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Abstrakt 

 

 Diplomová práca skúma ako sa umelec a jeho dielo môžu stať nástrojom mocenských 

vzťahov, a to na príklade jedného umelca – Antona Jaszuscha. Kontext jeho diela sa v priebehu 

času niekoľkokrát zmenil, čím sa menila aj interpretácia jeho diela. Na zmeny kontextu nepriamo 

vplývala aj politicko – spoločenská situácia, čo ovplyvnilo aj zaradenie jeho diela do kánonu 

umenia moderny na Slovensku. Práca podrobne reviduje umeleckohistorickú literatúru od 

obdobia prvej Československej republiky až do súčasnosti, čím mapuje vznik a vývoj fenoménu 

košickej moderny a prijatie Antona Jaszuscha ako jej najvýznamnejšieho predstaviteľa. Práca 

taktiež podrobne analyzuje dostupné dokumenty (periodika, katalógy, odborné články a 

publikácie), aby tak poukázala na spomínané zmeny kontextov Jaszuschovho diela a jeho pozíciu 

ako nástroja mocenských vzťahov. Tieto dokumenty skúma práca v troch obdobiach súvisiacich 

s týmito posunmi. Začína v polovici dvadsiatych rokov, kedy výstava Jaszuschovo povojnového 

súboru obrazov v Bratislave vyvolala spor o „slovenskosť“ jeho diela. Pokračuje obdobím druhej 

svetovej vojny, kedy Košice patrili k Maďarskému kráľovstvu a Jaszusch bol prezentovaný ako 

umelec „maďarský“ a završuje obdobím prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov kedy bola 

v časoch socializmu interpretácia jeho diela zameraná na hľadanie sociálnych tém 

a antiburžoáznych postojov. 

 

Kľúčové slová:  
 

Anton Jaszusch, košická moderna, mocenské vzťahy, národná identita, výtvarná moderna 

Slovenska 

 

 

 



Abstract 
 

Diploma thesis examines how the artist and his work can become a device of power 

relations illustrated by the example of one artist – Anton Jaszusch. The context of his work has 

changed several times over time, changing the interpretation of his work. Changes of  the context 

were indirectly influenced by the political - social situation, which affected also the inclusion of 

his work in the canon of modern art in Slovakia. The thesis closely reviews the literature on 

the history of art from the period of the first Czechoslovak Republic until now. This review 

inquires the emergence and development of the phenomenon of Košice modernism and adoption 

of Anton Jaszusch as its leading artist. The work also analyzes available documents (periodicals, 

catalogs, articles and publications) in detail to refer to the aforementioned changes in the context 

of Jaszusch´s work and its position as an device of power relations. The thesis examines the 

documents from three periods related to shifts in the context of Jaszusch´s  work. It begins in 

mid-twenties when an exhibition of Jaszusch´s post-war series of paintings in Bratislava sparked 

controversy about "Slovakness" of his work. Then it continues in the Second World War period, 

when Košice belonged to the Kingdom of Hungary and Jaszusch was presented as "Hungarian" 

artist and then it completes in the turn of the fifties and sixties when, in the times of socialism, 

the interpretation of his work was focused on social issues and finding anti- burgeois attitudes. 
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Úvod 

 

Diplomová práca sa zameriava na umelca Antona Jaszuscha a jeho dielo v kontexte 

mocenských vzťahov. Práca je v podstate prípadovou štúdiou, ktorá sa na príklade jedného 

umelca snaží ukázať ako sa hľadanie identity národa (a jeho umenia), privlastnenie si diela 

v mene znovuzískania strateného územia, či v mene určitej ideológie môže stať nástrojom 

interpretácie diela a tiež „kľúčom“, na základe ktorého sa umelec a jeho tvorba v priebehu času 

zaradia, či nezaradia do kánonu umenia. V tomto kontexte nejde priamo o veľké formy moci 

(štátnu, vládnu, triednu alebo ideologickú), aj keď tie sú neustále prítomné kdesi v pozadí. Ide 

skôr o mocenské vzťahy, ktoré nemusia byť zjavné. Pohľad na prístup k dielu Antona Jaszuscha 

v priebehu času názorne ilustruje, že interpretácia diela nesúvisí len so snahami o významové 

a estetické zhodnotenie diela, na čo ostatne poukázal už Keith Moxey, ale že skrz prístup 

kritikov, teoretikov, historikov umenia, či predstaviteľov jednotlivých umeleckých inštitúcií sa 

stáva nástrojom v mocenských vzťahoch, ktoré sú niekedy priamo, ale často krát nepriamo 

politicky motivované.          

 Prvá kapitola práce je všeobecná a zameriava sa na analýzu toho, akým spôsobom sa 

umelec môže stať nástrojom mocenských vzťahov. Samozrejme nerozoberá všetky možné 

spôsoby, ale venuje sa špecifickému územiu Slovenska a geopolitickým rámcom, v ktorých sa 

toto územie postupne ocitlo po prvej svetovej vojne. Tie mali vplyv aj na rôzne kontexty, 

v ktorých sa umenie vytvorené na tomto území vnímalo v priebehu času. Zatiaľ čo pre obdobie 

prvej Československej republiky bolo umenie vznikajúce na Slovensku určujúce hľadanie 

národnej identity a „slovenskosť“ umenia bola rozhodujúcim faktorom hodnotenia umenia, počas 

druhej svetovej vojny, kedy časť územia Slovenska vďaka Viedenskej arbitráži pripadla 

Maďarskému kráľovstvu, si umenie a umelcov žijúcich na tomto území „privlastnilo“ Maďarsko, 

ktoré týchto umelcov označovalo za „maďarských“ umelcov, ktorí sa navrátili do svojej rodnej 

zeme. Kontext sa posunul aj po druhej svetovej vojne, v období socializmu, kedy sa po pomerne 

krátkom období socialistického realizmu, v duchu tejto ideológie, v umení hľadal a niekedy aj 

„objavoval“ sociálny rozmer, či proletársko – antiburžoázny postoj.     

 Druhá kapitola sa už venuje samotnému Antonovi Jaszuschovi. Prvá časť tejto kapitoly sa 

zaoberá jeho životom a dielom, zatiaľ čo druhá časť sa zameriava na jeho miesto v rámci 

fenoménu košická moderna. Táto časť je zameraná na analýzu umeleckovednej literatúry počnúc 
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obdobím prvej republiky až do súčasnosti a osvetľuje vznik ako fenoménu košická moderna, tak 

aj mýtu Antona Jaszuscha ako jej najvýznamnejšieho predstaviteľa.     

 Tretia kapitola sa už venuje konkrétne dielu Antona Jaszuscha v kontexte mocenských 

vzťahov. Kapitola poukazuje na tri posuny kontextu, v rámci ktorého sa jeho dielo interpretovalo, 

a ktoré na túto interpretáciu mali vplyv. Ide predovšetkým o spor o „slovenskosť“ jeho diela 

v období prvej Československej republiky, ktorý prebehol v slovenských periodikách v súvislosti 

s Jaszuschovou výstavou v roku 1924 v Bratislave, a ktorý mal vplyv nielen na interpretáciu 

tohto diela, ale aj na jeho prijatie v Prahe a následný neúspech. Ďalším posunom bolo obdobie po 

Viedenskej arbitráži, kedy južná časť územia Slovenska a Podkarpatská Rus pripadli Maďarsku. 

