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1. marca 1920 bolo založené 
Slovenské národné divadlo.
Pasívny tvar „bolo založené“ je tentoraz 
namieste, pretože na rozdiel od neho 
divadlo v Martine „vzniklo“, ako to kon‑
štatoval v názve svojej knihy, vydanej pri 
príležitosti štyridsiatin vtedy ešte Divadla 
SNP v Martine, prof. Vladimír Štefko. 
Bolo založené z politickej vôle a nevzniklo 
na romanticko ‑nacionalistickom základe 
z „vôle ľudu“, ako napríklad české, ani 
s podporou kráľa, aristokracie a podnika‑
teľov ako poľské, fakticky dvorské divadlo. 
Bolo založené skôr proti cudzojazyčným, 
teda maďarským a nemeckým divadlám, 
ktoré predtým v Bratislave často hosťo‑
vali a, paradoxne, v prvých rokoch hralo 
v cudzom, čiže českom jazyku. Ak teda 
hovoríme, že bolo založené „proti“, bolo 
založené aj „za“, konkrétne za koncepciu 
jednotného československého národa.
No a napokon bolo založené ako posledné 
z národných divadiel v strednej Európe, 
keďže poľské vzniklo vo Varšave už roku 
1765, teda 67 rokov pred maďarským, celé 
storočie pred srbským a českým a vyše 
150 rokov pred slovenským.
Založenie „zhora“, hranie v češtine ani 
neskorý dátum vzniku však neboli jediné 
problémy vznikajúceho SND. Na jeden, 
dnes už zabudnutý aspekt, upozornil 
známy evanjelický farár a neskôr žilinský 
biskup Fedor Ruppeldt, ktorého busta 
zdobí priečelie žilinského divadla, ktorý sa 
ešte roku 1925 na stránkach Slovenských 
pohľadov rozohňoval nad skutočnosťou, že 
SND bolo založené v Bratislave, na tej „naj‑
krajnejšej periférii“, kam sa slovenský ľud 
zo 400‑ až 600‑kilometrových vzdialeností 
jednoducho nedostane. Založenie SND 
nekritizoval iba z tejto praktickej stránky, 
ktorú dobre poznal, veď sám dochádzal na 
premiéry vlakom zo Žiliny niekoľ ko hodín, 
ale vyslovil pochybnosti aj o bratislav‑
skom „ovzduší“, ktoré vraj nezodpovedá 
slovenskému národnému divadlu. Vyslovil 
sugestívnu rétorickú otázku, či by si Česi 
boli mohli postaviť svoje národné divadlo 
niekde v Chebe? Či by boli dávali milióny, 
aby si ho postavili niekde na nemeckých 
hraniciach? Podľa Ruppeldta si iba Slováci 
môžu dovoliť taký luxus, robiť si národné 
divadlo na dostrel od dvoch nepriateľských 
hraníc. Slovenské národné divadlo by sa 
podľa neho oveľa lepšie integrovalo do 

nášho kultúrneho a národného života, keby 
bolo v zemepisnom, národnom, jazykovom, 
kultúrnom, historickom a citovom centre 
Slovenska (ktorým zrejme myslel Martin).
Vďakabohu, historický vývoj Ruppeldtove 
obavy nepotvrdil a všeličo sa od tých čias 
zmenilo k lepšiemu. Dnes už nikomu nena‑
padne spochybňovať Bratislavu ako hlavné 
mesto, dokonca z perspektívy Európskej 
únie sa už nejaví úplne ako centrum na 
periférii (rozšírila sa o zopár možno ešte 
periférnejších štátov), hranice v jej blíz‑
kosti (hoci medzitým pribudla ešte jedna) 
sú skôr symbolické a nikto ich nevníma 
ako nepriateľské, je už úplne jedno, či SND 
„bolo založené“, alebo vzniklo, keďže sa 
svojimi umeleckými výsledkami v priebehu 
storočia etablovalo ako divadlo často 
dosahujúce stredoeurópsku úroveň.
Jedna vec sa však nezmenila a verím, že 
sa ani nikdy nezmení, lebo tvorí podstatnú 
črtu divadelného umenia, že divadlo svo‑
jich divákov zjemňuje, zušľachťuje a núti 
premýšľať. Zvlášť činohra má schop‑
nosť ukázať, čo sa práve tu a teraz deje 
v ľudských mysliach, srdciach a vzťahoch. 
Prečo je to dôležité? Nuž preto, že nič, 
ale vôbec nič z toho, čo vidíme okolo seba 
alebo čo sa okolo nás deje, nevzniká bez 
toho, aby sa to najprv nezrodilo v ľudskom 
vnútri. Funkciu divadla, ktorá predvída, čo 
sa onedlho stane, celkom neodborne, sám 
pre seba, nazývam funkciou prorockou. 
Isteže, divadlo má okrem nej mnoho iných 
poslaní, spájať ľudí, tvoriť „obecenstvo“, 
zabávať a iné, ale jeho schopnosť odhaľo‑
vať to, čo je ešte neviditeľné, zostupovať 
do hĺbok našej duše a tým predpovedať, čo 
sa onedlho stane viditeľným, považujem 
za mimoriadnu. Práve preto by bolo dobré, 
aby tiché i hlasnejšie signály, ktoré divadlo 
jemu vlastnými prostriedkami vysiela, 
vnímali aj tí, ktorí majú na našu budúcnosť 
priamy vplyv. Možno sa to pri príležitosti 
našej storočnice stane. A možno aj nie. 
Veď 1. marec, keď sa naše výročie bude 
v médiách asi najviac skloňovať, bude deň 
po voľ bách a obávam sa, že naše oslavy 
môžu zaniknúť v povolebnej haravare. Nič 
to však, keby sa to aj stalo, veď divadlo je 
na rozdiel od aktuálnej politiky bežcom na 
dlhé trate. A to bežcom víťazným.

Peter Kováč, 
generálny riaditeľ SND
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Dámy a páni, milí priatelia,
sté výročie vzniku Slovenského národného divadla je 
skvelou príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli cestu, 
akú naša vrcholná umelecká a kultúrna inštitúcia  
od svojho založenia prešla. A s potešením oslávili 
obrovské dielo, ktoré sa nášmu národnému divadlu 
podarilo za storočie vytvoriť a ktoré sa stalo 
neodmysliteľnou súčasťou našej kultúrnej tradície.
Naše národné divadlo mohlo vzniknúť iba vďaka šťastnej 
okolnosti, že bola vyhlásená Československá republika, 
ktorá Slovensku dopriala, o čom predtým mohlo iba 
snívať. Začiatky SND boli skromné a prvé roky sme žili 
z veľ korysých darov a výpožičiek bratského národa. 
Predovšetkým divadelnej spoločnosti Bedřicha Jeřábka, 
ktorej činoherný súbor uviedol hru bratov Mrštíkovcov, 
inscenoval operu Bedřicha Smetanu a potešil Bratislavu 
baletom Coppélia od Léa Deliba. Ale už po krátkom čase 
sa ukázalo, že keď talentovaní ľudia žijúci 
na Slovensku dostanú príležitosť, vedia ju skvele využiť.
V každej oblasti divadla – činohernej, opernej i baletnej – 
sa objavila svojbytná generácia, ktorá na tvorbu českých 
umelcov nadviazala vlastným originálnym vkladom. Preto 
po divadelníkovi Viktorovi Šulcovi prišli Janko Borodáč 
a Andrej Bagar, po tanečníkovi Václavovi Kalinovi sa 
objavila zakladateľ ka slovenskej baletnej pedagogiky 
Eva Jaczová, po Oskarovi a Karlovi Nedbalovcoch 
nastala éra Eugena Suchoňa a Jána Cikkera. Dnes sú 
to legendárne mená, na ktorých pleciach stála a stojí 
celá plejáda obdivovaných umelcov – hercov, spevákov 
a tanečníkov. Tak ako svojich majstrov milovali generácie 
pred nami, ani my nedáme dopustiť na našich obľúbencov, 
s ktorými žijeme v rovnakom historickom čase.
Na národné divadlo môžeme byť hrdí nielen pre to, 
čo vytvorilo z umeleckej stránky, ale z toho dôvodu, 
ako sa jeho členovia správali v ťažkých časoch. Viacerí 
teatrológovia sa zhodujú, že nielen v období vojnového 
slovenského štátu, ale aj po ňom bolo SND svojím 
spôsobom opozičné voči panujúcemu politickému režimu. 
Tento zástoj si dokázalo udržať nielen v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia, ale aj v čase normalizácie.

Po novembri 1989 muselo SND nabrať nový dych, 
hľadať nové témy, použiť nové inscenačné, režijné, 
ale aj organizačné a marketingové postupy, aby 
si udržalo postavenie kľúčovej umeleckej a kultúrnej 
inštitúcie. Dnes už opäť udáva tón, tak ako sa to 
od SND právom očakáva.
Na to, čo dosiahli činohra, opera a balet národného 
divadla, v roku storočného jubilea poukáže rozsiahla 
výstava, napíšu sa a vydajú knižné publikácie a pripomenú 
to aj mnohé podujatia i s medzinárodnou účasťou. Môže 
nás to iba tešiť, lebo by sme ochudobnili samých seba, 
keby sme nevyužili túto príležitosť aj na pestovanie  
našej kultúrnej pamäti.
Vieme, že divadlo nemôže vzniknúť ako román – 
nemôže byť len výsledkom individuálneho úsilia, lebo je 
kolektívnym dielom. Vyžaduje a predpokladá spoločné 
úsilie mnohých tvorcov: autorov, libretistov, skladateľov, 
hercov, režisérov, hudobníkov, tanečníkov, scénografov, 
kostýmových výtvarníkov a mnohých ďalších umeleckých 
profesií. Navyše, divadlo musí mať svoje priestory, 
budovu, techniku a predovšetkým publikum. Ak sa toto 
všetko podarí vytvoriť a spojiť, ako sa to stalo v SND, je to 
aj svedectvo o zrelosti a kultúrnej vyspelosti národa.
Slovenské národné divadlo pre nás, divákov 
a návštevníkov, bolo, je a zostane miestom, kde sa 
stretávame s krásou a múdrosťou, kde prežívame hlboké 
emócie a vo výnimočných chvíľach aj osobnú katarziu. 
Som poctená tým, že všetkým generáciám tvorcov, 
pracovníkov a zamestnancov SND sa môžem úprimne 
poďakovať za všetko, čím prispeli do umeleckej a kultúrnej 
pokladnice našej spoločnosti.
Hovorí sa, že umenie je najvyššia radosť, akú človek môže 
dať sám sebe. Veľmi Slovenskému národnému divadlu 
prajem, aby oddanosť a entuziazmus, s akým jeho činohra, 
opera a balet sprostredkovávajú svoje umenie publiku, 
mu vydržali aj ďalších sto rokov.

Zuzana Čaputová,
prezidentka Slovenskej republiky

Slávnostné príhovory

Divadlo. Národné. Slovenské.  
Pred sto rokmi sa založením Slovenského národného 
divadla začala písať história tejto našej erbovej inštitúcie, 
ale zároveň bohatá história slovenského profesionálneho 
divadelného umenia. Hoci je v porovnaní s našimi 
zahraničnými susedmi relatívne mladá, rýchlo preukázala 
svoju invenciu, odhodlanie aj majstrovstvo kumštu. 
Opera, činohra, balet a umelecko ‑dekoračné dielne  
sú štyri silné piliere, ktoré držia a budujú značku i dobré 
meno Slovenského národného divadla doma aj vo svete. 
Ale predovšetkým sú to ľudia, už niekoľ ko generácií 
osobností, ktoré svojím talentom pretaveným do tvorby 
a interpretácie takmer každý večer oživujú na javiskách 
rôzne príbehy, osudy aj dejiny, glosujú súčasnosť či 
prognózujú budúcnosť. Nastavujú zrkadlo tej ‑ktorej 
dobe, ľudským neduhom, zlyhaniam, omylom, ale  
aj kráse života, vznešeným myšlienkam, ideálom a činom.
Divadlo človeka ovplyvňuje, zabáva, občas zarmúti 
aj rozplače. Nabáda na premýšľanie, na úvahy o nás, 
o spoločnosti, o perspektívach a dôsledkoch konania 
jednotlivca aj ľudstva. Som presvedčená o tom,  
že divadlo nás robí lepšími a humánnejšími. Preto  
do nových storočí naďalej želám Slovenskému národnému 
divadlu silný umelecký, tvorivý, ľudský a divácky 
potenciál. Ako povedal Karel Čapek: „Pokým ľudia budú 
hercami a herci ľuďmi, bude divadlo.“

Ľubica Laššáková,
ministerka kultúry Slovenskej republiky

V hľadisku počuť nesúrodé útržky 
rozhovorov na všetky možné témy.  
Zrazu sa stlmia svetlá a nastane ticho. Predstavenie 
sa začína. Strhujúci monológ herca, precítený tanec 
dojímajúci k slzám alebo ohromná energia speváckeho 
zboru, ktorá vo vás rezonuje ešte niekoľ ko dní. Divadlo 
v nás prebúdza emócie. Radosť, smútok, hnev. A zároveň 
nás formuje, motivuje premýšľať, otvára oči.
Vznik Slovenského národného divadla je úzko spätý 
so vznikom Československej republiky. A ako sa písala 
história slovenského národa, písala sa aj história 
Slovenského národného divadla. V dvadsiatych rokoch 
minulého storočia sa naša národná emancipácia len 
začínala, nemali sme vtedy ani dostatok profesionálnych 
hercov, preto prvé predstavenia v SND odohrali herci  
z východných Čiech. Postupne sa situácia menila a za 
sto rokov na našej prvej divadelnej scéne vyrástli a stále 
vyrastajú celé generácie veľ kých a slávnych mien 
známych doma aj vo svete. 
Súčasná tvorba SND dosahuje najvyššiu umeleckú 
kvalitu. Som presvedčený, že predstavenia činohry, baletu 
aj opery sa môžu hrdo porovnať s najlepšími divadlami 
v Európe i vo svete. Ja sám som častým návštevníkom 
predstavení Slovenského národného divadla a verím, že 
aj v ére, keď môžeme všetko vybaviť z pohodlia domova, 
dokonca sa vieme virtuálne stretávať aj s priateľmi, 
zostane návšteva divadla naďalej jednou z najväčších 
spoločenských udalostí.

Peter pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
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SND je reprezentatívnou divadelnou scénou 
Slovenskej republiky, dôležitým symbolom národnej iden‑
tity a zároveň súčasťou európskeho kultúrneho priestoru. 
Je nositeľom národného kultúrneho dedičstva a zároveň 
priestorom pre slobodnú umeleckú tvorbu, čoho dôkazom 
je jeho storočná história i súčasnosť. Je zároveň živým 
umeleckým organizmom, ktorý chápe tradíciu ako úlohu 
pre ustavične nové riešenia a ako výzvu o čo najvyššiu 
umeleckú kvalitu.
SND má nezastupiteľnú úlohu pri profilácii slovenskej 
kultúry, aby v globalizovanom svete a medzi európskymi 
kultúrami nestrácala svoje jednoznačné a neopakova‑
teľné črty. Európsky rozmer divadla je definovaný aj 
v rámci dokumentov Európskej únie. Jedným z nich je 
definícia Rady ministrov v rezolúcii z júna 1991 o vývoji 
divadla v Európe, kde je divadlo označené za najdôležitejší 
výrazový prostriedok kultúrneho života a demokratického 
vývoja. Divadlo, a v rámci neho najmä činohra, je v dobe 
multikulturalizmu (ako trendu aj ako konkurenčného 
prostredia) a postmoderny (ako spôsobu súčasnej reflexie 
sveta) mimoriadne dôležitým nástrojom na kladenie dôleži‑
tých, hoci aj nie hneď zodpovedateľných otázok. Na jednej 
strane významnou mierou prispieva k európskej kultúrnej 
diverzite, na druhej strane sebe vlastným a jedinečným 
spôsobom stavia mosty medzi nie vždy dostatočne 
kooperujúcimi národnými kultúrami. Tu je príležitosť pre 
Slovenské národné divadlo, ktorého azda najdôležitejšou 
úlohou je urobiť všetko preto, aby svojou vyprofilovanou 
podobou a náročnou umeleckou tvorbou naplnilo obe tieto 
funkcie a prispelo k vytváraniu vysokých umeleckých, 
duchovných a v neposlednom rade aj mravných hodnôt. 
Na ceste za hľadaním nezameniteľnej tváre činohry, inak 
povedané vlastnej estetickej identity, je v rámci hodnoto‑
vej hierarchie divadla nutné všetko podriadiť tvorbe, ktorá 
je zárukou spoločenského profitu Slovenského národného 
divadla ako tvorcu morálnych a estetických postojov spo‑
ločnosti. Činohra SND má v rámci slovenského činoher‑
ného divadla najveľ korysejšie a najdôstojnejšie podmienky 

Opera SND sa formovala za špecifických 
podmienok. Kým operné umenie našich bratov Čechov 
mohlo organicky nadväzovať na českú interpretačnú 
tradíciu, u nás bola situácia iná. Začiatkom dvadsiatych 
rokov, teda keď sa nové Slovenské národné divadlo 
založilo, sme prakticky nemali profesionálnych interpretov 
– spevákov a inštrumentalistov. Preto aj v prvých rokoch 
našej existencie sú dejiny Opery SND skôr históriou úsilia 
českých umelcov o formovanie ambiciózneho súboru 
susedného národa.
To však neznamená, že by Opera SND nemala dosť 
perspektívnych síl a inšpirácií v domácom prostredí. 
Ako čas ukázal, orchestrálnych stoličiek obsadených 
slovenskými interpretmi pribúdalo a nové príležitosti 
zhmotnené v existencii národnej scény vyvolali na svet aj 
nových slovenských vokálnych interpretov.  
Časom sa objavujú aj výrazné domáce dirigentské 
a režisérske osobnosti. A slovenskí skladatelia hľadajú, 
aký by mohol byť slovník modernej slovenskej opery. 
Niektorí z nich sú pri tomto bádaní mimoriadne  
úspešní: vznikajú operné diela, ktoré vyrastajú 
z hudobných a literárnych tradícií staršieho slovenského 
umenia – a tieto inšpirácie autori spracúvajú s veľ kou 
originalitou. Vzniká celý rad opier „slovenských duchom“, 
ale zároveň európskych kvalitou, ktoré sa môžu smelo 
začleniť do kontextu európskej hudobnodramatickej  
tvorby dvadsiateho storočia.  
V Opere SND sa zrkadlí bohatá slovenská divadelnícka 
tradícia, ktorá sa vždy hojne inšpirovala aj hudbou.  
A, samozrejme, najmä prirodzená muzikalita, ako ju 
poznáme zo všetkých regiónov Slovenska.
Pokiaľ teda vo vývoji nášho operného umenia nehovoríme 
o „priamej ceste“, ak nám aj museli pri zrode  
Opery SND pomáhať iní, v dlhodobejšom historickom 
kontexte vnímame hlboký prúd slovenského hudobného 
a divadelného umenia, ako životaschopne sa pripája 
do širokého toku medzinárodnej či skôr nadnárodnej 
opernej kultúry.

na tvorbu (aj keď stále nie dostatočné), z čoho by pre jej 
členov mala vyplývať kvalita, profesionalita, stavovská 
hrdosť na domácu scénu, etické mantinely a zásady, kole‑
gialita, otvorenosť a zodpovednosť.
Na Slovensku by sme sa mali spoločne pokúsiť vytvoriť 
skutočnú kultúrnu spoločnosť alebo aspoň rozšíriť tú 
tenkú vrstvu, aká ju v súčasnosti tvorí. Mali by sme vytvo‑
riť kultúru, ktorá zobrazí naše zmenené životy, a pred‑
staviť kultúrne hodnoty, aké sa inde vo svete považujú za 
nespochybniteľné. Dnešný svet je o kontaktoch, o túžbe, 
snahe a možnostiach zbližovať sa. Musíme byť zvedaví na 
myšlienky ostatných a predpokladať, že oni budú zvedaví 
na naše, a preto treba spraviť všetko, aby popri tradič‑
ných hodnotách slovenského divadelníctva bolo v našom 
povedomí intenzívnejšie a najmä permanentne prítomné 
európske a svetové divadlo, lebo tak budeme ľahšie vedieť 
pomenovať, akými prostriedkami dokáže divadlo efektívne 
rozprávať o súčasnej realite. Aby nás divadlo okrem zábavy 
nútilo aj premýšľať a hovoriť o všetkom, čo nás páli, lebo ak 
nebudeme vedieť otvorene, kultivovane a slobodne hovoriť, 
budeme buď mlčať, alebo kričať.
Storočná história SND je dôkazom zaujímavého faktu 
– v obdobiach, keď sa SND darilo, darilo sa aj celej 
slovenskej kultúre. Za sto rokov svojej existencie prešla 
činohra obrovským vývojom a významne sa podieľala 
na postupnej premene tradičnej pastiersko ‑roľníckej 
kultúry na kultúru meštianskeho typu. Má úžasnú 
schopnosť integrovať do svojho umeleckého programu 
aj výdobytky rôznych avantgardných smerov. Pre svoj 
nespochybniteľný vplyv na kultúrny život a celú spoločnosť 
musela v dejinách pomerne často čeliť pokusom ovládnuť 
ju aj z protikladných ideologických pozícií, väčšinou 
im však dokázala odolať a postaviť sa aj proti tupému 
nacionalizmu, aj proti hodnotovo vyprázdnenému, 
falošnému „internacionalizmu“. V činohre napokon vždy 
zvíťazili múzy reprezentujúce krásu, dobro, náročnosť, 
vysoké estetické a mravné hodnoty. Aj dnes musíme 
tvoriť konkrétnu kvalitu, merateľnú aj medzinárodnými 
kritériami, len vtedy môže SND naplniť svoju integračnú 
kultúrnu a spoločenskú funkciu. Máme historicky 
jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súčasnej európskej 
kultúry tak, aby sme nestrácali naše osobitné črty, a tak 
ako často v minulosti boli príkladom pre celú spoločnosť, 
ako sa dá slobodne a zodpovedne žiť a tvoriť vo svete, 
ktorý je síce plný neistôt, ale zároveň je veľmi pestrý, 
krásny a ponúka neuveriteľne veľa možností.

Peter Kováč,
riaditeľ Činohry SND
Foto Ctibor Bachratý

Dnes je Opera SND medzinárodne etablovaným súborom, 
ktorý môže smelo vstúpiť (a aj nepretržite vstupuje) 
do „súťaže“ s tvorivým úsilím iných kultúr. A okrem 
inscenačných výkladov a interpretačných stvárnení 
cudzích operných diel ponúka aj kvalitnú a inšpiratívnu 
domácu tvorbu.
Čo si priať viac než takýto skvelý štart (veď čože je sto 
rokov v histórii národa…)? Vari len to, aby Opera SND 
nestrácala dych a v spletitých kultúrnych a umeleckých 
pohyboch Európy si vždy dokázala nájsť autentickú cestu. 
Aby vedela oslovovať a inšpirovať aj iných – no pritom 
ostala vždy svoja!

To ti teda, milá Opera SND, želáme na úsvite tvojej druhej 
storočnice!

Rastislav Štúr,
riaditeľ Opery SND
foto archív rŠ

činohra opera
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Malo by skôr snežiť, ale do ulíc Bratislavy 
vpadol slnečný deň. Zvláštne sa zrkadlí na fasádach 
moderných budov. Sklenené vertikálne more odráža slnko 
do očí pocestných, ktorí naháňajú čas. V uličkách Starého 
Mesta je to iné. Slnko akoby ich malo rado viac. Objíma 
architektúru domov a dáva im zmysel večnej krásy.
Kroky po dlažbe sú pomalšie. Brodím sa časom, ale už mi 
chýba tanečný krok. Čas má svoju moc a ja vzdorujem 
jeho neodvratnosti. Patrím do svojich spomienok a jeho 
dejín. Pocit hrdosti, že patrím histórii, hoci ešte žijem, je 
silnejší, keď prejdem vrátnicou divadla. Neuvedomujem 
si to vždy, ale iste tisíckrát som poďakoval tým, čo do 
historickej budovy SND vchádzali predo mnou, za to, že tu 
stále môžem byť a že som tu doma. Doma sme tam, kde 
sa učíme prvé slová, kde sa učíme prvé kroky, kde znovu 
objavujeme celý boží svet umenia, kde sa môžeme a priam 
musíme pre dobro veci aj pohádať a zmieriť, odpustiť svo‑
jim blížnym, pretože divadlo je chrám.
Chrám, ktorý sa často nevie cestou dejinami brániť pred 
tými, ktorí ho dokážu veľmi ľahko zneužiť. Chvíľ kový ošiaľ 
však pominie a ostáva svedomie toho chrámu, na ktoré 
nikdy nedosiahneme. Môžeme ho len vo výnimočných 
prípadoch pocítiť. Ak sme schopní so svojimi myšlienkami 
mlčať a vnímať slovo, pohyb a hudbu v útrobách chrámu. 
Aspoň na chvíľu byť súčasťou toho, čo tu zanechali tí pred 
nami. To sú chvíle, keď je človek sám v šatni po predstavení 
a od únavy nevie, kým vlastne je, či rolou, ktorá v ňom pre 
tento večer umiera, alebo človekom odchádzajúcim do 
nočného mesta. V starých divadlách sú miesta, kde je ticho 
a odkiaľ nikdy nevyženiete Fausta, Odettu, Aidu, Romea, 
Cyrana, Esmeraldu, Carmen a desiatky až stovky hrdinov 
divadelných diel. Už len preto, že im javiskový život vdýchli 
desiatky a stovky umelcov, hoci niektorí pre niekoho ťahajú 
len povrazy ťahov alebo perú a žehlia kostýmy.
V historickej budove SND je pre mňa tým miestom ticha 
kupola nad stropom hľadiska. Krásne divadelné ticho, 
rovnaké ako v ktoromkoľvek starom divadle na svete.  
Už som tam dlho nebol počúvať ticho, aj keď sa všade 

naokolo skúša a pokúša múza. Ako dieťa, žiak i interpret 
som sa tam na chvíľu dotkol nášho divadelného olympu aj 
napriek prísnemu zákazu vstupu nepovolaným osobám.
Ďakujem za 100 rokov príležitostí uvedomiť si, že aj po 
nás prídu deti, ktoré opantá to nesmierne divadelné ticho, 
v ktorom budú možno aj moje divadelné postavy.

Víziou Baletu SND na prahu jeho storočnice je zaradiť sa 
medzi významné európske scény a pretaviť bohatstvo 
historického klasického odkazu, ako aj tradície 
slovenského baletu, do aktuálnej formy 21. storočia. 
Našou ambíciou je uvádzať na svetovej úrovni vrcholné 
diela klasického odkazu a súčasne dať priestor na vznik 
pôvodných diel.

Balet SND začal písať svoju históriu v máji 1920 
predstavením Delibovej Coppélie a Dvořákových 
Slovanských tancov. Vo vedení baletu sa vystriedali mnohé 
tanečné a choreografické osobnosti, akými boli Václav 
Kalina, Achille Viscusi, Ella Fuchsová ‑Lehotská, Vladimir 
Pirnikov, Bohumil Relský, Maximilián Froman, Bedřich 
Fussegger, Rudolf Macharovský, Stanislav Remar, Jozef 
Zajko, Boris Slovák, Karol Tóth, Gabriela Zahradníková, 
Jozef Sabovčík, Emil Bartko a Mário Radačovský. V tvorbe 
prvej baletnej scény zanechali výraznú pečať zahraniční, 
najmä českí choreografi, neskôr, po vzniku tanečného 
školstva, aj domáci tvorcovia. Od 60. rokov sa v Balete 
SND rozvíja línia pôvodných baletných diel, pod ktoré 
sa podpísali choreografi Jozef Zajko, Stanislav Remar, 
Karol Tóth, Pavel Šmok, Jozef Dolinský, Libor Vaculík, 
Ondrej Šoth, Robert Balogh, Igor Holováč, Ján Ďurovčík, 
Daniel de Andrade, Natália Horečná a ďalší. V súčasnosti 
Balet SND pod vedením riaditeľa Jozefa Dolinského ml. 
spolupracuje s významnými európskymi tvorcami, akými 
sú napríklad Youri Vámos, Natália Horečná, Daniel de 
Andreade, Boris Eifman, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo 
či Michael Corder. V histórii baletu zanechali svoju stopu 
aj významné tanečné osobnosti, akými boli napríklad: 
Jozef Zajko, Augusta Herényiová, Trúda Tašká ‑Boudová, 
Florentína Lojeková, Titus Pomšár, Ondrej Halász,  
Jozef Dolinský st., Ján Haľama, Zoltán Nagy,  
Gabriela Zahradníková, Nora Gallovičová, Igor Holováč, 
Jozef Dolinský ml., Nikoleta Stehlíková, Romina Kołodziej, 
Viktória Šimončíková Silvia Najdená, Andrej Szabo,  
Adrian Ducin, Olga Chelpanova, Konstantin Korotkov 
a ďalší. Medzinárodne zložený súbor dnes tvorí 
sedemdesiat tanečníkov pätnástich národností.

Jozef Dolinský,
riaditeľ Baletu SND
foto martin črep

V rámci Roku slovenského divadla 2020 pripravil  
Divadelný ústav a Slovenské národné múzeum – Historické 
múzeum výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje.

Zachytáva premeny slovenského divadelníctva, jeho spoločensko ‑politické i umelecké 
východiská a takisto paradoxy a špecifiká, ktoré určovali jeho celkový vývoj. Organizá‑
tori s ohľadom na jednotlivé divadelné druhy hľadali zlomové body v ich vývoji, ale i to, 
akým spôsobom doň zasahovala a podmieňovala ho politická atmosféra doby. Súčas‑
ťou koncepcie bola aj snaha ukázať, ako sa rodí inscenačná tradícia, prečo je dôležitá 
divadelná kritika a reflexia, i to, že divák nie je iba pasívny prijímateľ, ale aj aktívny spo‑
lutvorca dobovej kultúrnej a divadelnej atmosféry. Divadlo vždy bolo a i dnes ostáva 
súčasťou verejného priestoru, bez toho, či ho kritizuje, alebo zabáva. Divadlo v ktorej‑
koľvek zo svojich podôb bystrí kritické myslenie, kultivuje estetickú, sociálnu a emo‑
cionálnu inteligenciu.
Za sto rokov svojej existencie prešlo slovenské divadelníctvo veľmi rýchlu a  neraz 
strastiplnú cestu, na ktorej ho čakali slepé uličky, ale aj chvíle stretnutí a harmónie 
s  európskymi trendmi. Ale predovšetkým dokázalo vyrásť na plnohodnotné a  svoj‑
bytné divadlo, ktoré má v rámci všetkých svojich druhov čo ponúknuť nielen domácim, 
ale aj zahraničným divákom.

Divadelné storočie – stopy a postoje
Bratislavský hrad 27. 2. – 4. 10. 2020

Usporiadateľ výstavy 
Divadelný ústav, Bratislava
Spoluusporiadateľ výstavy 
Slovenské národné múzeum –  
Historické múzeum
Autorka konceptu a scenára 
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Kurátori Monika Čertezni, Vladislava Fekete, 
Elena Knopová, Barbora Krajč Zamišková, 
Martina Mašlárová, Zuzana Nemcová, 
Stanislav Bachleda, Jozef Červenka, 
Miroslav Daubrava, Marek Godovič, 
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národného múzea – Historického múzea
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Jedna zo zakladajúcich členiek Oľga Boro‑
dáčová, manželka otca profesionálneho 
divadla, dlhoročná členka SND, venovala 
divadlu k  jeho päťdesiatke tento odkaz: 
„Prežila som v  tomto divadle mnoho ťaž-
kých, ale i krásnych chvíľ a nebyť tej viery, 
že príde čas, keď aj herecké povolanie 
bude patriť celej našej verejnosti, nielen 
niekoľ kým bohatým a  vyvoleným, neviem, 
či by som pri ňom toľ ké roky vydržala. Toto 
nie je dôležité. Radostné je, že sa divadlo 
zrodilo z  lásky viacerých ľudí, že úsilie 
o  toto divadlo nevyšlo nazmar a  nebyť 
tej dobrej vôle všetkých, dnes by sme 
neoslavovali polstoročie nášho národného 
divadla. Čo je päťdesiat rokov v  živote 
človeka a čo je päťdesiat rokov v dejinách 
nášho divadla. Myslím, že je to mladosť, 
že je to ten najkrajší vek. Tie najkrajšie 
boje, ale i víťazstvá, ale i boje sú ešte pred 
nami. Divadlo nikdy nezostarne, lebo bude 
večne napájané novou krvou, novými krá-
savicami, mladými šuhajmi a najsilnejšími 
hereckými talentmi. Ak nové generácie 
zdedia len jednu tretinu tej vytrvalosti 
i  lásky k  divadlu, myslím, že môžeme byť 
bez obáv, lebo budúcnosť bude ešte krajšia 
a radostnejšia. Aj u nás sa symbolicky odo-
vzdáva olympský oheň, aj u nás sa zažína 
nielen fakľa a reflektory, ale i srdcia tých, 
ktorí až do sebažertvy slúžia divadelnému 
umeniu.“

Karol Machata sa zasa zamyslel nad pod‑
statou a unikátnosťou diváka: „Bol preko-
naný obrovský skok k tomu, aby sme aj my 
získali svojho diváka. Žiarlivo sme pozerali 
na divadelné kultúry okolo nás a  my sme 
bojovali iba o  toho prvého. Tento boj bol 
víťazne vybojovaný a  dnes máme takého 
diváka, o  ktorom zahraničné súbory, keď 
hosťujú u nás, hovoria, že je veľmi chápavý, 
srdečný a  spontánny, a  závidia nám ho. 
Pravdaže, nielen zahraničné súbory, ale 
aj my sami cítime večer čo večer, že máme 
toho skalného, ktorý nám drží palce, zve-
ruje sa so svojimi starosťami, rád sa roz-
veselí i poplače so svojím hrdinom.
To sú chvíle, keď človek ďakuje za to, že sa 
stal hercom, že môže ďakovať, že môže 
pôsobiť na tej druhej strane rampy, keďže 
hrá pre také obecenstvo, ktoré mu závidia 
iné svetové divadlá.“ Tieto slová o  divá‑
kovi slovenského národného divadla platia 
dodnes. Dnes nám nášho diváka závidí aj 
Európa.

