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Ľubica Čekovská patrí medzi významných operných 
skladateľov súčasnosti. Je jedinou slovenskou skla-
dateľkou (z oblasti opernej tvorby) po roku 1989, 

ktorej diela sa uvádzajú na prestížnych festivaloch a di-
vadelných pódiách doma i v zahraničí (napr. Bregenzer 
Festspiele, Festival Davida Oistracha v Pärnu v Estón-
sku, Festival Spitalfields v Londýne, Melos-Étos v Bra-
tislave, Festival Aspekte v Salzburgu, Pražská jar, ISCM 
World New Music Days a mnohé ďalšie). Je domovskou 
skladateľkou nemeckého nakladateľstva Bärenreiter Ver-
lag (Kassel), ktoré ju oficiálne zastupuje od roku 2006.1 
Svoje profesionálne hudobné štúdiá absolvovala na Vy-
sokej škole múzických umení v odbore hudobná teória 
(Juraj Beneš) a kompozícia (Dušan Martinček). Okrem vy-
sokoškolského štúdia absolvovala niekoľko významných 
medzinárodných skladateľských kurzov (pod vedením 
osobností ako Robert Saxton, Thomas Adès, Arvo Pärt, 
Harrison Birtwistle) a taktiež postgraduálne štúdium na 
Royal Academy of Music v Londýne pod vedením Paula 
Pattersona. Skladateľka získala veľa dôležitých vyzname-
naní ako Cuthbert Nunn Composition Prize of the Royal 
Academy of Music, Londýn (1998), Elsie Owen Prize 
of the Royal Academy of Music, Londýn (1999), Philip 
Lever hulme Award, Londýn (2000), Mosco Carner Award 
(2000), Cena Jána Levoslava Bellu za dielo Koncert (Two 
Portraits) (2005), Cena Slovenského ochranného zväzu 
autorského (2013), Cena Nadácie Tatra Banky za ume-
nie (2013), Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky 
(2021), Krištáľové krídlo (2021).

Kompozičná poetika Ľubice Čekovskej vyrastá z re-
meselnej zručnosti, ktorú nadobudla štúdiom na vysokej 
škole. Neodmysliteľnou súčasťou jej poetiky je však vro-
dený talent a schopnosť vizualizácie hudby a presného 
sformulovania svojich hudobných predstáv. Veľkou vý-
hodou pre kompozíciu v jej prípade je absolútny sluch 
a predstavivosť. Skladateľka od prvého momentu kompo-
nuje s jasnou predstavou konkrétnej farby a charakteru 
orchestrálneho znenia. Vo veľkej miere jej k tomu dopo-
mohli konzultácie so skladateľom Thomasom Adèsom pri 
práci na skladbe Turbulencia. Pri zhodnotení kompozície 
jej Adès poradil prehodnotiť hustotu inštrumentácie, čo 
skladateľka s odstupom času vníma ako veľmi cennú ra-
du:

»Dnes si už uvedomujem, že papier znesie všeličo, 
čo reálna akustika nedovolí. [...] Bolo dôležité po-
chopiť, čo v hudbe funguje a čo nie.«2

Napriek tomu, že vo svojej poetike spracúva dedič-
stvo hudobnej minulosti – pedagógov a skladateľov, 
s ktorými sa dostala do intenzívnejšieho kontaktu, sa-
ma uprednostňuje vnímanie kompozičného jazyka ako 
»ne opakovateľný hudobný software, ktorého majiteľom 

1 Ako vyzerá život skladateľky. Ľubica Čekovská o práci v muž-
skom svete, in: Forbes Slovensko, 25. 3. 2018, https://www.
forbes.sk/ako-vyzera-zivot-skladatelky-lubica-cekovska-o-pra-
ci-v-muzskom-svete/.

2 Mojžišová, Michaela: Pred operou som mala veľký rešpekt 
[rozhovor s Ľ. Čekovskou], in: Hudobný život 45/12 (2013), 
s. 26-27, tu s. 26.

The opera Dorian Gray by Ľubica Čekovská
The study provides a more detailed look at the first full-
length opera by the Slovak composer Ľubica Čekovská. 
As the only representative of Slovak female opera pro-
duction after 1989, she managed to establish herself 
abroad, as evidenced by her latest opera Impresario Dot-
com which premiered in Bregenz in 2020. Her first opera 
Dorian Gray was commissioned by the Slovak National 
Theatre in Bratislava and premiered in 2013. This article 
focuses on the dramaturgical and interpretative aspects 
of the opera and provides an overview of the important 
moments of Dorian’s downfall.
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na Jarnej muzikologickej dielni pedagógov KTH VŠMU Vade ad 
formicam, o piger (Bratislava, 4. 5. 2022).
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kľúča ste vy sám«.3 Preferuje cestu individuálneho 
hudobného jazyka, v ktorej sa vyzdvihuje osobitosť 
skladateľa. V jej skladbách však rezonujú vplyvy 
skladateľov, ako boli a sú napríklad Leoš Janáček, 
György Ligeti, Alban Berg, Benjamin Britten či Arvo 
Pärt.

Opera Dorian Gray
Operná tvorba Ľubice Čekovskej zahŕňa tri operné 
diela, z čoho dve sú plnohodnotné celo večerné oper-
né kompozície (Dorian Gray, 2009-2010, Impresario 
Dotcom, 2020) a jeden operný fragment, ktorý vzni-
kol v medzinárodnej koprodukcii (As Time Goes By, 
2005).

Prvá celovečerná opera Dorian Gray vznikla na 
objednávku Slovenského národného divadla (SND) 
z roku 2009. Hoci Čekovská už mala na konte krátke 
stretnutie s operným žánrom, podľa jej vlastných 
slov bola pre ňu opera v mnohých ohľadoch novým 
pôsobiskom:

»Opera je v mojom pohľade, veľmi zjednodušene povedané, pútavý príbeh vyrozprávaný 
prostredníctvom hudby na divadelných doskách. Som typ skladateľa, ktorý nezavrhuje 
hudobnú minulosť, naopak, práve cez ňu sa pozerám do hudobnej budúcnosti.«4

Skladateľka pracovala na opere nepretržite niekoľko rokov, až kým sa po vyhotovení notových 
materiálov a klavírneho výťahu pre potreby sólistov (vydavateľstvo Bärenreiter) premiérovo 
uviedla na javisku historickej budovy SND 8. a 9. novembra 2013. Operu hudobne naštudoval 
dirigent Christopher Ward a o režijný koncept sa postarala režisérka Nicole Raab. Premiéra 
opery bola zároveň súčasťou festivalu Melos-Étos a World New Music Days 2013. 

