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Oponentský posudek magisterské práce 
Lucia Kvočáková, Anton Jaszusch. Umelec ako nástroj mocenských vzťahov 
 
Lucia Kvočáková se ve své magisterské práci věnuje osobnosti Antona Jaszuscha, 

který v současnosti zaujímá v kánonu slovenského moderního umění čestné místo. Je 

spojován s košickou modernou, která se v posledních letech stala pro slovenskou 

uměnovědu prominentním tématem. Lucia Kvočáková se však rozhodla podívat na 

oba fenomény odlišnou optikou, než dosavadní odborná literatura. Dekonstruuje 

mýtus, který byl dle jejího názoru kolem Jaszuschovy osobnosti a kolem celé košické 

moderny budován přibližně od 60. let a ustálil se v 90. letech minulého století. 

Prostředkem této dekonstrukce se stalo důkladné mapování způsobů, jakými byla 

Jaszuschova umělecká osobnost zneužívána jako politikum, jako nástroj různých 

politických zájmů. Autoritami, o které se autorka se svým revizionistickým přístupem 

opírá, jsou především Keith Moxey a Norman Bryson (opírající se o filozofii Michela 

Foucaulta). Výsledná magisterská práce jasně ukazuje, že tyto metodologické nástroje 

byly pro dané téma šťastnou volbou. Na příkladu Antona Jaszuscha autorka odkrývá 

dosud opomíjené a z paměti vytěsňované motivace slovenského, českého, 

československého i maďarského dějepisu umění, zhodnocuje význam odkazu těchto 

historických interpretací pro současnost a přispívá k stále aktuální diskusi na téma 

„jak psát o moderním umění střední a východní Evropy“. Rozmanitost a v mnoha 

případech naprostá rozporuplnost historických interpretací díla Antonína Jaszuscha 

mimo jiné pozoruhodně odráží bouřlivé dějiny tohoto regionu. 

Lucia Kvočáková názorně ukazuje, do jaké míry ovlivnila hodnocení 

Jaszuschova díla v první polovině 20. let koncepce „slovenskosti“, jejíž formulace 

těsně souvisela se vznikem Československého státu. První část práce věnuje osvětlení 

tohoto historického pozadí. Navazuje na texty českých historiček umění (Milena 

Bartlová, Marta (ne Maria!) Filipová), zabývajících se dlouhodobě problémem 

národní reprezentace československého státu a aspekty umělého budování 

československé kulturní identity. Marta Filipová se v této souvislosti věnovala analýze 

uměleckohistorických textů, které ve 30. letech měly mapovat starší dějiny 

„československého“ umění, věnovaly se však ve skutečnosti pouze uměleckým 

fenoménům na území Čech. Lucia Kvočáková doplňuje tento postřeh a analyzuje také 

publikaci z téhož období, věnovanou však modernímu umění, L´art moderne 

tchécoslovaque Václava Nebeského (Paris 1937). (Není to úplně tak, jak tvrdí autorka. 

Nebeský se věnoval i slovenskému umění, ovšem vlastní kapitoly se v knize dočkal 

jediný slovenský umělec - Ľudo Fulla). Na druhé straně autorka sleduje také 

slovenskou odbornou literaturu reflektující problém „slovenského mýtu“, 

ovlivňujícího posuzování „slovenskosti“ slovenského moderního umění v podstatě 

dodnes. Způsob, jakým Kvočáková ukazuje, že pro Čechy znamenalo 

„československý“ totéž co „český“, kdežto Slováci měli po vzniku Československa 

potřebu dokazovat „slovenskost“ své kultury, je velice instruktivní. 

Účelně stručná je kapitola věnovaná přehledu života a díla Antona Jaszuscha. 

Další kapitoly věnuje autorka již zmíněné problematice vztahu Antona Jaszuscha 
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k tzv. košické moderně. Důkladně trasuje měnící se přístup k tomuto jevu, který v 

odborné uměnovědné literatuře vystupoval postupně pod názvy „košická škola“, 

„košický umělecký okruh“, „košická avantgarda“, aby postupně získal kanonizovaný 

status jako „košická moderna“. Autorka dochází k závěru, že „košická moderna je sice 

fenoménom, ale skôr fenoménom dejepisu umenia na Slovensku. Problematika 

‚košickej moderny‘ je totižto o mnoho komplexnější a javí sa vhodnějšie ju vnímat 

pluralisticky jako úhrn určitých, vedľa seba fungujúcich umeleckých tendencií, ktoré 

sa sice čiastočne prekrývajú, avšak určite netvoria uzatvorený celok, a ktoré 

čiastočne zastrešil a umožnil představitel kultúrnej politiky novovzniknutej 

Československej republiky konajúci v duchu idey čechoslovakizmu.“ (s. 42) Na mysli 

má osobnost Josefa Poláka, z Čech pocházejícího správce a od roku 1927 ředitele 

Východoslovenského muzea. V adekvátním zhodnocení Polákových bohatých 

kulturních aktivit vidí autorka možnost budoucího důkladného přehodnocení příliš 

monoliticky pojímaného fenoménu košické moderny. Navrhovala bych doplnit 

důkladný průzkum slovenského přístupu k fenoménu „košické moderny“ o analýzu 

některých textů českých historiků umění, kteří se k problému dostávali 

prostřednictvím Františka Foltýna. Bylo by myslím zajímavé sledovat národnostní 

aspekty dané problematiky optikou českého dějepisu 60.a 70. let (viz např. Jiří 

Hlušička, Slovenská léta Františka Foltýna, Umění 23, 1975, č. 3, s. 193-202; Jaromír 

Zemina, František Foltýn, Výtvarné umění 17, 1967, č. 10, s. 494-501; Miroslav 

Lamač, Vývojové proudy 20. let, Výtvarné umění 12, 1962, č. 6, s. 241-249).   

Výše zmíněné kapitoly tvoří kontextuální bázi pro vlastní těžiště práce, 

věnované politicky motivovaným diskusím, které dílo Antona Jaszuscha při různých 

příležitostech vyprovokovalo. Prvorepublikový spor o Jaszuscha líčí v několika fázích: 

„Košický prológ, Bratislavská dráma a Pražský epilóg.“ Rešerše dobového tisku je 

kontextuálně interpretativní povahy a nepřekvapí, že autorka zdůrazňuje, že „je 

potrebné si uvedomit, že v tomto období bolo pre československú periodickú tlač 

charakteristické, že jej valná väčšina bola orgánom niektorej politickej strany alebo 

organizácie.“ (s. 43) (Na okraj lze poznamenat, že se nejedná o situaci příznačnou 

pouze pro první republiku, ale spíše o věčně platné pravidlo.) Autorka věnovala 

zaslouženou pozornost také diskusi o Jaszuschově tvorbě v období po Vídeňské 

arbitráži a za tímto účelem důkladně procházela také maďarská periodika. Spolu se 

závěrečným exkurzem k recepci Jaszuschovy tvorby v období socialismu (s. 69-72) 

dotváří tyto kapitoly plastický obraz Jaszuschova umění v různých ideologických 

rámcích. Dnes konsensuálně vnímaný vůdčí představitel „košické moderny“ byl 

během svého života vším možným: veskrze „německým“, „slovenským“ i 

„maďarským“ umělcem, „nemorálním“ buržoou i uvědomělým kritikem buržoazie.     

Magisterská práce Lucie Kvočákové je příkladem studie, ve které se šťastná 

volba tématu spojila s ideální interpretační metodou. Práci považuji za velmi kvalitní 

a doporučuji ji k obhájení s klasifikací výborně.  

 

V Praze dne 6.9.2016    Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 