A na záver zamyslenie Františka Dibarboru 
o  zmysle a  podstate národného divadla 
v  päťdesiatom roku jeho života: „Divadlo 
a národ. Každý malý národ mal v minulosti 
i  teraz národné divadlo. Atribút národné 
sa mu pridáva nie preto, že jeho sídlom je 
hlavné mesto, ale preto, že toto divadlo 
patrí národu, vzniklo z jeho túžob, zápasu 
a vôle, bolo útechou trpiacemu a vzpruhou 
bojujúcemu národu alebo pýchou oslo-
bodeného národa. Národným sa stalo 
obsahom svojej činnosti cez hry, ktoré 
hralo svojmu divákovi, a  svojou citlivos-
ťou v  národných problémoch vo svetlých 
i tmavých chvíľach jeho dejín. Nastavovalo 
národu zrkadlo, raz krivé, oblé, vypuklé, 
zaznamenávalo pulz jeho srdca a  prejavy 
jeho mysle. Raz v  hyperbole a  inokedy 
v inotaji, raz v pátose a raz v hĺbavej duše-
spytnej analýze. Preto divadlo a  preto 
národné.“

Dušan Jamrich ako riaditeľ SND pri 75. vý‑ 
ročí napísal divadlu tieto slová: „Nosiť 
modrý dres SND je radosťou, hrdosťou, 
ale predovšetkým záväzkom. Divadlo je 
súčasťou národnej kultúry, je seizmo-
grafom doby, vydáva svedectvo o  nej 
i  o  úrovni divadelnej kultúry. Len keď sa 
režimy rúcajú, divadlo berie na seba úlohu 
tribúna. Aj keď mnohé detské choroby 
mladej demokracie a  transformujúcej sa 
ekonomiky dopadli aj na naše hlavy, na 
postoj, činnosť, v týždňoch, keď sa ‚hýbali 
dejiny‘, môžeme byť hrdí. Nič viac. Ale ani 
nič menej. Všeličo bolo zastarané, všeličo 
vzniká na zelenej lúke, ekonomické pra-
vidlá sa menia. SND má pri všetkých zme-
nách jeden stály cieľ. Zachovať, čo nám 
generácie tvorcov zanechali, a  povýšiť 
k novým kvalitám, lebo práve v umeleckej 
tvorbe SND nestaviame na zelenej lúke. 
Pravidlá zabezpečenia zázraku, akým je 
predstavenie, sme však zmenili a  stále 
zdokonaľujeme. Aby aj naďalej večer čo 
večer mystérium ducha, oka, ucha, mozgu 
a srdca mohlo pokračovať pre radosť tvor-
cov, ale najmä tých, ktorí sú naším najdôle-
žitejším sponzorom, našich divákov.“

Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie 
Činohry SND

Slovenské národné divadlo má 
za sebou ten pomyselný magický dátum. 
V jeho storočnej histórii sa výročie oslavo‑
valo niekoľ kokrát. A každá prežitá dekáda 
je úspechom, každá oslava je obzretím 
späť. Oslavy profesionálneho divadla 
z 30. rokov sa niesli v bulletine pod Lenino‑
vým citátom: „Proletariát, ktorý prevezme 
moc do svojich rúk, vytvorí podmienky pre 
nebývalý rozkvet kultúry.“ Proletariát sa 
našťastie nestal tým, kto prevzal moc nad 
rozkvetom kultúry. Hoci ju mal ambíciu 
riadiť. Našťastie to boli odvážni tvorco‑
via, intelektuáli, ktorí vkladali podtexty 
a odkazy na dobu, a diváci, ktorí čítali meta‑
fory. V tomto je sila divadla neúprosná.

Keď SND oslavovalo päťdesiate výročie, 
vzniklo niekoľ ko dokumentov. V  jednom 
z  nich divadelný kritik Vladimír Štefko 
označil cestu päťdesiatich rokov ako stras‑
tiplnú púť dejinami mladej profesionálnej 
kultúry, ako bohatý materiál, ktorý by vedel 
uživiť niekoľ ko dielov dokumentárnych 
filmov. Aká je jeho cesta po sto rokoch, to 
budeme ešte iba skúmať.
Ako a čo želali tomuto divadlu jeho členovia 
a  spolupracovníci v  uplynulých výročiach, 
vieme nájsť teraz. Ich spomienky a želania 
sú istým svedectvom v  čase, priznaním 
problémov začiatkov i náročných zmien. Je 
to potvrdenie neľahkej cesty a o to väčšej 
úcty a pokory súčasníkov k predchodcom. 
Čo sa naplnilo, čo, naopak, azda na tej sto‑
ročnej ceste SND stále platí?

Andrej Bagar pri štyridsiatom výročí Slo‑
venského národného divadla: „Bolo by 
treba vari napísať oslavný článok. Hádam 
niečo patetického, hodne nadneseného. 
Veď naše divadlo oslavuje štyridsiate výro-
čie svojho jestvovania. A  nie je to dajaké 
nedôchodča. Nič prostredného, ale prvo-
radá umelecká vyspelá ustanovizeň, ktorá 
v oblasti našej kultúrnej politiky plní mimo-
riadne závažnú úlohu. No akokoľvek sa o to 
pokúšam, nedaria sa mi slová chvály. Som 

dojatý. Hlboko dojatý. A predstava jubilej-
ných osláv akosi sa mi rozplýva, stráca 
kontúry a čoraz viac a zreteľnejšie vynára 
sa mi cesta – dlhá štyridsaťročná cesta, 
ktorou naše divadlo kráčalo.
Nie na terajšom námestí P.  O. Hviezdo-
slava, v honosnej budove, kde popri nápise 
,Stadtheater‘ a  ,Városi szinház‘ ocitol sa 
v  roku 1920 aj nápis ,Slovenské národné 
divadlo‘, nie vari tam stála kolíska sloven-
ského profesionálneho divadelníctva. Tá 
stála na inom mieste. Jej domovom bolo 
celé Slovensko. Pardon – celé Slovensko 
s výnimkou mesta Bratislavy a Košíc. Lebo 
pre tieto dve mestá nebola divadelná spo-
ločnosť, v ktorej boli už aj slovenskí herci, 
umelecky dosť vyspelá. Toto, prosím, neho-
vorím ako výčitku a ani neironizujem. Je to 
len konštatovanie skutočnosti.
Pätnásť českých a päť slovenských hercov 
a herečiek putovalo z mesta do mesta, od 
Prešova po Malacky a  ľud týchto miest 
a mestečiek po prvý raz v dejinách svojho 
národa počul umelecký prednes sloven-
ského slova od ľudí, ktorí si herectvo zvolili 
za svoje povolanie.
Dvadsať v  prevažnej väčšine mladých 
umelcov, spätých veľ kou láskou so svojím 
umením, vytvorilo pevný kolektív vrúc-
neho priateľstva a vzájomnej pomoci. Len 
tak bolo možné prekonať tú nesmiernu 
námahu a  ťažkosti, za akých tento súbor 
pracoval. Spomínam, ako nám bolo, keď 
tento jednoliaty súbor pre finančné dôvody 
po jednoročnej činnosti rozpustili. Každý 
pošiel svojou stranou, no priateľské zväzky 
uzavreté medzi nami a  českými kolegami 
trvajú dodnes.
Po rokoch stretáme sa zase. To už v  Slo-
venskom národnom divadle.
A bola to cesta nových prekážok a nových 
sklamaní. No napriek všetkým ťažkostiam 
zakladáme dramatický odbor pri hudob-
nej škole ,s  právom verejnosti‘ a  tam prví 
slovenskí herci – ešte sami veľmi mladí 
a  veľmi neskúsení – začínajú vychovávať 
svojich nastávajúcich kolegov.

Založenie slovenského činoherného 
súboru v r. 1930 bolo pre nás veľ kým sviat-
kom. Veď vznikol prvý slovenský kompletný 
súbor. Neviete si predstaviť, aké prekážky 
sa stavali do cesty vzniku tohto samostat-
ného súboru a koľ ko pokusov o jeho elimi-
novanie bolo treba odrážať. Boli aj takí, čo 
si nevedeli odpustiť zdôrazňovať pri kaž-
dej príležitosti zbytočnosť tohoto súboru 
alebo aspoň predčasnosť jeho založenia.
Bolo treba obhajovať nielen umeleckú exis-
tenciu – a to často a dôrazne, ale aj mate-
riálnu postať. Každý nový riaditeľ divadla 
prišiel s novými reformami a tie spočívali 
na prvom mieste v znižovaní platov.

Môcť tak vybudovať pre každú župu jedno 
divadlo! Môcť vybudovať aspoň dve ambu-
lantné divadlá, aby sa naša divadelná 
kultúra z prípadu na prípad dostala aj do 
našich dedín! Tieto sny pomáhali mi zná-
šať ťažké dni politického väzňa, udržovali 
vo mne vieru v návrat a utvrdzovali vo mne 
presvedčenie, že po víťaznom zakončení 
vojny nastanú priaznivé časy aj pre rozvoj 
nášho divadelníctva.
V tomto roku oslavujeme štyridsiate výro-
čie vzniku Slovenského národného divadla. 
Sme naň naozaj hrdí. Je schopné riešiť aj 
najzávažnejšie umelecké problémy. Obstojí 
v  súťaži s  umeleckými súbormi v  európ-
skom meradle.
Jubilanta treba osláviť. Nuž oslavujeme, 
spomínajme a nezabúdajme.“

Významný slovenský dramatik, ktorý bol 
priam „kmeňovým“ autorom Činohry SND, 
Ivan Stodola divadlu venoval tieto slová: 
„Slovenské národné divadlo sa nám naro-
dilo pred štyridsiatimi rokmi ako útla 
sadenička. Bola slabučká, neduživá a  jej 
korienky veru mnohé chrobáčiky obžierali. 
Vyrástla nám však v  košatý strom, ktorý 
už ani veľmi silný víchor nevyvráti. Pyšný 
som, že aj ja som prispel skromnou prácou 
k jej rastu.“

v prúde spomienok
a želaní

nebyť tej 
viery, že 
príde čas, keď 
aj herecké 
povolanie 
bude patriť 
celej našej 
verejnosti, 
nielen niekoľ-
kým bohatým 
a vyvoleným, 
neviem, či by 
som pri ňom 
toľké roky 
vydržala
Oľga borodáčová
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totalite, ba práve tam to dávalo najväčší 
zmysel. Nepamätám si zlomové okamihy 
tejto krajiny, kde by sme neboli prítomní 
nielen prostredníctvom diel, ale aj osobným 
zástojom práve preto, že priam hermeneu‑
tická práca s  textom nás naučila chápať, 
ale aj posudzovať zmýšľanie jednotlivca 
a jeho postavenie v logike dejín.
3. Želám divadlu, aby poctivo hľadalo a roz‑
krývalo témy reflektujúce to, v čom žijeme, 
tú fascinujúcu dynamiku, a  pritom, aby 
nové inscenačné postupy nestrácali zo zre‑
teľa onú najstaršiu schopnosť prežívania 
umeleckého diela – katarzný moment.

Matej Cabadaj
zbrojár

1. Môj prvý kontakt s divadlom bol ešte na 
základnej škole, pravdaže, bábkové divadlo
(dúfam, že to sa ráta). Bol to pre mňa zaují‑
mavý a príjemný zážitok.
2. V  SND pracujem už trinásty rok. Mám 
zamestnanie, ktoré ma baví a napĺňa. Zna‑
mená to byť v dobrom kolektíve a v zaujíma‑
vom prostredí.
3. Aká otázka, taká odpoveď.  Ďalších   
100 rokov.

Irina Čierniková 
dekanka HTF VŠMU

1. Do SND som prvýkrát vstúpila v posled‑
nom ročníku štúdia klasického tanca na 
Tanečnom konzervatóriu hlavného mesta 
Prahy (vtedy s názvom Hudobná a tanečná 
škola). V tom roku sa v Košiciach konala IV. 
celoštátna baletná súťaž, kde som získala 
3. cenu v  kategórii B. Predsedom poroty 
bol Karol Tóth (v  tom období šéf Baletu 
SND), ktorý pozval ocenených súťažiacich 
na konkurz do súboru. Úspešné absolvova‑
nie konkurzu bolo mojím prvým kontaktom 
so SND a  dá sa povedať, že aj osudovým 
momentom.
2. Z  pohľadu dneška je obdobie umelec‑
kej a  pedagogickej činnosti v  Balete SND 
významnou etapou môjho života. Pôso‑
benie v  súbore pre mňa znamenalo mať 

každý deň naplnený náročnou, ale súčasne 
krásnou, emocionálnou a  tvorivou prácou, 
zoznamovať sa a spolupracovať s výnimoč‑
nými osobnosťami a získavať od nich veľ ké 
bohatstvo ich umenia. Nadobudnuté cenné 
skúsenosti mi dnes mimoriadne pomáhajú 
pri pedagogickej činnosti a  pri zvládaní 
funkcie dekanky.
3. Podporu, uznanie, kvalitné vedenie, 
výborné profesionálne pracovné podmienky, 
úspešné produkcie, priazeň diváka a histo‑
rickej budove SND úspešnú rekonštrukciu.

Zuzana Ebersová
asistentka riaditeľa Baletu SND

1. Ako školáčka som videla balet Jozefa 
Zajka Doktor Jajbolí. Podarilo sa mi dostať 
sa do zákulisia, kde som videla sólistku Evu 
Šenkyříkovú, ako sa  v  šatni  pripravuje na 
druhé dejstvo, dodnes viem, ako vyzeral jej 
kostým. Myslím, že vďaka tomuto silnému 
momentu som začala rozmýšľať o povolaní 
baletky.
2. Súčasťou baletu som s  prestávkou už 
19  rokov, najskôr ako tanečnica, v  súčas‑
nosti ako asistentka riaditeľa baletu  pána 
Jozefa Dolinského ml. Z kolegov sa medzi‑
časom stali priatelia a dnes si neviem pred‑
staviť, že by som pracovala niekde inde. Byť 
súčasťou baletu aj po tom, čo som prestala 
tancovať, bolo mojím snom, ktorý sa mi splnil.
3. Aby bolo ďalších sto rokov  reprezenta‑
tívnou inštitúciou. Verných divákov, skve‑
lých tanečníkov, hercov, spevákov a  všet‑
kých  tých, ktorí  umožňujú, aby sme sa na 
chvíľu stali Odettou, Desdemonou či Janou 
Eyrovou.

Stanislav Fečo
choreograf

1. Prvýkrát som bol na predstavení v báb‑
kovom divadle a rodičov som uprosil, aby mi 
kúpili domáce divadielko. Pri každej možnej 
príležitosti som následne dostával novú 
bábku. Napokon som usporiadal aj pred‑
stavenie pre deti z celého domu. Ako šesť‑

ročný som po prvý raz vstúpil do kamen‑
ného divadla na baletné predstavenie Ferdo 
Mravec, bolo to vo vtedajšom Smetanovom 
divadle. Tam sa môj osud spečatil…
2. Možnosť podieľať sa na vzniku jedineč‑
ných inscenácií je pre mňa veľ kou cťou. 
Umožňuje mi to systematickú prácu so 
súborom, ku ktorému som si za roky spolu‑
práce vytvoril emocionálne puto. Za to som 
vďačný nielen vedeniu SND, ale „rytierovi 
baletu“ Jozefovi Dolinskému ml.
3. SND by som prial vypredané hľadiská, 
aby sa mu darilo vytvárať kvalitné a divácky 
atraktívne tituly. Súboru baletu by som rád 
zaželal „zdravé nôžky“ a chuť robiť aj naďa‑
lej skutočné umenie.

Eva Gajdošová
dramaturgička Baletu SND

1. Prvé baletné  predstavenie, ktoré som 
videla v  SND, bolo Stravinského  Svätenie 
jari v choreografii Karola Tótha. Neviem, či 
to bola sila jeho hudby alebo tanca ako ritu‑
álu, ale dodnes,  keď počujem prvé tóny 
tejto skladby, cítim povznášajúce očakáva‑
nie zážitku.
2. Byť súčasťou výnimočného spoločen‑
stva ľudí, ktorí sú príkladom  rôznorodosti 
a súčasne ich spája vášeň k tomu, čo robia 
– k tancu.
3. Spoločnosť, ktorá kladie umenie 
a  divadlo na popredné miesto a  vytvára 
podmienky na špičkovú tvorbu domácich aj 
zahraničných tvorcov.  A  celkom prozaicky 
by som divadlu priala divadelnú kantínu 
s  dobrou zdravou kuchyňou –  ako miesto, 
kde sa môžu stretávať, spoznávať a rozprá‑
vať sa všetci zamestnanci naprieč súbormi, 
umeniami, remeslami, oddeleniami atď.

Igor Holováč
baletný majster Baletu SND

1. Úplne prvý kontakt s divadlom som zažil 
v  rodnom Martine, v  Slovenskom komor‑
nom divadle Martin (vtedy Divadle SNP). 

Peter Antalík 
projektový manažér Baletu SND

1. Mal som asi štyri roky a  počas pre‑
chádzky s  oteckom na Hviezdoslavovom 
námestí som za sebou ťahal červené 
autíčko. Bývali sme pri Redute, kde chodil 
aj na VŠMU. Otec zastal pred sochou a spý‑
tal sa ma, či viem čo je tá pekná budova. 
Mne sa páčila, ale nevedel som. Povedal: 
Pamätaj, Cvalík, to je Slovenské národné 
divadlo. Oteckov obdiv k tejto inštitúcii sa 
akosi prirodzene preniesol aj na mňa. Asi je 
to geneticky dané v umeleckých rodinách.
2. Byť spolutvorcom života baletného 
súboru SND je pre mňa šťastím mať priate‑
ľov a mať veľ kú rodinu…
3. Do nasledujúcich rokov želám SND  
veľa diváckeho obdivu, vzájomnej úcty 
a rešpektu.

Rafael Avnikjan 
baletný majster, choreograf

1. Mojím prvým a priam osudovým stretnu‑
tím bola návšteva predstavenia Othello 
v  Akademickom divadle opery a  baletu 
v rodnom Tbilisi, keď som mal desať rokov. 
Othella tancoval Vachtan Čabukiani, ktorý 
sa stal napokon mojím pedagógom, neskôr 
som tancoval v  jeho súbore. To predsta‑
venie mi doslova učarovalo, zdalo sa mi 

úžasné, ako je možné vyjadriť toľ ko emócií 
a drám bez slov. Myslím si, že v tú noc som 
sa rozhodol, čím chcem byť.
2. Do Baletu SND som prišiel začiatkom 
90. rokov ako hlavný baletný majster, v ňom 
som sa začal formovať ako repetítor, asis‑
tent choreografa aj ako choreograf. Nad‑
viazal som na odkaz výnimočných tvor‑
cov – Jozefa Zajka, Karola Tótha, Borisa 
Slováka, Libora Vaculíka, Ondreja Šotha 
a  ďalších, ktorí divadlu priniesli mnoho 
nových diel. Mojou úlohou bolo posunúť na 
vyššiu úroveň techniku klasického tanca, 
snažil som sa o čistotu klasiky. Inscenoval 
som tu Labutie jazero, Giselle, Luskáčika, 
Dona Quijota, Paquitu, Bajadéru, Korzára. 
Dodnes sa cítim súčasťou tohto skvelého 
baletu, kde sa ešte stále hrajú moje insce‑
nácie.
3. Chcel by som zablahoželať všetkým, ktorí 
tento balet budovali, aj tým, ktorí v  ňom 
pôsobia v súčasnosti, orchestru, baletným 
majstrom, všetkým zamestnancom baletu 
a divadla všetko dobré, zanietenosť pre ich 
prácu, pokoru, veľa umeleckých úspechov. 
Ale aj silu prekonávať ťažkosti, lebo tie tu 
vždy boli, sú a  budú – veď divadlo je živý 
organizmus.

Henrieta Borowiecka
riaditeľka Centra marketingu SND
Ak pracujete v akejkoľvek umeleckej inšti‑
túcii, umenie a svoju prácu musíte milovať. 
Pre mňa je láska k  divadlu láskou na celý 
život. To, že mám česť byť súčasťou SND, 
beriem ako veľ kú poctu.  Je to inštitúcia, 
ktorá patrí nám všetkým, nesie v  sebe 

dôležitý kultúrny, ale aj spoločenský odkaz 
pre budúce generácie, a preto by sme k nej 
tak mali pristupovať a  starať sa o  ňu, ako 
najlepšie vieme.
Nášmu divadlu by som zaželala najmä veľa 
vďačných divákov, štedrých mecenášov 
a  zanietených umelcov a  zamestnancov 
divadla.

Štefan Bučko
člen Činohry SND

1. Ak opomeniem v detstve návštevy v báb‑
kovom divadle, tak až na strednej škole som 
si uvedomil tú fascináciu z  hercov, ktorí 
prežívali svoje osudy na dohmat, kúsok 
od nás, tu a teraz. Tak som to skúsil aj ja. 
V Divadle za rampami, na rohu Záhradníckej 
a  Karadžičovej. Budova je už zrúcaná, ale 
zostala vo mne túžba po takomto vyvravení 
sa zo života.
2. Už takmer dve tretiny svojho života som 
zviazaný s  touto inštitúciou. V  dobrom 
i zlom. Po celý čas si však uvedomujem, že 
je to zväzok so živým organizmom plným 
mimoriadnych osobností, ktoré svojím 
talentom i múdrosťou formovali lepšiu tvár 
našej krajiny. A čoraz viac si uvedomujem, 
že by toho neboli schopné, keby si nepome‑
núvali samy seba, keby si nekládli základnú 
otázku zmyslu svojej existencie v takomto 
bytí a  keby to ustavične nekonfrontovali 
s tými najhlbšími témami, nekompromisne 
odhaľujúc pravdu o  sebe a  tým aj pravdu 
o  tých, ktorým ju večer čo večer fascinu‑
júcim spôsobom na javisku predkladajú. 
A  zvláštne je, že sa to darilo aj v  hlbokej 

100 rokov národného divadla je aj oslavou profesionálneho divadla. 

opýtali sme sa kolegov, ako si spomínajú na svoj prvý kontakt s divadlom, 

čo pre nich znamená byť súčasťou našej prvej scény a čo by ŽELALI divadlu 

do ďalších rokov.

v prúde spomienok
a želaní ii.
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Jeho atmosféra a javisko so všetkým, čo sa 
na ňom dialo, ma očarili a veľmi intenzívne 
oslovili.
2. V SND pôsobím tridsiatu piatu sezónu. 
Divadlo sa za ten čas stalo mojím druhým 
domovom. Veľmi si to vážim a  je pre mňa 
cťou, že môžem byť súčasťou tohto úžas‑
ného stánku slovenského a svetového diva‑
delného umenia.
3. Priazeň divákov, žičlivú ekonomickú situ‑
áciu a múdre vedenie. Svojim kolegom pra‑
jem veľa zdravia, spokojnosť v práci a neko‑
nečnú kreativitu.

Natália Horečná
choreografka baletu

1. Áno, veľmi jasne sa pamätám na prvú 
návštevu SND, keď som mala 15 rokov. 
Videla som Labutie jazero s  Norikou Gal‑
lovičovou a Jozefom Dolinským v hlavných 
úlohách. Obaja tancovali prenádherne, 
videla som každé jedno ich predstavenie. 
V tomto predvedení som si balet a divadlo 
zamilovala. A ešte niečo, dodnes sa pamä‑
tám na tú typickú vôňu divadla, jeho dosiek, 
stien, na tú moja myseľ nikdy nezabudne.
2. Mať pocit zodpovednosti. Vážim si Slo‑
venské národné divadlo, jeho históriu a ľudí, 
ktorí ho tvoria. Vážim si každé jedno divadlo 
na svete. Či pracujem doma, alebo v zahra‑
ničí, pocit zodpovednosti je vždy rovnaký.
3.  Nech ďalších sto rokov stoja jeho múry 
pevne v zemi, nech ich posilňuje naša úcta 
a rešpekt, návrat k jeho podstate a zmyslu. 
Ľuďom, ktorí napĺňajú jeho odkaz, želám 
veľa zdravia, sily, lásky a oddanosti k ume‑
niu, uvedomenie, akú vážnu a dôležitú úlohu 
v našich životoch umenie zohráva, ako nás 
napĺňa, učí a formuje.

Emil Horváth
herec Činohry SND

1. Prvý kontakt s divadlom som mal počas 
hosťovania pražského Národného divadla 
v Martine s operou Predaná nevesta. Tam 
som ako chlapec vystúpil, lebo ma riadi‑
teľ s mojím otcom videli na vrátnici a zavo‑

lali hrať. Účinkoval som v cirkusovej scéne, 
kde zápasník dvíhal papierové činky tak, 
aby to vyzeralo, že sú ťažké. Potom nasle‑
doval vtip, že malý chlapec podbehol a  tie 
činky odniesol. Aj keď to bola atrapa, mali 
takých 10 – 15 kg. Dostal som pruh a ope‑
rovali ma, takže som divadlom poznačený.
2. Musím povedať, že možno na rozdiel od 
niektorých kolegov (lebo na túto otázku 
môžu byť akékoľvek pohľady) som šťastný, 
že som v  národnom divadle, a  vôbec sa 
netajím tým, že som mal ambíciu raz sem 
prísť. Toto divadlo je spojené s mojou mla‑
dosťou a štúdiami. Vyrástol som síce v mar‑
tinskom divadle, ale celé študentské roky 
som sledoval repertoár v DPOH a v Opere 
SND. Práve herecká generácia môjho otca 
ako Mikuláš Huba, Viliam Záborský, Karol 
Machata, Števo Kvietik a Ivan Mistrík a ple‑
jáda ďalších boli pre mňa iniciátori, že som 
do divadla chodil. Chodil som do divadla 
preto, aby sa ma niečo dotklo, a ich herecký 
prejav bol mimoriadne precítený. Mal som 
tú satisfakciu, že mi to pripomínalo niečo 
z  môjho života, to je v  divadle dôležité. 
Vyrástol som ako študent v  národnom 
divadle. A keďže sme nemohli cestovať, tak 
za celé štúdium som videl napríklad iba raz 
aténske divadlo. Nemohli sme ísť ani do 
Viedne. Teda divadlá, ako pražské národné 
a SND boli tie, na ktorých som vyrastal. Po 
osemročnom pôsobení v  Martine a  potom 
po sedemročnom na Novej scéne som tre‑
tiu kariéru otváral v budove SND.
3. Mám pocit, že by som želal divadlu to, 
aby ľudia mali stále potrebu kultúry. Kva‑
lita života jednotlivca nie je len v hmotných 
statkoch, ale je v kultúre, vo všetkom, čo sa 
okolo nás deje. Ten krátky život, bohužiaľ, 
relatívne krátky, ktorý tu človek je, by mal 
prežiť kvalitne, aby mal predobraz, konfron‑
táciu emócií a myšlienok. Želám mu vyspe‑
lého diváka a  pokračovanie silných herec‑
kých generácií. Toto divadlo ju našťastie 
má. Je dôležité, aby sa divadlo stalo potre‑
bou každodenného života a  vôbec, nielen 
divadlo, ale kultúra ako taká.

Veronika Kováčová
majsterka pánskej garderóby

1. Moje prvé stretnutie s  profesionálnym 
divadlom bolo na Labuťom jazere a  prvou 
opernou inscenáciou bola Bohéma. Všetko 

bolo pre mňa vtedy nové, videla som divadlo 
z  druhej strany opony. Až vtedy si človek 
uvedomí, že pokým sa táto opona zdvihne, 
koľ ko usilovných ľudí a  ich mravčej práce 
treba na to, aby si divák vychutnal výni‑
močný kultúrny zážitok, akým divadlo roz‑
hodne je.
2. Divadlo je moja práca, ktorá ma baví 
a napĺňa ma. Nie je to však práca ako každá 
iná: každý večer odlišujeme, pravdaže, 
podľa toho, ktoré predstavenie hráme, aj 
pracovný čas je špecifický. Keď sa pripra‑
vuje nová inscenácia, naučím sa popri tom 
veľa nových informácií a  získavam oboha‑
cujúce skúsenosti. Som súčasťou veľ kého 
dynamického celku, v  ktorom má každý 
svoju úlohu a svoje miesto.
3. Divadlu by som priala, aby sme hrali pred‑
stavenia, pri ktorých majú ľudia možnosť 
relaxovať a oddýchnuť si od každodenných 
starostí, od uponáhľanej a stresujúcej doby 
plnej konzumu. A  aby sme tvorili hry pre 
všetky generácie – aj pre tých najmenších 
a  tým si z  nich vychovali divákov, pre kto‑
rých budeme nasledujúce storočie hrať

František Kovár
herec Činohry SND

1. Môj prvý kontakt s divadlom bol, samo‑
zrejme, za mojich detských čias, keď som 
chodieval na rozprávky na Novú scénu. Po 
predstavení som čakal na herca Ivana Kri‑
vosudského, ktorému som sa chcel poďa‑
kovať za to, že vo mne ako dieťati  vzbudil 
eufóriu fantázie.
To, ako a akým spôsobom hral, mi naplnilo 
detský sen o tom, čo môže divadlo ponúk‑
nuť divákovi. Aby sme spolu mohli viesť 
dialóg.
2. Byť súčasťou Činohry SND je aj naplne‑
nie hereckého sna. Prešiel som mnohými 
divadlami a  vzhľadom na históriu tohto 
divadla, vzhľadom na tie možnosti, ktoré 
dáva toto divadlo hercovi, je to naplnenie 
hereckého sna, pretože sú tu ľudia, ktorých 
si nesmierne vážim. Zažil som tu neoby‑
čajne pekné a plodné obdobie svojej herec‑
kej práce.
Pri tejto storočnici si však uvedomujem 
a  nejako s  pokorou hľadím na všetkých 
tých, ktorí po schodíkoch postupne budo‑
vali značku tohto divadla. Na všetkých, 
na hercov, režisérov, dramaturgov, ale 

aj ostatný personál, ktorý tvorí tú dôle‑
žitú súčasť divadla. To znamená celé 
zázemie s  kostymérkami a  maskérkami, 
so zvukármi, s  osvetľovačmi, technikou 
a podobne. Všetko to mám vo veľ kej úcte. 
A aj to môže byť takým symbolom pre všet‑
kých, ktorí prídu po nás – vďačnosť.
3. K ďalšej storočnici by som SND zaželal 
predovšetkým, aby boli splnené nejaké oča‑
kávania z  obidvoch strán. Zo strany účin‑
kujúcich, všetkých tých, ktorí tvoria život 
divadla, a potom aj zo strany divákov. Pre‑
tože bez tej vzájomnej úspešnej konfrontá‑
cie, ktorá existuje, by sme nemali obidvaja 
pocit, že sme priniesli hodnoty, ktorými 
obohacujeme náš život.