Opera vychádza z pôvodného námetu Oscara Wilda The Picture of Dorian Gray (Portrét 
Doriana Graya), ktorý do podoby libreta spracovala kanadská spisovateľka Kate Pullinger na 
základe oslovenia nemeckým vydavateľstvom Bärenreiter. Napriek faktu, že Dorian Gray bol 
v období svojho vzniku dlho očakávanou novou slovenskou operou, námetom ani inými as-
pektami sa nesnaží o zdôraznenie národnej príslušnosti. Okrem faktu, že autorka opery je 
Slovenka, jej dielo nijakým výrazným spôsobom neodkazuje na slovenskú opernú tradíciu, ale 
prináša medzinárodne uplatniteľnú kompozíciu, ktorá nie je obmedzená z pohľadu jazyka len 
na slovenské obecenstvo. Po schválení námetu zo strany objednávateľa (SND) sa začali práce 
na librete. Text opery bol formovaný a upravovaný libretistkou v spolupráci s autorkou hudby 
a s vedením divadla.

Ľubica Čekovská počas práce na opere priniesla zaujímavú a ojedinelú myšlienku vyjadriť 
obraz Doriana Graya len pomocou hudobných prostriedkov bez reálnej vizualizácie obrazu 
priamo na scéne. Skladateľka to považovala za správny krok z dôvodu lepšej variability a šir-
ších možností vyjadrenia zmeny obrazu. Hlavným zámerom diela je vykreslenie centrálneho 
motívu, ktorým je dualizmus sveta – dobro a zlo, krása a škaredosť, bohatstvo a chudoba. 
Skladateľka aj libretistka považovali za najideálnejší spôsob sprostredkovania príbehu zacho-
vanie anglického jazyka, napriek tomu, že angličtina má náročnejšie frázovanie a nie je takým 
spevným jazykom ako napr. taliančina.

Román Oscara Wilda prináša všeobecne platné pravdy a problémy, ktoré sú neustále prí-
tomné, čím celá opera naberá na atraktivite a aktualite. Príbeh pojednáva o mravnej premene 
mladého aristokrata Doriana Graya, ktorý sa nechá zlákať pozemnými radovánkami a zapredá 
svoju dušu s vidinou večnej mladosti. Namiesto Doriana tak preberá reálnu podobu jeho obraz, 
ktorý plynutím času starne a zmenou charakteru hlavného hrdinu sa démonicky deformuje 
(stáva sa zrkadlom jeho duše). V okamihu, keď si Dorian uvedomí dôsledky svojho konania, je 

3 Belčikov, Maxim: Ľubica Čekovská: Od současného skladatele se vyžaduje vlastní hudební software, 
in: Harmonie 2016/1, s. 32-34, https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/lubica-cekovska-od-soucasne-
ho-skladatele-se-vyzaduje-vlastni-hudebni-software.html.

4 vongrej, Ľudovít: Svetová premiéra opery Dorian Gray od Ľubice Čekovskej na javisku Opery SND, in: 
Opera Slovakia, 6. 11. 2013, https://operaslovakia.sk/svetova-premiera-opery-dorian-gray-lubice-cekov-
skej-na-javisku-opery-snd/.
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Obr. 1: 
Ľubica Čekovská

https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/lubica-cekovska-od-soucasneho-skladatele-se-vyzaduje-vlastni-hudebni-software.html
https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/lubica-cekovska-od-soucasneho-skladatele-se-vyzaduje-vlastni-hudebni-software.html
https://operaslovakia.sk/svetova-premiera-opery-dorian-gray-lubice-cekovskej-na-javisku-opery-snd/
https://operaslovakia.sk/svetova-premiera-opery-dorian-gray-lubice-cekovskej-na-javisku-opery-snd/


Opera  Dor ian Gray  o d Ľub i ce  Čekovske j 45

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 43-56

A
r
t
i
c
u
l
i

už neskoro a zapríčiní samovraždu svojej snúbenice (Sybil) a zabije maliara Basila. Po hrozivých 
následkoch svojich činov hľadá vykúpenie z hriechov a snaží sa o očistu svojej duše.

Dielo je z pohľadu obsadenia tradičným, keďže využíva bohaté sólistické role a orchestrálny 
sprievod.5 Oproti tradičnej štruktúre operného obsadenia však chýba v tejto opere zbor, ktorý 
do určitej miery nahrádzajú tzv. »voices of picture« (»hlasy obrazu«). »Hlasy obrazu« označu-
jem v analýze pojmom kolektívna postava, keďže tento výraz vystihuje, že nie je kladený dôraz 
na počet hlasov, ale na symbol, ktorý znázorňujú. Kolektívna postava »hlasy obrazu« bola 
naspievaná Bratislavským chlapčenským zborom a sólistom pod vedením Magdalény Rovňáko-
vej a následne modifikovaná v elektroakustickom štúdiu v Paríži v spolupráci so slovenským 
skladateľom Robertom Rudolfom, ktorý vytvoril niekoľko elektronických variácií/modifikácií, 
ktoré odzrkadľujú zmeny na Dorianovej duši:

»V literárnej predlohe sa s každým Dorianovým hriechom objaví na obraze „škvrna“. Obraz 
tak postupne začína „hniť“ a stáva sa čoraz šerednejším. Hudobná téma Hlasy obrazu 
symbolizuje metaforu obrazu. Na javisku sa každý jeden Dorianov hriech prejaví na znení 
témy. S každým hriechom na seba Hlasy obrazu nabaľujú komplikovanejšiu podobu, až 
vrcholia v démonickom znení.«6

Počas predstavenia sa táto téma púšťa zo zvukového záznamu a tvorí jasné hranice medzi 
živým a reprodukovaným umením. 

