hudba Henrich Leško
libreto Ján Ďurovčík
texty piesní Ján Štrasser
asistent choreografa Marianna PAULÍKOVÁ
asistent réžie Martin HUDEC
kostýmy Lucia ŠEDIVÁ
hudobné naštudovanie Ľubomír DOLNÝ
scéna Marek HOLLÝ
réžia a choreografia Ján ĎUROVČÍK

Divadlo Nová scéna Vám prináša svetovú premiéru pôvodného muzikálu
RASPUTIN, z tvorivej dielne jedných z najtalentovanejších slovenských auto
rov.
Ján Ďurovčík, okrem úspešných titulov realizovaných na Slovensku,
v Českej republike a po celom svete, pre Divadlo Nová scéna pripravil
množstvo jedinečných choreografií k inscenáciám ako Niekto to rád horúce,
Fidlikant na streche, Hamlet, Cigáni idú do neba, Klietka bláznov a i.
V zlatom fonde Divadla Nová scéna zanechal vynikajúce choreograficko
‑režijné spracovania predstavení Na skle maľované, West Side Story, Rómeo
a Júlia. Autorský projekt ôsmy svetadiel sa stal jedným z kultových titulov
Divadla Nová scéna.
Henrich Leško, vynikajúci hudobný skladateľ, do databázy úspešných novoscénických muzikálov
natrvalo vpísal dielo Báthoryčka.
Ján Štrasser, prekladateľ a básnik, s Jánom Ďurovčíkom do nášho repertoárového historického
kalendára zapísali dielo Neberte nám princeznú. Rasputin je 32. spoluprácou Jána Štrassera s divadlom.
Pozývame Vás zhliadnuť vynikajúce umelecké spracovanie muzikálu zo života rozporuplnej osobnosti
ruských dejín, Grigorija Jefimoviča Rasputina, v ktorom dominuje emotívna hudba, dojímavé scény,
vynikajúce spevácke, herecké a tanečné výkony, posilnené skvelou scénicko‑kostýmovou výpravou.
Nechajte sa unášať vlastnými pocitmi. Zážitok bude ojedinelý!
Ingrid Fašiangová
generálna riaditeľka Divadla Nová scéna