Tam sa ocitli aj Košice a Anton Jaszusch, ktorého si tak v súvislosti so svojou kultúrnou 

politikou „prisvojilo“ Maďarsko a on sa tak stal „maďarským“ umelcom, ktorý ako „stratený 

brat“ z prinavrátenej „Hornej Zeme“ reprezentoval Maďarsko v roku 1940 na Bienále 

v Benátkach. Nie však už vírivými moralistickými víziami dvadsiatych rokov, ale konvenčnejšou 

krajinomaľbou. Za tretí posun kontextu Jaszuschovho diela, na ktorý sa zameriava táto kapitola, 

môžeme považovať obdobie socializmu, konkrétne obdobie konca päťdesiatych rokov 

a šesťdesiate roky, kedy sa obnovil záujem o Jaszuschovo dielo. V roku 1958 bola v Košiciach 

usporiadaná jeho prvá retrospektívna výstava, kde samotný umelec prvý krát od roku 1924 uvidel 

svoje obrazy z tohto obdobia, čo ho podnietilo k intenzívnej výtvarnej činnosti, ktorej súčasťou 

bola aj vlastná reinterpretácia niektorých obrazov z dvadsiatych rokov, o čom bližšie pojednáva 

podkapitola o živote a diele Antona Jaszuscha. Bližší pohľad na dobové správy v novinách, texty 

ku katalógom a kritické články ukáže, že toto obdobie preferovalo predovšetkým jeho 

krajinomaľby a tiež diela so sociálnym rozmerom. Dielo z dvadsiatych rokov bolo v tomto čase 

považované len za dokument doby. V tomto čase vznikla aj monografia o Antonovi Jaszuschovi. 

Tá vyšla z pera Tomáša Štrausa a dodnes je jedinou monografiou tohto umelca. Ide o celkovú 

interpretáciu jeho diela a o pokus o zaradenie tzv. východoslovenskej avantgardy do kontextu 

moderny na Slovensku. Z nej však čerpajú predovšetkým práce, ktoré vznikali až 

v deväťdesiatych rokoch a neskôr, takže ju vlastne môžeme pokladať za základ, na ktorom bol 

neskôr vytvorený mýtus košickej moderny a Antona Jaszuscha ako jej najvýznamnejšieho 

predstaviteľa ako to demonštruje druhá kapitola. To súčasne môžeme pokladať za štvrtý posun 

kontextu diela Antona Jaszuscha. Tieto posuny sa ostatne prejavujú aj na spôsobe písania jeho 

mena, ktoré sa menilo v priebehu času. Pred prvou svetovou vojnou, v časoch Rakúsko – 

Uhorskej monarchie, kedy sa na území Slovenska praktizovala silná maďarizácia, sa používalo 
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meno Jaszusch Antal, ktoré má zapísané aj v krstnom liste. Prepisom do slovenčiny vzniklo 

Anton Jasusch. Toto meno sám umelec neskôr používal a aj dnes sa používa najčastejšie. Okrem 

signatúry „Jaszusch“ sa niekedy stretneme aj s podobou „Jassusch“. Dobové periodiká používali 

rôzne verzie jeho mena – Jaszuch, Jasusch, Jassusch, Jasszusch, ale aj Jasuš.
1
 V tejto práci je 

použitá verzia priezviska „Jaszusch“, ktorou signoval obrazy v dvadsiatych rokoch ešte pred 

sporom o „slovenskosť“ jeho diela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Na rôzne verzie jeho mena už upozornila Zsófia Kiss – Szemán vo svojich prácach. Viď napr.: KISS – SZEMÁN 

Zsófia: Výtvarná diskusia o tvorbe Antona Jasuscha v roku 1924. „Mravné popravenie jedného Slováka“ alebo 

„gigantická práca a tvorba jedného slovenského umelca“. In: ARS 42, 2009, 1, 94 – 107, 94. 
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1. Umelec ako nástroj mocenských vzťahov 

 

Rozpad mnohonárodnostných štátov po prvej svetovej vojne a vznik štátov národnostných 

na základe práva národov na sebaurčenie vytvorili v Európe novú geopolitickú situáciu. V tej sa 

ocitlo aj územie Slovenska, bývalé Horné Uhorsko. Stalo sa súčasťou Československej republiky. 

Vzťahy Čechov a Slovákov sa formovali samozrejme ešte pred vznikom samotného štátu. Tomáš 

G. Masaryk, ktorý ako je všeobecne známe, bol jedným zo zakladateľov prvej republiky a jej 

prvý prezident, si ešte počas prvej svetovej vojny, kedy sa premýšľalo o budúcom usporiadaní 

Európy, bol vedomý toho, že: „...budoucí český stát, tehdy ještě koncipovaný jako součást 

habsburské monarchie, bude odsouzen žít v sousedství Německa a navíc bude mít na svém území 

obrovskou německou menšinu. Proto aby byl vůbec schopen života, potřebuje koridor na východ 

směrem k Polákům a Rusům, a ten mu může dodat jen Slovensko. Masaryk nepouštěl ze zřetele 

ovšem ani jazykovou a kulturní blízkost Čechů a Slováků.“
2
 Spočiatku považoval Masaryk 

Čechov a Slovákov za jeden národ ako jazykovo, tak aj kultúrne a etnicky. Neskôr svoj prístup 

upravil a z myšlienky na jednotný etnický národ presedlal, po rozhovoroch so Svetozárom 

Hurbanom Vajanským
3
, na myšlienku „česko–slovenskej vzájomnosti“, teda vlastne myšlienku 

jednotného československého politického národa, ktorý by sa skladal z dvoch národov 

etnických.
4
 Fikcia československého národa bola zahrnutá aj do Ústavy z roku 1920. Spolu 

s konštrukciou jednotného československého národa vznikali postupne aj snahy o „vynájdenie“ 

spoločnej československej histórie a tiež kultúry. Ako upozorňuje Rychlík, zo zakotvenia idey 

jednotného československého národa vyplývalo, že slovenské dejiny sú súčasťou dejín 

                                                 
2
 RYCHLÍK Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992. Praha 2012 , 40. 

3
 Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916) – slovenský spisovateľ, publicista, literárny kritik a politik – popredný 

činiteľ Slovenskej národnej strany. 
4
 Podľa Jána Rychlíka rozlišujeme chápanie národa v zmysle politickom a v zmysle etnickom. Politickým národom 

je súhrn občanov určitého štátu, pričom tento politický národ vzniká tak, že etnicky rôzne obyvateľstvo, ktoré je 

podriadené jednej štátnej moci získa postupne vedomie (spontánne alebo násilne) príslušnosti k jednému celku. 

Takto sa tento pojem národ väčšinou chápe v západných krajinách (Francúzsko, Veľká Británia, USA). V tomto 

politickom národe majú všetci občania rovnaké práva a povinnosti a neuznávajú sa žiadne kolektívne menšinové 

práva. Vznik politického národa ako proces nie je usmerniteľný a preto sa nedá vysvetliť prečo niekde zlyhal 

(Uhorsko) a niekde nie (Francúzsko, USA). Podľa Rychlíka príčinou zlyhania môže byť chýbajúca jednotiaca idea, 

ktorá by preklenula jazykovú a kultúrnu odlišnosť skupín občanov daného štátu. Národ v zmysle etnickom je 

pomerne náročné definovať, ale podľa Rychlíka sa dá povedať, že národ vznikol postupným „zobčanšťovaním“ 

z kmeňa alebo príbuzných kmeňov, pričom zdôrazňuje, že už na úrovni kmeňa je veľmi dôležité vedomie 

subjektívnej príslušnosti k tomuto kmeňu. Etnický národ podľa súčasných etnológov je vytváraný naším 

kolektívnym vedomím, teda národ je skupina ľudí uvedomujúcich si svoju súnáležitosť. Etnické a politické chápanie 

národa môže splývať alebo sa prekrývať. Uvedomenie si príslušnosti k etnickému národu podmieňuje vedomie 

odlišnosti od iných ľudí. Citované podľa: RYCHLÍK 2012 (pozn. 2), 16sqq. 