Z dramaturgického hľadiska je opera koncipovaná podľa tradičného vzorca na dejstvá, 
v ktorých sa uplatňuje striedanie árií a ansámblov v rôznom pomere. V prípade Čekovskej ope-
ry však nemôžeme hovoriť o uzavretých číslach, ktoré by sa dali voľne, bez širšieho kontextu 
samostatne interpretovať (jednotlivé hudobné scény predstavujú plynulý tok hudby). Jediným 
»tradičným« hudobným číslom v zmysle opernej árie je výstup Sybil Vanovej v prostredí, kto-
ré je znázornené pomocou »divadla v divadle«. Pre Čekovskú je pri tvorbe opery mimoriadne 
dôležitá stavba diela a dramaturgická štruktúra, aby dielo bolo zmysluplné a zrozumiteľné pre 
diváka od začiatku až do konca.

5 Orchestrálny sprievod má nasledovné predpísané zloženie podľa klavírneho výťahu (Bärenreiter, 
Kassel): dychová sekcia – 2 flauty (pikola), 2 hoboje (anglický roh), 2 klarinety (basklarinet), 2 fagoty 
(kontrafagot), 4 lesné rohy ladené in F, 3 trúbky, 3 tenorové pozauny, 1 tuba; tympany, harfa, čelesta; 
bicie – vibrafón, bass drum, snare drum, temple blocks, Tam-Tam, triangel, bič, činely, tubular bells, 
zvonkohra, tenor drum; sláčiková sekcia – 1. husle, 2. husle, viola, violončelo, kontrabas.

6 Lacková , Ivana: Hudobný portrét Doriana Graya v opere Ľubice Čekovskej, in: Slovenská hudba 
47/1 (2021), s. 12-55, tu 33, http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.
tpl&product_id=7172&category_id=175&option=com_virtuemart&Itemid=6&vmcchk=1&Itemid=6.
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Obr. 1: 
Z premiéry opery 

Dorian Gray, Sloven-
ské národné divadlo, 

Bratislava, 2013

http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7172&category_id=175&option=com_virtuemart&Itemid=6&vmcchk=1&Itemid=6
http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7172&category_id=175&option=com_virtuemart&Itemid=6&vmcchk=1&Itemid=6
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Opera je rozdelená na 3 dejstvá, ktoré sa ďalej delia na 16 scén (6 + 6 + 4). Časové roz-
pätie diela je veľmi rozsiahle. Medzi prvým a druhým dejstvom ubehne osemnásť rokov, čo 
má poukázať na fakt, že Dorian nestarne (ostatné postavy vďaka práci divadelných maskérov 
starnú adekvátne k plynutiu času). V opere si nájdu uplatnenie aj samostatné inštrumentálne 
skladby, ktoré sú dôležité aj z hľadiska hudobného jazyka, ktorý prináša niečo netradičné, iné, 
kontrastné. Inštrumentálne čísla, ako napr. »Cirkus Atonal«, »Danza alla Turca«, či »Bidding 
scene«, prinášajú závan zábavnej hudby, pri ktorom dochádza k bohatému využívaniu disonan-
cií, klastrov, či k inšpirácii inými hudobnými žánrami. Najnáročnejšiu úlohu, či už z pohľadu 
interpretačného, alebo z pohľadu dramaturgického a dramatického vývoja postavy, má hlavná 
postava Dorian. Je prítomný vo všetkých scénach od začiatku až do konca, pričom je spevácky 
aktívny v 15 scénach. Neustála prítomnosť Doriana nám zreteľne podsúva náznaky zmien, 
ktoré vedú k jeho záhube. Okrem neho v opere vystupuje ešte ďalších sedem postáv ( Tab. 1, 
s údajmi o interpretoch bratislavskej premiéry).

Postava Hlasový odbor Obsadenie

Dorian Tenor Eric Fennell Eamonn Mulhall

Sybil Vane Soprán Katarína Juhásová- 
Štúrová Helena Becse-Szabó

Mrs. Leaf Mezzosoprán Terézia Kružliaková Jitka Sapara-Fischerová

Brothel Madam Mezzosoprán Denisa Hamarová Denisa Šlepkovská

Alan Campbell Tenor Robert Remeselník Martin Gyimesi

James Barytón Ján Ďurčo František Ďuriač

Basil Basbarytón Ján Galla Martin Malachovský

Lord Henry Barytón Pavol Remenár Aleš Jenis

Voices of Picture
(»Hlasy obrazu«)

Nahrávka – BCHZ 
a chlapčenský sólista

Hudobné špecifiká a interpretácia diela Dorian Gray (Premeny a zmeny Dorianovho charakteru 
znázornené v hudobnej štruktúre)
Hudobná štruktúra opery je založená na akomsi princípe duality. Na jednej strane jednoduché 
a prehľadné štruktúry a na druhej zložitejšie, komplexnejšie úseky (mixtúry, vyššie terciové 
akordy atď.). Dualita sa objavuje aj v používaní »neklasickej hudby«, čiže tzv. »neautonómnych 
prvkov« v podobe »zábavnej hudby«7 (ako napr. symbol divadla, kde vystupuje Sybil, alebo zná-
zornenie »lacnej zábavy«). Skladateľka sa celý čas pohybuje medzi tonalitou a atonalitou, pre-
chádza od jednoduchšej hudobnej štruktúry prvého dejstva k oveľa disonantnejšiemu a kom-
plikovanejšiemu druhému a tretiemu dejstvu. Takýto postup smerom k disonantnosti, drsnosti 
a tmavšiemu orchestrálnemu zafarbeniu by sa dal nazvať aj symbolom Dorianovej premeny 
a skazy. Pri analýze sa zameriam na niekoľko dôležitých momentov opery, ktoré výrazne vplý-
vajú na Dorianovu zmenu charakteru (symbol Dorianovej duše, symboly predzvesti – osudové 
rozhodnutie, »zmluva s diablom«, prvé škvrny na Dorianovom charaktere – samovražda Sybil, 
strata duše bez návratu – vražda Basila, vrchol a finálne riešenie – »neúmyselná« samovražda).