Túžba tvoriť, hľadať, spoznávať ma pred rokmi priviedla k téme muža, ktorý
vraj zmenil dejiny. A tak sme s Henrichom Leškom pre balet Slovenského ná
rodného divadla vytvorili inscenáciu Rasputin. Prešli roky, a ako sa násobila
moja láska k hudobnému divadlu, a teda aj k muzikálu, rástla vo mne aj túžba
opäť sa k tejto téme vrátiť. Zavreli sme sa preto s Henrichom do skúšobne,
a inšpirovaní naším predchádzajúcim dielom, vytvorili sme úplne nový diva
delný tvar – muzikál alebo skôr rockovú operu. Priznám sa, že voľba textára
bola jednoduchá. Je ním Ján Štrasser, majster pera, človek s talentom a skú
senosťami, a hlavne človek, ktorý mi rozumie a pozná ma.
Téma Rasputina je krásna v tom, že nedáva odpoveď. Náš muzikál nie je his
torickým dokumentom, skôr mozaikou o pocitoch z jeho príbehu. Pocitoch,
ktoré sú tak blízke pocitom, aké práve prežívame.
Bol Rasputin svätcom či podvodníkom? Viedol ho boh či diabol? Kto to vie? Na túto otázku nepoznám
odpoveď, tak ako dnes nepoznáme odpovede na mnoho, mnoho otázok… potrebujem chrám čistej
mysle presne tak, ako znejú posledné slová inscenácie… chrám dnes chýba nám.
PS: Úprimná vďaka všetkým, ktorí s nami pripravovali pôvodnú tanečnú verziu Rasputina v SND – bez
nich by muzikálový Rasputin asi nikdy nevznikol.
Ján ĎUROVČÍK
Práca na hudbe k muzikálu Rasputin bola výnimočná tým, že som „preniesol“
hudbu z jedného žánru do druhého. Pôvodná hudba bola komponovaná pre
symfonický orchester, ako hudba k rovnomennému baletu, ktorý sme spolu
s Jánom Ďurovčíkom robili pre SND.
Transformácia tejto podoby hudby do podoby muzikálovej bola pre mňa vý
zvou a výzvou je určite aj pre spevákov, ktorých party sú miestami extrémne
náročné.
Henrich Leško
V roku 2003 libretista, choreograf a režisér, Ján Ďurovčík, naštudoval s balet
ným súborom Slovenského národného divadla svoj balet Rasputin, s hudbou
Henricha Leška. To predstavenie sa mi veľmi páčilo, takže keď mi Janko
povedal, že by chcel na túto tému vytvoriť aj muzikál a ponúkal mi napísať
doň texty piesní, neváhal som ani minútu.
Debatami o Rasputinovi, o tejto mimoriadne kontroverznej osobnosti ruských
dejín, ako aj o čase a prostredí, v ktorom žil a pôsobil, sme strávili dlhé hodiny.
Začal som skúmať, ako vteliť náš pohľad na Rasputina do slov tak, aby sa
neutápali v hľadaní historickej pravdy, ale aby prinášali silné emócie.
Kto bol vlastne Grigorij Rasputin? Mystik? Fanatik? Génius? Liečiteľ?
Šarlatán? Manipulátor? Svätý muž? Diabol? Zo všetkého niečo. Uveril vo svoju výnimočnosť a tomu
podriadil všetko vo svojom živote? Mal neuveriteľnú charizmu, ktorá primäla ľudí v jeho okolí, aby mu
verili. S charizmatikmi má náš svet svoje dobré, ale aj tragické skúsenosti. Napokon, Rasputinova smrť
akoby predznamenala revolúciu v októbri 1917, revolúciu, ktorá uvrhla Rusko do desaťročia trvajúcej
totality a pohla svetovými dejinami.
V textoch piesní tohto muzikálu som sa usiloval vniknúť do Rasputina, ale aj do ďalších ťažiskových
postáv nášho príbehu, a nájsť na ich charakteristiku adekvátnu štylizáciu. Nebolo to jednoduché,
keďže texty som písal na sugestívnu hudbu Henricha Leška. Kreoval som ich v akomsi prelínajúcom
sa dvojitom garde – emocionálne, aj s istým racionálnym odstupom. Či sa to podarilo, nechávam na
posúdenie vnímavému divákovi.
Ján Štrasser
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Scéna inšpirovaná inscenáciou RASPUTIN v SND autora Borisa Kudličku.
premiéry 14. a 15. september 2018
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Rannú bohoslužbu slúžil otec Vasiliev vo Fiodorovskom
chráme. Bola na nej cárovná s troma staršími dcérami;
Grigorij stál za ňou. Keď Alexandra Fiodorovna pristúpila
k prijímaniu, pohľadom privolala „starca“, ktorý sa priblížil
a prijal prijímanie hneď po nej. Potom si pred oltárom
vymenili bratský bozk. Rasputin pobozkal
panovníčku na čelo a ona mu pobozkala ruku.
Predtým sa starec dlho modlil v Kazanskom chráme,
kde sa v stredu večer vyspovedal otcovi Nikolajovi. Jeho
oddané priateľky, pani G. a pani T., ktoré ho neopustili ani
na okamih, boli šokované jeho smutnou náladou.
Viackrát im hovoril o svojej blízkej smrti.
Pani T. povedal: „Čoskoro umriem v strašných mukách.
Ale nič sa nedá robiť. Boh mi prisúdil hrdinský čin umrieť
pre záchranu mojich drahých panovníkov a svätej Rusi.
Aj keď sú moje hriechy hrozné,
predsa som malý Kristus…“
Georges Maurice Paléologue:
Z denníka francúzskeho vyslanca pri cárskom dvore