Mária Kráľovičová
členka Činohry SND

1. Prvé divadlo, ktoré som kedy videla, bolo 
náhodne a  osudovo hneď národné. Ako 
dievčatko z  malej záhoráckej dediny Čáry, 
kam viedla iba prašná cesta a ani autobusy 
nejazdili, som až do čias, kým som neza‑
čala s mamou nosiť vajcia a iný proviant do 
Bratislavy, o  žiadnom divadle nechyrovala. 
No moja ovdovená teta, povolaním domov‑
níčka, si privyrábala v  Národnom divadle 
ako uvádzačka, mala tam na starosti pre‑
zidentskú lóžu. A  keďže to bolo v  časoch 
vojny a  pán prezident do divadla nechodil, 
práve tam, pričupená v pozadí, som uzrela 
tie zázraky. Doteraz mi znejú v ušiach árie 
Štefana Hozu či Mimi Kišonovej ‑Hubovej. 
Zaiste i preto som sa bohorovne prihlásila 
na inzerát, ktorý vyšiel len pár dní po skon‑
čení vojny, ktorým Andrej Bagar hľadal her‑
cov do vznikajúcich slovenských divadiel. 
Mala som ukončenú len meštianku a neve‑
dela som ani, aký je rozdiel medzi požado‑
vaným monológom a dialógom, ale napriek 
tomu, či možno aj práve preto, ma prijali. Na 
ten konkurz, pred 75 rokmi, som do národ‑
ného vošla po prvý raz zadným vchodom 
a ostatné je história.
2. Pokladám za zázrak, dar, požehnanie, 
že som s  národným divadlom spätá vyše 
72 rokov. Že som mohla tvoriť povedľa 
svojich učiteľov Andreja Bagara, Jozefa 
Budského, mojej druhej mamy Hany Melič‑
kovej, Sýkorovcov, Janka a  Oľgy Borodá‑
čovcov a najmä prežiť svoj život na javisku 

s veľ kou slnečnou generáciou. Bol pôžitok 
hrať s  Karolom Machatom, Mikulášom 
Hubom, Julom Pántikom, Tiborkom Filčí‑
kom, Elom Romančíkom, Vilom Záborským, 
Lacom Chudíkom, Ivanom Mistríkom, Šte‑
vom Kvietikom a  všetkými tými skvelými 
svetovými kolegami a  kolegyňami, kto‑
rými sa to tu hemžilo a vďaka ktorým sme 
posúvali naše kultúrne ohnisko k tradičnej 
i  modernej Európe, s  ktorými sme spo‑
ločne zažili tromfy a  prebrázdili krížom‑
‑krážom Československo i  kúsok sveta. 
Nosím v srdci genius loci Hviezdoslavovho 
divadla, ktoré som pred 65 rokmi otvárala 
a ktoré zažilo zlatý vek SND, a priznám sa, 
že keď sa nekonečných dvadsať rokov sta‑
valo divadlo nové, dúfala som, že sa doň raz 
predsa len pozriem ako divák. Som vďačná 
osudu, že som si v ňom stihla zahrať ešte 
toľ ko nádherných rolí. A  keď pozerám na 
tie veľ korysé priestory a zázemie aj profe‑
sionálne divadlá inde v našej krajine, ktoré 
sa podarilo vybudovať, priala by som si, 
aby súčasná aj budúce generácie nezabú‑
dali, koľ ko odriekania, potu i sĺz to všetko, 
čo dnes majú, stálo. Aby chápali, že to nie 
je samozrejmosť a  dnešné ukotvenie, aj 
ekonomické, a prestíž slovenského divadla 
spoločenská i umelecká, nespadli z neba.
3. Želám SND, aby v začatom diele pokra‑
čovalo. Teda nadviazalo na to dobré, čo tu 
už bolo. Takže moje prianie je jednoduché: 
kontinuita. V  živote jedincov aj národov 
bývajú roky úrodné a roky suché. Priala by 
som si, aby roky sucha sme hodili za hlavu, 
ale nezabudli na ne ani sa nevyhovárali. Aby 
sme sa pozerali dopredu, my všetci spolu, 
lebo naša zodpovednosť voči minulosti, prí‑
tomnosti i budúcnosti je spoločná.

Viacheslav Kruť
sólista Baletu SND

1. Prvé predstavenie, ktoré som videl 
v divadle, bol balet Bajadéra. Vtedy som už 
vedel, že balet bude mojou profesiou a váš‑
ňou. Moje prvé angažmán bolo v Národnom 
Divadle Odessa na Ukrajine.
2. SND je pre mňa doslova druhým domo‑
vom. Byť jeho súčasťou znamená pre mňa 
robiť všetko pre to, aby napredovalo.
3. Aby ustavične kráčalo vpred, rozvíjalo sa 
a aby bolo o ňom počuť nielen na Slovensku, 
ale aj vo svete.

Monika Kyšková
členka operného zboru

Opery SND
1. Môj prvý kontakt s operou bol pomerne 
neskoro, až keď som študovala na konzer‑
vatóriu v  Žiline a  naša škola organizovala 
zájazd (tuším do Ostravy) na operné pred‑
stavenie. Pamätám si len, že som bola 
mierne sklamaná. Nebola to symbióza diela, 
aké by som si predstavovala. Ale môj vzťah 
k hudbe ani k opere to nijako neovplyvnilo. 
Mala som totiž silné hudobné rodinné záze‑
mie. Môj otec vždy obohatil našu hudobnú 
knižnicu niečím zaujímavým.
U nás sa počúvalo úplne všetko. Vyrastala 
som v  eklektickom prostredí a  bavili ma 
všetky hudobné štýly. K  opere však bola 
moja cesta pomalšia a dlhšia. Počas štúdia 
v  Bratislave som mala konečne možnosť 
intenzívne navštevovať operné predstave‑
nia. A naplno si ma javisko získalo, keď som 
aj ja sama dostala možnosť na ňom stáť.
2. Byť súčasťou SND je pre mňa veľ ké 
zadosťučinenie, za roky štúdia a  vzdelá‑
vania v  danom odbore. Kurzy, workshopy, 
koncerty. Bolo to mnoho osobných a život‑
ných skúšok, a keby sa ma v tom čase nie‑
kto opýtal, nikdy by som neverila, že budem 
skutočne zastávať profesionálny post 
opernej speváčky. Či už v zbore, alebo prí‑
ležitostne aj sólovo. Robiť niečo skutočne 
dobre je o  disciplíne, odhodlaní, pokore 
a vášni. Ako v rokoch môjho štúdia, tak aj 
teraz sa snažím robiť si svoju prácu čo naj‑
lepšie.
3. Želala by som nášmu SND, aby vždy 
oplývalo vyššou múdrosťou, aby bol v prio‑
ritnom záujme prospech a dobro inštitúcie 
ako celku pred osobným záujmom. Aby sme 
mohli v  priateľskej spolupatričnosti tvoriť 
umenie pre ľudí na čo najvyššej profesio‑
nálnej úrovni. A aby všetka táto snaha bola 
náležite ocenená nielen pokleskom, ale aj 
uznaním. Priala by som našej inštitúcii, aby 
opäť nadobudla lesk a  punc prestížneho 
telesa, aké si prvá scéna naozaj zaslúži. 
V každom ohľade.
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postupne som mal príležitosť zaspievať 
si v  zbore a  dnes mi je obrovskou cťou 
a zadosťučinením, že môžem divadlu poslú‑
žiť ako operný dramaturg. Zastávať túto 
pozíciu vo mne vyvoláva jednak veľ kú radosť 
a  vďaku všetkým, ktorí ma podporujú, ale 
zároveň je to obrovská zodpovednosť, 
pokora a obdiv k umelcom, s ktorými môžem 
pracovať. Patriť do súboru Opery SND zna‑
mená aj ustavične na sebe pracovať. Opera 
SND je pre mňa druhým domovom.
3. Divadlu želám ustavičný rast v remesle, 
vteľovanie krásy,  šírenie dobra a  zobrazo‑
vanie pravdy. Prajem divadlu nový vietor, 
ktorý nás posunie vpred na pomyselný 
olymp kvalitných inscenácií,  poézie duše 
hudby, spevu a priateľských vzťahov.

Arpád Patkoló
prvý koncertný majster

orchestra Opery SND
1. Doteraz si živo pamätám, ako sme so 
školou navštívili operné predstavenie.
2. Opera je o  spolupráci sólistov, orches‑
tra, zboru – pri naštudovaní diel ma vždy 
fascinovalo a  inšpirovalo spojenie týchto 
troch umeleckých zložiek. Najmä záve‑
rečné skúšky pred premiérou sú vzrušujúce 
a  inšpirujúce, pre to všetko je mi veľ kou 
cťou byť členom nášho operného súboru 
a zároveň koncertným majstrom orchestra 
Opery SND.
3. Do ďalších sto rokov prajem veľa výbor‑
ných predstavení, oddaných profesionál‑
nych hudobníkov a,  samozrejme, spokoj‑
ných návštevníkov, ktorí budú odchádzať 
z  predstavení s  tými najkrajšími pocitmi 
a zážitkami.

Ľubo Paulovič
herec Činohry SND

1. S pokorou.
2. Zodpovednosť.
3. Vkus.

VASILIJ Medvedev
hosťujúci choreograf

Baletu SND
1. Ako malý chlapec som vo vtedajšom 
Leningrade navštevoval baletný krúžok. 
Mama ma vzala na Labutie jazero a ja som 
prvýkrát uvidel skutočný tanec, krásu 
prepnutého priehlavku, zaoblených paží, 
port de bras. Všetko, čo som dovtedy len 
cvičil, dostalo zmysel. Od tejto chvíle som 
pocítil zvláštnu vnútornú radosť z  rituálu, 
ktorý vstúpil do môjho života.
2. Je pre mňa šťastím, že som mohol 
so súborom Baletu SND spolupracovať 
a vytvoriť u vás už štyri veľ ké inscenácie – 
Onegina, Korzára, Esmeraldu a Dona Qui-
jota. Tanečníci SND tiež tancovali v  mojej 
Grand pas electrique zo zabudnutého 
baletu Modrofúz, o ktorého vzkriesení sní‑
vam už mnoho rokov. Spoluprácu si veľmi 
vážim, som vďačný, že môžem tvoriť pre 
prvú slovenskú scénu.
3. Želám čoraz väčší rozkvet celému SND 
a  predovšetkým baletnému súboru, ktorý 
sa za roky šéfovania Jozefa Dolinského 
povzniesol na mimoriadne vysokú úroveň.

Eva Lalíková
umelecká prevádzka OPERY SND

1. Mojím prvým kontaktom s divadlom bola 
návšteva predstavenia Z rozprávky do roz-
právky v  choreografii Jozefa Zajka. Mala 
som vtedy asi päť rokov…
2. Odmala som chcela byť členkou opery, 
od detstva som sa chodievala pozerať na 
predstavenia, najskôr baletné, pretože som 
sa venovala tancu, neskôr operné. Je to 
pre mňa radosť a tiež pocta, byť súčasťou 
tohto súboru.
3. Divadlu prajem veľa nových zaujíma‑
vých inscenácií, inscenátorov a  inter‑
pretov z  domova či zahraničia, ktorí 
pozdvihnú slávu SND doma i v zahraničí.

Darina Podlucká
vlásenkárka a maskérka

1. Keď som mala 14 rokov, bola som 
s mamou v divadelných dielňach za známou 
v  krajčírskej dielni. Tam sa mi páčili kos‑
týmy a rôzne iné veci, ktoré sa pripravovali 
na predstavenia. Ale učarovali mi parochne 
a  bolo rozhodnuté. Išla som študovať za 
umeleckého vlásenkára a  maskéra. Štú‑
dium som ukončila v  roku 1972, vtedy sa 
práve otvárala po rekonštrukcii historická 
budova SND. Bola som zaradená pre operu 
a balet na pánsku stranu. Otvoril sa mi svet 
maskéra už na celý život, doteraz na plných 
48 rokov. Svet maskéra v SND je veľmi rôz‑
norodý, umelecký a  farebný. Vlastne som 
tak vďačná osudu a  mame, že ma vtedy 
zobrala do divadelných dielní…
2.SND je miesto, ktoré sa mi okamžite 
dostalo takmer pod kožu. Vďaka tejto práci 
som prenikla do sveta, ktorý je na každom 
predstavení rozprávkový, a  predsa reálny. 
Mám rada toto prostredie, spev, hudbu, 
pohyb a všetko, čo sa deje navôkol. V divadle 
mám rada tú vôňu a  atmosféru. Divadlu 
sa vlastne asi nedá naučiť, to treba mať 
v sebe a cítiť svoju prácu ako svoju záľubu. 
K divadlu treba mať úctu a mať divadlo rád. 
Lebo idete do práce, ale vlastne idete do 
„divadla“. Je to taký svojský, osobitý pocit 
a pre mňa veľmi dôležitý. Divadlo je pre mňa 
prostredie, kde stretávam veľa ľudí, ktorí mu 
odovzdávajú svoje srdce, umenie a  ja som 
toho súčasťou. Takže je v  tom kus hrdo‑
sti, takej normálnej – stavovskej. Divadlo 
je veľ kou súčasťou aj môjho súkromného 
života. Spojilo nás s manželom, tanečníkom 
a  tanečným pedagógom, s  ktorým prebe‑
ráme všetko, čo sa deje v  SND a  v  umení. 
Každý deň, keď odchádzam do práce, mi 
doma prajú „veľ ké umelecké zážitky“. Jed‑
noducho som divadelník, „moja práca, to 
je moja historická budova a  moje divadlo“. 
Divadlo beriem ako pracovné šťastie a prácu 
v ňom ako výhru v lotérii.
3. SND želám, aby malo veľa úspešných 
ľudí a umelcov, ktorí ho budú mať radi tak, 
aby pritiahli veľa vďačných divákov, ktorí by 
zase ocenili, čo SND a ľudia v ňom pre nich 
robia. A  ďalej mu prajem veľa úspešných 
predstavení, pretože umenie je potrebné 
pre všetkých, ktorí si vždy v srdci nájdu 
kúsok citlivého miesta pre divadlo.

Kristína Letenayová
vedúca umeleckej prevádzky 

Činohry SND
1. Môj otec robil pohybovú spoluprácu 
v  inscenácii Čertice. Raz sme boli spolu 
v  meste a  prechádzali sme okolo DPOH, 
neviem, ako mi vtedy zišlo na um pozrieť sa, 
čo hrajú. Na programe boli Čertice… Pamä‑
tám si, ako sme z  telefónnej búdky na 
Laurinskej ulici, tam, kde bolo kedysi kníh‑
kupectvo, volali domov mame, že ideme do 
divadla. Mama nebola nadšená, lebo podľa 
jej názoru som  nebola  do divadla vhodne 
oblečená, mala som čierne džínsy (prečo 
si pamätám práve  tento detail, neviem). 
Následne si spomínam, ako sme sedeli na 
balkóne, hore vľavo, na schodoch. Ako som 
sa neskôr  ešte mnohokrát presvedčila, 
v DPOH boli najlepšie miesta na sedenie na 
balkóne, sedávali tam režiséri, scénografi, 
choreografi, herci. Ak aj boli voľné miesta 
v hľadisku, aj tak tam nikto z nich nechcel 
sedieť. Medzi klasickými sedadlami je tam 
dodnes zúfalo málo miesta na nohy.
2. Ak mi v  sobotu alebo v  nedeľu 
ráno  zazvoní služobný telefón alebo pípne 
správa, minimálne predpoludňajší program 
sa ruší. Na 99 % to znamená, že niekto je 
chorý a  nemôže hrať. Treba urobiť zmenu 
predstavenia, aby sme dodržali „Slezáčkov 
princíp“: Hrať sa musí! Viem, že v  takýto 
deň pokazím náladu hereckým kolegom, 
ktorí mali mať voľno, divákom, ktorí bohu‑
žiaľ neuvidia to, na čo si zakúpili vstupenky, 
technikom… Je to súčasť bežného diva‑
delného života.  Od roku 2010 som ume‑
leckou  tajomníčkou Činohry SND. Túto 
pozíciu si nesmierne vážim. Verím, že počas 
letných prázdnin sa mi raz podarí prehľa‑
dať archív divadla a  zistiť, koľ ko ľudí túto 
prácu robilo predo mnou.  Myslím, že ich 
za tých 100 rokov nebolo veľa. Vážim si, 
že môžem byť spoluzodpovedná za chod 
najväčšieho činoherného  súboru nielen 
na  Slovensku, ale z  pohľadu počtu pred‑
stavení minimálne aj v strednej Európe. Ani 
jeden deň nie je rovnaký, ani jedna sezóna 
sa nepodobá na tú predošlú. Mesiace síce 
majú rovnaký názov a  premiéry sa konajú 
približne v  rovnakom čase, ale moja práca 
ma rýchlo na učila, že ak si človek myslí, že 
zažil a videl všetko, nie je to pravda, divadlo 
prekvapuje denne. Niekto by takúto prácu 

Roman Poláčik
herec Činohry SND

1. Pamätám si, ako som videl hrať rodičov 
na predstavení ochotníckeho súboru, ktorý 
má v  našej obci tradíciu.  Vlastne to nedá‑
valo zmysel – moji rodičia sa oslovovali inými 
menami, čudne hovorili, hádzali po sebe veci 
a ľudia okolo mňa sa im smiali. Neviem, koľ ko 
som mal rokov (veľa asi nie), ale viem, že som 
si napriek zmätočným okolnostiam želal byť 
tam s nimi. A aha ho – ubehlo pár rokov a oni 
sa s radosťou chodia pozerať na mňa…
Takže ak oslavujeme profesionálne divadlo, 
musím sa poďakovať aj ochotníckemu 
divadlu na Slovensku. Nielenže nám občas 
vychová profesionálneho herca, režiséra, 
výtvarníka (bez ktorých by divadlo neexis‑
tovalo), ale stopercentne nám vychováva, 
cez svoj regionálny vplyv a  rozmach, aj 
diváka, bez ktorého by to bolo všetko zby‑
točné. Všetko naj, SND!!!
2. Byť členom činohry pre mňa znamená 
permanentnú provokáciu samého seba. Byť 
súčasťou hereckého kolektívu SND je mara‑
tón udalostí, okolností, súťaží, obhajovania, 
objavovania, zdokonaľovania sa, podpory, 
pomocí a zdravého budovania sebavedomia 
vďaka konfrontácii s  témami, ktoré sa na 
javisko prinášajú.  Alebo, ak chcete – je to 
paráda a  teším sa na každé predstavenie, 
lebo viem, že tam budú oni – moji kolegovia 
a dokonca (v ideálnom svete bez ohľadu na 
žáner a titul) aj plná sála divákov.
3. Zo srdca želám divadlu, aby zostalo 
divadlom.  Tým magickým miestom, kde 
sa dá milovať, nenávidieť, umierať, aj keď 
žiť treba, treba žiť… lietať, plávať, padať 
z výšok, vynárať sa z prepadliska, tam, kde 
sa dá plakať a smiať, tým miestom, ktoré sa 
nebojí útočiť na „tep dňa“, ktoré sa nehanbí 
ukazovať svoje slabosti, ktoré sa pýši svo‑
jimi úspechmi. Nech zostáva miestom, kde 
umelci dokážu čarovať a  divák zostáva 
nemo obdivovať.  Sto rokov predsa nestojí 
preto, že ho spravovali a reprezentovali slabí 
ľudia bez názoru, ale preto, že v ňom vyras‑
tali osobnosti v  každom smere.  Nech sú 
nám teda vzorom, aby som mohol podobný 
názor napísať aj o ďalších sto rokov.

nazval stresujúcou, mne sa skôr páči výraz 
adrenalínová. Aj tajomník je súčasťou 
mašinérie, ktorá má za cieľ jediné: aby sa 
napriek všetkým okolnostiam večer hralo.
3. Aby sa aj o sto rokov niekto pýtal na žela‑
nie k  ďalšej storočnici. Aby zostalo také, 
aké už tisícročia je, živé a  autentické, bez 
strihu a umelých efektov, na prvú.

Peter Mikuláš
sólista Opery SND

vysokoškolský pedagóg
1. SND je vysoko profesionálne divadlo 
s  veľ kým  umeleckým potenciálom, ktorý 
treba cielene strážiť a ustavične rozvíjať.
Mojím prvým kontaktom s divadlom bolo, keď 
som ešte ako študent VŠMU sedel celkom 
hore, na balkóne v historickej budove, a ďale‑
kohľadom sa pozeral na sólistov, ako  spie‑
vajú, ako dýchajú, ako vytvárajú krásne 
a silné tóny. Vtedy som nemal ani potuchy, že 
by som raz mohol stáť medzi nimi.
2. Kus môjho života, už 42 rokov, a krásne 
umelecké zážitky s vynikajúcimi kolegami.
3. Nech večne pretrvá, je vizitkou kultúr‑
nosti nášho národa.

Marek Mokoš
lektor dramaturgie Opery SND,

vedúci Operného štúdia SND
1. Počas štúdií na konzervatóriu som po 
prvý raz navštívil operné predstavenie 
Turandot v réžii Jozefa Bednárika. Môj prvý 
javiskový „výšľap“, na ktorý sa nezabúda, 
bol v inscenácii opery Aida v réžii Miroslava 
Fischera. Ale úplne prvý kontakt s divadlom 
nastal v detstve, od malička som doma hrá‑
val predstavenia našim susedom. Pamätám 
si, že ako malý chlapec som si doma púšťal 
opery a  mama bola nešťastná, čo s  tým 
chlapcom len bude…
2. SND ma do určitej miery vychovalo, 
vychováva a  vďaka tomuto divadlu som 
dnes tam, kde som. Do divadla som prišiel 
pred jedenástimi rokmi ako komparzista, 



16 17

Nikoleta Rafaelisová
baletná majsterka Baletu SND

1. Spomínam si, že prvým predstavením, 
ktoré som ako dieťa videla a  ktoré ma 
očarilo, bolo predstavenie v  Opere SND – 
inscenácia Martin a slnko.
2. Byť súčasťou Baletu SND vnímam ako 
veľ ký záväzok a tiež možnosť získavať nové 
skúsenosti a  zručnosti v  práci s  veľ kým 
súborom, možnosť spolupracovať s  rôz‑
nymi svetovými choreografmi.
3. Divadlu by som priala, aby všetkých 
naďalej uchvacovalo, tešilo, vzdelávalo, 
inšpirovalo, aby zostalo dôstojnou inšti‑
túciou, v  ktorej je česť pracovať a  radosť 
ju navštevovať, a  najmä – aby tu aj o  100 
rokov ešte stále bolo!

Pavol Smolík
dramaturg Opery SND, režisér, 

vysokoškolský pedagóg
1. Moje prvé spomienky sa viažu na pred‑
stavenia v hľadisku historickej budovy SND 
a Hviezdoslavovho divadla – a veľmi inten‑
zívne zážitky som prežil aj ako člen kom‑
parzu v Opere SND začiatkom osemdesia‑
tych rokov.
2. Predovšetkým možnosť inscenovať. 
Robiť tú krásnu prácu, pri ktorej sa obraz 
sveta, ktorý sa ako inscenátori usilujeme 
postrehnúť a vyložiť, zosobňuje v tajuplnej 
realite javiska. Práca so skvelými kolegami. 
Česť byť dlhoročným členom inštitúcie 
s takým veľ kým umeleckým potenciálom.
3. Aby tu stále bolo. Spoločnosť je povinná 
starať sa o svoju kultúru, aj keby sa to javilo 
ako "nadbytočný luxus". Dejiny napokon 
vždy ukázali, aká dôležitá je historická kul‑
túrna kontinuita.

Andrej Szabo
prvý sólista Baletu SND

1. Do SND som prišiel po prvý raz ako žiak 
Tanečného konzervatória Evy Jaczovej 
na skúšku. Hoci som bol potom často na 
skúškach na Luskáčika, na javisku som 
v  ňom tancoval až v  maturitnom ročníku 
a  obrovskú  zodpovednosť voči divákom, 
ktorú som vtedy na javisku pocítil, cítim 
dodnes.
2. U mňa doslova platí heslo – Nikdy neho‑
vor nikdy. Hoci som po škole tvrdil, že do 
SND nikdy nenastúpim, už šestnásť rokov 
je mojím domovom, srdcom, mojou alma 
mater, mojím divadlom.
3. Prial by som SND do budúcnosti menej 
politizovania a  manažérsky uvedomelé 
vedenie.

Milada Synková
korepetítorka

1. Moje prvé stretnutie s Operou SND bolo 
v detstve, keď sme boli na návšteve v Bra‑
tislave a naši známi ma zobrali na predsta‑
venie Rusalky v historickej budove. Pamä‑
tám si len pani Margitu Česányiovú, ako 
spievala áriu o mesiačiku, ležiac na konári 
stromu. A práve Rusalku teraz s kolegami 
pripravujem!
2. Osud ma v  dospelosti znova zavial do 
Bratislavy, mala som šťastie, že som sa 
stala členkou takej výnimočnej výberovej 
umeleckej inštitúcie, akou je naše SND. 
Veľmi si vážim, že práca v opere sa mi stala 
životnou náplňou už viac ako polovicu sto‑
ročnice, ktorú práve oslavujeme.
3. Želám našej prvej opernej scéne, aby pre 
ňu stále rástli prekrásne hlasy ako pokra‑
čovanie súčasnej silnej speváckej generá‑
cie. Aby nám operné umenie obohacovalo 
život a unášalo nás do vysokej vzdelanos‑
tnej a zážitkovej dimenzie.

Barbora Šajgalíková
vedúca oddelenia vizuálnej 

komunikácie
Verím, že umenie má formatívny vplyv na 
spoločnosť. Divadlo mi je blízke, lebo spája 
mnohé alebo takmer všetky druhy umenia 
do jedného adresného posolstva. Od nepa‑
mäti nastavuje spoločnosti zrkadlo. Nie je 
to len odraz zobrazeného, ale zvýraznenie 
kontrastu jeho hraníc, ako aj interpretácia 
možností, ako s nimi nakladať. Je pre mňa 
veľmi pekné pracovať s  ľuďmi, ktorí roz‑
mýšľajú v týchto intenciách. Prajem divadlu 
do ďalšej storočnice, aby bolo počuť jeho 
hlas v spoločnosti čo najsilnejšie.

Viktória Šimončíková
sólistka Baletu SND

1. Ako štvorročná som s rodičmi vstúpila do 
historickej budovy SND a pánovi vrátnikovi 
som vtedy povedala: ešte sa stretneme, 
lebo ja chcem byť baletkou a budem tu tan‑
covať…
2. Vnímam svoju profesiu ako poslanie, 
napriek všetkým peripetiám a  fyzickej 
náročnosti, ktoré prináša. Som veľmi 
šťastná, že tu môžem už vyše 20 rokov roz‑
víjať svoju kariéru, pretože je veľ kým darom 
robiť to, čo milujete.
3. SND želám šťastie na mladú generáciu 
talentovaných umelcov, ktorí budú mať 
túto prestížnu značku vo svojom srdci. 
Taktiež veľa pútavých inscenácií, ktoré pri‑
tiahnu čoraz viac divákov do divadla.

Martin Šalacha
herec Činohry SND

1. Prvý môj kontakt s  divadlom bol dru‑
hotný. Prvotné pre mňa vtedy bolo kúpiť si 

v  neďalekom nákupnom centre „angličák“ 
a pištoľ na kapsle.
No a  prvý kontakt s  divadlom, z  tej opač‑
nej strany, som mal až na vysokej škole, 
keď som účinkoval ako vojak v  inscenácii 
Hamlet v SND. Dodnes nezabudnem na to, 
ako som pozoroval hercov na javisku a mal 
pocit nejakej zvláštnej, efemérnej nenor‑
málnej normálnosti. No a  potom ten pocit 
prechodu z portálu na javisko a späť. Bola 
to veľ ká sila, tréma, kúzlo, pocit naplnenia.
2. Znamená to pre mňa rešpekt, úctu, 
pokoru, radosť a  aj patričnú hrdosť, byť 
súčasťou kolektívu takých talentovaných 
a výnimočných ľudí a priateľov.
3. Aby malo silu vzdorovať času, ľudskej 
samoľúbosti, hlúposti a chorej ambícii. Aby 
malo slobodu, divákov a empatiu. Aby malo 
dobrých a rozvážnych pánov a trpezlivých, 
múdrych a šikovných sluhov.

Pavol Urbánek
manažér javiska Baletu SND

1. Mal som asi 6 – 7 rokov, keď ma rodi‑
čia zobrali na predstavenie do historickej 
budovy SND. Matne si pamätám, že to bolo 
detská opera, kde účinkovali čerti, ale veľmi 
dobre si pamätám, že ma ohromila budova 
a  najmä pozlátený interiér so sochami na 
lóžach a  obrovským lustrom so stovkami 
žiaroviek. Keď som sa po mnohých rokoch 
do tejto budovy vrátil, už sa mi nezdala 
taká obrovská, ale tie sochy, štukatérska 
výzdoba a ten ikonický luster ma fascinujú 
aj dnes. A  nie som sám, často sa diváci 
pýtajú, koľ ko žiaroviek v  tom lustri je, ale 
presný počet veru neviem.
2. V  minulosti bol balet pre mňa veľ ká 
neznáma. Nebol som jeho fanúšikom a bál 
som sa ho. Až práca pre Balet SND mi otvo‑
rila oči. Zistil som, že tanec sa divákom pri‑
hovára univerzálnym jazykom a netreba sa 
ho báť. Je to umenie, ktoré pohladí oko aj 
dušu. Balet SND právom patrí medzi naj‑
lepšie súbory v Európe. Dokazujú to najmä 
plné sály a  spokojní diváci. Ako manažér 
hľadiska som každý večer v úzkom kontakte 
s  divákmi a  ich reakcie mám z  prvej ruky. 
Často si vypočujem nefalšovanú chválu nad 
výkonmi baletného súboru a  inscenačným 
spracovaním. Sú diváci, ktorí neváhajú nie‑
koľ kokrát mesačne pricestovať aj z  Prahy 

či Viedne, len aby sa mohli potešiť výkonmi 
našich baletných umelcov. Teší ma, že väč‑
šina baletných predstavení je beznádejne 
vypredaná, lebo niet lepšej služby, ako keď 
máme plný dom.
3. Jednoznačne, aby sme mali len spo‑
kojných divákov a  plné sály. A  nielen na 
baletných predstaveniach, ale aj operných 
a činoherných. A umelcom, aby ich neopúš‑
ťala múza a aby nám stále prinášali divadlo, 
ktoré poučí či rozosmeje. Divadlo, ktoré 
budeme milovať v  dobrom i  zlom, lebo kto 
raz okúsi chuť divadla, zistí, že je to láska 
na celý život a tú treba chrániť a pestovať.

Petra Vajdová
členka Činohry SND

1. Môj prvý zážitok a kontakt s divadlom je 
z čias, keď som bola žiačkou evanjelického 
lýcea a  keď sme šli s  triedou na predsta‑
venie hry Ženský zákon do DPOH a  hneď 
nato aj na muzikál Na skle maľované. Tam 
a  vtedy som zahorela túžbou a  vášňou 
stať sa súčasťou toho magického sveta 
a  byť dobrá a  uveriteľná na javisku, byť 
verná divadlu. A tak je to stále, aj po mojej 
vynútenej pauze a  materskej dovolenke. 
Milujem divadlo a  nielen SND. Ďakujem 
a zbožňujem aj Astorku a vlastne všetkých, 
ktorí pôsobia v divadle a robia pre divadlo. 
Vzdávam úctu každému divadlu a  divadel‑
ným projektom na Slovensku. A  nie sú to 
len herci, režiséri, dramaturgia, kostyméri 
a scénografi, ktorých si neskutočne vážim, 
ale aj všetci tí, ktorí nám každý deň stávajú 
scény, líčia nás, obliekajú, inšpicienti a šep‑
kárky, zvukári a  osvetľovači, jednoducho 
všetci, s  ktorými vytvárame predstavenia. 
Pre radosť vás, pre nás najdôležitejších, 
pre divákov.
2. Byť členom SND a tiež hrať v akomkoľ‑
vek inom divadle a vôbec hrať divadlo je pre 
mňa veľ ká česť. S  pokorou, vďačnosťou, 
naplnením a hrdosťou zdieľam pocity, s kto‑
rými dokážeme dávať ľuďom nádej, smiech, 
ilúziu, emóciu a  podnety na premýšľanie. 
Cením si každého človeka, ktorý prichádza 
do hľadiska, a  to, že má záujem o  rozvoj 
a naplnenie svojej duše a osobnosti. Ďaku‑
jem za každý potlesk, za každé uznanie, ale 
aj za každú kritiku, ktorá mňa a nás posúva, 
aby sme boli lepší a uveriteľnejší.

3. Čo želám divadlu do ďalších rokov? Aby 
žilo a  tvorilo veľmi poctivo ďalej, aby poli‑
tika ani ťažká doba neovplyvňovali mož‑
nosti rozdávať radosť, umenie, kreativitu 
a  profesionalitu. Aby sme žili ďalších 100 
rokov minimálne a  aby nás médiá nepora‑
zili. Divadlo žije od antiky, preto som pre‑
svedčená, že divadlo prežije a bude tu vždy. 
Prajem divadlu veľa kvalitných, plnohod‑
notných inscenácií a  veľa talentovaných 
umelcov a, samozrejme, nezabúdajme na 
všetkých, ktorých nevidíme vo svetlách 
rámp, ale bez ktorých by sme na javisku 
nevedeli hrať a  žiť. Divadlo prežije, ale 
musí byť poctivé a ľudia v ňom by mali mať 
pokoru, morálku a pracovitosť…

Juraj Völgyi
šéf komparzu

1. Prvý kontakt – to sú moje študentské 
roky – prvýkrát som stál na javisku Činohry 
SND v sezóne 1950/1951.
2. Cítim sa poctený dôverou vedenia 
divadla, ktoré ma poverilo na vyše polstoro‑
čie vedením komparzu opery a baletu.
3. Do ďalšieho obdobia želám opernému 
a  baletnému súboru, ale vlastne celému 
SND, aby malo „šťastnú ruku“ pri výbere 
tvorcov inscenácií. pri výbere inscenácií 
a ich tvorcov.