11 

 

československých, a sú teda len akýmsi „regionálním výsekem“
5
. Zo slovenskej strany sa však 

ozývali aj názory, že ak sú Slováci národom zvláštnym, tak musia mať zákonite aj svoje vlastné 

dejiny.
6
 Českí historici sa snažili dokázať, že dejiny Čechov a Slovákov pred rokom 1918 je 

možné chápať ako jeden celok, čo sa premietlo do oficiálnych učebníc a vedeckopopulárnych 

štúdií. To sa však na Slovensku nestretlo úplne s pochopením a väčšina slovenských historikov, 

ako aj širšia verejnosť, zastávala stanovisko Daniela Rapanta,
7
 inak stúpenca úzkej česko-

slovenskej spolupráce, ktorému sa už v tridsiatych rokoch podarilo konštrukt spoločných 

českolslovenských dejín vyvrátiť. Na príkladoch kníh, ktoré vyšli v rokoch 1918 – 1930 dokázal, 

že:“...slovenské dějiny jsou buď jen neorganicky „přilepeny“ k dějinám českým anebo prostě 

vykládany paralelně v křečovité snaze vytvořit umělou jednotu.“
8
    

 Podobne ako sa nepodarilo skonštruovať spoločný československý príbeh, tak sa 

nepodarilo skonštruovať ani jednotné československé umenie, a to nielen pred rokom 1918, ale 

ani po ňom. Ako bude ukázané nižšie v kapitole o reflexii košickej moderny dobovou literatúrou, 

autori publikácii na politickú objednávku len pripojili stručné state o umení na území Slovenska 

k statiam venujúcim sa podrobne príbehu „českého“ umenia (stručnejšie state malo aj umenie na 

Morave a umenie Podkarpatskej Rusi nebolo zaradené vôbec). To sa týkalo nielen starého 

umenia, ale aj súdobého umenia, pričom výtvarné umenie menšinové (maďarské, nemecké) malo 

vlastnú kapitolu.
9
 Na snahy o skonštruovanie československej identity prostredníctvom súdobej 

umeleckohistorickej literatúry poukázala aj Maria Filipová, ktorá hovorí, že v rámci snahy 

o vybudovanie tejto identity, bolo do výskumov zaradené aj umenie Slovenska. Na to sa však 

nazeralo diskriminačným spôsobom, čo Filipová dokazuje na umeleckohistorickej literatúre 

publikovanej v priebehu dvadsiatych rokov 20. storočia.
10

 V roku 1926 vyšla kniha 

Československé umění, ktorej autorom bol Zdeněk Wirth, Vojtěch Birnbaum, Antonín Matějček 

a archeológ Josef Schránil. Kniha sa venovala gotickému a barokovému umeniu, avšak ako 

poukazuje Filipová, autori sa sústredili len na úzky výber kanonických diel českého umenia 

a architektúry a napriek titulu knihy a dôslednej aplikácii politického konštruktu 

                                                 
5
 RYCHLÍK 2012 (pozn. 2), 107. 

6
 Idem, 107. 

7
 Daniel Rapant (1897 - 1988) – slovenský historik, v tridsiatych rokoch 20. storočia docent a potom mimoriadny 

profesor Univerzity Komenského  v Bratislave. 
8
 RYCHLÍK 2012 (pozn. 2), 109. 

9
 Viď WIRTH Zdeněk: Výtvarné umění v Československu. In: Československá vlastivěda. Díl VIII. Umění. Praha 

1935. 
10

 FILIPOVÁ Maria: The Construction of a National Identity in Czech Art History. In: Centropa, vol. 8, no. 3, 2008, 

257 – 271, 266. 
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„československý“ v každej stati, nezaradili ani jedno dielo zo Slovenska. Celkovo sa sústredili 

len na umenie českých zemí s občasným zaradením umeleckých diel Moravy, čím vytvorili 

názor, že české zeme sú centrom českej kultúry a umenia.
11

 Tento názor korešpondoval s celkovo 

prevládajúcim názorom českej strany na situáciu novej republiky – „československý“ rovná sa 

„český“ a Československo sú vlastne Čechy (s Moravou a Sliezskom) rozšírené o územie 

Slovenska (a Podkarpatskej Rusi, aj keď je príznačné, že tá sa vlastne v úvahách často krát 

vytrácala). Táto publikácia vyšla aj v angličtine, francúzštine a nemčine, takže predkladala 

oficiálnu sebaprezentáciu „československého“ umenia v zahraničí.      

Z oficiálnych kruhov vzišla ešte jedna publikácia, ktorú tiež spomína Filipová, Umění 

československého lidu. Tá vyšla v roku 1928 a jej autormi sú Zdeněk Wirth, Antonín Matějček 

a muzeológ Ladislav Ládek. Venuje sa ľudovému umeniu a autori tu poukazujú na to, že zatiaľ 

čo v Čechách ľudové umenie už takmer vymrelo, tak na Morave, Slovensku a v Podkarpatskej 

Rusi existujú územia so žijúcim ľudovým umením. Takéto konštatovanie len potvrdzovalo, ako 

zdôrazňuje Filipová, opozíciu medzi sofistikovanou vysokou kultúrou Čiech a rurálnou kultúrou 

Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
12

 Tieto publikácie vznikli na politickú objednávku, čo 

potvrdzuje aj fakt, že hlavným autorom/editorom všetkých vyššie spomenutých publikácii je 

Zdeněk Wirth, ktorý od roku 1918 do roku 1938 viedol kultúrny odbor Ministerstva školstva 

a národnej osvety a tiež to, že všetky pokusy o konštrukciu „československého“ umenia vzišli 

z českej strany.  

Tendenciu „československé = české“ môžeme vysledovať aj v prípade knihy Václava 

Nebeského L´art moderne tchécoslovaque, ktorá vyšla v roku 1937 vo francúzštine v parížskom 

nakladateľstve Alcan. Keď Nebeský píše o tejto knihe Emilovi Fillovi, tak mu oznamuje, že sa 

pustil do knihy o „českém umění“.
13

  Polemika medzi Nebeským a Fillom, s ktorým si dopisoval, 

ohľadom výberu umelcov sa niesla v duchu zaradenia/nezaradenia niektorých umelcov nemeckej 

národnosti žijúcich v Čechách (a niektorých Čechov žijúcich vo Francúsku), pričom Nebeský 

svoj názor na otázku národnosti vyjadril takto: „Mohlo by se zdát přirozeným, že užívaje výrazu 

,tchécoslovaque´ nemohu činit rozdíly mezi Čechy a českými Němci. Ale toto jediné hledisko dané 

samým pojmem československého státu nebylo pro mě v prvé řadě rozhodující v otázce, máme – 

                                                 
11

FILIPOVÁ 2008 (pozn. 10),  266. 
12

 FILIPOVÁ 2008 (pozn. 10), 267. 
13

 Dopis Václava Nebeského Emilu Fillovi z Paříže, 10. 4. 1933, archiv Emila Filly, soukromá sbírka, Praha. Cit. 

podľa: LAHODA Vojtěch: „Salát“ modernosti Václava Nebeského a Emil Filla. Jak psát o československém 

moderním umění. In: RAKUŠANOVÁ Marie (ed.): Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. 

Praha 2012, 68 – 78, 70. 
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li zařaditi do své knihy i Němce. Smiřuji se s ním dokonce teprve, když si uvědomuji, že 

v uměleckých otázkách jediné krevní příslušnost k zemi, z níž změlec vyjde, a duchová k tradici 

a ovzduší, jež v ní převažuje, a z nich vyplývající dispozice rozhoduje: zděděná životní technika 

a orientace, na nichž nic nezmění společensky politické zaklínění a popř. ani ne řeč, zvláště když 

česká povaha je tolika německými prvky promíšena - - - tím méné ovšem změna státních papírů“
14

 

Ako poukazuje Lahoda, Nebeský sa v svojom hodnotení umeleckej kvality zameriava na 

individuálny „nadštýlový“ umelecký výkon.
15

 Tento pokrokový názor mu umožňuje bez 

problémov zaradiť aj umelcov nemeckej národnosti žijúcich v Čechách. Avšak nad umelcami 

z územia Slovenska sa pri písaní o modernom československom umení ani len nezamýšľa. To 

dokazuje, že napriek snahám z oficiálnych sfér znamenalo „československý“ v rozmýšľaní 

umelcov a teoretikov z českej strany územia len slovo, ktoré nahradilo slovo „český“, aj to nie 

dôsledne. Podobne to platí samozrejme aj pre umelcov z územia Slovenska, ktorí sa zamerali 

výhradne na „slovenskosť“ umenia. 