RASPUTIN
Grigorij Jefimovič Rasputin (1869 – 1916)
Ruský mystik, ktorý mal veľký vplyv na
posledných ruských vládcov z dynastie Roma
novcov. Rasputin hral dôležitú úlohu v živote
cára Mikuláša II., jeho ženy, cárovnej Alexand
ry Fiodorovny a mladého cároviča Alexeja.
Narodil sa v malej roľníckej dedinke v Toboľ
skej gubernii, na Sibíri. Mýty, ktoré obklopujú
celý Rasputinov život, naznačujú, že údajne
prejavoval nadprirodzené schopnosti už v det
stve. Keď jeho otcovi ukradli koňa, Grigorij vraj
identifikoval zlodeja.
Približne vo veku osemnástich rokov strávil tri mesiace vo Vercho
turskom kláštore, pravdepodobne ako pokánie za krádež. Jeho život
v kláštore a videnie Panny Márie po odchode z kláštora viedli k jeho
obráteniu a životu pútnika.
Mal pravdepodobne nadpriemernú sexuálnu žiadostivosť, a tak už
v ranej mladosti mal povesť darebáka, záletníka a opilca. Napriek
Rasputin so svojimi deťmi.
tomu boli k nemu ľudia zhovievaví. Pitia a voľného sexuálneho života
sa nevzdal nikdy, ani po svojom obrátení, keď sa veľa modlil a putoval po sibírských kláštoroch. Bol
považovaný za liečiteľa, proroka, svätca. Tvrdil, že je nutné hrešiť, aby bolo možné sa kajať.
V roku 1887 sa oženil s Praskoviou Fiodorovnou Dubro
vinovou a mali spolu tri deti: Dmitrija, Varvaru a Mariju.
Okrem toho mal ešte jedno nemanželské dieťa.
Do Petrohradu prišiel pravdepodobne koncom roku
1903. Vďaka spovedníkovi cárskeho páru Theophaneso
vi sa Rasputin dostal do priazne a domu veľkokniežaťa
Nikolaja Nikolajeviča a odtiaľ do cárskeho paláca, v kto
rom si získal stálu priazeň cára a cárovnej, keď liečil
chorého cároviča Alexeja, ktorý trpel hemofíliou. Vďaka
úspešnej liečbe si zabezpečil významný vplyv na vtedaj
ších vládcov Ruska.
Mal veľký vplyv na cárovnú, aj na cára. Dokonca niektoré
zdroje tvrdia, že mal s cárovnou intímny vzťah. Rasputin
V kruhu svojich ctiteľov.
radil cárovi aj v štátnych záležitostiach a Mikuláš II. sa
naňho začal vo všetkom spoliehať a žiadal ho o rady v najdôležitejších rozhodnutiach, aj rozhodnutiach, týkajúcich sa vojny. Rasputin
viedol rovnako nespútaný život ako za mlada, veľa pil a usporadúval
sexuálne orgie. Nenávidela ho najmä vysoká šľachta a načas dokonca
vymohla na cárovi vyhnanie Rasputina na Sibír. Ale cárovná trvala na
Rasputinovom návrate, pretože to bol jediný človek, ktorý dokázal
pomôcť cárovičovi. Vysoká šľachta sa však rozhodla Rasputina od
strániť. Rasputin predpovedal, že ak jeho smrť zapríčiní člen cárovej
rodiny alebo niekto z vysokej šľachty, bude to aj cárov koniec.
V decembri 1916 vylákal princ Jusupov Rasputina do svojho paláca.
Rasputin bol zavedený do pivnice, kde mu ponúkli otrávené koláče
a víno. Koláče ho nezabili. Rasputina zastrelili a jeho telo hodili do
rieky Nevy. Rasputinova predpoveď sa naplnila.
S cárovnou Alexandrou
a jej deťmi.

y
kost ým
Lucia Šedivá
Scénická a kostýmová výtvarníčka vyštudovala Školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo. Odbor scénografia a kostý
mové výtvarníctvo absolvovala v roku 2008 na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave. Spolupracovala na mnohých divadelných, filmových, televíznych,
galavečerných a iných projektoch:

