvoch existencializmu (Rampák, 1960, s. 139), tie sú napokon evidentne v prvej 

verzii Meteoru nezmazateľne prítomné (Čahojová – Jaborník, 2011, s. 368), no po roku 1948 

sa tieto javili ako nežiaduce. Jednou z prvých reakcií v mantineloch nového režimu bol zoznam 

nevyhovujúcich hier, ktorý spísal kritik pod značkou „keb“, kde sa ocitol aj Karvašov Meteor 

ako hra, ktorú autor naplnil „všelijakým filozofovaním a idealizmom“ (keb, 1949, s. 177). Gesto 

odmietnutia predfebruárovej dramatiky ako produktu buržoázie dobre vystihuje komentár A. 

Mráza: „Niektorí z uvedených autorov v prvých rokoch po oslobodení s mocným 

protivojnovým a humanistickým pátosom snažili sa zobraziť nové fakty našej prítomnosti 

a nové poznanie zmyslu našich dejín, no ich práce z týchto čias technicky a svetonázorove 

v mnohom kotvili v starších dramatických manierach a v idealistických koncepciách.“ (1960, 

s. 43) 

V roku 1948 vydal Karvaš teoretickú publikáciu Úvod do základných problémov divadla 

(ÚSOD, Bratislava), ktorá bola koncipovaná ako učebnica a významnú stať v nej autor venoval 

vzťahu divadla k spoločnosti, ktorý je podľa neho užší a pevnejší ako vzťahy iných druhov 

umenia a society (Karvaš, 1948, s. 12). Ďalšími dôležitými postulátmi, predznamenávajúcimi 

tvorivé smerovanie autora v súlade s oficiálnou ideológiou, sú tvrdenia: „Divadlo je javom 

verejného života a spojitosti medzi divadlom a politickou súčasnosťou sú trvalé a živé, dané 

(...) nezrušiteľnými vzťahmi medzi divadelným umením a spoločnosťou“ (tamtiež, s. 39); či: 

„Cieľom drámy je zasiahnuť iniciatívne do vývinu spoločnosti, pokrokove pôsobiť na život 

a prispievať k tomu, aby sa vyvíjal k blahu všetkých.“ (tamtiež, s. 170) 
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Istú nádej dávali Karvašove slová v rámci programového vystúpenia slovenských umelcov 

v roku 1948, nazvaného Umenie v novej spoločnosti, označené ako Manifest socialistického 

humanizmu: „Tak, ako umenie u nás nepôjde proti spoločnosti, nepôjde ani proti umeniu 

samotnému.“ (Bakoš, 1965, s. 21) Vzápätí však prevážilo tvrdenie: „spisovateľ prispeje k boju 

robotníckej triedy, k budovaniu socializmu predovšetkým revolučnými a budovateľskými 

literárnymi dielami“ (Karvaš, 1952, s. 6), ktoré podložil Karvaš niekoľkými hrami 

schematického charakteru – menovite napr. Srdce plné radosti (1954) – a zrazu bolo evidentné, 

že umenie samotné sa tu dostalo na druhú koľaj. 

Ostatne, to nebol len prípad Petra Karvaša, celej slovenskej dramatike v rokoch 1949-54 

hrozilo „nebezpečenstvo tematickej či náplňovej nivelizácie, ako by spomenutý cieľ, totiž 

budovať socializmus, upevňovať socialistické vedomie občanov, vychovávať k socialistickému 

vlastenectvu, bojovať proti buržoáznym ideológiám atď., bolo možné dosahovať jedine takým 

repertoárom, ktorého jednotlivé čísla sa zapodievajú výslovne spomínanými témami.“ 

(Rampák, 1958, s. 254) Vývin dramatiky u nás v 50. rokoch teda bol „dosť rýchlym vývinom 

od plagátových diel propagandistického charakteru k hrám o človeku v nových životných 

a politických súradniciach.“ (Štefko, 2011, s. 349) 