Na Slovensku sa o niečo podobné nikto nepokúsil. Z časti preto, že na Slovensku bol 

počet historikov umenia nízky a ich prevládajúca väčšina prišla z Česka,
16

 ale z časti aj preto, že 

diskusia o umení na Slovensku bola niekde inde.
17

 V rámci súdobého umenia sa miesto 

budovania „československej“ identity sústredila predovšetkým na budovanie identity 

„slovenského“ umenia a na otázku, čo by malo byť „slovenským“ umením.  

                                                 
14

 List Václava Nebeského Emilu Fillovi z Paříže, 13. 5. 1933.  Archiv Emila Filly, soukromá sbírka, Praha. Cit. 

podľa LAHODA 2012 (pozn. 13), 72. 
15

 LAHODA 2012 (pozn. 13), 72. 
16

 V dvadsiatych rokoch 20. storočia na Slovensku pôsobili len dvaja školení historici umenia: Gizela Weyde a 

Vladimír Wagner. Mladšiu generáciu činnú od tridsiatych rokov tvorili opäť len traja školení kunsthistorici: Alžbeta 

Mayerová, Jozef Cincík a Jaroslav Honza – Dubnický. K najaktívnejším komentátorom medzivojnového umenia 

patrili už spomínaní Jaroslav Honza – Dubnický, Vladimír Wagner, Vojtech Tilkovský, Jozef Cincík, či Pavol Fodor. 

Citované podľa: CIULISOVÁ Ingrid: Dejepis umenia na Slovensku. Vybrané kapitoly. Bratislava 2011, 16, 23, 37. 
17

 V rámci staršieho umenia bolo potrebné vyrovnať sa s „..doktrínou uhorskej (maďarskej) prináležitosti umenia na 

Slovensku. [...] Privlastnenie umenia na Slovensku predpokladalo „vyvlastnenie“ maďarskej strany […] Český 

dejepis umenia mal začiatkom 20. storočia za sebou už pomerne dlhú históriu a dostatok skúseností, aby sa mohol 

úspešne zmocniť novej úlohy – umeleckohistorického osvojenia Slovenska.[...] Ale základným predpokladom onoho 

prisvojenia bola ideologická doktrína, ktorá vôbec umožňovala, aby českí bádatelia neprichádzali na Slovensko ako 

do cudziny: Teória jednotného československého národa, tzv. čechoslovakizmus. Umožňovala, aby česká inteligencia 

prišla na Slovensko vybudovať od základu novú kultúrnu štruktúru ako do svojho širšieho domova, ktorý len 

v dôsledku nepriaznivých historických okolností bol po stáročia oddelený od ostatného domova. […] Z idey 

univerzality vývoja a európskej resp. stredoeurópskej prináležitosti umenia na Slovensku však nevyplynuli len 

pozitívne metodické prostriedky, ktoré umožňovali poradiť si s každým novým neznámym dielom [...] Z uvedených 

ideí vyplynul aj dôsledok, ktorý sa na slovenskej strane začal pociťovať stále viac ako ťažko akceptovateľný. Zo 

začlenenia umenia na Slovensku do európskeho resp. stredoeurópskeho kontextu, z porovnávania slovenských 

pamiatok s vývinovými radmi okolitých krajín, predovšetkým západnejšie položených, vyplynulo, že Slovensko ako 

špecifické umelecké teritórium je nielen nevývinotvornou a závislou zložkou tohto veľkého organizmu, ale že – práve 

v dôsledku porovnávania s univerzálnym vývinom – je umeleckou perifériou.“ Cit. podľa: BAKOŠ Ján : Český 

dejepis umenia a Slovensko. In: Umění XXXIV, 1986, 211 – 228, 212sqq. 
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V rámci pochopenia tejto orientácie na potrebu vytvorenia špecifického národného 

„slovenského“ umenia sa javí vhodným nazerať na túto problematiku v širšom kontexte teórií 

nacionalizmu. Podľa teórie Miroslava Hrocha, ktorý aplikoval komparatívnu metódu pri výskume 

tzv. malých národov,
18

 aby poukázal na všeobecné zákonitosti procesu formovania národov, sa 

v týchto malých národoch „skupina vzdelaných členov tejto etnickej komunity skôr alebo neskôr 

dopracuje k záveru, že ich skupina taktiež patrí do kategórie „národ“, ale že ten je ešte stále 

„neuvedomelým“ národom, ktorý potrebuje byť prebudený, oživený a informovaný, ale tiež 

vyžaduje uznanie od ostatných už etablovaných národov. Vtedy začnú cieľavedomé aktivity 

zamerané na dosiahnutie všetkých atribútov plne sformovaného národa: začne sa „národné 

hnutie.“
19

 Toto národné hnutie rozdeľuje Hroch do troch fáz. Fáza A zahŕňa záujem o jazykové, 

kultúrne, historické, sociálne a ekonomické rysy s cieľom jasne sa odlíšiť od susedných skupín. 

V tejto fáze sa kodifikuje jazyk, píše národná história atď. Vo fáze B sa objavujú predovšetkým 

politické agitačné aktivity v prospech formujúceho sa národa. Národní lídri sledujú predovšetkým 

kultúrne, jazykové a sociálne ciele, predovšetkým so snahou rozšíriť myšlienku národnej identity. 

To vedie k fáze C, ktorá je fázou masového národného hnutia. Formulujú sa politické požiadavky 

a národ získava plne formované sociálne zloženie. Národné povedomie sa tak stáva masovým 

záujmom.
20

             

 Situácia Slovenska je vo svetle tejto teórie zložitejšia, pretože je potrebné vziať do úvahy 

ešte jednu „premennú“ a to konštrukt jednotného československého národa, ktorý umožnil vznik 

Československa. Dá sa povedať, že fázou A, známou tiež ako národné obrodenie, prešlo 

Slovensko od konca 18. storočia do polovice 19. storočia podobne ako viaceré okolité národy 

Európy. Po roku 1867 sa však pod vplyvom maďarizácie Uhorska zastavilo vo fáze B, aj keď ešte 

tesne predtým sa na prechode k fáze C podarilo sformovať politickú reprezentáciu Slovenska 

                                                 
18

 Za malé národy považuje Hroch národy, ktoré sa začali konštituovať z etnických skupín, ktoré nedisponovali 

vlastnou „vládnucou triedou“ a kontinuitou tradície vysokej kultúry vyjadrenou vlastným literárnym jazykom, 

a ktoré boli podriadené vládnucemu národu tak dlho, že vzťah podriadenia prevzal štrukturálny charakter pre obe 

strany. Hroch medzi tieto malé národy zaraďuje napríklad Baskov, Čechov, Estóncov, Flámov, Írov, Litovčanov 

a Slovákov. Citované podľa: CHMIELEWSKA Agnieszka: National art and the theory of nationalism. In: Jerzy 

MALINOWSKI: History of Art History in Central, Eastern and South – Eastern Europe. Vol. 2. Toruń 2012, 97 - 

103, 98. 
19

 „Sooner or later a group of educated members of these ethnic communities reached the conclusion that their 

group also belonged to the category of the „nation“ , but that it was still an „unconscious“  nation which needed to 

be awakened, revived and made aware, but also required recognition from the other already established nations. In 

time they began a purposeful activity aimed at achieving all the attributes of a fully formed nation: they started a 

„national movement“. Citované podľa: HROCH Miroslav: Comparative Studies in Modern European History. 