Symbol Dorianovej duše
Opera začína uvedením ťažiskovej témy »hlasov obrazu«, ktorá sa objaví ešte niekoľkokrát 
v priebehu diela. »Kolektívna postava« je ako jediný prvok riešený na báze elektronickej modi-
fikácie, ktorá vopred zaznamenanú nahrávku Bratislavského chlapčenského zboru modifikuje 
a mierne varíruje. Prologue – Ouverture sa otvára »hlasmi obrazu« (v prostredí ateliéru maliara 
Basila), čím sa stáva zreteľnou priorita a ústredné postavenie obrazu v kontexte hudobnom aj 
dramatickom. Z hudobného hľadiska je úvodná téma obrazu spracovaná v troj-, miestami až 
štvor- či päťhlasnej zborovej úprave, kde dominantnú úlohu získava vrchný hlas a ostatné hla-
sy ho dopĺňajú a dotvárajú celkovú farbu.8 Pre vrchný hlas sú typické sekundové kroky, avšak 

7 Mojžišová, Pred operou som mala veľký rešpekt ( pozn. 2), s. 27.
8 Pri analýze pracujem s oficiálnym klavírnym výťahom od vydavateľstva Bärenreiter, ktorý mi po-

skytlo Hudobné centrum v Bratislave.
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Tab. 1: 
Premiérové obsadenie 
opery Dorian Gray 
v Slovenskom 
národnom divadle
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pred zmenou na päťhlas sa tu objaví klesajúci tritonový pohyb (g2 – cis2), čím celá fráza dostáva 
disonantnejšie a mysterióznejšie zafarbenie (symbol nereálneho, nežijúceho, predzvesť zlého). 

Téma »hlasov obrazu« zaznie počas opery celkom jedenásťkrát. Vždy sa objaví v momente, 
kedy sa Dorian dopúšťa nejakého hriechu, alebo vykoná niečo, čo poznačí jeho dovtedy nevin-
ný, nepoškvrnený charakter. Z úvodnej podoby sa príznačný motív postupne mení na obraz 
skazenej duše Doriana použitím »delay« efektu, mikroladenia, filtrácie zvuku, paralelného 
transponovaného hlasu (ktorý vystupuje v podobe akéhosi temného tieňu) a ďalších špecific-
kých techník. Postupne sa čistota a jasnosť úvodnej témy stráca a preberá nadvládu temnota 
paralelného hlasu (tieňu), použité efekty sa stávajú čoraz viac emancipovanými. Celá premena 
vrcholí absolútnou deformáciou témy, kým sa nevráti vo svojej pôvodnej nepoškvrnenej podo-
be, aby posledný krát priniesla nádej pre Dorianovu dušu.

Symboly predzvesti – osudové rozhodnutie (Prologue – Ouverture, Scene 1)
Po krátkom prológu nasleduje inštrumentálna ouvertúra, ktorá je charakteristická výrazným 
ostinatom v tympanoch. Ostinátnu melódiu a rytmus doplnia akordy vyšších terciových zo-
stáv, ktoré sú interpretované sláčikovou a dychovou sekciou orchestra a symbolizujú akýsi 
úvod, otváranie inštrumentálnej zložky (mohli by sme to charakterizovať aj ako výstražný, 
alebo oznamujúci, ohlasujúci signál). Ostinátny pohyb je viac-menej prítomný počas celého 
diela. Skladateľka to odôvodňuje nasledovne:

»Ostináto je metaforou zloby, ktorá sa nám – presne a vytrvalo dávkovaná – zadiera pod 
kožu, až ju prijmeme za pravdu. Navyše v diele funguje čosi ako metronóm odpočítavajúci 
čas.«9

Odhliadnuc od vizuálu na javisku (nachádzame sa v ateliéri maliara Basila), vstupný úsek 
inštrumentálnej ouvertúry môže pripomínať bojové pole (armádu blížiacu sa k pevnosti), kde 
tympany vystupujú vo funkcii udávania spoločného rytmu pochodu blížiaceho sa vojska a dlhé 
držané akordy zastávajú signalizačnú funkciu, ktorou sa oznamuje aktuálna situácia v okolí 
(môže to mať aj charakter lodnej trúby).

»Signalizačný« motív sa prinavráti ešte pri príchode Doriana v 1. scéne ako reminiscencia 
úvodných myšlienok a vstupnej atmosféry. V tomto momente ho však rýchlo vystrieda farebne 
kontrastný úsek (v popredí vibrafón, čelesta, harfa) ako symbol mladosti, energie a optimizmu, 
ktorý so sebou prináša neskazený mladý Dorian.

9 Mojžišová, Pred operou som mala veľký rešpekt ( pozn. 2), s. 27.

/5

Notový príklad č. 1: 
»Hlasy obrazu«
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Okrem stále prítomného ostinata a dlhších undecimových či tercdecimových akordov sa 
v inštrumentálnom úvode objavujú aj výrazné akordické zmeny (často zväčšené akordy a ich 
obraty), ktoré znázorňujú symbol mladistvej energie a vášne a taktiež chromatizujú hudobný 
priebeh a obohacujú celkovú farbu orchestra. Výrazným prvkom úvodu sú aj klesajúce mixtúry, 
ktoré sú následne prítomné aj počas prvej scény a prinavrátia sa aj na začiatku 3. dejstva v po-
dobe akejsi spomienky/reminiscencie v rámci rozsiahleho inštrumentálneho úvodu k dejstvu.