Po odhalení Stalinovho kultu osobnosti a II. zjazde Zväzu československých spisovateľov 

v roku 1956 sa aspoň čiastočne začína uvoľňovať situácia (podľa niektorých až príliš, ako píše 

napr. Noskovič, 1958, s. 393) a naznačené úzke zameranie sa začína trochu rozširovať, i keď 

samozrejme stále v intenciách oficiálnej kultúrnej politiky. Pozitívne je, že sa podľa slov 

vtedajšieho šéfa činohry M. Hubu opäť začal klásť dôraz na ideu morálky a humanity (Huba, 

1958, s. 248). Na zjazde vystúpil aj Peter Karvaš, jeho príspevok K niektorým tvorivým 

problémom našej drámy (neskôr vyšiel knižne –  Sväz československých spisovateľov, Praha, 

1956) bol akýmsi návratom k myšlienkam Manifestu socialistického humanizmu z roku 1948, 

teda aby „umenie nešlo proti umeniu samotnému“, avšak autor ďalej trval na uplatňovaní 

oficiálnej ideológie. 

Hry z obdobia schematizmu (medzi inými aj tie jeho) komentoval takto: „Nepochopené 

úsilie o socialistický realizmus v našej dramatickej tvorbe viedlo, ako sme spomenuli, neraz ku 

hrám ‘správnym’, ktorým sa nič nedalo vyčítať, ktoré vyhovovali požiadavkám, slúžili 

potrebám, plnili úlohy, ale ktoré neniesli pečať a posvätenie umeleckej osobnosti, povahu jej 

osobitnej básnivosti a talentu” (Karvaš, 1956, s. 40) – nepostavil sa teda k predchádzajúcemu 

obdobiu kriticky z hľadiska tvrdého ideologizovania, ale z hľadiska nedostatočnej kvality 

týchto hier. Tu sa azda najviac odzrkadľuje Karvašov perfekcionizmus (a implicitne) i úsilie 



8 
 

o funkčné spojenie soc. realistickej metódy s vysokou estetickou kvalitou diela – práve to autora 

viedlo k prepisovaniu vlastných textov, vrátane Meteoru. 

Vo svojom príspevku na zjazde napríklad o jednej zo svojich prvotín, Hre o básnikovi 

(1942) – za túto „mladícku hru plnú krehkých reflexií o mladosti, láske a všedných dňoch“ 

(Štefko, 2011, s. 227) získal cenu v anonymnom súbehu SND – hovorí, že je „nielen proste 

dokladom hlbokej krízy buržoáznej noetiky a etiky, ale i špecifického odrazu tejto knihy 

v umení“ (Karvaš, 1956, s. 10). Na zjazde kritizoval okrem Hry o básnikovi aj niekoľko ďalších 

vlastných (aj cudzích) textov. Treba teda na Karvašovi aj oceniť jeho schopnosť podrobiť svoj 

intelekt tvorbe v istom uzavretom priestore, nie len vyčítať mu zaslepenosť ideológiou. 

Nakoniec sa teda dá konštatovať, že prepracovanie Meteoru bolo nevyhnutnosťou, keďže 

autor hru i s jej centrálnou myšlienkou nie len nechcel odložiť, ale to ani nedokázal a na svoj 

divadelný debut v tom období myslel „už niekoľko rokov – odkedy sa opäť toľko hovorí 

o vojne. Zdalo sa mi, že teraz je potrebné nahlas, hlbšie a naliehavejšie povedať proti vojne 

všetko, čo sme proti nej už povedali, horko a horúco, až príliš horúcou ihlou.“ (Karvaš, 1958, 

s. 2) Logicky potom do procesu aktualizácie hry vstúpila optika soc. realizmu, pretože, ako 

hovorí autor: „Požiadavkou číslo jedna zdá sa byť prítomnosť socialistickej perspektívy vo 

filozofickom, mysliteľskom tkanive diela. Táto perspektíva je prirodzene zároveň 

rozhodujúcim estetickým princípom a organizátorom umeleckých zákonitostí diela.“ 

(Machonin, 1958, s. 3) 

Ako sa teda táto „socialistická perspektíva“ prejavila v druhej verzii Meteoru? 