Juraj Žilinčár
sólista Baletu SND

1. Môj prvý kontakt so SND bol až priamo 
na javisku. Ako žiak prvého ročníka Taneč‑
ného konzervatória Evy Jaczovej som tan‑
coval myšku v balete Luskáčik.
2. Divadlo a  baletný súbor beriem ako 
súčasť môjho života, nevyhnutnú a  priro‑
dzenú, rovnako ako ranné vstávanie. Hoci 
sa mi niekedy nechce vyjsť z postele, nako‑
niec vždy vstanem…
3. Chcel by som divadlu popriať rekonštruk‑
ciu historickej budovy ešte pred dovŕšením 
ďalšej storočnice.:‑) A hlavne entuziazmus, 
ktorý si pamätám z rokov minulých – v šate 
21. storočia.
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chádzali v  SND, ale v  jednej prevádzkarni 
spisovne Obvodného podniku bytového 
hospodárstva Bratislava IV., odkiaľ po uply‑
nutí zákonnej lehoty šli na skartáciu. Pri‑
pomeňme, že Družstvo SND v  roku 1923 
postavilo pre svojich členov aj bytový dom 
na Klemensovej ulici v  Bratislave, ktorý 
už dávno neslúži pracovníkom SND (ale to 
vysvetľuje skutočnosť, prečo archív skon‑
čil v bytovom podniku). Ani materiály Minis‑
terstva školstva a osvety, ktoré sa dotýkali 
korešpondencie so  SND, sa nezachovali 
všetky… a takto by sme mohli pokračovať.
Dejepis trojsúborového divadla sa však 
nemusí písať prostredníctvom veľ kých 
štúdií zhŕňajúcich najdôležitejšie fakty 
a súvislosti, ktoré mali vplyv na jeho vývin, či 
cez profily významných umeleckých osob‑
ností, cez ktoré sa predstavuje umelecká 
tvorba každého obdobia. Možno postu‑
povať aj  inak. Napríklad cez sprítomnenie 
inscenácií, ktoré charakterizujú a  opisujú 
tie umelecké výsledky súborov, autorov 
a  interpretov, ktoré znamenali kvalitatívny 
posun tvorby divadla. Tak sa dajú pripome‑
núť aj umelecké vrcholy jednotlivých tvor‑
cov, ktoré odzrkadľovali aj spoločensko‑
‑politické kontexty doby svojho vzniku.
Touto cestou sa vybrali aj autorky koncep‑
cie knižnej publikácie 100 rokov Sloven-
ského národného divadla. Teatrologičky 
Nadežda Lindovská (VŠMU),  Michaela 
Mojžišová a Dagmar Podmaková (obe SAV), 
ktoré sa začali zaoberať témou umeleckých 
dejín SND prostredníctvom rekonštrukcií 
vybraných inscenácií už na sklonku roka 
2011. Priznám sa, že predstaviť dejiny SND 
takouto formou ma inšpiroval prvý zväzok 
knihy k stému výročiu Moskovského ume‑
leckého divadla, ktorý vyšiel v roku 1998. Je 
to jednosúborové divadlo s bohatým archí‑
vom, o  ktorom sa nám môže doslova len 
snívať, preto mali jej autori jednoduchšiu 
situáciu. Porozumenie pozrieť sa na minu‑
losť SND som našla u Nadeždy Lindovskej. 
V rámci dvoch vedeckých projektov (hlavný 
nositeľ Ústav divadelnej a  filmovej vedy 
SAV, dnes súčasť Centra vied o umení SAV, 
spoluriešiteľ Divadelná fakulta VŠMU) sme 
rozbehli výskum.
Z  pôvodnej myšlienky pripraviť rukopis 
sto rekonštrukcií kľúčových inscenácií od 
roku 1920 z oblasti činohry a sto z oblasti 
hudobného divadla (opera, opereta) 
a  baletu sme museli upustiť pre nedosta‑
tok podkladových materiálov. Napokon sme 
sa ustálili na spoločnom čísle sto ako sym‑

V porovnaní so susediacimi európ-
skymi krajinami sme v  profesio-
nálnom divadle stále mladuchou. 
Možno aj preto sa často nevieme vyrovnať 
s  problémami, ktoré veľ ké kultúry riešia 
s  prehľadom a  výhľadom do budúcnosti. 
Verme, že aj my dospejeme do veku, keď 
sa budeme v prvom rade sústrediť na diva‑
delnú tvorbu, na jej rozvíjanie i zachovanie, 
variabilitu, schopnosť rozumného kompro‑
misu a originality.
„Co z nás Slávů bude o sto roků?“ pýtal sa 
Ján Kollár necelých sto rokov pred vzni‑
kom našej prvej scény. A pokračoval: „Cože 
bude z  celé Evropy?“ Chvalabohu, Európa 
sa ešte nerozpadla, aj divadlo zatiaľ drží 
pohromade.
Napriek rôznym výdobytkom techniky, 
ktorá umožňuje nasnímať divadelné pred‑

stavenie z  viacerých uhlov, zostrihať ho 
podľa oka režiséra, je divadlo pominuteľné. 
Žiadna kamera či mikrofón nezachytia to 
osobité fluidum, ktoré divák cíti v hľadisku, 
komunikujúc s hercom bez slov. Na rozdiel 
od filmu divadelná inscenácia nie je nikdy 
dokončená, žije a vyvíja sa každou reprízou. 
Kritiky vychádzajú spravidla po premiére, 
preto nemôžu zachytiť, ako sa mení, zís‑
kava na kvalite, rezonuje podľa politickej 
i spoločenskej klímy, a to aj v čase najtvrd‑
šej normalizácie v 70. rokoch.
Magický prestupný rok 2020 je rokom hod‑
notenia slovenského divadla v rôznych eta‑
pách jeho vývoja, neopomínajúc SND. Nie je 
to jednoduché, niektorí autori neraz vychá‑
dzajú z informácií, ktoré boli rokmi už pre‑
hodnotené, či z neoverených čriepok z „oral 
history“, alebo len z novinových správ. Ale 

ako sa na Slovensku venovať divadelnej 
histórii, keď chýba množstvo materiálov zo 
začiatku budovania divadelnej siete, kon‑
krétne Slovenského národného divadla? 
Ako mohli naši predchodcovia dopustiť, 
aby vzácny materiál Družstva Slovenského 
národného divadla išiel celý do zberu? Toho 
družstva, ktoré stálo pri zrode SND, ktoré 
bojovalo o každú korunku zo štátneho roz‑
počtu, z ktorého neraz bratislavskí dostali 
menej ako niektoré české oblastné divadlo. 
Na jeho čele stáli a  upisovali účastiny 
známe osobnosti kultúry, vedy,  inteligen‑
cie a miestnych funkcionárov. Našťastie zo 
začiatkov zápasu o SND zostali poznámky 
historika Františka Bokesa, ktoré vznikli 
počas jeho pôsobenia v  Slovenskej aka‑
démii vied a  ktoré vychádzali z  materiálov 
o činnosti Družstva SND. Tie sa však nena‑

Dejiny SND
v rekonštrukciách inscenácií

Knižná publikácia 100 rokov
Slovenského národného divadla

bole výročia: päťdesiat inscenácií za čino‑
hru, tridsať za operu a  dvadsať za balet. 
Snažili sme sa odkloniť od vedeckého štýlu, 
príspevky sú písané prístupnejšie, tak aby 
čitateľa zaujali, aby sa dozvedel aj mnohé 
dosiaľ nepoznané súvislosti. Umožní lep‑
šie spoznať dejiny našej vrcholnej scény 
cez reálny javiskový repertoár a rôznorodé 
podoby tvorby SND. Texty dopĺňa obrazový 
materiál: fotografie, plagáty, návrhy scén, 
kostýmov, karikatúry.
Všetky súbory SND uviedli od roku 1920 
vyše tritisíc premiér rôznych titulov. O nie‑
ktorých sa zachovali v  tlači len noticky, 
respektíve také články, z  ktorých sa nedá 
vyabstrahovať informácia o všetkých zlož‑
kách inscenácie, nezostali ani fotografie. 
Je logické, že do počtu sto sa nedostali 
mnohé inscenácie, ktoré sú nášmu srdcu 
blízke. Preto budú v knihe doplňujúce texty 
k  činohre, opere i  baletu, aspoň tam sa 
mnohé spomenú či krátko charakterizujú. 
Aby texty neboli odtrhnuté od histórie 
SND, záujemca sa dočíta aj o vzniku tohto 
divadla, aj o  jeho divadelných budovách či 
divadelných dielňach, ktoré v čase otvore‑
nia patrili k najmodernejším v Európe.
Pochopenie na prípravu a  vydanie takejto 
publikácie, ktorá bude na Slovensku zatiaľ 
ojedinelá, sme našli na Ministerstve kul‑
túry SR, ktoré na ňu vyčlenilo finančné 
prostriedky, ale i v divadle, ktoré oslavuje. 
Pod odborným vedením Dagmar Podmako‑
vej prispieva do publikácie skoro štyridsať 
autorov.
Redakčne na knihe spolupracuje SLOV‑
ART, spol. s r. o., ktorý je spolu so SND aj 
spoluvydateľom tejto knihy. Mala by byť 
exkluzívna aj graficky, jej dizajn sa dokon‑
čuje v  týchto dňoch. Som presvedčená, 
že poteší každé oko. Veď naša prvá scéna, 
s ktorou sa od druhej dekády 20. storočia 
spája aj rozvoj pôvodnej tvorby, rozhlaso‑
vého, televízneho a filmového umenia, ume‑
lecké školstvo nevynímajúc, si to zaslúži.

Dagmar Podmaková,
Ústav divadelnej a filmovej vedy
Centra vied o umení SAV

Herodes a Herodias (1955) 
Mária Kráľovičová (Salome) 

Andrej Bagar (Herodes) 
foto Gejza Podhorský

Eugen Onegin (1952) 
František Zvarík (Gremin)

Margita ČESÁNYIOVÁ (Tatjana) 
Franijo Hvastija (Onegin) 
foto Gejza PodhORSKÝ

Giselle (1990)
Jozef DolinskÝ ml. (Albert) 
Nora GallovIČOVÁ (Giselle)

Život galileiho (1958), Mikuláš Huba (Kardinál Barberini), Viliam Záborský (Galilei), Jozef Šándor (Kardinál Bellarmin) 
foto Gejza Podhorský
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níkov, aby nám pomohli príbeh SND čo 
najvernejšie zrekonštruovať a oživiť. Vďaka 
ich svedectvám a poznaniu sa snažíme pri‑
pomenúť najvýraznejšie umelecké osob‑
nosti režisérov, dramaturgov, činoherných 
hercov, operných spevákov, tanečníkov, 
dirigentov či choreografov, ktorí formovali 
jeho tvár a  prispievali k  divadelným poči‑
nom či možno aj bránili jeho umeleckému 
rozvoju. K hodnovernosti bohatého príbehu 
s  košatými umeleckými i  spoločenskými 
zápletkami prispejú výpovede historikov 
a intelektuálov, ktorí svojím spoločenským 
zástojom prekračujú teritórium divadla, 
no zároveň ho  osadzujú do politických 
a kultúrno ‑spoločenských súvislostí. A tak 
sa na všetky umelecké vzostupy i  pády, 
výhry i  prehry SND usilujeme nazerať – 
v záujme objektivizácie – prostredníctvom 
dynamicky sa utvárajúcich názorových 
mnohostenov. Divadelno ‑odborný dohľad 
nad jednotlivými časťami majú poprední 
slovenskí činoherní, operní a  baletní teat‑
rológovia – Vladimír Štefko, Jaroslav Blaho, 
Michaela Mojžišová, Emil T. Bartko, Kris‑
tián Kohút a Peter Maťo.

Prečo desať častí a prečo nie 10 x 
10 rokov?
Zmapovať a zhodnotiť sto rokov existencie 
SND na ploche jedného dokumentárneho 
filmu by znamenalo nepochopiť význam 
tejto vrcholnej kultúrnej inštitúcie, ako ani 
význam jej pôsobenia na kultiváciu slo‑
venského národa. Navyše ide o  umeleckú 
tvorbu troch súborov – Činohry SND, Opery 
SND, Baletu SND.
Hoci seriál chronologicky rekonštruuje 
dejiny SND od založenia po súčasnosť, 
jeho jednotlivé časti nereflektujú exis‑
tenciu a  tvorbu divadla po dekádach. Ako 
v minulosti, tak aj dnes platí, že najvyššiu 
produkciu, teda počet inscenácií v  rámci 

jednej divadelnej sezóny, má činohra, po 
nej opera a napokon balet. Bolo by nespra‑
vodlivé, keby v rámci každej časti prináležal 
najväčší časový priestor činohre, menší 
opere a  najmenší baletu. Na obmedze‑
nejších časových úsekoch by ani nebolo 
možné rozvíjať podstatné udalosti v širšom 
kontexte či rozprávať čiastkové príbehy 
najvýznamnejších tvorcov v náležitej konti‑
nuite. A to bol takisto tvorivý oriešok – zvo‑
liť koncepciu seriálu tak, aby v ňom všetky 
súbory dostali spravodlivo nadelený „kus 
koláča“ na základe svojich špecifík a  roz‑
sahu tvorby. Preto najväčší priestor v rámci 
desiatich dokumentárnych filmov bude mať 
Činohra SND (4 samostatné časti), po nej 
Opera SND (3 samostatné časti) a  napo‑
kon Balet SND (2 samostatné časti).
Prvá časť seriálu je vstupom do vzniku 
a začiatkov všetkých troch súborov. Dôle‑
žitým kľúčom, ako rozvrhnúť časovú os 
jednotlivých častí, bolo nielen zohľadnenie 
politicko ‑spoločenskej periodizácie dejín, 
ale aj osobitnej umeleckej periodizácie 
dejín každého súboru.

Prvá časť objasňuje založenie divadla 
na báze Družstva SND v  roku 1919. SND 
však spočiatku nebolo ani slovenské, ani 
národné. V  čase vzniku v  roku 1920 malo 
Slovensko bohatú tradíciu ochotníckeho 
divadla na vyspelej úrovni, ale nemalo pod‑
mienky na založenie divadla na profesionál‑
nej báze. Preto prvotnú úlohu „položenia 
základov“ prevzala Východočeská diva‑
delná spoločnosť Bedřicha Jeřábka, ktorá 
sa v  slovenských mestách i  v  multikultúr‑
nej Bratislave predstavila už v  lete 1919. 
V  tridsiatych rokoch súbory SND prechá‑
dzajú neľahkým procesom profesionalizá‑
cie, emancipácie a  slovakizácie. Prvá časť 
sa  končí zánikom prvej Československej 
republiky.
Druhá časť dokumentuje samostatne 
vývoj Činohry SND v  priebehu dvoch his‑
torických období – počas existencie slo‑
venského štátu, keď paradoxne nastal jej 
umelecký rozmach, a v politicky sa menia‑
cich povojnových rokoch až po zlomový rok 
1956, ktorý aj do divadelnej tvorby priniesol 
výrazné uvoľnenie.
Tretia časť patrí Opere SND takisto 
v niekoľ kých vývojových obdobiach – počas 
slovenského štátu, od konca druhej sveto‑
vej vojny až po záver Pražskej jari, keď zho‑
dou okolností pre rekonštrukciu zatvorili aj 
historickú budovu.
Štvrtá časť je venovaná Baletu SND 
a rozkrýva jeho vývoj od štyridsiatych rokov 

cez štyri desaťročia, stručne povedané, 
od príchodu choreografa Maximiliána Fro‑
mana po návrat choreografa Karola Tótha.
Piata časť sa opäť vracia do Činohry 
SND v kontinuite časovej osi po roku 1956, 
keď sa súbor prezentoval vo svojom vrchol‑
nom období a rovnocenne sa zaradil medzi 
špičkové európske činoherné scény.
V  Šiestej časti pokračujú dejiny Opery 
SND v  sedemdesiatych a  osemdesiatych 
rokoch 20. storočia, ktoré však prekračujú 
hranice Československa, pretože sa mnohí 
slovenskí operní umelci začínajú presadzo‑
vať aj v západnej Európe i v zámorí.
V  Siedmej časti takisto nasledujú 
sedemdesiate a osemdesiate roky v Čino‑
hre SND počas tzv. normalizácie, ktorá sa 
končí historickým zvratom v dejinách v roku 
1989, a to s významnou participáciou umel‑
cov, najviac z radov činohercov.
Ôsma časť v  kontinuite vývoja Baletu 
SND mapuje jeho vzlety a občas i stagno‑
vanie, počnúc progresívnym obdobím z pre‑
lomu osemdesiatych a  deväťdesiatych 
rokov až po súčasnosť.
Deviata časť v  rámci bohatej premenli‑
vosti na vlastnej sínusoide uzatvára dote‑
rajší vývoj Opery SND od roku 1990 po 
súčasnosť.
Desiata časť reflektuje mnohé „pre‑
menné“ vo vývoji Činohry SND po roku 1990. 
Prudko sa menia divadelné estetické normy, 
pribúdajú rôznorodé režisérske poetiky. Pri‑
tom jedinou „nemennou“ zostáva kontinu‑
ál ne sa omladzujúci silný herecký súbor.
Touto časťou sa zároveň uzatvára prvých 
sto rokov v  otvorenom príbehu Sloven‑
ského národného divadla.

Ľubica Krénová,
teatrologička

10‑dielny televízny dokumentárny seriál 
o histórii SND zaradí RTVS do vysielania na 
Dvojke od septembra 2020 vždy v  nedeľu 
v hlavnom vysielacom čase.

Rozhlas a televízia Slovenska
v spolupráci s FURIA FILM s. r. o.
pripravujú pri príležitosti stého 
výročia SND televízny seriál desia-
tich dokumentárnych filmov.

Prečo práve SND?
Dejiny SND nie je možné oddeliť od sto‑
ročného „výseku“ dejín Slovenska. Dejiny 
SND sú zrkadlením „veľ kých dejín“ národa 
v  „malých dejinách“ prvej divadelnej 
scény a naopak. Už založenie SND priamo 
nadväzuje na geopolitické konštituova‑
nie Československa. Slovenské národné 
divadlo síce nevzniklo „zdola“, z  priamej 
vôle národa, ako napríklad české Národné 
divadlo, ale na základe politického rozhod‑
nutia. Jeho cieľom bolo prostredníctvom 
divadla, ktoré malo v  tých časoch mimo‑

riadny spoločenský dosah, pomôcť kultúr‑
nemu rozvoju Slovenska v  rámci založenej 
Československej republiky. Urobili tak 
český divadelný režisér Jaroslav Kvapil, 
v  tom čase pracovník ministerstva škol‑
stva a národnej osvety, a slovenský politik 
Vavro Šrobár, v tom čase minister s plnou 
mocou pre správu Slovenska. Vďaka tomu 
sa aj SND zaradilo medzi prvé najvýznam‑
nejšie kultúrno ‑spoločenské inštitúcie na 
Slovensku. A  zmapovanie jeho existencie 
a tvorby v tomto prípade znamená aj odkry‑
tie, zachytenie a zhodnotenie slovenského 
kultúrneho dedičstva.

Ako zdokumentovať „prchavé“ 
divadelné umenie?
Divadlo je umenie okamihu, je najprcha‑
vejšie zo všetkých druhov umení. Dnes sa 

dá zaznamenať čoraz sofistikovanejšími 
technológiami, ani tie však nenahradia 
jeho „život na javisku“. V čase vzniku SND 
bola najväčším výdobytkom pre zazname‑
návanie divadla iba čiernobiela fotografia, 
hoci aj fotenie divadelných inscenácií bolo 
výlučnou záležitosťou. Veľ ký zlom nastal 
s  nástupom televízie, keď sa postupne 
začali zaznamenávať aj divadelné insce‑
nácie alebo aspoň krátke ukážky z nich na 
spravodajsko ‑dokumentárne účely. Preto 
zdokumentovať storočný príbeh divadla 
bez možnosti obrazovo priblížiť fázu jeho 
„detstva“ a „mladosti“ bolo nemalým tvori‑
vým orieškom. Keďže veľ ký príbeh, a zvlášť, 
ak ide o  príbeh dramatického umenia, ani 
nemožno prerozprávať bez dobrých rozprá‑
vačov, rozhodli sme sa osloviť nielen tvor‑
cov – pamätníkov, ale aj divadelných odbor‑

Autorka námetu a scenára
Ľubica Krénová, teatrologička
Dramaturgia Vlasta Ruppeldtová
Hlavný kameraman Tomáš Stanek
Režisér Peter Hledík (v spolupráci
s Janou Durajovou a Tomášom Vitekom)
Hlavný partner projektu
Slovenské národné divadlo
Partner Divadelný ústav

Zámerom televízneho 
10-dielneho dokumen-
tárneho seriálu nebolo 
vystavať divadlu 
„pomník“, ale objekti-
vizovať jeho tvorbu 
v dialógu teatrológie 
a umeleckých tvorcov 
a tiež zrekapitulovať 
kultúrno -spoločenské 
postoje v historickom 
kontexte.

História SND
na televíznej obrazovke
10-dielny televízny dokumentárny seriál RTVS

Tvorivo -realizačný tím počas nakrúcania s korepetítorkou Miladou Synkovou, 
ktorá pracuje v Opere SND od roku 1963, režisér Peter Hledík (vpravo vzadu), 

Ľubica Krénová, autorka námetu a scenára (vľavo vpredu). Foto archív Milady Synkovej
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V divadle ide o divadlo – jedno z naj‑
pominuteľnejších umení. Jeho mágia je prí‑
tomná večer čo večer v spoločnom zážitku 
umelcov a  publika. Táto nehmatateľná 
mágia sa nedá uložiť pre časy budúce. 
To, čo ostáva hmatateľné – písomné sve‑
dectvo,  fotografický a  iný dokumentačný 
materiál, sa v  archíve divadla snažíme čo 
najlepšie zachovať a  sprístupniť všetkým 
záujemcom o ich štúdium.

Už od 50. rokov minulého storočia bolo 
v  SND dokumentačné oddelenie, ktorého 
ambíciou bolo zriadiť fotoarchív inscenácií, 
vyhotovovať chronologický prehľad ume‑
leckej činnosti, doplňovať výstrižky z tlače 
a pokiaľ to bude možné, aj spätne zozbierať 

dokumentačný materiál z  histórie divadla, 
ako o  tom píše Dr.  F. Hattala v  článku 
Úchytkom o  našej práci (in: Za oponou, 
1954). Najviac sa o  vytvorenie dokumen‑
tácie umeleckej činnosti divadla zaslúžila 
Kveta Dibarborová v  rokoch 1950 – 1981 
a Elena Blahová v rokoch 1968 – 2008. Pre‑
vzali sme po nich štafetu a  od  roku 2009 
v archíve okrem dokumentácie zabezpeču‑
jeme aj činnosť registratúrneho strediska 
a archív spisov SND.

Do archívu často zavítajú naši milí súčasní 
aj bývalí kolegovia – umelci, s ktorých lás‑
kavou pomocou identifikujeme tisícky foto‑
grafií z dávnejších inscenácií činohry, opery 
aj baletu – popisujeme, kto na nich spieva, 

tancuje, hrá…, aby sme ich mohli pridať 
do dlhého zoznamu už zdigitalizovaných 
a  priebežne dopĺňať archívny server foto‑
grafií – bezkonkurenčne  najvyužívanejší 
zdroj pri odbornej aj propagačnej publi‑
kačnej činnosti. Okrem toho sa nám dote‑
raz podarilo zdigitalizovať a  sprístupniť 
na stránke www.snd.sk najstaršie docho‑
vané programové plagáty SND od sezóny 
1924/1925 po sezónu 1950/1951. Mnohí 
spolupracovníci nám pomohli pri zariaďo‑
vaní priestorov archívu v novej budove, kde 
sa SND presťahovalo v roku 2007.

Silvia Kapráliková 
a Ingrid Karkalíková,
archív SND

divadelný archív
nie je žiadna nuda

Denný program divadelného 
majstra Mestského divadla  
Hansa NEBESZÁRA, marec 1920 Podiel Družstva SND, 1923

Pochvalný list 
divákov z Nitry, 1927

Zmluva SND  
s Oskarom Nedbalom, 1929

Z archívu vyberáme
niekoľko zaujímavých ukážok

Jeden z prvých bulletinov SND, 1931 Programový plagát
hosťovanie Jána Kubelíka v SND, 1932

Hosťovanie OLD VIC Company, Londýn, 
1962

Hosťovanie OLD VIC Company, Londýn, 
1962

PROGRAMOVÝ PLAGÁT 
hosťovanie 

F. šALJAPINA, 1934

PROGRAMOVÝ PLAGÁT 
hosťovanie divadla 

La Scala, 1933
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Hosťovanie Thèâtre National 
Populaire z Francúzska (1955),

foto gejza podhorský

jubilejné
memorabílie

pri príležitosti osláv 100. výročia založenia snd
vydala národná banka slovenska a slovenská pošta

pamätnú mincu A známku

PAMäTNÚ MINCU SI MôžETE KÚPIŤ V POKLADNICIACH SND

návrh pamätnej známky
vytvorila ilustrátorka

daniela olejníková

činohra snd a gérard philipe (1955), 
foto gejza podhorský

Autor návrhu pamätnej mince
výtvarník Peter Valach

Rekonštrukcia, prestavba 
a prístavba historickej budovy SND 
(1969 - 1972), foto Jozef Vavro
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Motívom predstavenia vizuálov 
v  úvode sezóny bola snaha o  upria‑
menie pozornosti na dramaturgický plán  
a oslavu našej prvej scény. Chceli sme 
podporiť čitateľnosť vizuality Sloven‑
ského národného divadla ako celku, záro‑
veň však podčiarknuť charakteristiku 
každého zo súborov a  v  neposlednom 
rade ukázať  jedinečnosť „storočnico‑
vých“ premiérových titulov.

Rolu erbovej  kultúrnej inštitúcie vnímame 
v niekoľ kých rovinách a uvedomujeme si 
jej význam nielen na poli divadelnej kultúry, 
ale aj vo vzťahu ku komunikácii s verej‑ 
nosťou. Pri tvorbe jubilejných divadel‑
ných plagátov sme preto na spoluprácu 
oslovili vybraných výtvarníkov Luciu Tal‑
lovú, Miloša Koptáka a  Jakuba Gulyása. 
Vizuálna kontinuita divadelných plagátov 
priamo nadväzuje na dramaturgický plán 
sezóny. Každý plagát je tak osobitým die‑
lom, celá sezóna by však – rovnako vizu‑
álne ako dramaturgicky – mala dávať zmy‑
sel aj ako celok. Stú sezónu na plagátoch 
kótuje logo pozostávajúce z troch zlatých 
krúžkov –  symbolu našich súborov, ktoré 
napriek jedinečnosti fungujú vo vzájom‑
nom rešpekte pod jednou značkou SND.

Na vizuáloch činohry sme zvolili model 
práce s autorskými kolážami, resp. asam‑
blážami, ktoré pre jednotlivé inscenácie 
pripravili Lucia Tallová a  Miloš Kopták. 
Práca s  vrstvením a  prepájaním jednotli‑
vých zdanlivo nesúvisiacich častí, obrazov 
alebo objektov do konečnej podoby nosnej 
metafory celkom presne vystihuje postup 
budovania inscenácie, na ktorej konci 
je svojbytné dielo nesúce jednoznačné 

posolstvo, ale ukrývajúce množstvo nuáns 
a  skrytých interpretácií. Práve takýmto 
spôsobom pracujú aj oslovení výtvarníci.

Operné vizuály sme postavili na inom prin‑
cípe – princípe sugestívnych výrazných 
portrétov žien, hlavných hrdiniek jednot‑
livých diel. Oslovili sme výnimočného slo‑
venského fotografa Jakuba Gulyása, ktorý 
veľmi citlivou výtvarnou formou dokáže 
zachytiť charakter portrétu. Vychádzali 
sme z profilu postáv, ale súčasne sme sa 
silnou súčasnou štylizáciou snažili upú‑
tať pozornosť diváka, posunúť (väčšinové) 
vnímanie opery ako obsoletného žánru na 
žáner, ktorý svojou veľ koleposťou, ak je 
správne uchopený, dokáže vyvolať veľ ké 
emócie. Haute couture nám už roky uka‑
zuje, že štylizovanosť a  veľ koleposť má 
aj v uniformnom svete svoje jasné miesto 
a  posúva hranice nášho rozmýšľania cel‑
kom novým smerom. Touto cestou sme 
mali ambíciu osloviť aj diváka, ktorému bol 
doteraz tento žáner vzdialený.

Pri promovaní baletných premiér sme rov‑
nako spolupracovali s  fotografom Jaku‑
bom Gulyásom a  floristom Robertom 
Bartolenom a  vo vizuáloch sme vytvorili 
scénické obrazy snovej krajiny. Súčas‑
nou interpretáciou klasických diel sme sa 
chceli vyhnúť gýču, zároveň však vyzdvih‑
núť melanchóliu a krásu jednotlivých obra‑
zov, vytvoriť surreálne snové priestory, 
ktoré majú schopnosť osloviť divákov rôz‑
nych vekových kategórií.

Výročie si pripomíname aj kampaňou,  
v ktorej zobrazujeme osobnosti, ktoré for‑
movali našu prvú scénu počas celej jej his‑

tórie. Od abonentiek cez kampaň ku Dňu 
otvorených dverí až po jednotlivé vydania 
nášho mesačníka Portál v  línii pastelo‑
vých postupne odkrývame históriu SND 
na emblematických fotografiách.

Celosezónne oslavy vyvrcholia 1. marca 
2020 slávnostným galavečerom. K  tejto 
udalosti sme vytvorili slávnostné logo, 
ktoré na pôdoryse lipového listu prepája 
iniciály divadla s  číselným údajom orna‑
mentálnou štylizáciou lipového kvetu. 
Tento motív sa nesie celou vizualitou 
osláv – od špecifických plagátov až po 
malé memorabílie, ktoré našim hosťom 
budú toto výročie pripomínať aj do ďalších 
rokov. Namiesto klasických plagátov sme 
do mesta pri príležitosti osláv inštalovali 
zrkadlá. 

Pri oslavách divadla a  divadelnosti totiž 
stále nezabúdame, že jedno z  poslaní 
divadla je práve reflexia spoločnosti.

Barbora Šajgalíková,
vedúca oddelenia 
vizuálnej komunikácie
Centra marketingu SND

P. S.

Všetky vizuály vznikli vďaka podpore 

a spolupráci kolegýň a kolegov  

zo súborov, marketingu a archívu SND. 

Veľmi rada by som sa im touto cestou 

poďakovala. Rovnako ako všetkým 

externým spolutvorcom, ktorí s nami 

na vytvorení vizuálov spolupracovali. 

Špeciálna vďaka patrí Zuzane Barysz 

za produkciu.

Oslava storočnice
na divadelných plagátoch

SND vstúpilo do storočnice
po prvýkrát predstavením všetkých

premiérových vizuálov v úvode sezóny
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PETER MIKULÁš (vodník), EVA HORNYÁKOVÁ (rusalka)

Antonín Dvořák
Rusalka

Hudobné naštudovanie Ondrej Olos
Dirigenti Ondrej Olos, Martin Leginus
Réžia Martin Kákoš
Zbormajster Pavel Procházka
Scéna Milan Ferenčík
Kostýmy Ľudmila Várossová
Choreografia Jaroslav Moravčík
Videoprojekcie Matej Ferenčík 
Dramaturgia Pavol Smolík, Marek Mokoš
Účinkujú Eva Hornyáková, 
Katarína Juhásová, Mária Porubčinová, 
Peter Berger, Tomáš Juhás, 
Ľudovít Ludha, Jolana Fogašová, 
Adriana Kohútková, Jozef Benci, 
Peter Mikuláš, Denisa Hamarová, 
Jitka Sapara ‑Fischerová, 
Denisa Šlepkovská, Daniel Čapkovič, 
Ján Ďurčo, Pavol Remenár, 
Jana Bernáthová, Katarína Flórová, 
Lenka Máčiková, Andrea Vizvári, 
Adriana Banásová, Renáta Bicánková, 
Eva Dovcová, Alena Kropáčková, 
Terézia Kružliaková a i.
Spoluúčinkuje
orchester a zbor Opery SND

Premiéry
20. a 22. februára 2020 
nová budova SND | Sála opery a baletu

RUSALKA
PRVÁ OPERA 100. SEZÓNY

JOZEF BENCI (vodník), KATARÍNA JUHÁSOVÁ (rusalka)
Foto Zdenko hanout

Denisa Hamarová (ježibaba)

Rusalka
je jednou
z mojich 
vysnívaných 
postáv
eva hornyáková
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Pre väčšinu inscenátorov je Aida 
monumentálna výpravná opera. 
Ale existujú aj komorné Aidy 
ako napríklad poňatie Petra 
Konwitschného z Grazu. Opäť 
za divákov sa pýtam, bude vaša 
inscenácia monumentálna alebo 
skôr strohá?
Toto nevnímam ako protiklad, pretože 
monumentálnosť strohá byť môže a  – 
na opak – komornosť môže byť dekora‑
tívna a výpravná. Ale pokiaľ ide o  riešenie 
priestoru ako princíp, tak áno, v  našom 
prípade je ono vo svojej podstate strohé. 
Pritom však spôsob, ako narábame s varia‑
bilitou dekorácie, nám umožňuje pracovať 
v komornejších, ale aj v monumentálne kon‑
cipovaných obrazoch s výraznou výtvarnou 
stopou. Tešíme sa na to: vedenie Opery 
SND nám možnosťou pripraviť Aidu vo 
výročnej stej sezóne prejavilo mimoriadnu 
dôveru. Je to veľ ký záväzok.