/6
Notový príklad č. 2: 
Použitie »signalizač-
ného motívu« v in-
štrumentálnom úvode 
vs. použitie toho isté-
ho motívu pri prícho-
de Doriana Graya



Opera  Dor ian Gray  o d Ľub i ce  Čekovske j 49

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 43-56

A
r
t
i
c
u
l
i

»Zmluva s diablom« (Scene 1)
Nástupom vibrafónu v druhej polovici inštrumentálneho úvodu sa charakter hudby odkláňa 
od bojového, výrazne rytmického postavenia a priblíži sa k jemnejším odtieňom. Atmosférou, 
náladou sa viac približujeme umeleckému, farebnému, bohémskemu svetu, ktorý je posilnený 
aj výberom nástrojov v tomto momente – vibrafón, klarinet, flauta, harfa atď. V rámci 1. scény, 
ktorá nastupuje plynule po úvodnom krátkom inštrumentálnom čísle, vystupujú tri mužské 
postavy – Basil, Lord Henry a Dorian Gray. Pre vokálne hlasy sú zo začiatku typické jemné po-
hyby, väčšinou sekundové, prípadne terciové kroky s občasnými väčšími skokmi na zdôraznenie 
niektorých slov alebo nálad. Narastaním pokušenia zo strany Lorda Henryho a blížiacim sa 
momentom osudovej voľby sa vokálne hlasy stávajú pohyblivejšími, čím sa celková atmosféra 
obohacuje o pocity napätia a očakávania. Vokálne party majú počas prvej scény často recitatív-
ny charakter (s dôrazom na zrozumiteľnosť textu), ktorý podporuje aj minimálny alebo žiadny 
inštrumentálny sprievod na mnohých miestach. Orchestrálny sprievod v prvej scéne absolútne 
podporuje sólové hlasy, tematicky vychádza z inštrumentálneho úvodu a akékoľvek výraznejšie 
zmeny sú odôvodnené libretom.

Dorianov príchod je znázornený krátkou reminiscenciou »signálov«, ako som naznačila 
vyššie. Pre jeho vokálny part sú typické melódie, ktoré končia stúpaním. Gradačná tendencia 
je potvrdzovaná až do momentu zapredania duše (v záujme večnej mladosti a zábavy), kedy 
jeho zámer utvrdzujú opakované tóny na konci fráz a následné vyvrcholenie na záverečnom 
(aj najvyššom) tóne scény h2. Pri oboch dostupných interpretáciách, s ktorými som pracovala 
pri analýze, je toto miesto zmenené.10 Oproti pôvodnému zápisu interpreti nevygradujú záver 
scény k tónu h2, ale zamenia posledné tóny za gis1 a e2, čím scéna mierne stráca na účinnosti. 
Rozdiely v klavírnom výťahu a finálnej interpretácii sa dajú odôvodniť aj pôvodným obsade-
ním, pre ktoré bolo dielo písané. Podľa prvotných zámerov sa hlavnej postavy mal ujať Pavol 
Bršlík, ktorý však kvôli pracovnej vyťaženosti nemohol participovať na opere. Skladateľka 
skoncipovala postavu Doriana pre vyšší hlas, ktorý však následne pri výbere interpretov v nie-
ktorých miestach zmenila, resp. ponúkla nižšie verzie na výber.

10 Mala som k dispozícii zvukovú nahrávku z Hudobného centra (2. premiéra) a videonahrávku zo 
Slovenského národného divadla (1. premiéra).

/7

Notový príklad č. 3: 
Pôvodný zápis 

záverečnej frázy prvej 
scény, kedy Dorian 
zapredá svoju dušu
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Ako potvrdenie »nenávratnosti rozhodnutia« v závere scény zaznieva príznačný motív »hla-

sov obrazu«. V tomto momente môžeme byť svedkami zaujímavého režijného riešenia, ktoré 
v súlade so skladateľkinou ideou hudobného znázornenia obrazu využíva len prázdny rám na 
scéne. V momente »zmluvy s diablom« sa Dorian postaví do prázdneho rámu a následne sym-
bolicky prekročí jeho prah jednou nohou, ako keby tam zanechal kúsok seba (zanechal svoje 
»staré ja«, známky starnutia a všetky predošlé starosti) a vykročil do nového života.

Prvé škvrny na Dorianovom charaktere – samovražda Sybil (Scene 5)
Výraznejšia charakterová zmena nastane v štvrtej a piatej scéne prvého dejstva, kedy po nevy-
darenom divadelnom vystúpení Dorian odvrhne svoju čerstvú snúbenicu Sybil. Zaujímavosťou 
hudobného riešenia je, že k tomuto aktu dôjde po rovnakom »vystúpení« Sybil, ako keď sa do 
nej Dorian zamiloval (ária Sybil v 4. scéne je takmer úplne totožná s jej áriou v 2. scéne). Hu-
dobný part Sybilinej árie je takmer úplne identický, ale v osudný večer nie je »vo svojej koži«, 
čo sa odrazí na interpretácii árie (frázovanie, charakter árie, dynamika, agogika, celkový výraz). 
Predtým ako Sybil stretla Doriana, jej život napĺňalo umenie, divadlo a javisko, ale potom ako 
sa zaľúbila, stratila nadšenie pre umenie a už to nepovažovala za stredobod svojho života. 
K hudobnej zmene dôjde škrtnutím niekoľkých taktov, kde Sybil spieva o dni sv. Valentína, 
a pridaním komentáru Basila a Lorda Henryho na jej nepodarený prejav. Z interpretačného 
hľadiska nie je jednoduché v rámci jedného večera zaspievať tú istú áriu dvomi spôsobmi, ale 
obidve interpretky to zvládli so sebavedomím a so speváckou suverenitou. Dokázali znázorniť 
dve úrovne tej istej árie – plný interpretačný vklad vs. charakter spievania »z povinnosti«. 
ária Sybil v obidvoch prípadoch nasleduje po inštrumentálnom čísle »Cirkus Atonal«, s ktorým 
vytvára akýsi kontrast. Kým pre inštrumentálne číslo je typická bujarosť, zábava, disonantné, 
mohutné akordy a využívanie klastrov, ária Sybil nastúpi v oveľa prehľadnejšej, jasnejšej, čistej-
šej hudobnej štruktúre, pre ktorú je typická triolová pulzácia a legátová línia vokálneho partu.