Nation, nationalism, social change. Burlington 2007, 95. 
20

 HROCH 2007 (pozn. 19), 95. 
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v rámci Uhorska. Katalyzátorom fázy C, teda fázy, kedy je národ v podstate sformovaný 

a disponuje vlastnou politickou reprezentáciou, čo za vhodných politických okolností môže 

vyústiť k vzniku národného štátu, bola nielen prvá svetová vojna, ale tiež idea jednotného 

československého národa. To znamená, že Slovensko sa v podstate po vzniku Československa 

stále ešte čiastočne nachádzalo vo fáze B formovania „slovenského národa“ a súčasne bolo aj 

konfrontované s myšlienkou jednoty národa československého. Taktiež Rychlík tvrdí: „Proces 

formování slovenského národa pokročil už před rokem 1914 velmi daleko a byť nebyl ještě zcela 

dokončen, k jeho dokončení už stačilo jen málo. Masaryk podcenil stupeň vývoje slovenského 

národa. Od počátku existence bylo mnohem pravděpodobnější, že v demokratických podmínkách 

nového státu Slováci zcela dovrší svůj vývoj, než že dojde k postupnému splývání obou národů.“
21

 

Hrochova teória, akokoľvek schematická, sa snaží postihnúť základné zákonitosti pri 

vytváraní národných identít. Ak v širšom sociálnom kontexte vnímame umelcov ako súčasť 

inteligencie, ktorá sa snaží formovať moderný národ, tak nám to môže pomôcť osvetliť nielen 

smerovanie hlavného „národného“ prúdu výtvarného umenia na Slovensku, kedy umelci zo 

Slovenska síce bežne prichádzali do styku s avantgardou a modernou v rámci svojich študijných 

pobytov v Paríži, Mníchove, Viedni, či Prahe, ale programovo sa rozhodli sústrediť na iný 

výtvarný problém, ale aj následné vytváranie kontextu a kánonu „slovenskej“ moderny. Môžeme 

v podstate súhlasiť s Agnieszkou Chmielewskou, že: „v strednej a východnej Európe bolo 

začlenenie umelcov z nedominantných etnických skupín do národných hnutí neodvratné; zapojili 

sa do procesu formovania národa, ktorý nasledoval vzorec charakteristický pre „malé národy“ 

a vytvorili národné umenie, ktoré prispôsobili nielen najnovším európskym modelom, ale aj 

tomuto procesu. Taktiež plný prístup k modernizmu s jeho postulátom autonómie umenia, bol 

vysoko nepravdepodobný, pokým neboli dosiahnuté politické požiadavky národného hnutia.“
22

 

 Hľadanie „slovenskosti“, vymedzenie sa voči Maďarom, Čechom, ale i voči zvyšku 

Európy sa stalo po roku 1918 veľkou témou. Národná identita sa buduje na základoch 

diferenciácie a polarite „my“ verzus „oni“.      

 Umenovedná literatúra na Slovensku pracuje v tejto súvislosti v súčasnosti predovšetkým 

                                                 
21

 RYCHLÍK 2012 (pozn. 2), 133. 
22

 „...in Central – Eastern Europe, the involment of artists form non – dominant ethnic groups into national 

movements was unavoidable; they engaged in the nation – forming processescfollowing patterns characteristic for 

„small nations“ and created national art that conformed not only with the latest European models, but also with 

these processes. Moreover, their full access to modernism, with its postulate of the autonomy of art, was highly 

unlikely until the political demands of a national movement were achieved.“ Citované podľa: CHMIELEWSKA 

2012 (pozn. 18), 103. 
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s pojmom „slovenský mýtus“
23

. Tento pojem zahŕňa nielen programové zameranie sa na 

zobrazovanie vidieckeho ľudu a jeho folklóru, ale celkovo „vytváranie obrazu, spodobenie 

slovenskosti, predstavenie vlastnej tváre, vlastnej podoby“.
24

 Časť umelcov sa skutočne v snahe 

stvoriť to pravé „slovenské“ umenie zamerala na ľudové motívy a folklór využívajúc viac, či 

menej modernistické formálne postupy. V týchto súvislostiach začína líniu národne 

orientovaných umelcov Martin Benka, ktorý sa zameriaval na spodobenie slovenskej krajiny 

a v nej žijúceho tvrdo pracujúceho drobného slovenského ľudu. Išlo samozrejme o idealizovanú 

predstavu o charaktere a reálnom živote slovenského dedinčana – roľníka, podmienenú ešte 

romantickou tradíciou 19. storočia. Ďalej líniu podľa slovenskej umenovednej literatúry rozvíjajú 

Janko Alexy, Miloš Alexander Bazovský, či neskôr surrealista Imro Weiner, ale aj pre umenie 

Slovenska tak významné osobnosti ako Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla. Murray Edelman tvrdí, 

že: „...umenie a literatúra môžu vytvoriť pohľad na objekty a scény v každodennom živote 

a v histórii, ktoré nie sú inak očividné alebo nie sú nápadné. George Eliot a Thomas Hardy 

vytvorili mierny, romantizovaný, sentimentálny pohľad na nízkopostavených obyvateľov 

anglického vidieka, ktorý má naďalej vplyv na verejnú mienku. Constable v Anglicku a Millet vo 

Francúzsku taktiež pomohli skonštruovať romantický pohľad na dedinský život, tak ako mnoho 

čínskych zvitkových malieb. Othello už navždy vyformoval úsudok o mužskej erotickej žiarlivosti, 

a možno tiež o rasových rozdieloch. Picassova Guernica a Remarqueov román Na západe nič 

nové zaistili obrazy vojnových hrôz, ktoré je stále možné uplatniť, zatiaľ čo súčasne bezpočetné 

množstvo hrdinských malieb a písaných zobrazení bojových scén zabezpečujú použiteľné 

koncepcie pre obhajcov zapojenia sa do konkrétnych vojen.“
25

 K týmto príkladom môžeme 

pridať aj príklad programového zobrazovania dedinského ťažko pracujúceho „Slováka“ v lone 

                                                 
23

 Viď ABELOVSKÝ Ján /BAJCUROVÁ Katarína: Výtvarná moderna Slovenska. Maliarstvo a sochárstvo 1890 – 

1949. Bratislava 1997 alebo HRABUŠICKÝ Aurel (ed.): Slovenský mýtus (kat. výst.). Bratislava 2005 alebo 

BAJCUROVÁ Katarína (ed.): Slovenský obraz (anti - obraz). 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení (kat. 

výst.). Bratislava 2008. 
24

 HRABUŠICKÝ 2005 (pozn. 23), 7. 
25

 „...works of art and literature can create perspectives regarding objects and scenes in everyday life and in history 

that are not otherwise apparent or not otherwise prominent. George Eliot and Thomas Hardy created a benign, 

romanticized, sentimental view of low – status residents of rural England that continues to influence public opinion. 

Constable in England and Millet in France also helped construct a romantic view of rural life, as did many Chinese 

scroll paintings. Othello has shaped judgements of male erotic jealousy, and perhaps of racial differences as well, 

for all time. Picasso´s Guernica and Remarque´s novel All Quiet on the Western Front provide images of the horrors 

of war that are always available for use, while at the same time countless heroic paintings and written depictions of 

battle scenes provide useful conceptions for advocates of involvement in particular wars.“ Cit. podľa: EDELMAN 

Murray: From Art to Politics. How Artistic Creations Shape Political Conceptions. Chicago 1995, 6sq. 
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„slovenskej“ prírody, ktoré formovalo predstavy o Slovákoch v Československu (a platí to 

v podstate dodnes), a to nielen predstavy Čechov, ale aj predstavy Slovákov o sebe samých.   