S kostýmovou výtvarníčkou 
Ľudmilou Várossovou 
spolupracuješ dlhodobo 
A ROVNAKO so scénografom 
Marekom Hollým. Ako si rozumiete 
– prípadne, v čom si nerozumiete?
Ťažisko mojej práce s  Ľudkou predstavujú 
najmä inscenácie v  Opere SND – všetky 
som doposiaľ pripravil práve s ňou. A je ich 
už pekný rad. S  Marekom tu budem robiť 
po tretíkrát – po Puritánoch a Španielskej 
hodinke. Príprava inscenácie, to je, ako 
vieš aj z vlastnej skúsenosti, taká zvláštna 
alchýmia. Pri  komunikácii inscenačného 
tímu vstupuje do hry okrem skúsenosti, 
vzdelania či tvorivosti aj veľa osobného. 
A  my si rozumieme aj ako ľudia, radi sa 
vidíme, spájajú nás rôzne témy. Na oboch 
týchto tvorcoch ma inšpiruje ich invenč‑
nosť zakotvená v  zdravom úsudku a  diva‑
delníckej intuícii – pretože aj najlepší nápad 
môže zablúdiť v  rôznych falošných súvis‑
lostiach. A  sú tiež skvelí praktici: majú 
jasnú predstavu o tom, ako reálne dosiah‑
nuť to, čo si ideálne predsavzali. Keby sme 
si nerozumeli, nerobili by sme spolu.

Organizácia skúšok je netradičná. 
„Predskúšavali“ ste pred troma 
mesiacmi, teraz si to musíte 
pripomenúť.
Táto príprava Aidy je naozaj náročná. 
V  prvej polovici sezóny sa totiž musela 
urobiť generálna oprava javiskových tech‑
nológií v Sále opery a baletu, a tak sme na 
javisku nemohli skúšať. Aidu som režijne 

Režíroval si doposiaľ niekoľko 
opier Giuseppe Verdiho.  
V čom je pre teba Aida iná?
Až tak veľa ich nebolo, s  Verdim sme sa 
doteraz dosť „obchádzali“. Inscenoval 
som Falstaffa, Trubadúra a  Maškarný 
bál. Že by bola Aida nejakým zásadným 
spôsobom iná ako väčšina ostatných Ver‑
diho diel, to by som ani nepovedal. Určite 
sa v  jednotlivých Verdiho operách do istej 
miery líši vzťah vokálnych partov s inštru‑
mentálnymi, teda iná je miera dominancie 
a  spôsob prepojenia jedných či druhých, 
a rozdiel badať napríklad aj v tom, že Verdi 
sa postupne zdokonaľoval, pokiaľ ide o vnú‑
tornú hudobnodramatickú jednotu diela, 
teda hĺbku súvislostí hudobného elementu 
s  mimohudobným dejom. Ale jedno majú 
jeho opery spoločné. Je to Verdiho schop‑
nosť vytvárať pútavé individuálne ľudské 
príbehy. A  tie dokáže spravidla vložiť do 
zaujímavých spoločenských kontextov 
istej doby či krajiny. Takže z  tejto stránky 
platí: nie, Aida z tohto rámca nijako zvlášť 
nevybočuje. No predsa len je tu vec, ktorá 

je typická práve pre ňu. Je to uhrančivá 
atmosféra starého Egypta s pútavými scé‑
nami inšpirovanými životom tejto kultúry. 
Tento kolorit divákov fascinuje a od každej 
inscenácie Aidy očakávajú, že ho odokryje 
zaujímavým spôsobom.

Ja síce viem, ako uvažuješ a ako 
pripravuješ inscenáciu, napriek 
tomu sa za diváka provokatívne 
opýtam - bude Aida klasická alebo 
moderná?
Najprv musím povedať, že pri inscenáci‑
ách ma ani tak nezaujíma, či sú tradicio‑
nalistické alebo moderné, ale skôr to, či sú 
dobré alebo zlé. Lebo videl som už všetky 
kombinácie týchto kategórií a zlej inscená‑
cii nepomôžu ani tradície, ani ich popiera‑
nie. A okrem toho, aby som mohol odpove‑
dať, potreboval by som spoľahlivú definíciu 
moderného, ktorú stanoviť, ako vieme, je 
čoraz ťažšie. Možno to vyznie zvláštne, ale 
k  režijno ‑výtvarnej podobe pripravovanej 
inscenácie sme dospeli vlastne pri riešení 
celkom pragmatickej veci: Aida totiž nie je 

len operou veľ kých zborových scén. Dve 
tretiny tohto diela stoja práve na skvelých 
monológoch, dialógoch a ďalších „rozhovo‑
roch“ – teda áriách, duetách a  tercetách. 
Problém tkvie v tom, že tie veľ ké scény so 
sólami, zbormi a s tanečníkmi Verdi konci‑
poval naozaj veľ koryso, takže potrebujú 
veľ ký a  výškovo bohato členený priestor 
pre množstvo postáv. Ale rovnako sú tu 
potrebné aj dekorácie pre scény intímne. 
Väčšina predstavení Aidy teda trpí tým, 
že inscenátori s najlepším úmyslom posta‑
via obrovskú architektúru pre zbory, ktorá 
im však v  iných scénach prekáža a  ide 
proti ich atmosfére. Hľadali sme vhodné 
riešenie a  scénograf Marek Hollý prišiel 
so zaujímavou kinetickou dekoráciou. Jej 
pohyblivosť prináša potrebnú priestorovú 
variabilitu. Ako celok to pôsobí funkčne 
a v početných detailoch dekoratívne, keďže 
inšpirácie napríklad egyptskými reliéfnymi 
hieroglyfmi sú mimoriadne zaujímavé. Je 
takéto riešenie moderné? Alebo skôr kla‑
sické? Pravdupovediac, je mi to jedno, lebo 
sa mi zdá dobré.

Aida fascinuje  
svojím koloritom

rozhovor s režisérom pripravovanej
premiéry Verdiho Aidy

Pavlom Smolíkom

Od archeologického výskumu po operu je 
názov výstavy, ktorá je sprievodným podu‑
jatím k  pripravovanej inscenácii Verdiho 
opery Aida. Prezentuje kultúru starove‑
kého Egypta a  jeho výskum slovenskými 
egyptológmi. Priblíži ich prácu, ale aj svet 
starovekých Egypťanov, ktorý inšpiruje 
všetkých inscenátorov skvelého Verdiho 
diela.
Na výstave sa diváci môžu oboznámiť 
s  lokalitami, na ktorých pracujú naši 
archeo lógovia, získať cenné informácie 
o  ich práci a  objavoch a  tiež o  najdôleži‑
tejších historických postavách, ktoré žili 
v  povodí Nílu, a  staroegyptských bož‑
stvách, ktoré sú prezentované aj v samot‑
nom opernom diele.
Na vernisáži  výstavy budú inscenované 
obrazy inšpirované reáliami, životom 
a zvykmi z čias starovekého Egypta. Ukážu 
nám, prečo je Egypt darom Nílu a  ako sa 
v  krajine žilo, milovalo, bojovalo či umie‑
ralo. Oboznámia nás s  ľúbostnou lyrikou, 
ale aj vojenskou tematikou či s  rituálom 
„váženia srdca“, pri ktorom sa rozhodovalo 
o posmrtnom živote človeka.
Výstava, ktorú pripravil Ústav orientalistiky 
Slovenskej akadémie vied  ako dar Opere 
SND pri príležitosti pripravovanej inscená‑
cie Verdiho Aidy, potrvá od 3. do 31. marca 
2020. Bude inštalovaná pri Klube opera na 
prvom poschodí foyeru novej budovy SND.

Pozývame vás na vernisáž, ktorá 
sa uskutoční v utorok 3. marca 
2020 o 18.00 hod. vo foyeri no-
vej budovy s uvedeným zaujíma-
vým programom.

Nasledujúci deň po vernisáži, v  stredu 
4. marca o 9.00 hod., zopakujeme program 
vernisáže pre školy. ps, vd

Tajomný
Egypt

Giuseppe Verdi 
Aida

Hudobné naštudovanie Jaroslav Kyzlink
Dirigenti Jaroslav Kyzlink, 
Dušan Štefánek
Réžia Pavol Smolík
Zbormajster Pavel Procházka
Scénograf Marek Hollý
Kostýmy Ľudmila Várossová
Choreografia Jaroslav Moravčík
Dramaturgia Martin Bendik

Účinkujú Andrea Danková, 
Maida Hundeling, Adriana Kohútková, 
Mária Porubčinová, Monika Fabianová, 
Terézia Kružliaková, Michaela Šebestová, 
Rafael Alvarez, Boldizsár László, 
Michal Lehotský, Ján Galla, Ondrej Mráz, 
Jozef Benci, Peter Mikuláš, 
Daniel Čapkovič, Aleš Jenis, 
Sergej Tolstov a i.
Spoluúčinkujú
orchester a zbor Opery SND 
a členovia Baletu SND

Premiéry 13. a 14. marca 2020
nová budova SND | Sála opery a baletu

postavil v  septembri a  októbri, pretože 
teraz, po oprave, ide na scénu projekt za 
projektom a  celý skúšobný proces by sa 
nestihol. Nie je to ani zďaleka ideálne, ale 
všetci kolegovia sa k tejto situácii postavili 
s  maximálnou profesionalitou a  počas tej 
prestávky – ako sa teraz ukazuje – sa toho 
z  naskúšaných scén našťastie nič pod‑
statné „nestratilo“.

Operu hudobne naštuduje 
Jaroslav Kyzlink…
Pripravovali sme spolu už viac inscenácií. 
Dirigent Kyzlink je vynikajúci muzikant a vie 
si skvelo zorganizovať prácu. To je zvlášť 
pri takomto komplikovanom študijnom pro‑
cese mimoriadne dôležité. A  vie vytvoriť 
dynamickú pracovnú atmosféru bez kon‑
traproduktívnych stresov.

Posledná otázka: Budú aj slony? 
A ak áno, koľko?
Nezmestia sa do police v rekvizitárni – takže 
bez slonov…

Pavol Smolík, REŽISÉR,
v rozhovore 
s Martinom Bendikom,
dramaturgom Opery SND
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Vedenie Opery SND sa rozhodlo po dlhšom 
čase vrátiť do hracieho plánu výnimočné 
diela Giacoma Pucciniho, jednoaktovky 

Návrat Pucciniho
Plášť/Gianni Schicchi

Pred rokom sme na prvý aprílový deň pripravili operno ‑baletný galavečer, 
ktorý sa svojím programom, ale aj náladou viazal na populárny prvoaprílový 
dátum. Tento rok, v stredu 1. apríla, na túto novozaloženú tradíciu nadvia‑
žeme. Tentoraz koncertom Opery SND, na ktorom vystúpia sólisti, orches‑
ter Opery SND a hostia nášho operného súboru.
Iste ste niekedy v živote boli na takzvanom výchovnom koncerte. Myslíte 
si, že je po ňom človek vychovanejší? Môže poslucháčovi spôsobiť taký 
kultúrny šok, že sa mu o ňom až sníva? Keby mal človek k dispozícii jedinú 
hodinu života, mal by ju stráviť na výchovnom koncerte?
To všetko sú vážne otázky, na ktoré chceme prvého apríla spolu s  vami 
hľadať odpovede.

ps

Ilustračný obrázok ‘La Loge au Mascaron doré’,

Henri de Toulouse -Lautrec, 1894, Rijksmuseum

„Scénograf má inšpirovať režisérov, provo-
kovať hercov a prekvapiť divákov.“
Prestížne ocenenie – Mimoriadnu cenu Kriš‑
táľového krídla získal na 23. ročníku me dzi‑
národne uznávaný slovenský divadelný 
a  filmový scénograf, kostýmový výtvarník 
a pedagóg VŠMU prof. Jozef Ciller.
Ako scénický výtvarník prispel konceptu‑
álnym videním dramatickej skutočnosti 
a  objavovaním nových scénografických 
možností k  obohateniu a  uznaniu tejto 
disciplíny. Jeho kvality dlhodobo oceňuje 
odborná kritika, ktorá ho vníma ako zakla‑
dateľa špecifickej akčnej scénografie 
a  následne scénografického statického 
dynamizmu.
Jozef Ciller sa venuje divadlu, televízii, 
filmu, architektonickým a výstavným pro‑
jektom. Spolupracoval aj s  významnými 
slovenskými a  českými režisérmi ako 
Evald Schorm, Jiří Menzel, Vladimír Sís, 
Peter Scherhaufer, Ivan Balaďa, Jozef 
Zachar, Dušan Hanák či Štefan Uher, 

Bohatá tradícia talianskych piesní sa bez‑
pochyby už po stáročia inšpiruje horúcimi 
slnečnými lúčmi a  mohutnými príbojmi 

v  SND s  Mariánom Chudovským, Petrom 
Mikulíkom či Ľubomírom Vajdičkom. Bol 
výtvarníkom a šéfom výpravy v SKD Mar‑
tin, pracoval ako scénograf alebo pedagóg 
v 20 krajinách sveta.
So SND spolupracoval Jozef Ciller 
ako scénograf napr. na komédii Ivana  
Turgeneva Mesiac na dedine, operách 
Giuseppe Verdiho Macbeth, Georgesa 
Bizeta Carmen, shakespearovskej komé‑
dii Veselé paničky windsorské, komédi‑
ách Georgesa Feydaua Tak sa na mňa 
prilepila, Johanna Nepomuka Nestroya  
Pán Mimo či na modernej historickej 
dráme Viliama Klimáčka Sissi – Úteky 
Alžbety Rakúskej.
Krištáľové krídlo za rok 2019 v  kategó‑
rii Divadlo a  audiovizuálne umenie dostal 
herec Juraj Kukura za pozoruhodný 
herecký výkon v divadelnej inscenácii Bib-
lia v bratislavskom Divadle Aréna.

peš
Foto Pavol Harum

kladom takej inšpirácie je známa pieseň 'O, 
sole mio, ktorá v sebe spája tieto špecifické 
črty, ale prináša aj zvláštnu melanchóliu 
nešťastnej lásky. A  to je druhá charakte‑
ristika, ktorú môžeme nájsť v zľudovených 
talianskych piesňach, ale aj v  operných 
dielach autorov z Apeninského polostrova: 
prítomnosť silných emotívnych príbehov 
a vášní. Za priehrštie z nich vybrali tvorco‑
via koncertu, na ktorý si jubilant Miroslav 
Dvorský pozve svojich hostsvojich hostí. 
Tí vám s rovnakým šarmom ponúknu večer 
plný talianskej ľudovej melodiky, romantic‑
kých kantilén, vášnivých tancov a typickej 
južanskej náruživosti!
Záštitu nad touto slávnosťou prevzal jeden 
z najlepších svetových tenoristov, ktorému 
patrili najprestížnejšie operné scény – 
Peter Dvorský.
Neapolské piesne sú na programe 3. apríla 
2020 v historickej budove SND.

mm

Foto Zdenko hanout

Prvoaprílové gala
aj tento rok

Krištáľové krídlo pre Jozefa Cillera

Neapolské
piesne

Plášť a  Gianni Schicchi. Taliansky maj‑
ster ich skomponoval v  snahe prezento‑
vať rôznorodosť talianskej opernej formy 

a  zaradil k  nim aj operu Sestra Angelika. 
Pôvodne sme operný večer koncipovali ako 
veľ kú prezentáciu Pucciniho jednoaktoviek 
pod názvom Triptych s  uvedením všet‑
kých troch operných diel v  réžii Romana 
Poláka. Tento raz sme sa rozhodli akcen‑
tovať dramatický aspekt a Pucciniho diela 
sme ponechali v napätom kontraste veris‑
tickej krvavej drámy a  buffóznej komédie 
z  proveniencie commedie dell'arte, bez 
opery Sestra Angelika, ktorá má skôr ora‑
toriálny nádych. Na zaujímavom opernom 
večere v  piatok 20. marca sa v  historickej 
budove SND predstavia poprední sólisti 
Miroslav Dvorský, Adriana Kohútková, Ser‑
gej Tolstov, Gustáv Beláček, Eva Hornyá‑
ková, Róbert Smiščík a ďalší pod taktovkou 
Martina Leginusa. Nasledujúce predstave‑
nia do konca aktuálnej divadelnej sezóny sú 
na programe 8. a 9. apríla a 6. mája 2020.
 mb

Foto Anton Sládek

morských vĺn, ktoré akoby dávali spevnosti 
tamojších ľudí zvláštnu, pre Talianov prí‑
značnú sviežosť a  energiu. Typickým prí‑

Plášť, Adriana Kohútková, Miroslav Dvorský



Operné štúdio SND 
inšpirujúca výzva

orchester a zbor
opery SND

34 35

Dirigent Rastislav Štúr si pred svojím 
nástupom na pozíciu riaditeľa Opery SND 
v  roku 2018 uvedomil, aké je dôležité zís‑
kať pre operu nových divákov, ale aj nových 
tvorcov, čo zdôraznil aj vo svojej koncepcii. 
Táto myšlienka našla ohlas aj v  projekte 
Operného štúdia SND, ktorý sa inšpiroval 
vzormi zo  svetových operných scén. Bol 
som poctený dôverou pána Štúra a  ako 
mladý operný režisér som sa s  nadšením 
pustil do vytvárania novej platformy pre 
mladých umelcov, ktorí takto dostávajú 
príležitosť získať skúsenosti a  istým spô‑
sobom sa etablovať na prvej scéne profesi‑
onálneho divadla.
Naším zámerom je vytvoriť priestor pre 
alternatívne komorné operné divadlo 
v  zmysle dramaturgickom aj realizačnom. 
Dramaturgia Operného štúdia SND sa 
zameriava na uvádzanie štýlových období, 
ktoré reprezentuje obdobie baroka, klasi‑
cizmu, ale aj 20. storočia a  súčasnej oper‑
nej tvorby. Stanovy Operného štúdia SND 
hovoria o  tom, aby výraznú líniu dramatur‑
gie tvorili slovenskí skladatelia 20. storočia 
a súčasní tvorcovia.
Podľa tohto dramaturgického kľúča máme 
v  úmysle uviesť každý rok dve štýlovo 
odlišné operné diela. V  rovine realizačnej 
chceme prichádzať s nekonvenčnými insce‑
načnými poetikami režisérskych a  výtvar‑
ných koncepcií. Naším cieľom je zameranie 
sa na mladých slovenských aj českých spe‑
vákov, absolventov umeleckých škôl, ktorí 
si postupne vybudujú repertoár, dostanú 
možnosť pracovať s režisérmi, dirigentmi či 
renomovanými interpretmi.
Program Operného štúdia SND je posta‑
vený na mesačných kurzoch, tvorivých 
dielňach zameraných na herectvo, spev, 
javiskový pohyb, tanec, prácu s  režisé‑
rom a  dirigentom. Od začiatku divadelnej 
sezóny sa mladí frekventanti Operného 
štúdia SND už stretli s  poprednými osob‑
nosťami našej činohry Emíliou Vášáryo‑
vou, Robertom Rothom, českou režisérkou 

Magdalénou Švecovou, slovenskou choreo‑
grafkou Michaelou Motlochovou a českými 
opernými hviezdami Adamom Plachetkom a 
Markétou Cukrovou.
Do konca aktuálnej sezóny sú naplánované 
stretnutia so slovenskou divou belkanta 
Gabrielou Beňačkovou, jedným zo súčas‑
ných najvýraznejších tenoristov svetovej 
scény Pavlom Bršlíkom, skvelým svetobež‑
níkom, sólistom Opery SND prof.  Petrom 
Mikulášom, umeleckým vedúcim súboru 
Musica aeterna Petrom Zajíčkom a výbor‑
nou hlasovou pedagogičkou Vlastou Hude‑
covou.Výsledkom každého workshopu je 
krátka prezentácia.
Operné štúdio SND uzavrie prvú sezónu 
dvoma jednoaktovými operami – od baro‑
vého skladateľa Henryho Purcella Dido 
a  Aeneas a  slovenského autora Jozefa 
Grešáka Zuzanka Hraškovie, ktorej lib‑
reto je inšpirované literárnou predlohou  
P.  O. Hviezdoslava. Premiéry sú napláno‑
vané na 22. a  23. mája 2020 v  historickej 
budove SND.
Operné štúdio SND bude pri realizácii pro‑
jektu úzko spolupracovať s Hudobným cen‑
trom a Slovenským mládežníckym orches‑
trom, ktorý bude sprevádzať obidve operné 
inscenácie pod umeleckým vedením Petra 
Zajíčka.
Zaujímavou „pridanou hodnotou“ je pre 
členov Operného štúdia SND možnosť 
účinkovať v  niektorých projektoch alebo 
predstaveniach Opery SND: napríklad na 
Mikulášskych koncertoch, Silvestrovskom 
koncerte, ale aj galapredstavení k  100. 
výročiu SND či na Prvoaprílovom koncerte. 
Dvaja z  aktuálnych členov budú účinko‑
vať v  pripravovanej inscenácii opery W. A. 
Mozarta Figarova svadba, ktorá má pre‑
miéru v júni 2020.
Kto sú členovia Operného štúdia SND? 
Vybrali sme ich na konkurze, na ktorý prišlo 
vyše osemdesiat uchádzačov zo Sloven‑
ska i  z  Česka. Z  množstva talentov sme 
vybrali desiatich, ktorí absolvujú ročnú 

prax. Prvými členmi Operného štúdia SND 
sú Jarmila Balážová, Aneta Bendová, 
Terezka Maličkayová, Eva Kývalová, Andrea 
Pietrová, Jana Vondrů, Zuzana Weiserová, 
Adam Nádler, Juraj Kuchar, Matúš Šimko. 
Veríme, že sa nám podarí vytvoriť kvalitný 
štartovací priestor pre ich úspešnú kariéru.
V  nasledujúcom období rátame s  tým, 
že oslovíme ďalších mladých záujemcov, 
a  veríme, že  naše výsledky zaujmú publi‑
kum i  odborníkov entuziazmom a  umelec‑
kou kvalitou.

Marek Mokoš,
vedúci Operného štúdia SND

Opera SND môže ponúkať svojim divákom 
zaujímavé inscenácie so špičkovými umel‑
cami len v  spolupráci s  kolektívnymi tele‑
sami súboru. Orchester Opery SND a zbor 
opery SND sú reprezentatívnymi zložkami 
súboru, ktoré už sto rokov sprevádzajú 
úspechmi dejiny našej prvej scény. Neje‑
den špičkový dirigent vyzdvihol dôležitý 
zástoj kvalitného orchestra a  zboru SND, 
pričom sa netajili tým, že práve tieto zložky 
súboru boli často nosnými piliermi úspeš‑
ných inscenácií. S telesami spolupracovali 
počas storočnej histórie divadla reno‑
movaní dirigenti ako Milan Zuna, Oskar 
Nedbal, Karel Nedbal, Ladislav Holoubek, 
Tibor Frešo, Zdeněk Košler, Ondrej Lenárd, 
Jonas Alexa či János Kovács, Nello Santi.

Hneď na začiatku existencie SND, už v roku 
1925, prišiel dirigovať do Bratislavy skla‑

dateľ Pietro Mascagni svoju operu Sed-
liacka česť a  Leoncavallovu operu Kome-
dianti a tiež Verdiho Aidu. Richard Strauss 
dirigoval v  roku 1929 svoju operu Elektra 
a  Gavaliera s  ružou a  veľmi pochvalne 
sa vyjadril o  našom súbore. V  roku 1935 
odvysielal francúzsky rozhlas v  priamom 
prenose premiéru bratislavského naštu‑
dovania Šostakovičovej opery Katarína 
Izmajlovová.
V novodobej histórii súboru mal na úspechu 
Opery SND aj pri hosťovaniach v zahraničí 
výrazný podiel aj orchester a  zbor našej 
opery; spomeňme prelomovú inscenáciu 
Gounodovej opery Faust a  Margaréta 
v  réžii Jozefa Bednárika, ktorej úspech 
korunovalo víťazstvo na Medzinárodnom 
opernom festivale v  Edinburghu (1990), 
kde sa náš Faust a Margaréta stal najlep‑
šou inscenáciou sezóny v Európe.

Orchester a  zbor participoval na úspeš‑
ných hosťovaniach súboru v  mnohých 
krajinách Európy, v  Izraeli, v  Japonsku. 
K  posledným výnimočným patrí účinkova‑
nie vo Francúzsku s inscenáciou Hoffman-
nových poviedok v  roku 1996. Náš súbor 
uviedol túto inscenáciu, opäť v réžii Jozefa 
Bednárika, v  Paríži osemkrát (!) v  Opéra 
Comique, v  divadle, kde inscenácia mala 
svoju svetovú premiéru.

Súčasný orchester Opery SND má 118 
stálych členov a zbor 63 členov.
Šéfdirigentom je Rastislav Štúr, stálymi 
dirigentmi Dušan Štefánek, Martin Legi‑
nus, Ondrej Olos, Branko Ladič. Hlavným 
zbormajstrom je Pavel Procházka, zbor‑
majstrom Ladislav Kaprinay.
 iz
foto zuzana fischerová

Markéta Cukrová

Adam Plachetka 
Foto Ivan Ölvecký
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Možno tieto nádherné verše z Maríny, naj‑
dlhšej ľúbostnej básne na svete, ktorú 
napísal Andrej Sládkovič v  roku 1844 (vy‑
šla o  dva roky neskôr), vyjadriť tancom? 
Odpoveďou je nové komorné dielo mladej 
slovenskej choreografky Kristíny Borbé‑
lyiovej Paulin, ktorá pôsobí v Hamburskom 
balete Johna Neumeiera, kde má za sebou 
úspešný choreografický debut. V  SND sa 
predstaví novým triom Marína. Vzniklo 
špeciálne na oslovu storočnice v podaní só‑
listov Baletu SND Andreja Szaba, Klaudie 
Görözdös, Glena Lambrechta a herca Čino‑
hry SND Roberta Rotha.

Ktorí pedagógovia formovali 
tvoje tanečné umenie?
Na konzervatóriu to bola Irina Čierniko‑
vá, vynikajúca pedagogička, uviedla ma 
do sveta baletu a  otvorila mi oči v  zmysle 

choreo grafie nám dáva priestor na vlastnú 
kreativitu, aby sme to mohli zatancovať 
tak, ako to cítime – vedieme s ním dialóg.

V koľkých inscenáciách tancuješ?
Takmer vo všetkých. Máme okolo stodvad‑
sať predstavení ročne. Túto sezónu nás 
čaká turné do Baden ‑Badenu, Salzburgu, 
do talianskych Benátok i  Spoleta. Na ďal‑
šiu sezónu je plánovaný zájazd do Japon‑
ska, Nemecka, budeme účinkovať vo Viedni 
i v španielskej Granade.

Čo bolo impulzom na vznik tvojej 
prvej choreografie?
V Hamburg Ballete sa konal projekt Young 
choreographers krátko po tom, čo mi 
zomrel starý otec. Potrebovala som sa 
s tým vyrovnať, bola som plná emócií. Prvú 
choreografiu som venovala jeho pamiatke 
a  nazvala som ju Oratio – Modlitba. Spo‑
mínam si, ako ma po predstavení pristavil 
John Neumeier a povedal mi: „Kristína, veľ-
mi, veľmi dobre, musíš v tom pokračovať!“ 
Odvtedy robím veľa projektov v  divadle aj 
mimo divadla s  tanečníkmi tohto súboru. 
Moje choreografie uviedli na scénach na‑
príklad na Sardínii alebo v Janove, kde som 
vytvorila choreografiu inšpirovanú Dan‑
teho Božskou komédiou. Pre gala v  roku 
Mozartovho výročia som pre uvedenie 
v  Salzburgu pripravila choreografiu z  Mo‑
zartovo života v  interpretácii svetozná‑
mych tanečníkov Marie Eichwald a Alexan‑
dra Riabka. Momentálne som inšpirovaná 
životom Michelangela, premiéra tejto cho‑
reografie bude v marci v Hamburgu. V spo‑
lupráci s  Natáliou Horečnou pripravujem 
pre prvých sólistov Hamburského baletu 
Silviu Azzon a  Alexandra Riabka choreo‑
grafiu s  názvom Narciss a  Echo do Kuala 
Lumpur. Pracujem na novom diele tiež so 
sólistami Hamburského baletu v  Janove. 
Literárna predloha je pre mňa veľmi dôleži‑
tá. Príbehy spájajú ľudí.

Dueto, ktoré si uviedla pred 
rokom na večere VŠMU a Baletu 
SND, si pôvodne vytvorila pre 
Hamburský balet?
Celý balet sa volá Ovid a je inšpirovaný rím‑
skym básnikom Ovidiom a jeho básňou Me-
tamorfózy. V Bratislave som uviedla druhú 
časť tohto baletu Eros a Psyché.
Premiéra bola v Kampnagel, najväčšom ne‑
závislom divadle v Hamburgu.

Potešila ťa ponuka od riaditeľa 
Baletu SND Jozefa Dolinského 
vytvoriť dielo na galavečer?

nazerania na tanec. Odovzdala mi toho 
veľmi veľa, bola mojou druhou mamou. Po 
piatich rokoch mi pedagogička Klára Ško‑
dová odporučila, aby som vyskúšala školu 
v Hamburskom v balete Johna Neumeiera, 
kde nedávno študovala a  pôsobila Natália  
Horečná. Vedela, že je to vynikajúca škola 
aj divadlo, a  preto som to skúsila – prijali 
ma. Po troch rokoch štúdia som hneď do‑
stala angažmán do súboru. Dva mesiace 
som bola praktikantkou a  potom som zís‑
kala miesto v „corps de ballet“, stala som 
sa členkou baletného súboru.

Začiatky v Hamburgu zrejme 
neboli najľahšie…
Boli veľmi ťažké a  zložité. Keď som priš‑
la do Hamburgu, mala som pätnásť rokov. 
Nehovorila som po anglicky, z nemčiny som 
ovládala len základy. Zrazu som bola preč 
od rodičov, rodného domu, rodinného zá‑
zemia, bývala som na internáte, kde som 
nikoho nepoznala. Na druhej strane mi toto 
obdobie dalo veľa sily, naučilo ma byť samo‑
statnou, vedieť sa v živote prebiť. Aj moje 
začiatky v  divadle boli veľmi náročné. Po‑
ciťovala som veľ ký rozdiel medzi divadlom 
a  školou. Keď sa učíte záskok za niekoho, 
musíte ukázať, že ste rýchly a že ste schop‑
ný niekoho zastúpiť. Našťastie, Hamburg 
Ballet je jedinečný, je to jedna veľ ká rodina. 

Mimoriadne! Som veľmi šťastná, je to pre 
mňa česť, že sa môžem prezentovať doma 
so svojou choreografiou a navyše pri takej 
výnimočnej príležitosti, akou je storočnica 
SND. Teším sa na prácu s tanečníkmi ba‑
letného súboru v SND.

Námet si si tentoraz nevyberala 
sama. Dokázala si sa stotožniť  
so Sládkovičovou poéziou? Aký 
máš vzťah k poézii?
Báseň Marína je pre mňa silnou inšpirá‑
ciou. Sústredila som sa na svet poézie, 
ale aj reálny život. Mohla som vychádzať 
aj zo skutočných udalostí, lebo dielo má 
autobiografické prvky. Bude to Marína, 
akú ju vidím ja. Použila som kontrast sve‑
ta reálneho a ireálneho/imaginárneho. Svet 
v Sládkovičovej básni, srdci a myšlienkach. 
Zapojila som ešte jednu postavu, posta‑
vu jeho vnútorného hlasu, jeho myšlienok. 
Tento tanečník bude na scéne tiež celý čas 
a stvárňuje poetove emócie. Príbeh má na‑
toľ ko inšpiroval, že chcem na ňom aj ďalej 
pracovať.

Podkladom k tvojej choreografii 
je Adagio molto poco tenuto 
zo Symfónie F dur od Alexandra 
Moyzesa…
Moyzesovu hudbu mi ponúkol pán Dolinský. 
Podľa mňa sa svojím obsahom a atmosfé‑
rou veľmi hodí k téme. Má v sebe napätie, 
opatrnosť, ale aj absolútnu vášeň. Presne 
ako emócie, s ktorými som pracovala. Je to 
ako malý plameň, z ktorého vzbĺkne oheň.

