
Inštitút Benjamenta) Roberta Walsera, 
časti nájdených zápiskov a nájdenej 
korešpondencie neznámych ľudí z 19. 
a začiatku 20. storočia zo súkromného 
archívu Maroša Rovňáka a citácie 
článkov z dobovej tlače.

Hra Asile de nuit je úvahou o 
konečnosti ľudského života, je úvahou 
o tom, ako sa vyrovnať 
s nemožnosťou nájdenia odpovede na 
takú veľkú hádanku, akou je smrť.
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Hudba do predstavenia bola 
vytvorená za použitia samplerov 
Tousjours/Ensemble P.A.N./The Island 
of St. Hylarion/1991/, Kyrie Eleison/
Keh Moshe/Oni Wytars Ensemble/
Naxos/2006, aplikácií pre mobilné 
telefóny SphereTones (Bence Samu) 
a Springs (Bérenger Recoules) a 
bulharskej ľudovej dožinkovej piesne 
od neznámeho interpréta.

Obrázok na prednej strane: Skupina 
žien s listom, vizitková fotografi a 
pravdepodobne vyjadrujúca 
trúchlenie, albumenová tlač nalepená 
na kartóne, 2. pol. 19. stor., súkromná 
zbierka.
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ASILE de NUIT

Divadelná hra Maroša Rovňáka 
Asile de nuit (doslova nocľaháreň, 
v prenesenom zmysle úkryt pred 
nocou) vznikla na základe autorovho 
dlhodobého záujmu o tému smrti 
a s ňou súvisiacich rituálov trúchlenia 
hlavne v 19. a začiatkom 20. storočia, 
ktorých súčasť tvorila napríklad 
korešpondencia pozostávajúca 
z čierno orámovaných listov a obálok, 
ktorou sa bez ohľadu na jej obsah 
symbolicky vyjadroval smútok, 
či obľuba fotografovania zosnulých 
v pózach zámerne odkazujúcich skôr 
na spánok, než na smrť. Zvlášť druhý 

z menovaných rituálov sa môže 
v súčasnej dobe javiť ako 
neprimeraný, až bizarný, a je pravda, 
že v časoch, kedy sa tešil veľkej 
obľube, mal súčasne aj svojich 
odporcov, v podstate však išlo len 
o jeden zo spôsobov uchovania si 
spomienky na blízku osobu.

Hra vo veľkej miere čerpá z diela 
Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho 
od Rainera Mariu Rilkeho (v hre je 
použitá aj jeho náseň Nevidomá), 
v menšej miere sú v nej použité 
niektoré motívy z diela Jakob von 
Gunten (známeho tiež pod názvom 

Rainer Maria Rilke (1875 Praha, Česká republika, vtedy súčasť Rakúsko-
Uhorska - 1926 Montreaux, Švajčiarsko) patrí medzi najvýznamnejších nemecky 
píšúcich básnikov a prozaikov prelomu 19. a 20. storočia. Jeho tvorba odrážajúca 
pocity odcudzenia a samoty v dobe, ktorá stratila vieru, zahŕňa jeden román s 
autobiografi ckými črtami (Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho, 1910), niekoľko 
básnických zbierok (medzi vrcholné diela patria napríklad Duinské elégie, 1922) 
a množstvo samostatných básní. Počas svojho života si svojou tvorbou vyslúžil 
uznanie medzi najvýznamnejšími európskymi umelcami, no pre širokú verejnosť 
zostával viacmenej neznámym autorom. Záujem o jeho dielo začal narastať až po 
jeho smrti.

Dielo Roberta Walsera (1878 Biel, Švajčiarsko - 1956 Herisau, Švajčiarsko) je 
ťažké niekam zaradiť. Ako spisovateľ sa bránil všetkému zaužívanému, písanie 
považoval za primárny životný prejav a literárnu tvorbu chápal ako prostriedok 
nápravy sveta. Do roku 1929, kedy sa v dôsledku vážnej duševnej poruchy  
celkom odmlčal (s výnimkou relatívne nedávno rozlúštených tzv. mikrogramov 
prinášajúcich svedectvo o jeho pobyte v liečebnom ústave), sa venoval písaniu 
poézie a prózy, jeho tvorba však počas jeho života zostávala mimo záujmu 
čitateľov a literárnej kritiky. Román vo forme denníka Jakob von Gunten (1909) je 
dodnes jedným z jeho najdiskutovanejších diel.

Posmrtná fotografi a dievčatka, 
albumenová tlač nalepená na kartóne, 
ateliér Maull & Polyblank, Londýn, 
2. pol. 19. stor., súkromná zbierka.