 

IV. „Naozaj ste sa nezmýlili, pán profesor?“ (kontextuálna interpretácia) 

Štartovacou pozíciou ostáva, že u Karvaša „sa vplyvom niekoľkokrát zmenenej osobnej 

i dobovej situácie menia tiež ideové (a aj ideologické) východiská jeho tvorby“ (Darovec, 2004, 

s. 71). Tieto zmeny, akokoľvek podmienené ideologickými východiskami, sa však v prípade 

Meteoru neuskutočňujú bez ohľadu na estetické kritériá. Dôraz teda je rovnako na oboch 

zložkách, avšak estetická funkcia uňho podlieha funkcii sociálnej (Karvaš, 1948, s. 110-113), 

a tá je v danom období zvonka „usmerňovaná“ oficiálnou ideológiou. Namiesto abstraktnej, 

intelektuálnej, filozofickej hry teda chcel autor predostrieť publiku niečo konkrétne (resp. soc. 

realistické) a dá sa povedať, že k prepracovaniu Meteoru pristúpil spôsobom preňho typickým 

– metodicky, ako konštruktér. Karvaš totiž „takmer vždy pracuje v dráme nie ako maliar, ale 

ako architekt.“ (Štefko, 1995, s. 5) 
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Najprv niekoľko slov k celkovej symbolike hry. V oboch variantoch drámy je meteor 

dvojitou hrozbou – priamou ako kozmické teleso, ktoré sa rúti na ostrov s observatóriom 

a nepriamou, symbolickou, ako vojnová spúšť, chystajúca sa zachvátiť celý svet. Prepojenie 

symbolického a skutočného meteoru je fundamentálnym prvkom Karvašovej hry, kým v prvej 

verzii Meteoru predstavuje hrozba katastrofy, spôsobená vesmírnym objektom, inšpiráciu 

čapkovským utopizmom (Čahojová – Jaborník, 2011, s. 361), v prepracovanej verzii takáto 

motivácia neobstojí, preto sa v dobovej optike blížiaci sa meteor interpretuje (trochu paradoxne) 

v symbolickej rovine. Hrozba katastrofy tu už nie je spôsobená kozmickým telesom, fantastika 

je „prekonaná až príliš konkrétnou atómovou skutočnosťou“ (Machonin, 1958, s. 6). Nehovorí 

sa teda o skutočnom meteore, ale v prenesenom význame o možnosti dopadu atómovej bomby 

(resp. akejkoľvek zbrane hromadného ničenia) ako výsledku merania síl ZSSR a USA vo vtedy 

prebiehajúcej Studenej vojne. O tom nepriamo – teda cez „atómovú skutočnosť“ a „obrovský 

rozvoj vedy a techniky“ hovorí aj F. Oktavec vo svojom doslove k druhému vydaniu Meteoru, 

(1958, s. 51) a vzápätí dodáva, že tento meteor už nepredstavuje hrozbu neodvrátiteľnú, ale 

závislú od človeka, ktorý „ovládol vesmír a má v moci i vojnu alebo mier“ (tamtiež, s.51) – 

kľúčovým posolstvom pre diváka tak je odkaz, že svoj osud máme vo vlastných rukách. 