S kým spolupracuješ na tomto 
novom komornom diele?
Kostýmy navrhne Pascal Schmidt, môj bý‑
valý kolega a blízky priateľ z Hamburgu, mi‑
moriadne nadaný výtvarník. Scénu a svetlá 
si rada robím sama. Čo sa týka choreogra‑
fie a skúšania, som rada, že mojím asisten‑
tom je môj manžel Joel Paulin, ktorý mi radí 
a je pre mňa veľ kou oporou.

Presvedčila som sa, že pri tvorbe 
choreografií kladieš veľký dôraz 
na emócie…
Láska, vášeň, nenávisť sú súčasťou vzťa‑
hu. Tanečníkom vždy hovorím, aby svoju 
rolu netancovali, ale aby ju prežívali… Za‑
kladám si na pravde.

Aké sú tvoje choreografické am-
bície, sny?
Žijem tu a teraz, nie minulosťou alebo bu‑
dúcnosťou. Vždy sa snažím vyťažiť maxi‑
mum z každého dňa. Každá minúta je vzác‑

Vládne tu prajná atmosféra, tanečníci si 
navzájom pomáhajú, podporujú sa. Všetci 
mi od začiatku pomáhali, doúčali ma cho‑
reografie. V tom to bolo krásne!

Pracovala si s Johnom Neumeie-
rom. Ako by si charakterizovala 
jeho choreografie, v čom sú  
výnimočné?
Pre mňa je John Neumeier žijúcou legen‑
dou, geniálnym choreografom. Je mimo‑
riadne vzdelaný, na ideových skúškach 
tanečníkom vždy dopodrobna vysvetlí, 
o čom je jeho dielo, dopodrobna porozprá‑
va všetko o postavách, príbehu, dobe, aby 
sme pochopili význam diela a  jeho zámer. 
Dokážeme ho počúvať celé hodiny, je to veľ‑
mi inšpirujúce. Študoval anglickú literatúru 
a divadelnú vedu na Marquette University, 
azda preto vždy pracuje s literárnymi pred‑
lohami. Ide absolútne do hĺbky nielen z po‑
hľadu deja, ale dokáže vynikajúco rozprávať 
o autorovi a jeho význame v kontexte doby. 
Popri choreografii si John Neumeier navr‑
huje aj scénu, svetlá a kostýmy. O zážitkoch 
a skúsenostiach zo spolupráce s ním, vlast‑
ne teraz už počas desiatich sezón v  jeho 
súbore, by som mohla rozprávať celé hodi‑
ny. John sa pre mňa stal mentorom a práve 
on vo mne uvidel talent choreografa. Spolu‑
práca s ním je veľmi inšpirujúca, pri tvorbe 

na, ako hovorí môj otec. Samozrejme, je dô‑
ležité mať aj plány, ja som veľmi pracovitý 
človek a každá ponuka je pre mňa výzvou.
Mojím hlavným cieľom je ukázať ľuďom 
krásu tanca, dojať ich, dotknúť sa ich emó‑
ciou. Priniesť posolstvo. Ak sa tak stane 
a  z  predstavenia odchádza aspoň jeden 
divák, ktorého sa dotkne krása a myšlien‑
ka a bude o tom rozmýšľať, znamená to pre 
mňa veľmi veľa.

Čo robíš, keď netancuješ?
Veľa čítam, pozerám filmy. Otec je kamera‑
man a mama je filmová kritička, takže som 
odmalička vo filmárskom prostredí. Teraz 
často cestujem, chodím na Slovensko, pre‑
tože študujem na VŠMU. A  vlastne voľný 
čas takmer nikdy nemám. Keď môžem, tak 
sa venujem hľadaní hudby k novým choreo‑
grafiám alebo ich tvorím. Je to pre mňa ako 
kyslík, stále pracujem.

Komu vďačíš za to, čím si?
Jednoznačne mojej rodine! Starému otcovi, 
ktorý vo mne prebudil lásku k  baletu a  ku 
klasike; otcovi, ktorý mi vždy pomáha spra‑
viť rozumné rozhodnutia; mame za pomoc 
pri výbere námetov; babičke za to, že vo 
mne vzbudila umelecké cítenie a viedla ma 
k literatúre a maliarstvu. A môjmu manže‑
lovi za nekonečnú podporu. Bez rodiny by 
som nebola tam, kde som.

Kristína Paulin,  
baletka a choreografka
v rozhovore s Evu Gajdošovou,
dramaturgičkou Baletu SND

foto archív k.p.

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,
možno mi ruku nedostať,

možno mi v diaľ ky žiaľne utieknuť,
možno mi nemilým ostať,

možno mi ústam smädom umierať,
možno mi žialiť v samote,

možno mi život v púšťach zavierať,
možno mi nežiť v živote,

možno mi seba samého zhubiť: -
nemožno mi ťa neľúbiť!

Zakladám si na pravde
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Kto vás vtedy do baletu SND 
prijímal?
Angažoval ma vtedajší riaditeľ divadla, 
národný umelec Andrej Bagar. Bol veľ‑
kým priaznivcom baletu. Nevynechal ani 
jedno predstavenie. Vždy sme si to overili 
z javiska cez dierku v opone, či sedí vo svo‑
jej lóži, a  hneď sme si posúvali správu: 
Bagar je v  divadle! Všetci,  najmä chlapci 
sa okamžite poriadne nalíčili, lebo tí mali vo 
zvyku len trošku si napudrovať nos a mys‑
leli si, že to stačí. Ale pán riaditeľ chodil 
počas prestávky medzi nás a hovoril: „Kde 
máte tielku, nabudúce bude pokuta!“ Bol 
prísny, ale balet mal rád. A mne sa už počas 
prvej sezóny darilo dobre.

Kto v tom čase viedol balet? 
Aké boli vaše prvé tanečné 
príležitosti?
V  sezóne 1947/1948, keď som nastúpila, 
bol šéfom a  choreografom baletu Rudolf 
Macharovský. Keď videl, že sa rýchlo učím, 
hneď mi dal nejaký záskok. Robila som naj‑
skôr drobné úlohy, napríklad šaša v  Kar-
nevale, potom čoraz väčšie, lebo videl, že 
nemám v technike problémy. Bolo to vďaka 
Elle Fuchsovej ‑Lehotskej, ktorá ma tech‑
nicky skvele pripravila, a  tak mi pribúdali 
nové príležitosti. Koncom prvej sezóny 
sme mali kvalifikačné skúšky. Vedenie pri‑
zvalo známeho choreografa a  šéfa baletu 
z Brna pána Iva Váňu Psotu, aby predsedal 
porote. Na základe kvalifikácie ma vybrali 

do premiéry novej trojačky Rhapsody in 
blue od Gerschwina, Ravelovho Bolera 
a  Stravinského Petrušku. Bolero vytvo‑
ril Macharovský, choreografom baletov 
Petruška a Rhapsody in blue bol Miroslav 
Kůra, slávny tanečník, výborný choreo‑
graf a pedagóg. V trojačke tancoval hlavné 
postavy a s partnerkou, pani Eliškou Slan‑
covou, bol neprekonateľný. V prvých dvoch 
dielach som už robila sóla v duetách a tri‑
ách. Ocitla som sa medzi skúsenými taneč‑
nicami a  v  Petruškovi som dokonca mala 
malé sólo na špičkách a s trianglom v ruke, 
vždy v hudobnej pauze som musela udrieť 
do triangla a  tanec pokračoval. Pamätám 
si, ako mi náš dirigent Tibor Frešo od pultu 
povedal: „Neponáhľaj sa!“ To bol môj začia‑
tok, prvá premiéra, na ktorej som tancovala 
väčšiu úlohu. Cítila som sa ako v  sied‑
mom nebi, lebo naraz som mala miesto 
v  šatni, dostala som pridelené líčidlá, tzv. 
tielky, červeň na tvár a ceruzky.

V akých priestoroch ste skúšali?
V tom čase sme mali baletnú sálu v Redute. 
Bola tam jedna veľ ká dámska šatňa a jedna 
malá pánska šatňa. Jediné umývadlo bolo 
v pánskej šatni, so studenou vodou, žiadne 
sprchy. O  tanečnej odpruženej podlahe 
a baletizole sme ani len nesnívali. Jednodu‑
cho sparťanské podmienky, a  tak nečudo, 
že sme sa ponáhľali domov osprchovať.

Tancovali ste hlavné postavy 
v desiatkach baletov. Ktoré 
z nich boli z vášho pohľadu 
najvýznamnejšie?
Prvou hlavnou postavou bola v  roku 1950 
Swanilda v  Coppélii v  choreografii Sta‑
nislava Remara. Bolo pre mňa cťou tanco‑
vať po boku významnej generácie sólistov, 
akými boli Eva Jaczová, Galina Basová, 
Florentína Lojeková, Tamara Isičenko, 
Maria Dvorská, Jarmila Manšingrová, 
Žofia Červenáková, Trúda Tašká, Stanislav 
Remar, Jozef Zajko, František Dvorský, 
Ján Mňačko a  ďalší. Bolo to v  čase, keď 
odišiel z divadla Rudolf Macharovský, Miro‑
slav Kůra s  budúcou manželkou, vtedy 
ešte s  partnerkou Jarmilou Manšingro‑
vou do Košíc. Novým šéfom sa stal Sta‑
nislav Remar, veľmi talentovaný, pracovitý 
choreo graf. V  Coppélii som tancovala so 
svojím budúcim manželom Milanom Heré‑
nyim, ktorý tancoval môjho snúbenca. 
Ďalšou nádhernou rolou bola Popoluška 
v Remarovom rovnomennom balete. Po nej 
mi pán Remar zveril dvojrolu Odetty ‑Odílie 
v  Labuťom jazere. To bola moja vysnívaná 
rola, prijala som ju s  radostným prekva‑
pením (tancovala som ju potom veľakrát, 
naposledy, keď som mala 42 rokov). Prvým 
mojím partnerom v  tejto úlohe bol Vla‑
dimír Marek. Zaremu v  Bachčisarajskej 
fontáne som naštudovala, keď som čakala 
dvojčatá, svojich synov. Nasledoval balet 
Asafieva Plamene Paríža, kde som stvár‑

Nechýba na žiadnej premiére či baletnom 
gala. Ešte pred piatimi rokmi stála na javisku 
SND v  balete Jozefa Dolinského Z  roz-
právky do rozprávky. Patrí do generácie 
prvých slovenských sólistov, absolventov 
súkromnej školy Elly Fushcovej ‑Lehotskej. 
V storočných dejinách slovenského baletu 
zaujíma významné miesto ako jedna z naj‑
pozoruhodnejších primabalerín baletu 
SND. V máji sa dožíva krásneho životného 
jubilea – Augusta Herényiová.

Pani Gusta, aké sú vaše prvé 
spomienky spojené s tancom?
Keď som bola ešte veľmi malá, dostala som 
staré špičky maminej známej, ktorej dcéra 

chodila do baletu. Boli mi o tri čísla väčšie, 
takže som si ich vypchala vatou a skúšala 
som v nich tancovať doma v kuchyni. Mama 
sa tomu prizerala, bolo to vlastne moje prvé 
vystúpenie. Prvým baletom, ktorý som ako 
malé dieťa videla, bola Šeherezáda s Mimi 
Vasilievnou a Fridrichom Fussegerom. Keď 
som zbadala všetky tie svetlá, kostýmy 
a tanečné výkony – zatajil sa mi dych, zatú‑
žila som po javisku.

Kam viedli vaše prvé kroky 
na balet?
V  dvanástich ma moja priateľ ka priviedla 
do baletnej školy k  pani Elle Fuchsovej‑
‑Lehotskej. V škole, ktoré mala v Bratislave 

vynikajúce meno, vyučovala balet, step 
a  dokonca akrobatiku. Všimla si, že mám 
talent, tak sa mi začala viac venovať. Po 
troch rokoch mi povedala: „Ty musíš tanco-
vať, ty budeš tancovať!“ Hneď prvý rok ma 
Ella vzala na turné po Slovensku, ona tan‑
covala na špičkách, jej syn Juraj stepoval… 
a ja som za svoje vystúpenie dostávala ako 
dvanásťročná malý honorár, bolo to také 
malé vreckové. Keď som mala asi šestnásť 
rokov, vybrala pani Fuchsová zopár talento‑
vanejších dievčat a  povedala nám, že nás 
pripraví na konkurz do divadla. Cvičili sme 
každé ráno, aby sme mohli ísť na konkurz 
do SND, niektoré dievčatá išli do Košíc do 
Štátneho divadla.

rozhovor s primabalerínou Augustou Herényiovou

radosť každé ráno
prísť na tréning

Augusta Herényiová

Laurencia (1958), Augusta Herényiová ́(Laurencia)
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nila postavu herečky, bola to herecky aj 
tanečne náročná rola. Remar mi dal veľmi 
veľa príležitostí.

V rozhovore so Stanislavom 
Remarom, ktorý som pripravila 
pre časopis Tanec k jeho 
90. narodeninám, hovorí, 
že sa mu s vami veľmi dobre 
spolupracovalo.
Čítala som ten rozhovor, spomína tam aj 
Manšingrovú, že sa „točila ako vrtuľa“, čo 
bola pravda. Myslím, že ma mal rád, aj keď 
býval veľmi prísny, snažil sa byť spravod‑
livý. Viedol tréningy a vždy nás povzbudzo‑
val: „Ješte jednou, jedinkát, ješte jednou!“ 
Bol neúnavný, zastával tri profesie – šéfa, 
choreografa aj sólistu a do svojich baletov 
navrhoval aj kostýmy. Bol veľmi pracovitý. 
Mala som ho rada, ja som dobre vychádzala 
so všetkými choreografmi, nemala som 
problém ani s pedagógmi. Pre mňa to bola 
radosť, ísť ráno na tréning, hoci som nie‑
kedy prišla v poslednej chvíli, ale vynechať 
tréning – to bolo pre mňa nepredstaviteľné.

Remara vystriedal prvý slovenský 
choreograf Jozef Zajko.
Som rada, že som zažila Jozefa Zajka – aj 
ako tanečníka, aj ako tvorcu. Na začiatku 
mojej kariéry bol ešte sólistom, robil mi 
partnera v niekoľ kých baletoch. Bol úžasný 
napríklad v  balete Červený mak od Tom‑
ského. Jozef Zajko bol veľmi ctižiadostivý 
a  talentovaný, jeho Slovanské tance mali 
veľ ký úspech doma aj vo svete. Tanco‑
vala som hlavné postavy v  jeho Giselle aj 

v balete Z rozprávky do rozprávky. Pamä‑
tám sa aj na jeho pôvodný balet Rytierska 
balada, bol to prvý slovenský balet so 
slovenskou tematikou na hudbu Šimona 
Jurovského.

Koľkých šéfov ste v SND zažili?
Po Rudolfovi Macharovskom nás viedol 
Stanislav Remar, ktorého vystriedal Jozef 
Zajko, po ňom bol dočasným šéfom môj 
manžel Milan Herényi, kým neprišiel Karol 
Tóth zo štúdia na Gitise v Moskve. Ku koncu 
kariéry som zažila aj šéfovanie ruského 
choreografa Jelanjana, Borisa Slováka 
a  opäť Karola Tótha, ktorý v  SND insce‑
noval originálne moderné baletné diela – 
Romeo a Júlia, Svätenie jari a ďalšie.

Pospomínajte si na svojich taneč-
ných partnerov…
Každý bol v niečom výnimočný. Najviac som 
tancovala s Vladimírom Marekom, boli sme 
už zohratá dvojica. Bol to dobrý partner 
a tanečník, mal dosť sily na zdvihy a piruety, 
kde partner musí dávať veľ ký pozor, aby 
bola tanečnica v  osi, na rytmus aj súhru. 
S Jozefom Zajkom som tancovala v Labu-
ťom jazere, Giselle, Z  rozprávky do roz-
právky… Zajko bol silák, keď sa tanečnica 
dobre neodrazila, zdvihol ju ťahom. Chcela 
by som spomenúť aj vydarenú inscenáciu 
baletu Šatôčka od Harangózoa. Hrali sme 
ho niekoľ ko sezón, v  tomto balete som 
tancovala obidve hlavné úlohy – Mariku aj 
Šáru, cigánku, Jozef Zajko tancoval hlav‑
ného Cigáňa. Keďže mal veľ kú silu, choreo‑
graf pán Harangózo vymyslel veľa nároč‑

ných zdvihov. V  Šatôčke sme mali veľ ký 
úspech. S Jozefom Zajkom som tancovala 
aj v  nádhernom balete Fadetta na hudbu‑
Léa Deliba, ktorý inscenoval Karol Tóth po 
tom, čo počas štúdia v  Moskve prišiel na 
dovolenku. Skvelým partnerom bol aj Titus 
Pomšár, Tomáš Ivan, neskôr pán Volejní‑
ček; Zoltán Nagy bol mojím spoľahlivým 
Romeom v  balete Romeo a  Júlia, Janko 
Haľama zostane pre mňa navždy milý chla‑
pec a  veľ ký gavalier, charizmatický, pre‑
cízny a svedomitý, mal úžasnú silu a taneč‑
nosť. Robila som s  ním Slovanské tance, 
spomínam si, že na zájazde vo Švajčiarsku 
sme mali po našom duete standing ovation.

Aj vy ste boli na stáži v Moskve, 
kde ste sa stretli s mnohými 
osobnosťami toho obdobia…
Počas štyroch mesiacov stáže v  Moskve, 
kde som bola spolu so sólistkou z  Národ‑
ného divadla v  Prahe, s  pani Oľgou Skálo‑
vou, som videla všetky baletné predstave‑
nia vo Veľ kom divadle a v ďalších divadlách. 
Videla som Fadettu so slávnou balerínou 
Oľgou Lepešinskou a Vladimírom Preobra‑
ženským. To bol muž ako socha z Michelan‑
gelovej ruky. Dodnes si pamätám hviezdne 
výkony sólistiek, akými boli Maja Plisecká 
v Laurencii, v Labuťom jazere, v Donovi Qui-
jotovi, Galina Uľanovová v Romeovi a Júlii, 
v  Giselle… Hoci mala už vyše štyridsať, 
bola stále úžasná. A všetci tanečníci, naprí‑
klad Alexej Jermolajev tancoval Merkutia 
v  Romeovi a  Júlii, strhujúcej inscenácii 
Leonida Lavrovského, ktorú neskôr insce‑
noval v  SND Karol Tóth. Boli to geniálne 

diela, nielen z pohľadu vynikajúcej techniky, 
ale aj hereckého a  režijného stvárnenia, 
mizanscény pôsobili, akoby ich hrali herci. 
Klasiku nás učila slávna Sulamif Messerer, 
ktorá pochádzala zo známeho tanečníc‑
keho rodu Messererovcov, rovnako ako aj 
Maja Plisecká. Naštudovala s  nami kon‑
certné čísla zo Giselle, Pas de deux z iných 
baletov a  samostatné koncertné čísla, 
všetko som potom zúročila na javisku SND.

Napriek železnej opone sme  
mali možnosť vidieť baletné 
hviezdy aj v SND…
Keď sme hosťovali vo Viedni, podarilo sa 
nám vidieť balet Romeo a Júlia od slávneho 
anglického choreografa Kenetha McMi‑
lena, v hlavných úlohách s Rudolfom Nure‑
jevom a Margot Fontaynovou. Nič úžasnej‑
šie som v živote nevidela. Musím povedať, 
že sme boli v  zahraničí žiadaní a  aj u  nás 
hosťovalo niekoľ ko vynikajúcich súborov zo 
sveta: hosťovala tu Galina Uľanovova ako 
Umierajúca labuť, Anglický národný balet 
s Labutím jazerom ešte s Margot Fontay‑
novou, Kubánsky národný balet s  Aliciou 
Alonso.

Kde v zahraničí ste hosťovali?
S Baletom SND som účinkovala na zájazde 
po Taliansku, kde sme uvádzali Labutie 
jazero, Sylfidu, Slovanské tance. Absolvo‑
vali sme turné vo Švajčiarsku, v Nemecku. 
Úspešne sme hosťovali vo Francúzsku 
– bývali sme v  Paríži  a  robili „výpady“ do 
miest navôkol.

Chrám Notre ‑Dame sme zažili v celej jeho 
kráse; s  Jankom Haľamom sme si na veži 
urobili na pamiatku fotografiu, aby sme 
mohli povedať, že sme „tancovali aj na 
Notre ‑Dame“.

Aký bol vtedy život medzi 
umelcami, žilo sa menej hekticky 
ako dnes, stretávali ste sa 
s kolegami z iných súborov?
Myslím, že vtedy vládla väčšia družnosť, 
umelci sa viac stretávali, najmä v  klube 
oproti Hviezdoslavovmu divadlu; v  sute‑
réne bol pingpongový stôl, často tam 
Ladislav Chudík s Ivanom Mistríkom hrávali 
pingpong. Remar tam dokonca raz zorga‑
nizoval divadelný ples. Takýto klub teraz 
divadlu veľmi chýba.

Náročnú kariéru ste zvládli popri 
dvoch deťoch. Vaši chlapci boli 
zrejme odmalička v divadle…
No veru, tí boli stále v  divadle. Až do ich 
ôsmich rokov sme bývali provizórne na 
riaditeľstve divadla na Gorkého ulici, kde 
býval aj výtvarník, autor divadelných pla‑
gátov Čestmír Pechr, kolega Tibor Beňo… 
Všetky súbory vtedy hrali v  historickej 
budove, a  tak sme sa cez služobný vchod 
aj my tanečníci chodievali pozerať na pred‑
stavenia opery a  činohry. S  manželom 
sme si neodpustili ani jedno predstavenie 
Veselých paničiek z Windsoru, chceli sme 
aspoň na chvíľu vidieť úžasnú Hanu Melič‑
kovú, Karola Machatu, Viliama Záborského 
alebo  Andreja Bagara. Deti boli s  nami 
v divadle, najradšej v rekvizitárni, lebo tam 

mali všelijaké zbrane, meče, akoby ich 
hračky.

Veď nie je náhoda, že jeden 
z vašich synov je výtvarník, inšpi-
rujú ho práve motívy z divadel-
ného prostredia a jeho zákulisia…
… a druhý zasa študoval herectvo, dnes je 
asistentom réžie v Opere SND. Takže áno, 
jablko nepadlo ďaleko od stromu. Najviac 
však v mojich šľapajach kráča Zuzka, moja 
vnučka. Je tanečne všestranná – lyrická, 
komická, keď chce, i dramatická. S tancom 
začínala v  Bralene, študovala na VŠMU, 
tancovala u  Jána Ďurovčíka, v  Pražskom 
komornom balete, Balete Štátnej opery 
v Prahe aj v balete Laterny magiky. Som na 
ňu veľmi pyšná.

V roku 2011 ste tancovali  
v inscenácii Made in Canada 
Jamesa Kudelku. Aký je to pocit, 
byť opäť po rokoch na javisku?
Keď ma oslovil Mário Radačovský, zľakla 
som sa, veď asi dvadsaťštyri rokov som 
nestála na javisku. Keď mi povedal, že tam 
bude aj Janko Haľama, Zoltán Nagy, Mik‑
lós Vojtek a Danica Pilzová, súhlasila som. 
V  balete na Vivaldiho Štyri ročné obdo-
bia, kde choreograf zachytil život človeka 
od narodenia až po smrť, som tancovala 
matku. Nebolo ľahké pomaly opäť rozhýbať 
telo ani vyjsť na javisko. V  tej inscenácii 
boli veľmi silné reflektory a  mne sa vždy 
zakrútila hlava, keď som mala točiť piruety. 
Keď choreograf zistil, že mám osemde‑
siat rokov, povedal, že jedna pirueta stačí, 
ale mne to nedalo, skúšala som aj doma 
a napokon som tie dve piruety zvládla. Bol 
to zážitok, opäť tancovať a s mladým súbo‑
rom v takom náročnom, ale krásnom titule.

Pred piatimi rokmi ste si od 
prezidenta SR prevzali vysoké 
štátne vyznamenanie  
Pribinov kríž I. stupňa…
Zažila som nádherný večer s  úžasnou 
atmosférou. Keď som videla v  slávnost‑
ných uniformách dôstojným krokom pri‑
chádzajúcu hradnú stráž, akoby mi to 
pripomenulo nejakú sekvenciu z  predsta‑
venia. V tom okamihu mi pamäťou preletel 
celý krásny život, ktorý som takmer štyri 
desaťročia venovala Baletu SND.

Augusta Herényiová, 
PRIMABALERÍNA, v rozhovore 
s Evou Gajdošovou,
dramaturgičkou Baletu SND

Romeo a Júlia (1968), 
Augusta Herényiová (Júlia),  

Zoltán Nagy (Romeo)

Giselle (1966) Augusta HerényiováValpurgina noc (1963) Spiaca krasavica, (1968) 
Augusta Herényiová (Aurora)
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K  udalostiam tohtoročnej jubilejnej 
divadelnej sezóny sa radí aj premiéra Popo-
lušky na hudbu Sergeja Prokofieva v  cho‑
reografii Michaela Cordera. Od svetovej 
premiéry tohto hudobne nadčasového diela 
uplynulo 75 rokov.
Po úspešnej leningradskej premiére Romea 
a Júlie – šperku ruského i svetového balet‑
ného repertoáru – v januári 1940 (svetová 
premiéra sa konala v  roku 1939 v  Brne) 
začal Sergej Prokofiev, povzbudený nad‑
šenými ohlasmi, komponovať baletné dielo 
Popoluška. Balet Popoluška bol v novembri 
1945 prvou povojnovou premiérou vo Veľ‑
kom divadle v  Moskve a  okamžite sa stal 
jedným z  najobľúbenejších diel svetového 
baletného repertoáru. V choreografii a réžii 
Rostislava Zakharova sa v úlohe Popolušky 
predstavila primabalerína Galina Uľano‑
vova. Z  trojice najvýznamnejších ruských 
skladateľov 20. storočia sa Sergej Proko‑
fiev (1891 – 1953) nachádza na polceste 
medzi usadeným a komunizmom ťažko skú‑
šaným Dmitrijom Šostakovičom a slobodo‑
myseľným a  kozmopolitným Igorom Stra‑
vinským. Trojica umelcov mala pritom veľa 
spoločného: podobnú výchovu, materiálne, 
kultúrne a myšlienkovo   bohaté prostredie, 
ktoré nasmerovali ich talent ku kultivova‑
nému, otvorenému a tvorivému uvažovaniu 
– bez akýchkoľvek dogiem.
Prokofiev si užíval pocit výnimočnosti už 
počas štúdií na Petrohradskom konzerva‑
tóriu, kde v hre na klavíri, ako aj v skladbe 

patril už ako trinásťročný k  najlepším 
žiakom. Podobne ako Stravinskij, aj Pro‑
kofiev od roku 1913 cestoval do cudziny. 
Postupne navštívil Francúzsko, Veľ kú Bri‑
tániu, taliansky Rím, Japonsko, USA, Kubu 
či Švajčiarsko. Krátko po ukončení štúdia 
sa v  Londýne stretol s  Ďagilevom a  jeho 
súborom. Impresário Ruského baletu sa vo 
svojom súbore sám umelecky nerealizoval, 
mal však perfektný cit pre výber spolupra‑
covníkov a  najmä hudobných skladateľov. 
Premiéra Profievovej orchestrálnej Skyt-
skej suity a  baletu Šut (Šašo) znamenala 
triumf a  pre skladateľa množstvo skúse‑
ností pri jeho ďalšej tvorbe pre balet.
Popolušku (v  ruskom origináli Zoluška op. 
87) komponoval Sergej Prokofiev na lib‑
reto Nikolaja Volkova počas vojny v rokoch 
1940 – 1945. Tvorbu na tomto diele pre‑
rušil skladaním opery Vojna a mier. A hoci 
balet vznikal v  ťažkých vojnových časoch, 
je pozoruhodný svojou veselosťou, sviežos‑
ťou či komikou postáv, akými sú napríklad 
nevlastné sestry. Dodnes je to jedna z naj‑
populárnejších a  najmelodickejších skla‑
dieb Sergeja Prokofieva, ktorá inšpirovala 
mnohých svetových choreografov na čele 
Frederickom Ashtonom. Ten uviedol Popo-
lušku po prvý raz na západe v  roku 1948 
v londýnskom Sadler’s Wells Ballete.
V  Balete SND mala Popoluška premiéru 
v  máji 1951 – len šesť rokov po svetovej 
premiére v  Moskve. Na pôvodné libreto 
Nikolaja Volkova vytvoril choreografiu 

a  réžiu Stanislav Remar, ktorý pre balet 
navrhol aj kostýmy. Autorom scény bol 
výtvarník Jozef Valentín, Prokofievovu 
partitúru naštudoval s  orchestrom SND 
dirigent Gerhard Auer, Popolušku stvárnili 
Augusta Starostová ‑Herényiová, Tamara 
Isičenko, Alica Flachová ‑Pastorová. V  ďal‑
ších úlohách sa predstavili Trúda Tašká, 
Eva Jaczová, Jitka Mňačková, Stanislav 
Remar, Milan Herényi a ďalší.
V apríli 1978 uviedol Prokofievov balet prvý 
slovenský choreograf Jozef Zajko, na scéne 
Pavla Gábora, v kostýmoch Josefa Jelínka 
a pod dirigentskou taktovkou Adolfa Vyky‑
dala. Úspešná inscenácia, v  ktorej účin‑
kovali vynikajúci sólisti Danica Pilzová, 
Zuzana Innemanová ‑Bartková, Gabriela 
Zahradníková, Libor Vaculík, Zoltán Nagy 
a  ďalší, sa uvádzala v  SND takmer päť 
sezón. Popoluška anglického choreografa 
Michaela Cordera získala po svojom uve‑
dení v  Anglickom národnom balete v  roku 
2008 niekoľ ko ocenení. Jedným z  nich je 
prestížna Cena Laurencea Oliviera za naj‑
lepšiu súčasnú baletnú produkciu. Insce‑
nácia, ktorú v  SND uvedieme vo vizuálne 
atraktívnej výprave Marka Baileyho, pred‑
stavuje tanečne aj herecky nielen ďalšiu 
odvážnu výzvu pre celý baletný súbor, ale 
aj nový, príťažlivý a  svieži titul pre našich 
divákov. Premiéra Popolušky sa uskutoční 
24. apríla 2020 v  novej budove SND pod 
dirigentskou taktovkou Dušana Štefánka.