V nasledujúcej tabuľke som zhrnula komparáciu dvoch spôsobov interpretácie Sybilinej árie 
v rámci opery s ohľadom na niektoré aspekty:

Pôvodná ária – 2. scéna Opakovaná ária – 4. scéna
Frázovanie Frázy majú jasné smerovanie 

a stavbu. Interpretka si vychutná-
va každú melódiu.

Frázy sú vystavané plocho, bez gradácie. 
Jednotlivé hudobné myšlienky sú inter-
pretované len ako tóny, bez hlbšieho výz-
namu a zainteresovaného prejavu.

Charakter 
árie

Vznešené postavenie, optimistické 
naladenie.

Odmerané, chladné, neutrálne ladenie.

Dynamika Široká dynamická škála. Frázy sú 
premyslene vystavané. Využíva sa 
úroveň dynamiky od piana až po 
fortissimo.

Dynamická stavba je plochá, nevyužívajú 
sa výraznejšie dynamické rozdiely. ária 
prebieha prevažne v strednej dynamike.

Výraz, 
prejav

Žiarivý prejav, úsmev, vznešený, 
ženský, zmyselný výraz. Posta-
venie tela odráža otvorenosť 
k vonkajšiemu svetu (pohyby rúk 
sú prirodzené, voľne oblúkom od 
tela), vzpriamené držanie tela. 
Plynulé pohyby na javisku, ta-
kisto pohyby hlavy a rúk sú pri-
spôsobené k hudobným frázam. 
Neustály očný kontakt – komuni-
kácia s obecenstvom.

Plochý výraz, neprítomnosť, bez hĺbky 
prejavu. Ruky sú pri tele ako znak rezig-
nácie a určitého odstupu od vonkajšieho 
sveta. Postavenie pripomína bezduché te-
lo, úplnú rezignáciu. Obmedzené pohyby, 
hlava sa hýbe ostro, náhle (ako na povel) 
– pohyby nevychádzajú z vnútra, ale 
odrážajú povinnosti režijného konceptu. 
Obmedzený očný kontakt – interpretka sa 
pozerá priamo pred seba (dojem, ako by 
sa pozerala dovnútra, nie smerom von).

Javisko / 
scéna

Žiarivé, svetlé osvetlenie do 
zlatista, s padajúcimi lesklými 
konfetami.

Sivé prostredie, osvetlenie je chladné, skôr 
do modrých, bielych, sivých tónov. Počet 
padajúcich konfiet je obmedzený, kvôli 
odlišnému osvetleniu sa lesknú menej.

Symbolika tohto miesta poukazuje na povrchnosť a faloš Dorianovho nového sveta, kto-
rému viac záleží na uznaní svojich priateľov než na láske. Posilnením tohto odkazu je aj jeho 
replika zo začiatku štvrtej scény (pred vystúpením) »the man who could wrong her would be 
a beast, a beast without a heart« / »muž, ktorý by jej dokázal ublížiť by musel byť monštrom 

Tabuľka č. 2: 
Komparácia dvoch 
spôsobov interpretácie 
Sybilinej árie v rámci 
opery s ohľadom na 
niektoré aspekty
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bez srdca«,11 ktorá stojí v ostrom kontraste s jeho neskorším konaním, kedy na základe jedného 
nevydareného vystúpenia dokáže odvrhnúť svoju lásku. Ďalšou silnou myšlienkou týchto scén 
je Basilova replika »love is more wonderful than Art« / »láska je zázračnejšia (úžasnejšia) než 
umenie«,12 čím naráža na hodnotový systém a preferenciu pominuteľných hodnôt oproti sil-
ným a trvalým hodnotám, akou je aj láska dvoch ľudí. Dorian sa stáva agresívnym, bezcitným 
a sebeckým. Sybil sa ospravedlňuje Dorianovi za svoje vystúpenie a v úprimnej spovedi sa mu 
zdôverí so svojou láskou k nemu. Orchestrálny sprievod v tomto momente naberá na dynami-
ke a vnútornom pohybe, čo odráža rozpoloženie Doriana, ktorý zápasí s hnevom, nervozitou 
a agresiou. 

Paradoxne Sybil vo svojej árii stelesňuje Opheliu (jej výstup z 5. scény 4. dejstva), ktorá 
v príbehu o Hamletovi nezvládne odmietnutie, zošalie a následne sa utopí. Veľmi podobný osud 
stretne aj Sybil, ktorá po Dorianovom odmietnutí vidí jediné východisko v samovražde (vypije 
jed vo svojej šatni). Scéna končí slovami »The world is changed because you are made of ivory 
and gold«,13 ktoré sú významné z hľadiska ďalšieho priebehu opery, keďže budú symbolom 
výčitiek Dorianovho svedomia v momentoch jeho zvrátenosti a krutosti.

Strata duše bez návratu (niet cesty späť) – vražda Basila (Scene 9, 10)
V deviatej scéne po ďalšej zhýralej noci Doriana navštívi Basil Hallward, maliar, ktorý do Doria-
novho obrazu vložil celý svoj umelecký talent a nadšenie. Basil je znepokojený zlou povesťou 
Doriana a tajne dúfa, že sa mu ho podarí priviesť späť na správnu cestu. Dorian je v tejto 

11 Úryvok z libreta
12 Úryvok z libreta
13 Úryvok z libreta: »Svet sa zmenil, lebo si zo slonoviny a zlata« (preklad V. O. B.). Sybil týmito 

slovami naráža na pomýlený hodnotový systém Doriana.

