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Dielo tematicky vychádza z  vybraných pasáží denníka Anny 
Frankovej. V skrátenej podobe rozpráva Annin príbeh počnúc 
jej narodeninami 12. 6. 1942 cez príhody v  škole, predvola‑
nie na gestapo, hľadanie úkrytu, dennodenné stretávanie sa 
s ďalšími ukrytými ľuďmi, prvú lásku až po raziu gestapa a od‑
vlečenie Anny do koncentračného tábora.

Jana Vondrů, Margaux Bortoluzzi
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„V  roku 1969, keď som opäť čítal ‚denník’, pochopil som, že 
je to hotový námet na napísanie a zhudobnenie nového diela. 
Bol som nadšený! Sedel som sám a  začal som písať libreto. 
V texte denníka som nič nemenil, ale z dvesto tridsiatich strán 
knihy bolo nutné príbeh zhustiť do desiatich, maximálne 
dvanástich strán a  dramaturgicky text a  jednotlivé epizódy 
rozvrstviť tak, aby vznikol výrazný rozmer dramatického kon‑
fliktu. Veľmi si na ‚denníku’ cením jeho autentický príbeh. Tri‑
násťročné dievča prežíva obrovský strach a zúfalstvo, ale ako 
sa udalosti stávajú čoraz hrozivejšími, rastie jej odvaha. Všet‑
ky udalosti okolo Anny znamenajú prechod zo svetla do tem‑
noty, ale jej vnútorný duševný svet, naopak, smeruje k svetlu.“

Grigorij Frid

Ruský skladateľ Grigorij Frid získal hudobné vzdelanie v Irkut‑
sku a v Moskve. Jeho kompozičné začiatky podliehali normám 
socialistického realizmu, ale vo veku päťdesiatpäť rokov radi‑
kálne zmenil štýl písania. Inšpirovaný Schönbergom, Bergom, 
Šostakovičom, Stravinským začína využívať nové kompozičné 
metódy. Vytvoril si hudobný jazyk založený na diatonických, 
ale i seriálnych postupoch, obľuboval tmavé odtiene hudobné-
ho šerosvitu a elegické nálady. Zaujímali ho hĺbky duchovného 
sveta postáv a s nimi súvisiaci etický rozmer príbehov, ktorý 
vnímal ako apel na spoločnosť. Medzi jeho najpozoruhodnejšie 
diela patria komorné opery Denník Anny Frankovej a Listy van 
Gogha (1976). Napísal tiež tri symfónie a  rad inštrumentál‑
nych koncertov. Komponoval aj scénickú hudbu pre činohru, 
film, komornú vokálnu tvorbu a klavírne diela. Frid bol známy 
ako organizátor prednášok a koncertov pre mládež. V Moskve 
viedol Klub hudobnej mládeže. Grigorij Frid sa zapísal do po‑
vedomia verejnosti aj ako maliar.

Libreto k opere autor napísal podľa vybraných častí denníka 
Anny Frankovej. Pre sovietsky antisemitizmus premiéru viac‑
krát odložili. Dielo bolo uvedené v máji 1972 v koncertnej ver‑
zii s klavírom v Moskve. Annu spievala Nadežda Jurenevová so 
sprievodom klaviristky Márie Karandaševovej.

Eva Esterková
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SLOVO K DRAMATURGII INSCENÁCIE

Koncom januára 2020 uplynulo 75 rokov od oslobodenia nacis‑
tického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz. 
Tragické príbehy druhej svetovej vojny a  holokaustu inšpiro‑
vali vznik mnohých diel, jedným z nich je aj monodráma Denník 
Anny Frankovej. Súčasná kultúrno ‑politická situácia nás opäť 
núti zamýšľať sa spolu s  mladou generáciou, aké nesmierne 
dôležité je poznať históriu druhej svetovej vojny. Extrémiz‑
mus, násilie, netolerancia k ľuďom rôznych etník, vierovyznaní 
a mnohé podprahové ideológie, ktoré opäť žijú medzi nami, sú 
motiváciou, aby sme hovorili o hrôzach tohto obdobia a o ich 
následkoch. Dramaturgia Opery SND a Operného štúdia SND 
sa rozhodla siahnuť po tomto titule, aby reagovala na alarmu‑
júci stav našej spoločnosti a na príklade životnej skúsenosti 
mladého dievčaťa ukázala, ako Anna vedela napriek hrozivým 
udalostiam svoj krátky život naplniť silnou vierou a nádejou.