UKÁŽKA PROCESU NAVRHOVANIA KOSTÝMU OD HISTORICKEJ PREDLOHY
CEZ NÁVRH AŽ PO REALIZÁCIU

KOSTÝM JUSUPOVA

Slovenské národné divadlo:
Kominárik (r. J. Uličiansky); Mechúrik Koščúrik (r. A. Korenči
a J. Bielik).
Štátne divadlo Košice:
Rimanka (r. V. Schultzová); Ako Bonnie and Clyde (r. J. Nvota).
Štátna opera v Banskej Bystrici:
Svätenie jari (r. I. Vejsada a L. Cmorej), Kocúr v Čižmách;
Hello Dolly; Carmen (r. D. Dinková).
Divadlo Andreja Bagara Nitra:
Ferdo Mravec (r. J. Nvota).
Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava:
Perníková dáma (r. V. Schultzová).
Malá scéna STU: Snehová kráľovná; Lysistrata; Helverova noc; Maškaráda (r. A. Korenči a J. Bielik); Skúška
orchestra (r. M. Sládek).
Divadlo v podpalubí:
Malá domov (r. J. Nvota); Novecento (r. P. Lančarič)

Filmy:
Havran (2007); Voices (2009); Marhuľový ostrov (2009); Tele
vision (2010); Attonitas (2012); Spravedlnost (2017, film zís
kal ocenenie Český lev).
Ako architekt scény galavečerov a iných podujatí:
Zlatý klinec (2009); Expo Šanghaj (2010); Cena Nadácie
Tatra banky (2010); Zlatý puk (2013); Cisárska vizitácia
v Banskej Bystrici (2013, 2014)
Ako televízny architekt alebo kostýmový výtvarník:
Prvé oddelenie; Filmix; Masterchef; Specialisté.
Iné:
muzikál Producenti (r. A. Hryc; 2008); ľadová tanečná show
Máša a Medveď (2014); opera Falstaff (r. M. Chudovský);
tanečné projekty Kráľ tancuje; Ulica a Fragmenty.

KOSTÝM DCÉRY

Mnohí historici dospeli k názoru, že Rasputin
nemal s cárovnou sexuálny pomer. Raz sa
Rasputin v reštaurácii, kde bolo veľa ľudí, chválil,
že má na cára a cárovnú silný vplyv a dokonca
že spal s Alexandrou. Ľudí pri susedných stoloch
to zaujalo. Reagoval na to tým, že vstal, spustil si
nohavice a obnažil svoj 30-centimetrový pohlavný
úd. Prítomným bohato postačil tento dôkaz.
Keď sa tieto reči dostali k cárovnej, odmietla
im veriť a hovorila, že sú to výčiny samozvanca,
ktorý sa vydáva za Rasputina.
Oľga Simčenková: Kto bol Rasputin

Rasputinova smrť bola nezvyčajná a prekvapujúca.
Z radov šľachty sa zgrupovala skupina sprisahancov,
a pod vedením kniežaťa Jusupova a veľkokniežaťa
Dmitrija Pavloviča, sa rozhodli ukončiť neobmedzenú
Rasputinovu moc. V decembri 1916 ho vylákali
na neskorú večeru, kde sa ho pokúsili otráviť tak,
že do zákuskov a vína zamiešali cyankáli.
No cyankáli nezaúčinkovalo. Jusupov viac nečakal
a vystrelil Rasputinovi do chrbta, no výstrel len väčšmi
rozzúril starca – vrhol sa na knieža a usiloval sa ho
zaškrtiť. Jusupovovi prišli na pomoc jeho priatelia,
ktorí ešte niekoľkokrát vystrelili do Rasputina a veľmi
ho zmlátili. Potom mu zviazali ruky, zavinuli ho
do obrusa a hodili do prieruby v rieke. Podľa
niektorých údajov sa Rasputin dostal do vody
ešte živý, no nemohol z nej vyliezť, podchladil sa,
vnútornosti mu zaliala voda a umrel.
No podľa iných poznatkov boli jeho poranenia
smrteľné a do vôd Nevy sa dostal už mŕtvy.
Nie je známe, ako presne došlo k jeho usmrteniu.
Oľga Simčenková: Kto bol Rasputin
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