Zaujímavé tiež je, že všetci spomínaní umelci programovo hľadajúci slovenskú národnú 

identitu v umení, absolvovali umelecké školenie v Prahe. Samozrejme po vzniku Československa 

smerovala väčšina umelcov zo Slovenska práve do Prahy, ktorá sa pre nich stala najdostupnejším 

umeleckým centrom. Tento fakt je zaujímavý vo vzťahu k budovaniu identity „slovenskej“ 

moderny, keďže títo umelci (minimálne tí programovo „slovenskí“) sa nerozplynuli v prúde 

„českej“ moderny, ale zdá sa, akoby riešili iné umelecké problémy. Avšak nie je to úplne tak. 

 V rámci novej geopolitickej situácie po prvej svetovej vojne bolo hľadanie novej 

národnej, či štátnej  identity v podstate všeobecným trendom novovzniknutých štátov. 

Sebaprezentácia týchto štátov skrze vizuálnu kultúru v podstate oscilovala medzi dvoma pólmi – 

tradíciou a inováciou, aj keď s častejším príklonom k tradícii. Snahou o inováciu vizuálnej štátnej 

sebaprezentácie boli napríklad konštruktivistické experimenty v počiatkoch Sovietskeho zväzu, 

avšak väčšina nových štátov znovuoživovala formy a motívy minulosti, čím sa snažili 

skonštruovať kontinuitu národných dejín.
26, 27

 To platí aj pre Československo, kde sa umelci 

predovšetkým v Čechách snažili o tzv. „národní styl“.
28

 Hľadali sa nové formy , ktoré však mali 

reprezentovať predovšetkým mladú demokraciu (znova tak platí československé = české). 

V rámci hľadania architektonickej formy navrhoval tesne pred vznikom Československa 

Vlastislav Hofman, že: „...příkladem, novou možností byla by formová představa, fikce 

o primárním tvaru jakési prehistoricky záhadné formy, z níž dalo by se vzniknouti v ducha tvorby, 

rytmu a lapidární proporce staroslovanské. Viz architekturu ruskou.“
29

 Na slovanstvo stojace 

v opozícii germánskym formám sa odvolával aj Otakar Novotný.
30

 Taktiež Pavel Janák volal po 

typicky českej architektúre (českej svetnici, českom rodinnom dome, českej vilovej kolónii, 

českom meste), pričom túto „českosť“  chcel hľadať skôr v inovácii než v tradícií: „Nemáme pro 

tuto oblast zde tradice a můžeme tak poukazy k cestě, kudy se zde bráti, nalézti jen v hlubině 

                                                 
26

 BARTETZK ArnoldY/DMITREVA Marina/TROEBST Stefan (eds.): Neue Staaten – neue Bilder?Visuelle Kultur 

im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918. Köln 2005, 6. 
27

 K tomu viď aj SZCZERSKI Andrzej: Imaging Universalism: Democracy and National Style in Central Europe ca. 

1900. In: Centropa, vol. 8, no. 1, 2008, 16 – 25 a CHMIELEWSKA Agnieszka: National Style in the Second Polish 

Republic: artists and the image of the newly created style. In: Jacek PURCHLA/Wolf TEGETHOF (eds.): Nation. 

Style. Modernism. Cracow, 2006, 185 - 198. 
28

 Viď napr. HNÍDKOVÁ Vendula: Národní styl. Kultura a politika. Praha 2013. 
29

 HOFMAN Vlastislav: O dalším vývoji naší moderní architektury. In: Volné směry XIX, 1918, 193 – 207, 206. 
30

 NOVOTNÝ Otakar: Zápisky z interregna. In: Volné směry XIX, 1918, 208 – 217 , 217. 
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vlastní mysli.“
31

 Václav Vilém Štech zas za najpríznačnejší prejav českého národného ducha 

považoval ornamentalizáciu formy. Toto myslenie, ako upozorňuje Jindřich Vybíral, bolo 

inšpirované predovšetkým spismi Wilhelma Worringera.
32

 Po vzniku Československa sa ešte 

intenzívnejšie volalo po návrate k slovanstvu, ktorého inšpiráciu pre umenie malo predstavovať 

aj ľudové umenie. To však bol len jeden z mnohých prúdov pluralitnej moderny
33

 sformovanej 

v Čechách ešte pred prvou svetovou vojnou, pričom najvýraznejšie sa tento prístup na rozdiel od 

Slovenska prejavil v architektúre – tzv. „rondokubizmus“
34

 Pavla Janáka a Josefa Gočára.
35

 

V tomto prípade reprezentácia národa sa rovnala reprezentácii nového demokratického štátu. 

Mnohí modernistickí maliari a sochári v Čechách sa snažili vytvoriť nový formálny jazyk, ktorý 

by vyjadril novú situáciu demokratického štátu, ktorá mala byť moderná, ale aj jednoduchá, čistá 

a informatívna, tak aby ju pochopilo čo najširšie spektrum divákov, ako napríklad snaha o oslavu 

každodennosti v povojnovom diele  Josefa Čapka, ako to vyjadril aj v svojej knihe Nejskromnější 

umění.
36

 Na Morave bol zas od roku 1919 do roku 1923 činný spolok Koliba, ktorého členovia 

prepájali orientáciu na ľudovú kultúru so slovanskou orientáciou s utópiou „nového človeka“, 

ktorým mal byť nielen dedinský človek – horal, ale aj mestský človek – proletár.
37

 Ak teda 

hľadanie národnej identity znamená diferenciáciu medzi „my“ a oni“, tak je potrebné povedať, že 

v rámci Českolsovenska malo „my“ rozličný obsah pre Čechov ako pre Slovákov. Zatiaľ čo Česi 

ho vnímali, ako už bolo niekoľkokrát spomenuté v intenciách československý rovná sa český 

a paternalisticky zahŕňali aj ľudí žijúcich na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, pre Slovákov 

                                                 
31

 JANÁK Pavel: Ve třetine cesty. In: In: Volné směry XIX, 1918, 218 – 226, 226. 
32

 VYBÍRAL Jindřich: Národní styl jako konstrukt dějepisu umění. In: HNÍDKOVÁ 2013 (pozn. 28 ), 43 – 45 , 43. 
33

 Václav Nebeský zhrnul v roku 1923 situáciu takto: „...aby tu umění bylo do poslední míry možností českým, chce – 

li míti i mezinárodní platnost. V tomto cíli všichni byli zajedno, jenom v cestách se rozcházeli. Jedněm důležitější 

bylo udržeti se na výši předválečné světové situace: nezraditi problémů, jež zdály se býti evropské důležitosti, tedy 

národnost na podkladě mezinárodnosti. Druhým nade vše ostatní vážila patrná domácí lokální tradice. Po prvé 

českost bylo povahy čiře vnitřní, pro druhé neobešla se určitých, pro všechny přesvědčivých vnějších znaků. Toť bod 

také, ve kterém v pokusu obnoviti jakýsi národní svéraz pomocí umělých obdob základních prvků lidového 

ornamentu, rozešla se architektura s malířstvím a sochařstvím.“  Václav NEBESKÝ: Sociální pozadí našeho 

uměleckého života. In: Tribuna 5, 1923, č. 230, 2. Citované podľa HNÍDKOVÁ 2013 (pozn. 28), 75sq.  
34

 Nazývaný však aj národní sloh, národní dekorativismus, český dekorativismus, sloh popřevratový, obloučkový 

styl, obloučkový dekorativismus, obloučkový kubismus, barevný svéraz, lípaný styl, poválečný eklekticismus, 

oficiální moderna, sloh Legiobanky. 
35

 HNÍDKOVÁ 2013 (pozn. 28), 64sqq. 
36

 LAHODA Vojtěch: Searching for a „Democratic“ Shape in Czech Modernism at the beginning of the 1920s. In: 

Centropa, vol. 8, no. 1, 2008, 26 – 35, 32. 
37

 LAHODA Vojtěch: Civilismus, primitivismus a sociální tendence v malířství dvacátých a třicátých let. In: Vojtěch 

LAHODA/NEŠLEHOVÁ Mahulena/PLATOVSKÁ Marie/ŠVÁCHA Rostislav/BYDŽOVSKÁ Lenka (eds.): Dějiny 

českého výtvarného umění IV/2, 1890 – 1938. Praha 1998, 61 – 99, 71. 
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to znamenalo my Slováci (bez Čechov a najmä bez Maďarov). Ostatne o dvojitej historickej 

pamäti v rámci česko-slovenských vzťahov hovorí aj Milena Bartlová.
38

 

 Ako už bolo spomenuté, niektorí umelci zo Slovenska mali potrebu vymedziť sa. 