Úvahu o hrdinstve začnem pri postave Jána, ten sa v prvej verzii postupne mení z hrdinu 

na zbabelca (resp. takýto oblúk sa odkrýva pred divákom/čitateľom), v prepracovanom Meteore 

však táto premena absentuje a Johann je vykreslený celkom jednoznačne ako triedny nepriateľ 

(ako na to poukázala v súvislosti s neskoršou verziou Karvašovej hry aj dobová kritika – k tomu 

pozri časť textovej analýzy, zameranú na postavu Jána). Jeho samovražda, o ktorej sa dozvieme 

prostredníctvom Evy v samom závere hry (1945, s. 77 a 1958, s. 48), tak je v prípade verzie 

prvej aktom bezradnosti, zúfalstva, prameniaceho z rozporuplného vnútra postavy, v prípade 

prepracovaného Meteoru však už pôsobí akoby bola nanútená zvonka autorom – aby bol 

zachovaný jednoznačne negatívny obraz Johannov (ktorý už teda nie je stlmený ani spomínanou 

prosbou Evy: „Vykúp Jána...“ (1945, s. 81) vo finálnej replike prvého Meteoru). 

Kým v prvej verzii Karvaša ešte „zaujímal mravný etos postáv, stretnutie človeka so silami 

vonkajšieho sveta a jeho schopnosť obstáť v tejto konfrontácii“ (Štefko, 1995, s. 4), vo verzii 

druhej hrdinstvo nie je príliš zaujímavé v súvzťažnosti s postavami Evy, Adama a – bohužiaľ – 

ani Christopha a v vzhľadom na postavu Profesora sa táto idea v závislosti od verzie hry nemení 

(tak, ako sa de facto v závislosti od verzie hry výrazne nemení ani postava samotná). 

Produktívne sa však dá myšlienka hrdinstva sledovať vzhľadom na kľúčový obraz smrti Evinho 

otca, Profesorovho brata. 
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V prvom Meteore Profesor hovorí o tom, že útek jeho brata bol v prvom rade motivovaný 

vedomím nevýhodnej strategickej pozície a tým pádom nezmyselnosťou útoku, ktorý ale 

nakoniec Evin otec zahájil a uprostred neho sa obrátil, len aby bol zabitý Profesorovou 

hanebnou guľkou do chrbta (1945, s. 72-74). Prepracované vydanie potom jednoznačne mení 

optiku, a to v súlade s celoplošnou konkretizáciou udalostí a usadením priestoru hry do 

konkrétneho kontextu – a zároveň v súlade s dobovou ideológiou. Evin otec „(o)drazu odhodí 

pušku – a s ním ďalší... Niekoľko našich vojakov vyskočilo zo zákopu... Utekajú Rusom 

naproti... Stretajú sa s nimi medzi frontmi...“ (1958, s. 46-47) V tom momente sa stáva 

dezertérom, nie zbehom (ako predtým), ale prebehlíkom a stihne ho totožný osud, ako 

v pôvodnom Meteore – guľka do chrbta, o ktorej je Profesor presvedčený, že vypálila z jeho 

zbrane. 

Hrdinom tu teda už nie je ten, kto napriek strachu postupuje vpred a obráti sa, až keď nie 

je iné východisko, ale ten, kto si dokáže vybrať správnu stranu. Ťažisko hry sa tak posúva 

smerom od pacifizmu k antifašizmu a tým aj (od buržoázie) k socializmu. Novonadobudnutá 

ideologickosť je potom podtrhnutá časťou Profesorovej repliky, v ktorej hovorí o hrdinstve, že 

je to „veľký čin – na správnej strane barikády!“ (1958, s. 50, zvýr. MM) Hra tu nadobúda až 

prílišnú konkrétnosť, akoby už nebolo dôležité stáť na strane, ktorá je proti vojne (ako o tom 

vlastne po celý čas hovorí pacifista Krištof), resp. obrátiť sa proti nezmyselnosti vojny (prípad 

Profesorovho brata), ale treba byť na strane víťaznej, čiže jednak protifašistickej (v primárnom 

význame hry) a jednak protiamerickej (vo význame prenesenom na obdobie Studenej vojny). 