SLOVO REŽISÉRA

Annin príbeh oslovuje nielen odkazom na holokaust, na zver‑
stvá druhej svetovej vojny, antisemitizmus, diskrimináciu či 
prenasledovanie, ale aj životom, postojmi a  zrelosťou Anny. 
Na tomto príbehu ma inšpiruje cnosť cností – humilitas, čiže 
pokora. Annin zápas o  pokoru. Pokora, ktorá vzniká ťažkým 
umŕtvovaním domnelého práva na výlučne správny názor. V ju‑
daizme je pokora – šiflut – zaradená medzi hlavné cnosti. Ako 
hovorí židovská múdrosť: „Každý človek má nad sebou svetlo. 
Keď sa stretnú dve ľudské duše, ich svetlá sa spoja a vznik-
ne jedno jediné svetlo – a  to sa nazýva stvorením.“ Súzvuk 
duší v láske je predzvesťou ich súzvuku s Božou láskou. V ži‑
vote Anny hrá dôležitú úlohu Peter, do ktorého je zamilovaná – 
a práve láska k Petrovi je ťažiskom príbehu. Na základe vzťahu 
s Petrom Anna dozrieva do lásky, ktorá je zakotvená v pokore. 
Fascinuje ma, že rozprávanie Anny Frankovej nie je príbehom 
melanchólie a skepsy, ale ich presným opakom. Je to príbeh 
života, túžby po živote a pokore k životu.
 Marek Mokoš

Margaux Bortoluzzi, Aneta Podracká Bendová
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HENK COR VAN DER KWAST
AMBASSADOR OF THE KINGDOM OF THE 

NETHERLANDS TO THE SLOVAK REPUBLIC
VEĽVYSLANEC HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

We are honoured to be a  partner of this unique project of 
the Slovak National Theatre, which places special emphasis 
on remembering the past. Remembering with young people, 
both as performers of the monodrama, as well as its primary  
audience.
Anne Frank came to epitomise of inner freedom, hope and 
desire to live, even in the darkest period of the 20th century. 
Reflecting upon the horrors of World War 2, seventy ‑five ye‑
ars later, the story of Anne Frank gives a face to the fate and 
suffering of millions. Her legacy remains alive, connecting the 
past and the present, as discrimination, prejudices, or hatred 
towards those with different identity, have, unfortunately, not 
vanished. That is why we find it imperative to promote human 
rights, tolerance, equality and other common European de‑
mocratic values. We must learn from our shared history to be 
better equipped to face the challenges of the present.

Last but not least, I am pleased that the story of Anne Frank 
resonates in Slovakia in different forms, ranging from music 
to literature to learning projects. It thus contributes to fos‑
tering ties between Slovakia and The Netherlands also in 
the field of culture. I should like to thank the Slovak National 
Theatre for preparing and premiering the Anne Frank Diary  
opera, especially under the current difficult circumstances, 
and I wish the project lots of success.

*

Je nám cťou byť partnerom jedinečného projektu Sloven‑
ského národného divadla, ktorý kladie osobitný dôraz na his‑
torickú pamäť, zvlášť zapojením mladých ľudí – jednak ako 
účinkujúcich v  monodráme, ako aj jej najdôležitejšej časti  
– obecenstva.
Anna Franková sa stala symbolom vnútornej slobody, nádeje 
a túžby po živote, a to aj počas najtemnejšieho obdobia his‑
tórie 20. storočia. Keď si sedemdesiatpäť rokov po skončení 
druhej svetovej vojny pripomíname jej hrôzy, Annin príbeh dáva 
konkrétnu tvár osudom a utrpeniu miliónov ľudí. Odkaz Anny 
Frankovej je stále živý, spája minulosť a prítomnosť, lebo dis‑
kriminácia, predsudky či nenávisť voči tým, ktorých identita 
sa nám nepozdáva, bohužiaľ, nevymizli. Preto pokladáme za 
dôležité podporovať ľudské práva, toleranciu, rovnosť a ďalšie 
naše európske hodnoty. Musíme sa učiť z našej spoločnej his‑
tórie, aby sme dokázali lepšie čeliť výzvam súčasnosti.
Je mi potešením, že príbeh Anny Frankovej sa reflektuje na 
Slovensku v  rôznych podobách vrátane hudobných, lite‑
rárnych či vzdelávacích projektov. Prispieva tak k  rozvoju 
slovensko ‑holandských vzťahov aj v kultúrnej oblasti. Rád by 
som sa poďakoval Slovenskému národnému divadlu za prípra‑
vu a premiéru opery Denník Anny Frankovej, hlavne v aktuál‑
nych zložitých podmienkach.
Projektu želám veľa úspechov.
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PROJEKT VZNIKOL S PODPOROU  
VEĽVYSLANECTVA HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA NA SLOVENSKU, 
VEĽVYSLANECTVA IZRAELA NA SLOVENSKU,  
GOETHEHO INŠTITÚTU 

SPOLUPRÁCA

NA VZDELÁVACOM PROGRAME SPOLUPRACUJE 
NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU. 

INSCENÁCIA OPERY DENNÍK ANNY FRANKOVEJ VZNIKLA AJ VĎAKA 
PODPORE PARTNEROV SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA.
ĎAKUJEME!
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