Príznačné je, že po prvýkrát sa zrejme objavilo programové volanie po „slovenskom“ modernom 

umení v roku 1922 práve v študentskom časopise Svojeť vydávaným rovnomenným kultúrnym 

spolkom v Prahe
39

: „Zbytočne zdôrazňovať, že chceme a musíme vytvoriť moderné slovenské 

umenie; nerozumieme tým dekadentizmus...Tento dekadentizmus nestačí hlavne na Slovensku. 

U nás umenie dnes má i svoje buditeľské poslanie, musí byť impozantným.“
40

 Ťažisko debaty o 

„slovenskom“ umení a vytvorenie jeho rámca však leží v podstate až v tridsiatych rokoch 20. 

storočia, kedy sa diskusia zahrňujúca ako umelcov, tak aj teoretikov, pohybovala na škále od 

Fullovej snahy o „slovenskú výtvarnú slohovosť“, ktorá mala vzniknúť, ak sa skultivuje 

„prapôvodný výraz slovenský“ teda „zdravé prvky primitívnej ľudovej tvorby“,
41

 cez  Wagnerov 

názor, že „rasovosť“ sa neprejavuje len “tematikou slovenskou, ľudovou“,
42

 až ku Galandovmu 

„slovenská maľba má byť duchom slovenská – nie námetom“.
43

 To, že v počiatkoch hľadania 

identity „slovenského“ umenia nebola diskusia o „slovenskom“ umení tak striktne ohraničená 

vzťahom k ľudovému umeniu, vzťahom k slovenskej dedine a prírode, či životu obyčajného 

človeka, potvrdí na príklade veľkej diskusie v periodikách o diele Antona Jaszuscha 

v dvadsiatych rokoch aj tretia kapitola.        

 Ako už bolo vyššie uvedené, teórie budovania národnej identity môžu pomôcť osvetliť 

vytvorenie kontextu a tiež kánonu „slovenského“ moderného umenia umeleckohistorickou 

literatúrou, tak ako to bude ukázané v druhej kapitole o fenoméne košickej moderny. Umelci 

tvoriaci v Košiciach v dvadsiatych rokoch neboli a ani nemohli byť akceptovaní v kontexte 

„národného“ umenia vytvorenom súdobou umeleckohistorickou literatúrou. Ako už bolo 

                                                 
38

 BARTLOVÁ Milena: Jak se dělá stát. In: Milena BARTLOVÁ (ed.): Budování státu. Reprezentace 

Československa v umění, architektuře a designu. Praha 2015, 17 – 22, 19. 
39

 Ešte v roku 1910 však Bohdan Pavlů v časopise Prúdy v článku Pokrokovosť a konzervativizmus na Slovensku 

píše, že spoločnosť na Slovensku a prekvapujúco najmä študenti sa rozdeľujú do skupín podľa svojej náboženskej 

príslušnosti. Volá po tom, aby integračným faktorom bola národnosť a nie náboženstvo, kde si je maďarský 

protestant bližší so slovenským protestantom ako so slovenským katolíkom a naopak. Cit. podľa: PAVLŮ Bohdan: 

Progressivism and conservativism in Slovakia. In: ERSOY Ahmet,/GÓRNY Maciej/KECHRIOTIS Vangelis (eds.): 

Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe 1770–1945: Texts and Commentaries, volume 

III/2, Budapešť 2010, 115 – 123, 122. Dostupné z: http://books.openedition.org/ceup/1046, vyhľadané 17.8.2016. 
40

 Svojeť I, 62. Citované podľa: VÁROSS Marián: Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1945. Bratislava 1960, 628. 
41

 FULLA Ľudovít: Pokus o slovenský výtvarný sloh. In: Slovensko, 2, 1935 – 1936, 4 – 5. Citované podľa: 

HRABUŠICKÝ 2005 (pozn. 23), 33. 
42

 WAGNER Vladimír: Profil slovenského výtvarného umenia. Turčiansky svätý Martin 1935, 71. 
43

 POSPÍŠIL Jozef/ZATLOUKAL Jaroslav: Mikuláš Galanda. Praha 1934, 2. Citované podľa HRABUŠICKÝ 2005 

(pozn. 23), 33. 

http://books.openedition.org/ceup/1046
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povedané kapitola o veľkej diskusii o „slovenskosti“ diela Antona Jaszuscha, v procese 

vytvárania tohto kontextu „národného“ umenia ukáže, že bolo v hre viacero variant, či predstáv 

o tom ako by „slovenské“ moderné umenie malo vyzerať.      

 Výtvarné umenie ako umenie reprezentácie bolo vždy súčasťou mocenských vzťahov. 

V skúmanom prípade ako súčasť budovania národnej „slovenskej“ identity, ktorá legitimizuje 

existenciu samostatného národa, na ktorej sú následne založené politické požiadavky (čím tu nie 

je myslená len extrémna vetva slovenských autonomistov žiadajúcich autonómiu Slovenska 

v rámci Českosloevska, ale aj celkové povedomie o sebe ako národe odlišnom od iných národov 

(Čechov, Maďarov, Nemcov). To bude ukázané aj pri analýze umeleckohistorickej literatúry 

tohto obdobia. Zjavné je tiež stroskotanie snáh o vytvorenie nielen spoločného československého 

príbehu, ale aj spoločného československého umenia). Podľa Foucaulta to čo definuje mocenský 

vzťah:“...je ve skutečnosti způsob jednání, který na ostatní nepůsobí přímo a bezprostředně, 

nýbrž který působí na jejich vlastní jednání. Jednání působící na jednání, zasahující možná či 

skutečná jednání, přítomná či budoucí jednání.“
44

 V našom prípade teda jednanie – konštrukcia 

národnej identity, kde jednou z použitých stratégií je aj dôraz na tvorbu špecificky „slovenského“ 

výtvarného umenia. Na začiatku dvadsiatych rokov však ešte kontext „slovenského“ moderného 

umenia nebol striktne ohraničený a v rámci jeho tvorby došlo k zaujímavej konfrontácii ohľadom 

diela Antona Jaszuscha v periodikách, ktorou došlo k privlastneniu si umeleckých diel 

v strategickom boji o „slovenskosť“ moderného umenia, čím sa umelec – Anton Jaszusch skrze 

svoje dielo, stal nástrojom v rámci mocenského vzťahu. Podobná situácia čakal na Jaszuscha a 

jeho dielo aj po  roku 1938, kedy Košice pripadli Maďarsku. Pomery sa zmenili, mocenské 

vzťahy pretrvali. Tento krát bolo dielo Antona Jaszuscha použité ako jeden z nástrojov  

legitimizujúci pripojenie južných oblastí Slovenska a Podkarpatskej Rusi k Maďarsku. Taktiež vo 

období socializmu „vynašli“ vtedajší historici umenia Jaszuschovmu dielu nový kontext, kde 

dôrazom na jeho tzv. „sociálny expresionizmus“ podporili socialistickú ideológiu. 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 FOUCAULT Michel: Myšlení vnějšku. Praha 2003 , 215. 
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2. Anton Jaszusch a zrod mýtu košickej moderny 

 

2.1 Anton Jaszusch – život a dielo 
 

 Anton Jaszusch sa narodil 25. apríla 1882 v Košiciach ako prvorodený syn bohatého 

košického mäsiara Arpáda Jaszuscha a Rozálie, rodenej Murínovej. V šestnástich rokoch sa 

zapísal na priemyselno – stavebnú školu v Budapešti a po skončení stredoškolského štúdia sa 

prihlásil v rokoch 1902 – 1903 na dôstojnícke učilište. Neskôr krátko pracoval 

v budapeštianskom stavebnom podniku.
45

 V roku 1904 sa zapísal na Akadémiu výtvarných 

umení v Budapešti, kde študoval až do roku 1906,
46

 kde podľa Štrausa študoval u Eduarda Ballu. 