/9

Notový príklad č. 4: 
Zmena Dorianovho 

charakteru – hnev, 
nervozita, agresia



52 V i k t ó r i a  O r a V e c  B a l l á n O V á

clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 43-56 © association for central european cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

chvíli odmietavý, nepríjemný, povrchný, namyslený a nezaujíma ho názor starca Basila. Maliar 
už nespoznáva Doriana a obáva sa o jeho dušu. Akonáhle však spomenie slovo duša, Dorian 
znervóznie a hudobná zložka naberá na temperamente, až agresivite, čo odzrkadľuje aj zrých-
lenie celkového tempa a predpísanie »ruvido«, čo znamená »hrubo, drsne«, čím sa zvyšuje aj 
vnútorné napätie diela. Dorianov prejav sprevádza rytmická pulzácia v sekcii bicích nástrojov, 
čo by sme mohli označiť aj za symbol »cesty na popravisko«, kam Dorian vedie nič netušiaceho 
Basila. Dorianov vokálny part je vypätý s častým vrcholením na vysokých, exponovaných tó-
noch. Podobne ako v úvode opery, kedy sa využívali opakované tóny na potvrdenie osudového 
rozhodnutia, v tomto momente sa objavujú opakované tóny ako výraz šialenstva a nevyspyta-
teľnej agresie v Dorianovom konaní. 

Pre posilnenie účinku v záverečnom dialógu Basila a Doriana skladateľka často necháva 
vyznieť vokálny part s minimálnym nástrojovým sprievodom v jeho »nahej« kráse, čím celá 
scéna nadobúda oveľa hrôzostrašnejší a zároveň nevyspytateľnejší charakter. 

Blížiacim sa momentom odhalenia skazeného, znetvoreného obrazu pred svojím tvorcom sa 
hudobná štruktúra »zamotáva« – je komplikovaná a v mnohých miestach aj ostro disonantná. 
Basilov vokálny part sa vyznačuje neprirodzenými septimovými skokmi prostredníctvom stále 
sa opakujúcich tónov es – d1, čo by sme mohli považovať za znázornenie hrôzy a strachu. 

/10

Notový príklad č. 5: 
Opakované tóny ako 
symbol stupňujúceho 
sa šialenstva a agresie 
v Dorianovom konaní 
počas toho, ako vedie 
Basila k svojmu obrazu

Notový príklad č. 6: 
Minimálny nástrojový 
sprievod pre posilne-
nie efektu vokálneho 
partu Doriana
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Po odhalení obrazu zaznieva ústredná téma opery »hlasy obrazu«, z čoho je evidentné, že 

Dorianova duša je zvrátená a zmenená na nespoznanie. Paradoxne po odznení tohto motívu sa 
Dorianov prejav upokojí. Oproti predošlej nervozite a agresivite (typický dynamický, aj tempo-
vý vzruch a napätie) jeho vokálny prejav je až desivo chladnokrvný. Výškový rozsah týchto fráz 
nie je až taký veľký a frázy namiesto predošlej stúpajúcej tendencie končia klesaním (akýmsi 
konštatovaním). V momente, keď si Basil uvedomí nezvratnosť Dorianovej skazy, objaví sa 
v inštrumentálnom sprievode pomalý klesajúci chromatický motív, ktorý evokuje blížiace sa 
nebezpečenstvo. Chromatické klesanie je posilnené predpísaním glissanda, ktoré je postupné 
a veľmi pomalé. Celý tento motív by sme mohli prirovnať k presýpacím hodinám, ktoré pomaly, 
ale isto odpočítavajú čas do konca Basilovho života. 

Silným momentom tejto scény je návrat mŕtvej Sybil, ktorej hlas zaznieva spoza scény. Po-
užitie takejto reminiscencie je výborným dramaturgickým momentom vzhľadom na to, že Sybil 
bola prvou osobou, ktorá úprimne milovala Doriana a zomrela kvôli jeho povrchnosti a zvráte-
nosti. Basila stretol podobný osud, kedy milovaný objekt jeho umenia ho chladnokrvne zabil. 
Sybil sa prinavráti prostredníctvom poslednej myšlienky, ktorú vyslovila pred smrťou (»the 
world is changed because you are made of ivory and gold«),14 a stelesňuje Dorianovo svedomie, 
ktoré sa čím ďalej, tým viac hlási o pozornosť. V porovnaní s frázou, ktorú Sybil vyslovila pred 
smrťou, je po hudobnej stránke reminiscencia riešená s miernou zmenou. Kým v prvom prípade 
bola fráza dynamickejšia a vyústila do záverečného zúfalého výkriku, v tomto momente je z in-
tervalového hľadiska oveľa striedmejšia, odmeranejšia a namiesto očakávaného vysokého tónu 
na konci sa stretneme s opakovaním tónov, čo symbolizuje určitú rezignáciu, akýsi symbol, 
že niet záchrany pre Dorianovu dušu. Túto symboliku potvrdzuje aj »G.P.« (generálna pauza) 
po odznení Sybilinej frázy, ktorá poskytuje poslucháčovi (aj samotnému Dorianovi) adekvátny 
priestor pre doznenie hudobných myšlienok a uvedomenie si hĺbky a závažnosti situácie.

14 Úryvok z libreta. Por. pozn. 13.