Dá sa teda povedať, že kým prvá verzia Meteoru signalizuje „úsilie pochopiť divadelnú 

hru nie ako do istej miery štylizovaný obraz reality, ale ako obraz, metaforu, parabolu 

a hyperbolu sui generis“ (Štefko, 1990, s. 396), druhá verzia ide opačným smerom práve vďaka 

jej zideologizovaniu autorom a podriadeniu sa metóde soc. realizmu. A hoci sa v dobovej kritike 

k druhému Meteoru objaví názor, že skonkrétnením (a redefinovaním pojmu hrdinstva) hra 

„veľmi získava“ (Tanská, 1960, s. 8) a aj na základe toho vraj ide o „typickú politickú agitku“ 

(Števček, 1961, s. 75), zaznie aj protihlas, hovoriaci o tom, že „z básnickej metafory vznikla 

tézovitá rovnica“ (Rusnák, 1958, s. 7) – a práve k tomuto protihlasu sa pripája okrem môjho, 

takpovediac laického postoja aj súčasná divadelná história (Čahojová – Jaborník, 2011, s. 362).  
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V. Predloženie empiricky získaných informácií o kozmickom telese (záver) 

Ako teda tieto zásahy v konečnom dôsledku ovplyvnili Karvašovu hru? 

Osobne jednoznačne kladne vnímam skrátenie monológov a z toho vyplývajúcu 

dynamizáciu celej hry. Karvaš v neskoršom vydaní vynikajúco – možno s ojedinelými 

prešľapmi – využil techniku skratky a dôležité myšlienky vtesnal do jednoduchších viet, ktoré 

našťastie váhu týchto myšlienok vo väčšej miere uniesli. Ideové podložie hry tak ostáva 

v podstate zachované, dokonca sa vo verzii z roku 1958 miestami dostáva ešte viac do popredia. 

Takisto je pozitívnym obohatením zapracovanie sarkazmu do prvého dejstva.  

V charakterokresbe je vidieť istý paradox. Na jednej strane postavám pomohlo niekoľko 

exkurzov do ich personálnej histórie – tie hru síce lyrizujú a znižujú tak dramatické napätie, ale 

posilňujú autenticitu postáv. Na strane druhej však, podliehajúc metóde soc. realizmu, 

vyznievajú až príliš jednoznačne. Celkovo zo šedého poľa, ktoré v modelovej dráme vytvára 

typickú atmosféru kontrolovaného neriadeného pokusu – teda to, čo by sme v dnešnej dobe 

nazvali „sandboxom“ – sú posunuté do poľa čiernobieleho, vďaka čomu na autenticite strácajú. 

Celkový posun od modelovosti k plasticite – od „básnickej metafory“ k soc. realizmu – sa 

udial na základe zasadenia hry do konkrétneho chronotopu. Meteor tak vo svojom vydaní z roku 

1958 pôsobí uveriteľnejšie, osobne si však myslím, že takáto kontextová aktualizácia nutná 

nebola a možno dráme skôr uškodila. Celkový dojem z toho, ktorá verzia Karvašovho Meteoru 

je lepšia, tak bude závisieť od konkrétnych preferencií konkrétnych čitateľov a divákov 

(prípadne divadelných režisérov), a to na základe toho, či viac inklinujú k abstraktnej 

modelovej, alebo plastickejšej realistickej forme divadelnej hry. 

V kontexte Karvašovej dramatickej tvorby druhý Meteor predznamenáva renesanciu jeho 

povojnových tvorivých postupov, ktoré na niekoľko rokov ustúpili schematickým hrám a stáva 

sa prekurzorom pre tzv. existencialistické obdobie autorovej dramatiky, reprezentované hrami 

Polnočná omša (1959) a Antigona a tí druhí (insc. 1961, kniž. 1962). O Antigone V. Štefko 

hovorí, že v nej „najväčší hrdinský skutok je víťazstvo nad sebou samým, nad strachom, 

zbabelosťou, opatrníctvom a váhaním, či je čin, ľudské gesto akceptovateľné, alebo nie“ (2011, 

s. 329) – dovolím si však dodať, že to isté sa dá povedať aj o hrdinstve v Meteore, najmä však 

v jeho pôvodnej verzii z roku 1945. 
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