Eva Gajdošová,
DRAMATURGIČKA Baletu SND

Sergej Prokofiev/Michael Corder
Popoluška

Choreografia a réžia Michael Corder
Hudba Sergej Prokofiev
Hudobné naštudovanie Dušan Štefánek
Dirigent Dušan Štefánek
Scéna a kostýmy Mark Bailey
Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND,  
žiaci tanečného konzervatória Evy Jaczovej, 
Baletná prípravka SND,  
orchester Opery SND

Premiéry
24. a 25. apríla 2020
nová budova SND | Sála opery a baletu

Pozývame vás na dotyk s Nórskom 
a jeho divadelnou kultúrou

Apríl prinesie na javisko SND vzácneho zahraničného hosťa. Od hosťovania Čino‑
hry SND v Národnom divadle Oslo uplynuli takmer dva roky. A práve 18. a 19. apríla 
sa Národné divadlo Oslo predstaví prvý raz v histórii slovenským divákom. Na Slo‑
vensko privezie klasiku Henrika Ibsena Bojovníci na Helgolande. Mladá režisérka  
Eline Arbo nás však posunie v čase. Nebudeme v 19. storočí Ibsena ani v čase Vikin‑
gov, medzi svetom nórskych ság a  nastupujúceho kresťanstva, kedy sa Ibsenova 
dráma odohráva, ale v súčasnom postapokalyptickom svete, kde o svoje miesto na 
prežitie treba zabojovať. Príbeh silných hrdiniek Hjordis a Dagne, ktoré unesú Gun‑
nar a Sigurd a ktoré prichádza hľadať ich otec a  jeho sedem synov, je zoznámenie 
sa s nekompromisnými a férovými ženami. Ako sa podarí prežiť ženám v extrémnom 
svete, kde musia bojovať o svoje túžby? V hrdinke Hjordis vidíme predzvesť mnohých 
neskorších ibsenovských ženských postáv ako Rebecca z  Rosmersholmu, Ellida 
z Pani z mora i Hedda Gabler. V hre však nájdeme aj odkazy na germánsku mytológiu 
i Wagnerov Prsteň Nibelungov.
Pre divákov to bude prvý kontakt s dosiaľ nepreloženou Ibsenovou hrou do slovenčiny. 
Predstavenia uvedieme so slovenskými a s anglickými titulkami. Súčasťou nórskej 
návštevy budú počas oboch dní aj verejné diskusie s tvorcami a umelcami, verejné 
table talks s výraznými ženami vo svojej profesii na Slovensku i v Nórsku.

mk

Foto Národné divadlo Oslo

Oslo v BratislavePopoluška
v odraze času

Popoluška (1951),  
Augusta Herényiová  

foto Gejza Podhorsky

Popoluška (1978),  
Danica Pilzová  

foto Jozef Vavro



44 45

Inscenácia Rodáci, ktorá vznikla v rámci 
dramaturgickej línie, v  ktorej slovenskí 
autori písali pôvodné hry pre zahraničných 
režisérov, sa blíži k svojej derniére. V Čino‑
hre SND sa stala dôležitým pokračovaním 
modelovej dramatiky, ktorú poznáme z Kar‑
vašovej Polnočnej omše či Bukovčanovho 
Kým kohút nezaspieva. Uzavrieť skupinu 
ľudí s rôznymi názorovými postojmi na jed‑
nom mieste a  v  jednom čase, pod tlakom 
extrémnej situácie, je ukážkou priam kla‑
sicky napísanej hry troch jednôt.
Dramatický potenciál situácie využili 
autori Valeria Schulczová a Roman Olekšák 
naplno. Vytvorili silnú konfrontáciu roz‑
dielnych optík videnia sveta a v hre otvorili 
mnohé tabuizované témy. Rodákov napísali 
pre nemeckého režiséra Tilmanna Köhlera, 
ktorý sa vyjadril, že medzi nemeckými 
súčasnými textami sa málokedy nájde 
taký, ktorý by priviedol na veľ ké javisko 
pätnásť plnokrvných postáv a  spojil 
nespojiteľné. Nútil viesť dialóg extrémistu 

Moderné prerozprávanie tristoročnej histórie prostriedkami nového cir‑
kusu i folklóru bude netradičným pohľadom na Jánošíka. Nepôjde o pohľad na 
reálny život hrdinu či ten legendami opradený, ale o témy, ktoré so sebou prinie‑
sol boj o slobodu, láska, zločin, trest, útek. Pohybové divadlo s prvkami comme‑
die dell‘arte vytvára nový, fantazijný a živý svet na motívy Jánošíka, do ktorého 
fascinujúco vťahuje aj divákov. Pavol Kelly spolu s režisérom Adrianom Schvarz‑
steinom pripravil nevšedný, moderný pohľad na hrdinov svetov minulých, v kto‑
rých ustavične hľadáme živú prítomnosť. Akrobacia, vzdušný tanec, triky na 
dvojitom kolese, skoky na trampolíne i  parkúr spolu so živou hudbou. Folklór 
nežne obrátený nájdu diváci v Younakovi 23. marca na scéne SND.

mk
Foto Matúš Lago

Ako sme vás informovali, prvú 
Cenu Akadémie divadelných tvorcov zís‑
kala inscenácia Činohry SND Ruské den-
níky v  réžii Romana Poláka. V  SND bude 
postupne hosťovať všetkých 14 nominova‑
ných inscenácií. Zatiaľ sme mali možnosť 

s  demokratickou väčšinou, politicky 
skorumpovaného lokálneho politika 
s  vlastnými občanmi, otca konzervatívca 
so synom homosexuálom, agenta Štb 
s jeho obeťou, sudcu poznačeného minulým 
režimom so súčasnou oponentúrou, ale 
i  aktivistu z  bratislavskej kaviarne so 
svetom mimo nej. Tento text i  inscenácia 
samotná ťali do našej nátury. Zmes našich 
národných pováh, priam už slovenských 
archetypov, môžu diváci Činohry SND zažiť 
naposledy 13. marca v Sále činohry.

mk
Foto Daniel Veselský

vidieť inscenáciu Mechanický pomaranč 
z  DAB Nitra. Slovenské komorné divadlo 
v Martine uvedie v réžii Jiřího Havelku 19. 
marca inscenáciu Zem pamätá. Ide opäť 
o autorský typ inscenácie, ktorá sa ponára 
nielen do hudby Karola Duchoňa, ale aj do 

života a  peripetií človeka v  období norma‑
lizácie. Duchoňov príbeh, to je kráčanie 
medzi svetmi osobných tráum, politických 
vplyvov, hudby a  slávy. A  martinskí herci 
opäť v silnej muzikantskej, nielen hereckej 
polohe. 
Inscenácia získala aj nominácie na cenu 
Dosky v kategórii najlepšia réžia a najlepšia 
inscenácia. Jedným z nominovaných bol aj 
Tomáš Grega práve v postave Karola, kto‑
rého výkon vzbudil veľ ké ohlasy u diváckej 
i kritickej obce.

mk

Foto Braňo Konečný

Netradičný
hrdina
v netradičnom
uchopení

Duchoň
zaznie
v SND

Rodáci
sa lúčia
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rik a  teatrológ Ján Jaborník vyjadril, že 
mladá a  najmladšia generácia režisérov 
bočí od slovenskej klasiky. Dnes v  sloven‑
skom národnom divadle vznikajú paralelne 
dve inscenácie od režisérov najmladšej 
generácie: Lukáša Brutovského a  Matúša 
Bachynca. Obaja sa s  klasikou stretávajú 
a  je to podnetné divadlo, ktoré provokuje 
v nadväznosti na inscenačnú tradíciu.
Lukáš Brutovský má jednu „čerstvú skúse‑
nosť“ s interpretáciou Palárikovho Drotára 
v DAB Nitra. V brnianskom HaDivadle pri‑
pravil spolu s dramaturgom Mirom Dachom 
Maryšu bratov Mrštíkovcov, ktorá zís‑
kala viacero významných ohlasov. Matúš 
Bachynec sa rovnako netají svojim prí‑
klonom k  slovenskej klasike i  k  dôležitým 
medzníkom československých dejín spra‑
covaných v dokumentárnych inscenáciách. 
Svedčia o  tom jeho inscenácie adaptácií 
Timraviných próz Všetko za národ, Ťapá-
kovci, ale i Langerova Periféria či najnovšie 
Rankov a jeho Matky.
Práve Tajovský je nespochybniteľne súčas‑
ťou repertoáru Činohry SND. Režisér 
Miloš Pietor, priekopník vo výklade jeho 
hier, o  ňom povedal, že je to klasik, ktorý 
má v  našej literatúre nadčasovú hodnotu. 
Predbehol svojich súčasníkov v odhaľovaní 
nerestí, v hĺbke psychologickej sondy v duši 
obyčajného človeka a nakoniec i v odhalení 
krutosti peňazí v  zúfalstve biedy. Je to 
autor výsostne divadelný, významový, dra‑
matický a  nová inscenácia Hriech je nad‑
viazaním na tradíciu jeho uvádzania. Spolu 
s Její pastorkyňou Gabriely Preissovej ide 
o spojenie v širšom československom diva‑
delnom kontexte.
Divadelný kritik a  dramaturg Oleg Dlouhý 
na konferencii Čo s (našou) klasikou dnes 
vo svojom príspevku uviedol takýto pohľad 
dramaturga na uvádzanie slovenskej kla‑
siky: „… aj vo vzťahu ku klasike je drama-
turgia vlastne inštitútom, ktorý by mal 
vyskúšať všetky dostupné, ale aj zdanlivo 
nedostupné prostriedky na to, aby hra, 
čo ako stará, ožila v  plnokrvnom obraze 
súčasnosti. Do starých hier našich kla-
sikov sa oplatí investovať. Nie pre politi-
kársku snahu zapáčiť sa akémusi izmu. 
Jednoducho preto, že tak robia všetky 
premyslene sa rozvíjajúce kultúry. Aby 
kultúrna identifikácia nášho národa bola 
jasne čitateľná pre každého.“ V  tomto 
zmysle je Činohra SND naozaj priestorom 
kultúrnej identifikácie bez pátosu, s  pat‑
ričnou národnou hrdosťou, ktorú nevy‑
tvára slovenskosť sama osebe, ale kritický 
postoj k nám samým.

Divadelný historik Mišo A. Kováč na tej 
istej konferencii definoval nutnosť uvádzať 
klasiku niekoľ kými zaujímavými postrehmi: 
„Klasikou sa stáva práve to, čo tu už bolo 
a zostáva nie pre nemennosť, lež naopak, 
vždy nové oživovanie, sprítomňovanie. 
A divadlo ani iné nemôže byť. V ňom i naj-
staršie dejiny sú práve ,prebiehajúcou‘ 
prítomnosťou pre diváka, lebo tak ich 
uskutočňuje osobným stvárnením herec.“ 
Práve herecká interpretácia a  výrazná 
práca s  hercom určuje oboch režisérov, 
ktorí pripravujú nové inscenácie. V  tvo‑
rivom tíme Matúša Bachynca sa objavia 
okrem domácich hercov Tomáš Maštalír, 
Gabriela Dzuríková, Roman Poláčik a Daniel 
Fischer (ktorý je aj tvorcom hudby), ako aj 
hosťujúce osobnosti ako herečka Štátneho 
divadla Košice Dana Košická a  Éva (Vica) 
Kerekes. Ide o prvé hosťovanie oboch dám 
v Činohre SND.
K ďalším dôvodom, prečo hrať klasiku a oži‑
vovať ju v  divadle, Mišo A. Kováč uvádza. 
Lebo: „1. Jestvuje a tak, ako horolezci sa 
domáhajú vrcholov, aj divadlom sa núka 
takéto smerovanie hore, vyššie, ďalej, 
náročnejšie.
2. Je stopou po vývine vlastného predmetu 
záujmu, teda divadelných dejín.
3. Kto iný ju má uvádzať, ak nie tí, z  kto-
rých rodom a umiestnením na tomto svete 
súvisí, lebo pochodí?!
4. Väzia v  nej pôvodné podnety, osudy, 
povahy, zápasy a  skúsenosti, putovania 
svetom nám blízke, ale čo je rovnako pod-
statné, aj vkus.
5. Je príležitosťou rovnako tvorcom, ako 
aj prijímateľom divadla na stretnutie sa 
v zhode záujmu.“
Až sa na základe reinterpretácie sloven‑
skej klasiky, ktorá nám je vlastná od 70. 
rokov dvadsiateho storočia, sa dostávame 
k  poznaniu, že klasikou sa dá vytvárať 
moderné divadlo, a  teda otvára nanovo 
optiku súčasných tém. Kritik Emil Lehuta 
zas zdôrazňoval funkčnosť slovenskej kla‑
siky, ktorá našla svoje inscenačné podoby 
práve v kľúčových dejinných momentoch.
Národná hra sa tak správa ako aktuálna 
myšlienka.
Takou bude aj nová inscenácia Tajovského 
Hriechu i Preissovej Její pastorkyne, ktoré 
prinesú silné príbehy i  paralely svetov aj 
katarzné momenty.

Miriam Kičiňová, 
lektorka dramaturgie 
Činohry SND
koláž lucia tallová

Samozrejme, pojem klasika či klasická 
dramatická spisba siaha hlboko do antiky 
a  je to azda najväčšia časť repertoáru 
divadla. Dnes nás však zaujíma slovenská 
klasika, ktorá sa stala stimulom estetic‑
kým i  interpretačným nielen pre samotné 
národné divadlo.
Dokonca možno hovoriť o  režiséroch 
(Janko Borodáč, Ivan Lichard, Karol L. 
Zachar, Martin Hollý, Magda Husáková‑
‑Lokvencová, Miloš Pietor, Ľubomír Vaj‑
dička, Peter Jezný, Matúš Oľ ha), ktorí sa 
venovali systematickému uvádzaniu slo‑
venskej klasiky, prichádzali s  novými pod‑
netmi, výkladmi, a  o  tých (Ján Jamnický, 

Ferdinand Hoffman, Jozef Budský, Tibor 
Rakovský, Jozef Palka, Pavol Haspra, Peter 
Mikulík, Vlaidmír Strnisko, Roman Polák), 
ktorí sa klasike síce vyhýbali, ale dotýkali 
sa bielych miest v  slovenských dejinách 
adaptáciami klasických či súčasných próz 
či v pôvodných slovenských hrách z histo‑
rickou tematikou. Ku klasike, resp. k adap‑
táciám próz, ktoré z klasiky vychádzajú, sa 
dnes systematicky navracia už aj stredná 
generácia režisérov. Michal Vajdička, 
Marián Amsler, Dodo Gombár či Alena 
Lelková vytvárajú nové inscenačné kľúče, 
ktoré sú nadviazaním na obe tradície inter‑
pretácie klasiky. Tie, ktoré v nej nachádzajú 

ostrý a  kritický výkladový tón, i  tie, ktoré 
v  poetizujúcej podobe prinášajú estetický 
obraz. Pri tom netreba opomínať, že naj‑
častejšie sa slovenská klasika stáva kritic‑
kým nástrojom k  našej vlastnej malicher‑
nosti, samoľúbosti, hádavosti, zneužívaniu 
i  manipulácii, nie je adoratívnou oslavou 
hrdinstva, ale často zásadnou polemikou 
o našej slovenskej i českej mentalite.
Návrat ku klasike v  storočnici SND je 
tak prirodzené nadviazanie na drama‑
turgiu, ktorá formovala národné divadlo, 
i  na generácie režisérov, herečiek i  her‑
cov, ktorí vďaka nej nachádzali nové kľúče 
k  súčasnosti. Kedysi sa divadelný histo‑

Slovenská
klasika v storočnici

Slovenská klasika, dramatika, ktorá sa zrodila  
v prvej polovici 19. storočia do začiatku 20. storočia,  
bola dôležitou súčasťou profilovania a formovania  

slovenského neprofesionálneho, ale i profesionálneho divadla.

Jozef Gregor Tajovský 
Hriech

Gabriela Preissová
Její pastorkyňa

Réžia Matúš Bachynec
Dramaturgia Daniel Majling
Scéna Barbora Šajgalíková
Kostýmy Ján Husár
Hudba Daniel Fischer

Účinkujú
Hriech:
Gabriela Dzuríková, Vica Kerekes, 
Tomáš Maštalír, Matúš Beniak,
Její pastorkyňa:
Dana Košická, Anežka Petrová, 
Roman Poláčik, Daniel Fischer

Premiéry
2. a 3. apríla 2020
nová budova SND | Štúdio

Dobový plagát inscenácie z roku 1920
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Toto si Jozef Hollý zapísal do svojho den‑
níka 14. 6. 1912. Mladý evanjelický farár 
vtedy pôsobil v  obci Moravské Lieskové 
neďaleko Nového Mesta nad Váhom. V tom 
istom roku vyšla nádejnému dramatikovi 
aj jeho posledná hra Geľo Sebechlebský.  
A  3. novembra 1912 ako tridsaťtriročný 
umiera na cukrovku.
Citát Dantonovej predsmrtnej vety by 
mohol celkom dobre stáť v  záhlaví naj‑
novšieho uvedenia Hollého populárnej 
veselohry Kubo v réžii Lukáša Brutovského. 
Dramatik sa pri jej vzniku údajne inšpiroval 
dedinskou susedskou hádkou o  majetky 
a  deti, ale rovnako tak by sa dala charak‑
teristika postáv a  ich pováh zovšeobecniť 
a ich pendant poľahky nájsť aj v súčasnosti.
Hollého dramatické začiatky boli plaché 
a  skromné. Keď posielal redaktorovi Slo-
venských pohľadov Jozefovi Škultétymu 
svoju prvotinu Márnotratný syn, priložil 
k nej nasledujúci list.

„Blahoslavený Pane!
Posielam Vám to pod kritický nôž, ráčte, 
prosím, nad tým tú najpríjemnejšiu dra-
matickú kritiku previesť. Ak by to prepadlo 
cez riečicu, neráčte to odhodiť, ale mi to 
naspäť poslať, odložím si to ,ad acta‘. 
Kritiku Vašu budete láskavý mi súkromne 
zdeliť. Len Vás o to úctivo prosím (myslím 
zbytočne), neráčte o  tom nikomu hovoriť, 
ale na dne stolíka Vášho držať, aby sa to 
pred svetom hanbiť nemuselo a  ja s  tým, 
že sa driapem do Parnas. Vašej žiadosti 
vyhoviem, že do Pohľadov prispejem 
dačím, len aby to obstálo.
S hlbokou úctou som, blahorodie,

Vám oddaný!
Jozef Hollý, kaplán“

Posilnený uverejnením svojej hry pokračo‑
val Hollý v  ďalšej práci. Postupne napísal 
drámy Amerikán na tému vysťahovalec‑
tva, jednodejstvovú Emancipáciu, tragé‑
diu Černová o krvavých udalostiach z rov‑
nomennej obce, ktoré sa odohrali v  roku 
1907, a  napokon najrozsiahlejšiu a  odbor‑
níkmi najoceňovanejšiu veselohru Geľo 
Sebechlebský.
Tou sa autor premiérovo predstavil aj na 
javisku SND. Hru režíroval Janko Borodáč, 
ale pod názvom Študent nezbedník. Pre‑
miéra bola 9. septembra 1927. Neskôr sa 
táto veselohra, ale už s pôvodným názvom, 
vrátila na javisko Činohry v  roku 1979 
v réžii významného inscenátora slovenskej 
klasiky Karola L. Zachara. Hlavnú rolu Geľa 
stvárnil Dušan Jamrich (v  pripravovanej 
inscenácii Kuba práve skúša rolu sluhu 
Štefana). Autorom scénickej hudby bol 
Tibor Andrašovan, ktorému v SND dvadsať 
rokov predtým (1. 3. 1959) uviedli aj operné 
spracovanie Hollého hry pod názvom Figliar 
Geľo v  réžii Miroslava Fischera. Hrala sa 
však len deväťkrát.
Kubo bol len druhou hrou Jozefa Hollého, 
ktorú uviedlo slovenské profesionálne 
divadlo. Premiéru mala v  roku 1949 v Slo‑
venskom komornom divadle v  Martine. 
Uviedli ju v  úprave dramatikovej dcéry 
Eleny Holéczyovej, Ivana Kusého a režiséra 
Ivana Geguša. Hlavnú rolu stvárnil Jozef 
Kroner, v postave Loveckého sa predstavil 
Emil J. Horváth. (V pripravovanej inscená‑
cii Činohry SND sa rovnakej postavy ujme 
jeho syn Emil Horváth.) Martinskou insce‑
náciou sa začala veľ ká popularita Hollého 
hry a ikonickým sa stal i výkon Jozefa Kro‑
nera v hlavnej úlohe. Obrovský divácky záu‑
jem na ďalšie desiatky rokov upevnila pre‑
dovšetkým televízna inscenácia Martina 

Ťapáka z  roku 1965, známa azda v  každej 
slovenskej rodine.
Hollého Geľo Sebechlebský a Kubo sú jediné 
dve jeho hry, ktoré sa neúnavne objavujú 
na slovenských profesionálnych javiskách. 
S  výnimkou veselohry Emancipácia, ktorú 
v  roku 2015 uviedlo zoskupenie Kollektiv,  
s. r. o., ostatné dramatické diela tohto 
autora ostávajú zatiaľ bez povšimnutia.

Zdroj: ŠTEFKO, Vladimír. Jozef Hollý a slo-
venské divadelníctvo. Martin: Matica slo‑
venská, 1969.

Miro DACHO, 
dramaturg inscenácie

objekt na foto miloš kopták

„Danton, keď ho viedli pod gilotínu, povedal,  
že preto tratí hlavu, lebo národ stratil rozum.“

Jozef Hollý
Kubo

Réžia Lukáš Brutovský
Dramaturgia Miro Dacho
Scéna Juraj Kuchárek
Kostýmy Alžbeta Kutliaková
Hudba Stanislav Palúch
Pohybová spolupráca Ján Ševčík
Účinkujú František Kovár, Emil Horváth, 
Dušan Jamrich, Anna Javorková,  
Milan Ondrík, Jana Oľ hová,  
Jana Kovalčiková, Branislav 
Bystriansky, Richard Autner,  
Ingrida Baginová, Michal Kinik,  
Adam Jančina, Roman Finik,

Premiéry
4. a 5. apríla 2020
nová budova SND | Sála činohry

Vychodil, Hanák celou svojou dušou, pochádzal z moravskej obce Hačky neďaleko 
Prostějova. Študoval kreslenie na Českom učení technickom (ČVUT) v Prahe  
a na Škole umeleckých remesiel v Brne (1938). V roku 1942 sa stal scénografom  
novozaloženého Beskydského divadla v Hraniciach na Morave.
Na Slovensko sa dostal hneď po vojne v roku 1945 a vďaka svojmu talentu sa len  
ako 25‑ročný stal šéfom výpravy SND. Bol ním nasledujúcich štyridsaťjeden rokov:  
od 1. septembra 1945 až do 14. októbra 1986.
Jeho prvá, budovateľská éra v SND sa viaže na praktické zabezpečovanie výroby 
scénických dekorácií a koordinácie výroby s prevádzkou divadla. Pán profesor bol veľmi 
tolerantným umelcom, nepresadzoval výlučne svoju estetiku, ale otvorene sa hlásil 
k odkazu prvorepublikových umelcov Viktora Šulca a Františka Tröstera, ktorí v SND 
zanechali nezmazateľnú stopu. O to bolo preňho obdobie komunistickej indoktrinácie 
tragickejšie. Napriek tomu tvoril veľ koplošné dekorácie k významným činoherným, 

Básnik dramatického 
priestoru
Ladislav Vychodil
So vznikom SND sa spája aj jedno významné výročie:  
v predvečer slávnostného otvorenia divadla, 29. februára 1920,  
sa narodil bard slovenskej scénografie prof. Ladislav Vychodil.  
Je to symbolické – dátum vzniku divadla sa tak spája  
s jednou z jeho najreprezentatívnejších osobností vôbec.

Kubo 
alebo ako národ 
tratí rozum
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operným a baletným inscenáciám, najprv v období „poloslobody“ v rokoch 1945 – 1948 
a neskôr v tragických rokoch násilného presadzovania tzv. socialistického realizmu.
K tvorivejšej práci s medzinárodným presahom sa Ladislav Vychodil dostal až v druhej 
polovici päťdesiatych rokov. Jeho prvými významnými spolupracovníkmi boli režiséri Jozef 
Budský, Tibor Rakovský, Kornel Hájek, Jozef Pálka, Miloš Wasserbauer či choreograf 
Miroslav Kůra. Z tohto obdobia spomeňme inscenácie Molièrovho Tartuffa (réžia 
Jozef Budský, 1946) a balet Rapsódia v modrom na Gershwinovu hudbu (choreografia 
Miroslav Kůra, 1948). Po nešťastnej spolupráci na operách Eugen Onegin a Boris 
Godunov so sovietskym „kultúrnym poradcom“ N. S. Dombrovským, ktorý bol na 
pozvanie ÚV KSS vyslaný priamo z Moskvy, aby ustriehol správnu líniu socialistického 
realizmu v československých divadlách, sa profesor Vychodil pomaly otvára tvorivejším 
inscenačným pokusom vo Višňovského Optimistickej tragédii (1957) v réžii Jozefa 
Budského a v Brechtovom Živote Galileiho (1958) v réžii Tibora Rakovského.
Ladislav Vychodil vytvoril 558 scénografií, bol aj prvým scénografom väčšiny slovenských 
opier, predovšetkým Suchoňových a Cikkerových.

V pravom zmysle slova svoj tvorivý profil našiel až pri spolupráci s režisérom Alfrédom 
Radokom. Začala sa v Prahe pri inscenovaní Klicperovho Divotvorného klobúka (1964) 
v Divadle Jiřiho Wolkera a pokračovala na legendárnej inscenácii Rollandovej drámy 
Hra o láske a smrti (1964) v Mestských divadlách pražských. Táto inscenácia patrila ku 
kultovým predstaveniam českej avantgardy šesťdesiatych rokov, ktoré spomína nejedna 

románu Zločin a trest (1976) v Mestskom divadle v Štokholme v réžii J. Håkansona 
či Shakespearovej inscenácie Romea a Júlie (1985) v Nórskom divadle Oslo v réžii 
P. Løkkeberga.
Posledné obdobie tvorby prof. Vychodila je úzko späté s režisérom Jozefom Bednárikom 
a veľ kou francúzskou opernou trilógiou, ako nazval uvedenie troch francúzskych opier 
režisér Bednárik – teda s Gounodovým Faustom a Margarétou (1989), Offenbachovými 
Hoffmannovými poviedkami (1991) a Massenetovým Donom Quichottom (1995). 
Najmä inscenácia Gounodovho Fausta upútala pozornosť odbornej a laickej verejnosti 
na Slovensku i v zahraničí a stala sa emblematickou inscenáciou, ktorou boli ovplyvnení 
viacerí tvorcovia.
Ladislav Vychodil sa zúčastnil na všetkých domácich scénografických výstavách – na 
Pražskom Quadriennale, ako i na výstavách v Nemecku, vo Francúzsku, v Argentíne, 
Brazílii, Poľsku, Taliansku, Sovietskom zväze a ďalších krajinách. Jeho tvorbou sa 
zaoberali významní divadelní teoretici ako Ladislav Lajcha či Miroslav Kouřil. Z ich práce 
vznikli obsažné monografie.

Okrem tvorivej práce v divadlách u nás i v zahraničí sa profesor Vychodil venoval aj 
organizácii remeselnej výroby dekorácií. V roku 1960 sa založili Umelecko ‑dekoračné 
dielne SND, najväčšie v strednej Európe, ktoré sa stali pod jeho vedením známe 
mimoriadnou kvalitou scénických realizácií.
S jeho menom sa spája aj založenie Katedry scénického výtvarníctva na VŠMU. Pán 
profesor presadil, aby sa odbor scénografia vyučoval na VŠMU ako dôležitá zložka 
divadelnej tvorby. Dovtedy prevládal názor, že scéna je len dekorácia, ktorá by sa mala 
vyučovať na Vysokej škole výtvarných umení ako čisto výtvarný odbor. K jeho žiakom patrí 
plejáda významných scénografov ako Otto Šujan, Vladimír Suchánek, Jozef Ciller, Ján 
Zavarský, Miroslav Matejka, Rastislav Bohuš, Štefan Hudák, Juraj Fábry, Mona Hafsahl či 
Aleš Votava.
Fenomén slovenskej scénografie Ladislav Vychodil je spoluzakladateľom medzinárodnej 
organizácie scénografov a divadelných technikov OISTT. V roku 1965 získal vedecko‑
‑pedagogický titul docent, v roku 1977 sa stal profesorom. Počas života získal mnoho 
ocenení: v roku 1965 na Bienále výtvarného umenia v Sao Paule zlatú medailu, udelenú 
najlepšiemu zahraničnému scénografovi, a zlatú medailu prezidenta Brazílie za najlepšiu 
národnú expozíciu. Zlatú medailu získal aj na Pražskom Quadriennale v roku 1987. 
S prof. Ladislavom Vychodilom sme sa rozlúčili 20. augusta 2005 v Bratislave, umrel vo 
veku 85 rokov.

Martin Bendik, 
dramaturg Opery SND

svetová publikácia. Kontakt s Radokom 
neprerušil ani po jeho emigrácii do 
Švédska. Pokúšal sa mu pri svojich 
zahraničných cestách aj pomôcť v jeho 
ťažkej situácii režiséra – emigranta.

Po prvej fáze avantgardy s pokusmi 
realizovať inscenáciu „v prázdnom 
priestore“ sa Vychodil obracia k poetike 
koláže. Prvky historické, historizujúce 
citácie, kubistické či surrealistické 
podnety spája s neoblomnou divadelnou 
funkčnosťou a s jasne architektonicky 
poňatým priestorom. Od konca 
šesťdesiatych rokov už pravidelne pôsobí 
v zahraničí: Berlín, Drážďany, Lipsko, 
Malmö, Záhreb, Moskva, Santa Barbara, 
Helsinki, Štokholm, Brusel, Sofia – to sú 
hlavné zastávky jeho pôsobenia.

V sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch spolupracuje v opere najmä 
s Branislavom Kriškom a v činohre 
s Milošom Pietorom. Z operných 
inscenácií na pôde Opery SND spomeňme 
Janáčkovu Vec Makropulos (1973) 
a Její pastorkyňu (1986), Bartókov 
Modrofúzov zámok (1974) či Stravinského 
Osud zhýralca (1982), z činoherných 
inscenácií Gogoľovho Revízora (1978), 
Tajovského Nový život (1978), Kleistovho 
Princa Friedricha Homburského (1983), 
Shakespearovho Henricha IV. (1984) 
a Richarda III. (1987).

V tom čase spolupracoval so zahraničnými, 
prevažne škandinávskymi režisérmi, 
napríklad na inscenáciách Weissovej 
dramatizácie Kafkovho Procesu (1976), , 
Brechtovho diela Matka Guráž a jej deti 
(1998) a Dostojevského dramatizácie 

Faust a Margaréta (1989) foto Anton Sládek

Vec Makropulos (1973),
Elena Kittnárová (Emília Marty),  
Juraj Martvoň (Jaroskav Prus)  

foto Kamil Vyskočil

Osud zhýralca (1982) 
foto Kamil Vyskočil
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S  výnimkou krátkeho obdobia pôsobe‑
nia v  opere v  Prahe v  sezóne 1946/1947 
zostala Mária Kišonová‑Hubová vo zväzku 
Opery SND od roku 1938 až do roku 1979. 
Podobne ako neskôr v určitých úlohách jej 
dramatickejšia alternantka Margita Česá‑
nyiová pochádzala Mária Kišonová‑Hubová 
zo Záhoria (narodila sa v roku 1915 v Lábe) 
a  svoju spevácku kariéru začínala tiež 
v  operetných úlohách (Bocaccio zo Sup‑
pého operety, Kálmanova Marica, Lehárova 
Líza, Silvia z  Modrej ruže, Schneiderova 
Bellarosa atď.). Na rozdiel od spomínanej 
Česányiovej (vyjadrujúcej sa v  operných 
postavách skôr len vokálne) si hereckú 
uvoľnenosť a  charakterizačnú schopnosť 
preniesla aj do operných postáv.
Po menších úlohách skutočnú kariéru 
opernej divy začínala v  koloratúrnych par‑

toch (Maria a  Norina z  Donizettiho opier 
Dcéra pluku, resp. Don Pasquale, Tho‑
masova Philina z  Mignon, Verdiho Gilda 
a Violetta Valéry v La traviate). Už v štyrid‑
siatych rokoch sa v  dvoch inscenáciách 
stretla s  jednou zo svojich dvoch najviac 
oceňovaných úloh – s Pucciniho rozšafnou 
Musettou (skôr jednorazovo ju zopako‑
vala aj v inscenácii z roku 1959). Súčasne, 
no najmä následne sa stal jej doménou 
lyrický a  lyricko ‑mladodramatický soprá‑
nový odbor – úlohy Micaely z  Carmen, 
Margaréty z  Fausta, Marceliny z  Fidelia, 
no predovšetkým mozartovské postavy 
Dony Elvíry z  Dona Giovanniho, Paminy 
z Čarovnej flauty alebo Zuzanky z Figaro-
vej svadby, ktorú vymenila za poslednú zo 
svojich veľ kých kreácií, za Grófku z  tejto 
opery (1971). S  Česányiovou alternovala 

opäť v  Rusalke,  každá z  veľ kých umelkýň 
poňala však túto krásnu úlohu odlišne – 
prvá s  prevahou lyrickej vrúcnosti, druhá 
s dramatickým vypätím tragédky. Rovnako 
to platí o  stvárnení Čajkovského Tatiany 
v opere Eugen Onegin.

Významný bol zástoj Márie Kišonovej‑Hu‑
bovej v  českých (Smetanova Marienka 
v  Predanej neveste, Jitka v  Janáčko‑
vom Lišiakovi) i  v  slovenských operách 
(Cikkerov Juro Jánošík a  Beg Bajazid, 
Holoubkova Rodina). Druhou jej vrcholnou 
kreáciu bola práve zlovestná Lutomíra zo 
Suchoňovho Svätopluka (úlohu spievala 
v rôznych inscenáciách diela).

Vďaka hereckej perfektnosti bola tiež vyni‑
kajúcou interpretkou úloh z opery 20. sto‑

Mária Kišonová po absolvovaní učiteľského ústavu súkromne študovala 
spev u Josefa Egema a Anny Korínskej a súčasne aj na konzervatóriu  

vo Viedni. Manželom Márie Kišonovej sa stal v tom čase rovnako začínajúci 
herec Mikuláš Huba. O slávu a obľúbenosť umeleckej rodiny sa neskôr 

pričinil aj ich syn, herec a režisér Martin Huba.

Volali ma Mimi

ročia – snivou Melisandou z  Debussyho 
prelomovej opery, štýlovou straussovskou 
interpretkou Skladateľa z  Ariadny na 
Naxe či komicky perfektnou Lady Billovo‑
vou z  Brittenovho Alberta Herringa. Ešte 
pred záverečnou fázou svojho umeleckého 
pôsobenia si stihla na niekoľ ko predstavení 
doštudovať dramatické úlohy Pucciniho 
Toscy a Verdiho Elisabetty z Dona Carlosa.

Ako komorná speváčka bola Mária Kišono‑
vá‑Hubová uznávanou interpretkou piesní 
najmä slovenských skladateľov (Figuš‑
‑Bystrý, Suchoň, Jurovský) a  aj vďaka 
skvelej interpretácii piesní Schneidera‑
‑Trnavského bola v  rokoch 1975 – 1990 
predsedníčkou poroty speváckej súťaže 
nesúcej meno tohto skladateľa. Pamätná 
a  nezabudnuteľná je jej interpretácia 
Schneiderovej piesne Ružičky, v  ktorej jej 
svetlejší soprán plynul ako tečúci med.