Notový príklad č. 7: 
Posledná fráza 

pred smrťou Sybil – 
pohyblivejšia, dyna-

mickejšia výstavba so 
záverečným výkrikom
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Vrchol a finálne riešenie – neúmyselná samovražda
Dorian sa snaží potlačiť pocity viny bujarou zábavou vo verejnom dome, ale jeho duša je 
natoľko pošpinená, že už nič nedokáže pomôcť zabudnúť. Dorian je na pokraji absolútneho 
psychického zrútenia, hlavne keď si uvedomí, že s týmto strašným bremenom a chorou dušou 
bude musieť žiť svoj (nekonečný) život. Jeho dušu ťažia ďalšie zbytočné úmrtia, ktoré nepriamo 
zapríčinil – Alana Campbella a Jamesa Vanea. Jeho svedomie sa ozýva v podobe Sybil, ktorá 
však oproti prvému výjavu svedomia prichádza s inou hudobnou myšlienkou (túto zmenu mô-
žeme pripísať aj faktu, že Sybil sa na chvíľu vráti na scénu v podobe hosťujúcej speváčky, ktorá 
tiež očarí Doriana, podobne ako v minulosti ona). Melódia jej vokálneho partu ako »Dorianovho 
svedomia« je nevtieravá, mysteriózna, čo privádza Doriana k absolútnemu zúfalstvu. Dorian 
bezútešne hľadá možnosť vykúpenia, chce ukončiť svoje trápenie, snaží sa získať si späť svoj 
život. Neuvedomuje si, že z tohto bodu je už návrat nemožný. 
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Notový príklad č. 8: 
Návrat Sybil v podobe 
Dorianovho svedomia
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V pätnástej scéne je stredobodom pozornosti iba Dorian a obraz. Dorian nedokáže ďalej 
niesť bremeno svojej skazenosti, a preto sa rozhodne zničiť svoj obraz ako jediný dôkaz jeho 
hriechov. Zabúda však na magické prepojenie, ktoré je medzi ním a obrazom. Akonáhle zabodne 
nôž do obrazu, neúmyselne zabíja sám seba. V tejto scéne skladateľka opäť zvolila iba mini-
málny inštrumentálny sprievod k vokálnemu partu hlavného hrdinu, čím sa vyzdvihuje aj jeho 
absolútna samota. Napriek tomu, že sa nachádzame v závere opery, vokálny part stále graduje 
a stavia ústrednú postavu pred interpretačne náročnú úlohu. Pre jednotlivé frázy je opäť 
typický ascendentný charakter, ktorý často vyústi až do hraničných polôh (ais2, b2) už aj tak 
vypätého a náročného partu Doriana. Výraznú farbu dodáva scéne harfa, ktorá sa v predošlom 
priebehu opery objavovala v spojitosti s postavou Sybil. V tomto momente by sme to mohli 
považovať za akýsi skrytý symbol. Harfa hrá takmer počas celej scény ostináto, ktoré sa skladá 
z tónov e2 a dis1 (neskôr sa to zmení na interval čistej oktávy cis1 a cis2) a pripomína zvuk ti-
kajúcich hodín (plynutie času). Posledný návrat príznačného motívu je podobne ako Dorianova 
duša trvalo pozmenený, ale zo spleti hlasov sa po dlhom čase opäť ozve čistá, jasná pôvodná 
melódia ako symbol odchádzajúcej duše umierajúceho Doriana. V predošlých variáciách tohto 
motívu sa ozývali démonické hlasy, ako keby sa pootvorila pekelná brána a my by sme mali 
možnosť počuť zavíjajúce ľudské duše, ktoré boli odsúdené na večné zatratenie. Takýto osud 
čaká aj večne mladého Doriana Graya, ktorý s vidinou nekonečnej krásy a mladosti zapredal 
svoju ľudskosť a nevinnosť diablovi. Hoci sám nestretol toho diabla, Lord Henry mu bol verným 
pomocníkom a radcom do pekla. Z mladej, nevinnej, neskazenej a čistej duše sa jedným zlým 
rozhodnutím stáva človek, ktorý nepozná svedomie, hranice ani ľudskosť. 

Opera sa uzatvára finálnym inštrumentálnym číslom, kde sa v podobe Mrs. Leafovej objaví 
štipka nádeje. Verná služobníčka Doriana Graya pootvorí okno, aby slnečné lúče rozžiarili temné 
kúty jeho príbytku. Žiara slnečných lúčov bude možno schopná opäť prebudiť dobro v tem-
ných dušiach. Z hľadiska hudobnej štruktúry sa tento záver vyznačuje mohutnými a dlhými 
akordami rôznych štruktúr a opäť prítomným ostinátom v harfe (plynutie času). Súzvuky 
sú zastúpené od jednoduchších kvintakordových obratov až k zložitejším vyšším terciovým 
sústavám či kvartovým akordom.

Hoci tento príbeh v sebe nesie faustovské symboly, Dorianov osud je oveľa strašidelnejší, 
odpudzujúci a démonický. Hranica, kam až človek dokáže zájsť bez štipky úprimnej ľútosti, je 
ne uveriteľná. Príbeh o Dorianovi Grayovi bohužiaľ nikdy nestratí na aktualite. Žijeme v po-
vrchnom svete, ktorý ovláda len akýsi vytvorený ideálny obraz o našich životoch, ktoré pre-
zentujeme na sociálnych sieťach a strácajú sa pravé ľudské hodnoty ako vernosť, úprimnosť, 
nezištnosť, pravá láska, či rodina, skutočné priateľstvo a zmysel pre spravodlivosť.

Záverečné zhodnotenie
Ľubici Čekovskej sa podarilo vytvoriť dielo, ktoré je dôležitým míľnikom v opernej tvorbe po 
roku 1989. Opera je prepracovaná z hľadiska dramaturgie, premenlivá a rôznorodá v hudob-
nom jazyku a medzinárodne uplatniteľná a zinscenovateľná z pohľadu námetu. Z hľadiska 
interpretácie ide o premyslené a »spievateľné« dielo, ktoré berie ohľad na vokálne možnosti 
spevákov bez vyhrotených a extrémnych požiadaviek. Skladateľka dbá na zmysluplnosť spieva-
ného textu, správnu akcentáciu (striedanie ťažkých a ľahkých dôb podľa špecifík jazyka) a na 
vedenie melodickej línie vo vokálnych partoch. Po bratislavskej inscenácii, ktorá sa v hracom 
pláne udržala dve sezóny, sa v najbližších rokoch dočkáme ďalšieho naštudovania. Opera sa 
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Notový príklad č. 9: 
Začiatok finálneho 

inštrumentálneho čísla
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uvedie v Eduard-von-Winterstein-Theater v Annaberg-Buchholzi v Nemecku. Kvôli podmienkam 
divadla bude orchester mierne zredukovaný (napr. namiesto 3 trombónov budú iba 2) a libreto 
sa preloží do nemeckého jazyka.15

Skladateľka v súčasnosti pracuje na ďalšej opernej kompozícii, ktorá vzniká v spolupráci 
s Národným divadlom v Brne. Libreto je koncipované ako voľné pokračovanie románu Orlando 
od Virginie Woolfovej. Premiéra opery je predbežne naplánovaná na rok 2024.16

15 Z osobného rozhovoru so skladateľkou Ľubicou Čekovskou.
16 Z osobného rozhovoru so skladateľkou Ľubicou Čekovskou.