Kišonová‑Hubová bola prvou interpretkou 
slávneho Suchoňovho Žalmu zeme podkar-
patskej, pravda, len so sprievodom klavíra. 
Z  oratórnej tvorby účinkovala napríklad 
v  Beethovenovej 9. symfónii,  vo Verdiho 
Requiem a Mozartovej Omši C -dur.
V rokoch 1975 – 1983 Mária Kišonová‑Hu‑
bová externe aj interne vyučovala na VŠMU 
(jej žiakmi boli napr. Elena Holičková, Hana 
Štolfová ‑Bandová, Božena Fresserová). 
V  spoločenskom živote bola aktívnou pro‑
pagátorkou kultúry a  predsedníčkou Kru‑
hov priateľov hudby.

Vladimír Blaho,  
hudobný publicista

PELLÉAS a Mélisanda, Mária Kišonová-Hubová (Melisanda), 
Andrej Kucharskž (PELLÉAS) foto Gejza Podhroský

Bohéma (1959) Mária Kišonová-Hubová (Mimi),  
Andrej Kucharský (Rudolf) foto Gejza Podhorský

Svätopluk (1960) Mária 
Kišonová-Hubová (Lutomíra), 
Gustáv Papp (Záboj), foto 
Gejza Podhorský

Figarova svadba (1971),  
Mária Kišonová-Hubová (GRófka) 
foto Jozef Vavo

Rusalka (1953), Mária Kišonová-Hubová (Rusalka) 
foto Gejza Podhorský
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Do 50. rokov minulého storočia
niektorí speváci v  SND aj režírovali 
(a ostatne to platí aj dnes, keď vo svete už 
režíruje Rolando Villazón i Renato Bruson). 
Jednak pre nedostatok operných režisérov, 
jednak preto, že sa táto funkcia v opernom 
divadle podceňovala. Výnimkou v  tomto 
smere bol Štefan Hoza (1906 – 1982), 
ktorý bol operetným a operným spevákom, 
režisérom, libretistom, publicistom, prekla‑
dateľom i pedagógom v jednej osobe.
Po absolvovaní učiteľského ústavu vyštu‑
doval spev na Hudobnej a  dramatickej 
akadémii v triede prof. Josefa Egema (tiež 
pedagóga Heleny Bartošovej či Margity 
Česányiovej) a  od sezóny 1932/1933 bol 
najskôr členom operetného súboru. Je tro‑
cha paradoxné, že za vrchol Hozovej spe‑
váckej kariéry možno pokladať jej začiatky. 
Pri spievaní Su ‑Čonga z  Lehárovej Zeme 
úsmevov na pódiu pražskej Drašarovej 
Novej operety publikum (najmä to ženské) 
priam šalelo. Nielen vďaka silnému fareb‑
nému dramatickému tónu, ale aj vďaka jeho 
výzoru a statnej postave, ktorú uplatnil aj 
vo filmoch (v slávnom Plickovom filme Zem 
spieva však treba vyzdvihnúť predovšet‑
kým jeho spev). Aj v SND sa uplatnil najmä 
v  štyroch najznámejších Lehárových ope‑
retách Veselá vdova, Zem úsmevov, Cáre-
vič a  Gróf Luxembug, ktoré po roku 1939 
preložil do slovenčiny. Ďalšou špičkovou 
operetnou úlohou bol Bolo z  Nedbalovej 
Poľskej krvi.
Až postupne sa Štefan Hoza dostával aj 
k operným úlohám. Hoci bol výsostne dra‑
matickým tenoristom, spieval (pre tech‑

nické nedostatky však menej úspešne) 
aj viaceré lyrické tenorové úlohy – Jeníka 
z  Predanej nevesty, Rudolfa v  Bohéme, 
Princa v  Rusalke, Lenského v  Eugenovi 
Oneginovi. Oveľa viac mu sedel Leonca‑
vallov Canio v  Komediantoch, Erik z  Wag‑
nerovho Blúdiaceho Holanďana alebo 
Pucciniho Kalaf v  Turandot. Z  českej 
opery stvárnil postavy oboch bratov (Laca 
a Števa) z Její pastorkyne.
Štefan Hoza sa stal prvým interpretom 
Ondreja v  Suchoňovej Krútňave (1949), 
kým na premiére Jura Jánošíka (1954) 
sa prekvapujúco neobjavil. Jednou z  jeho 
posledných speváckych kreácií bol Kozina 
v  Kovařovicovej opere Psohlavci (1953). 
Operných nahrávok má Štefan Hoza 
poskromne (napríklad ária Cania z  Leon‑
cavallových Komediantov), obľúbené ope‑
retné šlágre a  ľudové piesne interpretoval 
umelec v rozhlase často.
Hozov prínos pre slovenské operné divadlo 
však treba vnímať komplexne. V  rokoch 
1938 – 1945 a  1948 – 1951 bol drama‑
turgom opery. Tieto obdobia boli v  čomsi 
podobné, ale aj odlišné. V  oboch bol silný 
zástoj českej opery. Talianska opera, frek‑
ventovaná v prvom období, mala v druhom 
len dve premiéry. A  čo sa týka slovenskej 
tvorby – po roku 1938 sa v SND hralo päť 
slovenských opier (aj vďaka troch dielam 
dirigenta Ladislava Holoubka), v  druhom 
období Hozovej dramaturgie v  SND sa 
premiérovala už iba Suchoňova Krútňava 
(1949). Za „slovenského štátu“, ako aj po 
februári 1948 nadväzoval ako dramaturg 
na líniu ešte z čias éry Karla Nedbala a uvá‑

dzal aj opery balkánskych autorov (Sto‑
janov, Gotovac, Konjovič Pipkov). Z  málo 
hrávaných diel sa najprv zaslúžene uviedla 
Musorgského Chovančina a  progresívny 
Eckov Peer Gynt, ale aj opera Zandonaia, 
neskôr už len Moniuszkova Halka. V rokoch 
1958 – 1960 režíroval tradičným spôso‑
bom Verdiho Otella, Pucciniho Bohému 
a  Humperdinkovu Medovníkovú chalúpku. 
Nemožno vynechať ani jeho funkciu oper‑
ného prekladateľa (deväť libriet talianskych 
a českých opier).
Pedagogická činnosť Štefana Hozu sa 
začala externým pôsobením na Štátnom 
konzervatóriu, kde bol neskôr interným 
pedagógom (1962 – 1977), a  približne 
v  rovnakom čase prednášal na VŠMU 
dejiny opery. Plodná bola aj jeho publikačná 
činnosť, ktorá zahŕňala tituly propagujúce 
vážnu hudbu, historické práce a  autobio‑
grafiu: spomeňme, že Tvorcovia hudby 
(1943) a  Večer v  opere (1975) sú najmä 
popisom obsahov známych i  menej zná‑
mych operných titulov, historickým doku‑
mentom je dvojdielna Opera na Slovensku 
(1954), v  ktorej chronologicky hodnotí 
jednotlivé operné predstavenia. Jeho dvoj‑
dielna autobiografia s  názvom evokujúcim 
jeho operetné úspechy Vám svoje srdce 
dám (slovenský preklad Su ‑Čongovej árie 
z Lehárovej operety Zem úsmevov) vyšla až 
posmrtne v roku 1989.

Vladimír Blaho,
hudobný publicista

Od operetného 
milovníka 
k propagátorovi 
opery – všestranný 
Štefan Hoza

Madame BUTTERFLY (1940), 
Helena Bartošová  

(čočo-san),  
Štefan Hoza (Pinkerton)  

foto Filmový kuriér

POĽská krv (1940),  
Štefan Hoza  

(Gróf Boleslaw Baranski)  
foto STK

Aida (1941), 
Emil Schutz (Amonasro), 
Štefan Hoza (Radames),  

Helena Bartošová (Aida) 
 foto STK

Predaná nevesta (1940), Zita Hudcová (Marienka), Štefan Hoza (Jeník) foto Anton Illenberger

KÁŤA KabanovÁ (1949),  
Helena Bartošová (Katerina), 

Štefan Hoza (Boris GrigorjevIč) 
foto SpravodajskÁ agentÚra 

Slovenska 
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Udalosti z augusta 1968 
určite nenechali slovenských 
divadelníkov chladnými.
Augustová okupácia vojskami Varšavskej 
zmluvy výrazne zasiahla do života spoloč‑
nosti. Občania hlasne prejavovali svoj nesú‑
hlas s  inváziou zacielenou na potlačenie 
„prebiehajúcej“ kontrarevolúcie v  Česko‑
slovensku. Odpor a  vzdor proti násilnému 
vpádu ozbrojených síl okamžite svojou 
tvorbou vyjadrili aj divadelníci. Takmer ani 
v jednom prípade však nešlo o prvoplánové 
plagátové prejavy proti okupantom. Diva‑
delníci tlmočili svoj postoj výhradne cez 
slová a  obrazy hier klasických či moder‑
ných autorov, v  ktorých nachádzali jasné 
príbehové či tematické analógie na dia‑
nie v  republike. Prvou z  reakcií, uvedenou 
bezprostredne začiatkom novej divadelnej 
sezóny, bola Budského inscenácia Hviezdo‑
slavových poém Krvavé sonety a Ráchel (7. 
9. 1968) naskúšaných viac ‑menej len za pár 
dní ako otvorené umelecké gesto. Cez bás‑
nické skladby Budský s  účinkujúcimi 
akcentovali ich ústrednú myšlienku – odpor 
proti násiliu. Počas najbližších mesiacov aj 
v ostatných slovenských divadlách vznikla 
celá séria protestných inscenácií, v  kto‑
rých umelci chceli vyjadriť svoj nesúhlas 
a  vzdor. Z  dramatikov najprudšie novými 
textami reagovali Ivan Bukovčan a  Peter 
Karvaš, ktorých hry bezprostredne po napí‑
saní uviedlo SND. Bukovčan v dráme Kým 
kohút nezaspieva (30. 8. 1969) odkaz na 
august 1968 výstižne zašifroval v situovaní 
deja do pochmúrnych čias nemeckej vojno‑
vej okupácie počas potlačeného SNP, kde 
do opustenej pivnice skoncentroval priam 
ukážkovú sociologickú vzorku slovenského 
národa – od intelektuála, malomeštiaka, 
študentov… až po prostitútku. Tým, že išlo 
o  hru s  historickým námetom a  napísanú 
„s  oficiálnym zdôvodnením“ 25. výročia 
SNP, cenzori spočiatku nepobadali v repli‑
kách o obsadení, cudzej armáde a i. priamu 
narážku na augustové udalosti z  predo‑
šlého roka. K  vynúteným škrtom došlo až 
po divákmi nadšene prijatej premiére. Peter 
Karvaš bol vo svojej dráme Absolútny 
zákaz (20. 12. 1969) omnoho priamočiarejší 
a jeho podobenstvo o zneužívaní právomoci 
a bezpríznakovej poslušnosti občanov voči 
nezmyselným nariadeniam znamenalo pre 
nášho dovtedy popredného dramatika na 
dlhé roky zákaz ďalšej verejnej činnosti.

Na začiatku 70. rokov sa 
začína tzv. normalizácia.
Činohra SND sa dostáva do nepríjemnej 
situácie. Dochádza k  mnohým politicky 
motivovaným zmenám, ktoré majú vplyv 
na repertoár, personálne zloženie i celkovú 
kontrolu umeleckej slobody prejavu. Mnohí 
herci a  herečky, ktorí v  predošlej dekáde 
zastávali post protagonistov, sa najbližšie 
dve desaťročia nedostávajú k  podnetnej‑
ším úlohám, z  postu šéfdramaturgičky 
musí odísť pokroková Margita Mayerová 
a repertoár, v ktorom sa dovtedy úspešne 
miesili inscenácie hier Millera, Albeeho, 
Sartra, Camusa, Dürrenmatta, Becketta 
a iných moderných západných dramatikov, 
majú jasnú stopku. Obdobie tzv. normali‑
zácie preto nepatrí medzi najúspešnejšie 
éry v dejinách Činohry SND. Ocitla sa totiž 
pod prísnou kontrolou, a  keďže mala spĺ‑
ňať reprezentačnú funkciu, tak z  vyšších 

politických miest bol na ňu vyvíjaný väčší 
tlak ako na regionálne či ochotnícke scény, 
ktoré práve v  tomto dvadsaťročí prežívajú 
značný progres. Ak aj hovoríme o význam‑
ných inscenáciách v  Činohre SND tohto 
obdobia, tak celkovo nešlo o  takú konti‑
nuálnu umeleckú výbojnosť ako v  predo‑
šlých dekádach. Našťastie sme sa nevrátili 
k socialistickému realizmu zo začiatku 50. 
rokov vyžadujúcemu od umenia obsahovú 
i formálnu uniformitu a režiséri a výtvarníci 
mohli aj po auguste 1968 voľne pokračovať 
vo svojich štýlotvorných poetikách. Obme‑
dzila sa však ich dovtedy pomerne uvoľ‑
nená tematická a  repertoárová sloboda. 
Napríklad Pavol Haspra musel absolútne 
rezignovať na svoju inklináciu k  drámam 
angloamerických autorov a  Peter Mikulík 
už nemohol uvádzať drámy absurdného 
divadla. Obaja tak začali vo väčšej miere 
siahať po svetovej klasike a  slovenských 

V dejinách Slovenska nepatria 70. a 80. roky  
medzi tie najšťastnejšie. Ako sa vyrovnávala Činohra SND  
s tzv. normalizáciou a konsolidáciou našej spoločnosti,  

hovorí divadelný historik Karol Mišovic.

P. Corneille Cid (1972),

Soňa Valentová, Štefan Kvietik

Pokusy divadelníkov 
o slobodné slovo 

v neslobodnej dobe

I. Bukovčan Kým kohút nezaspieva (1969)

Jozef Kroner, Jarmila Koleničová, Juraj Slezáček
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Pavol Haspra však nebol 
výhradne politickým režisérom.
To rozhodne nie, ale do mnohých inscená‑
cií priamo prepašoval politicky adresné 
posolstvo. V  každom prípade si Pavol 
Haspra svojou režijnou poetikou vybičova‑
ných emócií, expresívneho strihu a ostrého 
prieniku do besov človeka vydobyl v  SND 
popredné postavenie. Sedemdesiate roky 
patria najmä jeho režijnej osobnosti. Po 
zákaze uvádzania angloamerických dra‑
matikov, s  ktorými v  60. rokoch dosaho‑
val najväčšie úspechy, sa sústredil na 
svoj druhý najpríznačnejší dramaturgický 
okruh – na súčasnú slovenskú drámu. 
Pravidelne tak inscenoval, i  keď nie vždy 
veľmi kvalitné nové texty Štefana Králika, 
Mikuláša Kočana, Jána Soloviča, ale medzi 
nimi i  umelecky hodnotnú rapsódiu Petra 
Kováčika Krčma pod zeleným stromom 
(10. 4. 1976) o dezilúzii ľudskej existencie 
zasadenej do veľ kej hospodárskej krízy 20. 
rokov. Oproti predošlému desaťročiu tiež 
ešte viac začal siahať po tituloch sveto‑
vej klasiky, ktoré sa v  našich divadelných 
pomeroch uvádzali sporadicky alebo vôbec. 
Popredné miesto medzi nimi zastupujú 
Corneillova klasicistická dráma Cid (24. 6. 
1972) a monumentálna Shakespearova tra‑
gédia Kráľ Lear (25. 10. 1975). Cid zaujal 
najmä pregnantnou kresbou charakterov 
v  príbehu o  nezmieriteľnom súkolí chlad‑
ného ratia a  prudkej emocionality s  dôra‑
zom na herecký prejav dozrievajúcich čle‑
nov súboru. Ansámbel bol totiž taký tvárny 
a bohatý, že Haspra si mohol dovoliť nechať 
hlavné úlohy mladých milencov Ximeny 

súčasných drámach. Jediný, koho sa nor‑
malizačné obmedzenia nedotkli, bol Karol 
L. Zachar, režisér absolútne apolitických 
tendencií. Práve to mu aj mnohí vyčítali, 
že pri inscenovaní Stodolovej Maríny Hav-
ranovej (30. 11. 1968) či  Hviezdoslavovej 
tragédie Herodes a Herodias (1. 3. 1970), 
hrách priam ašpirujúcich na aktuálny poli‑
tický výklad, ostal verný svojmu nepolitic‑
kému svetonázoru. Zato Jozef Budský sa 
v  inscenáciách nebál otvorene kritizovať 
normalizačnú situáciu a  okrem veľ kole‑
pých fresiek, akou bola napríklad Piscato‑
rova dramatizácia Tolstého Vojny a  mieru 
(9. 3. 1974), áno, presne tá, ktorú v  SND 
v  roku  2018 naštudoval aj Marián Amsler, 
sa v  groteske Grigorija Gorina Šašovská 
komédia (30. 1. 1976) jasne vyjadril k pokri‑
venosti politického režimu. Inscenácia tak 
pre Budského znamenala predčasný epilóg 
jeho tvorby.

Môžeme povedať, že počas 
normalizácie sa zintenzívnil vzťah 
medzi javiskom a hľadiskom.
I keď režiséri často nemohli uvádzať tituly, 
ktoré chceli, vo svojich umeleckých výpo‑
vediach nerezignovali. Diváci doslova cho‑
dili do divadla čítať metafory medzi riad‑
kami. Takáto súdržnosť medzi divadelníkmi 
a publikom sa udržala až do novembra 1989. 
Dokonca mnohí herci spomínajú, že diváci 
často našli dvojzmysel na spoločensko‑
‑politickú situáciu aj na miestach, ktoré 
pôvodne neobsahovali tento zámer.
V  priamych narážkach na vládnuci režim 
bol z  režisérov SND najaktívnejší Pavol 
Haspra. V  úvode 80. rokov uviedol totiž 
dve inscenácie, ktoré vo svojom scénickom 
obsahu priamo niesli zašifrovaný protestný 
odkaz na normalizačné procesy a  potlá‑
čanie slobody občanov Československa. 
Prvou bola hra bulharského dramatika 
Jordana Radičkova Pokus o  lietanie (22. 
3. 1980), nie veľmi dramatický text o tom, 
ako skupina dedinčanov nasadne na lie‑
tajúci balón a plaví sa po oblohe len podľa 
toho, ako zafúka vietor, a  nie, ako nakáže 
vyššia moc. Baladická inscenácia sa kon‑
čila scénou, ako postavy v podaní mužskej 
elity súboru – Karola Machatu, Jozefa Kro‑
nera, Štefana Kvietika, Ivana Rajniaka, Leo‑
polda Haverla, Michala Dočolomanského, 
Olda Hlaváčka, Juraja Slezáčka a  ďalších 
spoločne fúkajú do vtáčieho pierka. Do 
niečoho, čo neberie ohľad na geopolitické 
súvislosti, ale podobne ako vtáci či balóny 

a  Rodriga alternovať, vtedy bola totiž 
alternácia vnímaná ako bežná vec, dnes 
je to, žiaľ, už rarita. Kvalitou rovnocenné 
kreácie ústredných postáv tak vytvorili 
Soňa Valentová s Božidarou Turzonovovou 
a Jozef Adamovič so Štefanom Kvietikom. 
K alternácii mohol pristúpiť aj pri náročnej 
alžbetínskej tragédii, keďže v  súbore mal 
k  dispozícii až dvoch skvelých predstavi‑
teľov nešťastného Leara – Karola Machatu 
a  Gustáva Valacha. Inscenácia síce mala 
pevne zovretú režijnú výstavbu, ale obaja 
interpreti tvarovali postavu v  miernych 
vzájomných odchýlkach. Lear Gustáva 
Valacha ostával nekompromisným, prch‑
kým vladárom so žulovými citmi i  po tom, 
čo sa vzdal kráľovskej koruny, Machata bol 
vonkajškovo tlmenejší a vnútorne dobrosr‑
dečnejší otec svojich troch dcér, ktorého 
psychiku rapídne ničí pomyslenie na rozpad 
jeho dovtedy pevne vybudovaného dušev‑
ného sveta. V  každom prípade, v  oboch 
prípadoch išlo o  nesmierne sugestívny 
herecký zážitok.

Novým režisérom v súbore sa stal 
od roku 1978 Miloš Pietor.
Miloš Pietor prešiel do angažmánu SND už 
ako skúsený a zrelý režisér s bohatou pra‑
xou v martinskom divadle a na Novej scéne. 
SND však preňho nebolo novým prostre‑
dím, v  činohre totiž už niekoľ kokrát pred‑
tým hosťoval, ale nikdy nešlo o  ťažiskové 
tituly. Ešte tesne pred nástupom do inter‑
ného stavu zaujal nekonvenčným pohľa‑
dom na málo známu Tajovského drámu 
Nový život (4. 2. 1978), ktorú v  intenciách 

si môže lietať, kadiaľ chce. Dnes v demokra‑
cii by nám tento text asi nič nepovedal, ale 
v  totalitnom režime, v  ktorom sme žili, sa 
inscenácia stala manifestom slobody a za 
sedem rokov hrania dosiahla úctyhodných 
148 repríz. V počte repríz ju pre cenzorský 
zákaz nemohla nasledovať Hasprova insce‑
nácia hry štúrovského vzdelanca Jozefa 
Podhradského rozprávajúca o  hrdinoch 
meruôsmych rokov Holuby a  Šulek (14. 2. 
1981). Vo veľ kolepej javiskovej realizácii 
dovtedy na profesionálnej scéne neuvede‑
nej drámy vládnuci režim ľahko odčítal kri‑
tiku svojich radov a inscenácia sa dočkala 
len 32 repríz.
Podobných protest inscenácií v SND bolo, 
samozrejme, viac a neboli len pod vedením 
Pavla Haspru. Napríklad Vladimír Strnisko 
pol roka pred Nežnou revolúciou uviedol 

naturalistickej grotesky vyložil ako krutú 
sondu do nemeniacej sa slovenskej povahy. 
Inscenácia sa z  hereckého hľadiska stala 
prelomovou najmä pre Máriu Kráľovičovú, 
ktorá dovtedy takmer výhradne stvárňo‑
vala ženy z vyšších spoločenských vrstiev 
a  tentoraz ju režisér obsadil doslova proti 
typu, do ordinárnej dedinskej gazdinej Katy 
Jahodovej, hlavnej manipulátorky tragic‑
kého príbehu. Herečka tak aj v zrelom veku 
poukázala na neutíchajúci diapazón svojich 
výrazových možností. Treba však povedať, 
že Pietor nenadviazal na novátorské ten‑
dencie z predošlých angažmánov a v SND 
tvoril solídne, ale už nie v širšom kontexte 
progresívne inscenácie. Jeho tvorba tak 
zaujala skôr z pohľadu osobitosti dramatur‑
gie, keď sa vďaka nemu na scénu SND prvý 
raz dostávajú Shakespearove historické 
tragédie Richard II. (28. 6. 1980), Henrich 
IV. (20. 10. 1984), Richard III. (2. 5. 1987), 
málo známa Čechovova hra Platonov (17. 
2. 1979) alebo Krležova analytická dráma 
o  morálnych deviáciách spoločenskej 
smotánky Páni Glembayovci (17. 5. 1986).

Angažmán v SND prijíma  
režisér Ľubomír Vajdička 
a hosťujú tu Vladimír Strnisko 
a Jozef Bednárik.
Ľubomír Vajdička prichádza do SND už ako 
vychýrený režisér z predošlej éry v martin‑
skom divadle (1968 – 1983) a  po  krátkom 
pôsobení v ND Praha (1983 – 1984). V SND 
neostal nič dlžný svojej povesti režijného 
interpreta, ktorý sa neutápa v pompéznych 
scénických efektoch, ale akcent výpovede 

ruskú hru od Nikolaja Erdmana Samovrah 
(17. 3. 1989) s  jasnými politickými naráž‑
kami a  analógiami a  v  tom istom období 
Ľubomír Vajdička naštudoval Ibsenovu 
drámu Nepriateľ ľudu (11. 3. 1989) o násil‑
nom umlčaní jednotlivca, ktorý nechce nič 
viac, len spoluobčanom otvorene pove‑
dať o  kontaminovanej vode v  mestskom 
vodovode. Režisér nemusel text upravo‑
vať a  herci nemuseli akcentovať vybrané 
pasáže, asociácia na politikum posledných 
desaťročí priam kypela zo samotnej témy 
hry. Preto Jiří Havelka pri aktuálnej insce‑
nácii Dnes večer nehráme (26. 11. 2019) 
venovanej 30. výročiu Novembra 1989 
rámcoval inscenáciu záskokovou skúškou 
Nepriateľa ľudu. Hoci sa nehrala presne 17. 
ani 18. 11. 1989, ale s  revolučným dianím 
v spoločnosti i divadle úzko súvisela.

W. Shakespeare Kráľ Lear (1975),
Leopold Haverl, Karol Machata, Július Pántik

J. G. Tajovský Nový život (1978),
Július Pántik, Anna Javorková, 
Mária Kráľovičová
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kladie na pozorné a  v  mnohých ohľadoch 
inovatívne odkrývanie vrstiev a  významov 
dramatického textu. Na rozdiel od martin‑
ského pôsobiska v Bratislave už neuvádza 
hry slovenskej klasiky, ktoré tvorili jeden 
z  pilierov jeho dramaturgie, ale aktívne 
pokračuje najmä v objavovaní nových kvalít 
v dielach ruskej klasiky – Ostrovského, Tur‑
geneva, Čechova či Gorkého. Jeho debuto‑
vou (ale ešte stále pohostinskou) inscená‑
ciou v  SND bol práve Turgenevov Mesiac 
na dedine (26. 1. 1980) v  hlavnej úlohe 
s  Emíliou Vášáryovou, ktorej Natália Pet‑
rovna patrí k jej vrcholným kreáciám. Insce‑
nácia vynikla nielen nepatetickým výkla‑
dom ruskej klasiky a  emočne hutným, ale 
dostatočne autentickým hereckým stvár‑
nením v  každej jednej úlohe, ale aj hracím 
priestorom. Prvý raz sa totiž v  sále Malej 
scény hralo na obojstrannú arénu, akú 
dnes diváci poznajú zo Štúdia SND z insce‑
nácií Polnočná omša (25. 10. 2014) alebo 
Pred západom slnka (7. 4. 2018). Vtedy to 
bol v SND skutočný javiskový experiment. 
Rovnako netradičným režijným pohľadom 
zaujalo aj Ostrovského Výnosné miesto 
(16. 12. 1984), ktoré Vajdička vyložil ako 
prehliadku karikatúr úplatkárov, pokrytcov, 
prospechárov a duševných stroskotancov, 
kde jediný Ždanov (Emil Horváth), katego‑
ricky odhodlaný žiť z poctivej práce vlast‑
ných rúk, sa vymyká z  tohto semeniska 

morálneho úpadku scénicky zakomponova‑
ného do sterilného muzeálneho priestoru.
Tvorivé osvieženie pre herecký súbor 
i  repertoár prinieslo hosťovanie režisérov 
z  ostatných divadiel. Vladimír Strnisko 
v období tzv. normalizácie dosahoval v čino‑
hre Novej scény ojedinelé inscenačné 
úspechy konkurujúce svojimi výsledkami 
aj národnému divadlu. Jeho prvou réžiou 
v  SND bola dráma bratov Mrštíkovcov 

konkretizujúcich prostredie dediny záveru 
19. storočia. Počet postáv v  zaľudnenej 
hre redukoval len na deväť najpodstatnej‑
ších. Z  pôvodného textu ostalo doslova 
najzásadnejšie príbehotvorné torzo kon‑
centrované na dejový oblúk štvorice hlav‑
ných hrdinov: Mariše (Anna Javorková) 
a  jej troch osudových mužov – otca Lízala 
(Gustáv Valach), milovaného Francka 
(Michal Dočolomanský) a vynúteného žení‑
cha Vávru (Karol Machata). Upravovateľ‑
skú a  režijnú pozornosť Strnisko upriamil 
na konflikt mužsko ‑ženského princípu a až 
neúprosného boja postáv o  moc nad tým 
druhým. Jeho Mariša bola v  českosloven‑
skom kontexte priam zjavením a jej kvality 
uznali a pozitívne kvitovali aj českí kritici.
Umeleckým protikladom vonkajškovo 
striedmej Strniskovej poetiky bol Jozef 
Bednárik, ktorý od prelomu 70. a 80. rokov 
pútal všeobecnú pozornosť svojimi novátor‑
skými režijnými výbojmi na profesionálnej 
i ochotníckej scéne. Vedenie SND si všimlo 
rodiacu sa umeleckú svojráznosť nitrian‑
skeho režiséra a  ponúklo mu réžiu bala‑
dickej Lorcovej tragédie Krvavá svadba 
(20. 2. 1987). A  jednorazová skúsenosť 
s osobnosťou mladého invenčného režiséra 
neklasického typu so schopnosťou tvárnej 
syntézy scénických komponentov so zame‑
raním na muzikalitu a výtvarnosť mala pre 

bratislavský súbor obohacujúci charakter. 
Jeho multižánrová až barokizujúca režijná 
optika dokázala prejavy činohercov neča‑
kane uvoľniť, otvoriť v  nich  dovtedy nepo‑
zorované tóny až poltóny a prispôsobiť ich 
organickej symbióze ostatných javiskových 
zložiek.

Divadelníci zohrali v Novembri 
1989 podstatnú úlohu.
Bez českých a  slovenských divadelníkov 
by revolúcia asi nedosiahla taký pozitívny 
výsledok. Už 18. 11. ako reakcia na násilne 
potlačenú študentskú demonštráciu na 
Národnej triede v  Prahe z  predošlého dňa 
sa objavuje iniciatíva na generálny štrajk, 
do ktorého sa následne zapájajú aj diva‑
delníci. SND odmieta hrať, ruší progra‑

mový plán a  namiesto predstavení umelci 
diskutujú s publikom či cestujú na demon‑
štrácie po celom Slovensku. Novembrové 
a  nasledujúce udalosti len dokázali mien‑
kotvornosť a dôležitý zástoj hercov v našej 
spoločnosti. Poctu k  ich odvahe, angažo‑
vanosti, činorodosti, ale i  poukázanie na 
kontroverzie, s ktorými sa museli stretávať 
a tie často prerastali až do osobných invek‑
tív a útokov, ponúka práve inscenácia Jiřího 
Havelku Dnes večer nehráme. V divadle sa 
síce nehralo divadlo, ale divadlo hralo pod‑
statnú úlohu pri zániku totalitnému režimu, 
ktorý tu monopolne vládol vyše štyridsať 
rokov.

Karol Mišovic, 
divadelný historik

Mariša (21. 5. 1983) uvedená k 100. výro‑
čiu otvorenia pražského ND. Režisér si 
však k  zaužívanej tradícii inscenovania 
ikonickej českej hry nezachoval pietu. Bola 
to nanajvýš moderná interpretácia českej 
národnej tragédie. Strnisko drámu prelo‑
žil z  moravského nárečia do hovorovej až 
súčasnej slovenčiny a text výrazne kompo‑
zične i  obsahovo upravil. Jazyk zbavil fol‑
klórnych prvkov v origináli až naturalisticky 

J. Radičkov Pokus o lietanie (1980),
Jozef Kroner, Oldo Hlaváček,  
Leopold Haverl, Juraj Slezáček, 
Karol Machata

A. a V. Mrštíkovci Mariša (1983),
Gustáv Valach, Anna Javorková

A. N. Ostrovskij Výnosné miesto(1984), 
Ctibor Filčík, Zdena Gruberová 
Foto Anton Sládek

F. G. Lorca Krvavá svadba (1987),
V popredí Ingrid Timková, Jana Valocká,  
Anna Maľová, Božidara Turzonovová,  

Elena Rampáková, Vladimír Obšil,  
Soňa Valentová, Štefan Bučko,  

Viera Strnisková, Anna Javorková
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Rezervácie
+421 2 204 72 289 

alebo rezervacie@snd.sk
Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch 

od 8.00 do 16.00 h
Vstupenky na predstavenia SND si môžete  

zakúpiť v pokladniciach SND 
a on-line na www.snd.sk  

a www. navstevnik.sk 
 

Pokladnica v novej budove SND 
Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) 

tel.: 02/204 72 298, 02/204 72 299 
Po – Pi 8.00 – 19.00 h 

So – Ne 9.00 – 12.00 h, 14.00 – 19.00 h
 

Pre návštevníkov pokladníc sú k dispozícii 
dve krátkodobé parkovacie miesta zo strany Olejkárskej ulice.

Pokladnica v historickej budove SND 
Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice)

Po – Ne dve hodiny pred každým 
predstavením konaným v historickej budove 

 
V prípade neskorších začiatkov predstavení  

sú pokladnice otvorené až do začiatku predstavenia.
 

Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené. 
Akékoľvek zľavy sa dajú uplatniť len osobne v pokladniciach SND. 

 
30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladniciach  

predávame vstupenky výlučne na predstavenia hrané v daný deň.

www.snd.sk
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