V roku 1906, 27. októbra,  nastúpil na Akadémiu výtvarných umení v Mníchove do triedy kresby 

u Petra von Halma.
47

 Záznamy Akadémie však už neuvádzajú, kedy školu opustil. Štraus neskôr 

uvádza, avšak nie v monografii o Jaszuschovi, že Jaszusch navštevoval aj Ažbeho súkromnú 

školu, kde sa údajne spriatelil s Alexejom von Jawlenskym, čo je dnes však už ťažko overiteľné: 

„Hoci bol Jawlenského a Werewkinovej salón na Geiselstrasse 23 otvorený dokorán vždy 

i Jaszuschovi, Košičan už nástup hnutia Modrého jazdca v Mníchove nezažil.[...] Hoci sa napr. 

A. Jawlensky r. 1930 pri príležitosti niekoľkomesačného pobytu v Piešťanoch dopytuje na svojho 

mladšieho druha z čias ich spoločného pobytu v bohémskych štvrtiach Schwabingu, k osobnému 

stretnutiu oboch maliarov už nedošlo.“
48

 V roku 1907 pobudol istý čas v Paríži na Akadémii 

Julian a v roku 1908 sa vrátil do Košíc. Obe tieto informácie uvádza Štraus v Jaszuschovej 

monografii, avšak v súčasnosti sú neoveriteľné. Štraus vychádzal pravdepodobne z osobných 

rozhovorov s umelcom.
49

 Z obdobia po návrate do Košíc sa zachovalo len niekoľko 

Jaszuschových diel. Zsófia Kiss – Szemán uvádza, že bezpečne môžeme do tohto obdobia 

datovať len obrazy Rozhovor (Slovenská národná galéria) [1] a Na poli (Galéria mesta 

                                                 
45

 ŠTRAUS Tomáš: Anton Jasusch a zrod východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov. Bratislava 1966, 

38sqq. 
46

 Viď Zoznam študentov Vysokej školy výtvarných umení od roku 1871 až po súčasnosť. Dostupný z: 

http://www.mke.hu/about/hallgatoi_adatbazis.php/j, vyhľadané 29.7.2016. 
47

 Viď 03250 Anton Jaszusch, Matrikelbuch 1884-1920,  

http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1884-1920/jahr_1906/matrikel-03250 , vyhľadané 29.7.2016. 
48

 ŠTRAUS Tomáš: Apokalypsa XX. Východoslovenská moderna 20. rokov (kat. výst). Košice 1996, 13. 
49

 ŠTRAUS 1966 (pozn. 45),  
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Bratislava).
50

 [2] Vo Východoslovenskej galérii sa nachádza ešte obraz Ráno na ulici, taktiež 

z roku 1908. [3] V súvislosti s týmto raným obdobím Jaszuschovej tvorby spomínajú ako Tomáš 

Štraus, tak aj Zsófia Kiss-Szemán Jaszuschovho rovesníka Konštantína Köváriho – Kačmarika, 

umelca z Košíc, ktorému sa tak ako Jaszuschovi v tom čase podarilo odpútať od konvenčného 

akademizmu a ako inšpiračný zdroj aj József Rippl – Rónaia,
51

 predovšetkým jeho tzv. kukuričné 

obdobie, teda obdobie, kedy jeho maliarsky rukopis pozostával z farebných škvŕn 

pripomínajúcich kukuričné zrná.
52

        

 V roku 1909 strávil Anton Jaszusch dlhší čas vo Vysokých Tatrách,
53

 kde sa liečil 

z pľúcnej choroby. Tam spoznal maliara Ferdinanda Katonu, s ktorým trávil čas potulkami 

prírodou. Od tohto obdobia sa v Jaszuschovom diele objavuje samostatne aj krajinomaľba.
54

  

 Prvá Jaszuschova samostatná výstava sa uskutočnila v októbri roku 1912 

v Krasokorčuliarskom pavilóne v Košiciach. Jaszusch na nej vystavil 59 malieb, pričom išlo 

väčšinou o krajiny (33). V katalógu ho nadšene chváli Vojtech (Béla) Reiter: „Je zaujímavé, že 

každého prekvapí to pravdivé a správne ponímanie – nie, zle som sa vyjadril -  ten zákon, ktorý 

sa na týchto obrazoch vyjavuje a to je to, že „maľujem všetko tak, ako to vidím“.  Je to moderné 

a zároveň  jediné správne ponímanie. Ale kto sa odváži dnes takto maľovať? Nikto, iba Jaszusch. 

Prečo? Odpoveď sa dotýka jedného jednoduchého, no o to smutnejšieho života. Dva ozaj 

bohémsky a bez peňazí strávené roky v Pešti ako maliarsky učeň, potom tie isté dva roky  na 

mníchovskej akadémii a potom všetkému koniec. Život v malom meste na veľmi dlhú dobu. Mladá 

umelecká duša zostarla, ale vyčistil sa rozum, chápanie. Osem rokov usilovnej práce prinieslo 

techniku a vrodený talent podporovaný kľudnejším vekom pravdivosť nálady. Hľa! Predo mnou 

stojí maliar, ktorý v pravom slova zmysle maľuje prírodu pre seba samého, podľa seba samého. 

Puritán! Tak maľuje, ako to on vidí! Nebojí sa farieb a to je práve kúzlo, krása jeho obrazov. 

Toto cíti a práve preto je tak odvážny.“
55

 Zsófia Kiss - Szemán  charakterizuje maľby z obdobia 
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 KISS – SZEMÁN: Anton Jaszusch (1882 - 1965). In: LEŠKOVÁ Lena (ed.): Košická moderna. Umenie Košíc 

v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Košice 2013, 98 – 125, 98. 
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 József Rippl Rónai (1861 - 1927) – jeden z predstaviteľov moderny v Maďarsku. Dlho pobýval v Paríži, kde sa 

stal členom skupiny Nabis. 
52

 Viď ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 21 a 43;  KISS - SZEMÁN 2013 (pozn. 50), 100. 
53

 KISS – SZEMÁN 2013 (pozn. 50), 100. 
54

 ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 47. 
55
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rokov  1910 – 1914 ako maľby s: „...dôrazom na uchopenie nálady krajiny a preduchovnené 

maľby.“
56

 [4] Ako však Kiss – Szemán upozorňuje, tak paralelne tvoril aj obrazy v tradičnejšom 

duchu, pravdepodobne aby vyhovel vkusu klientely.
57

      

 Prvú svetovú vojnu strávil Jaszusch nielen na talianskom a ruskom fronte, ale aj vo 

vojnovom zajatí na Ďalekom východe. Po návrate do Košíc v roku 1920
58

 začal Jaszusch po 

niekoľkomesačnej apatii pracovať na  súbore malieb, ktoré sú dnes považované za jeho vrcholné 

dielo. Prežité útrapy a hrôzy vojny a následne zajatia boli pre Jaszuscha impulzom pre kompletnú 

zmenu tvorby. V období rokov 1920 – 1924 vytvoril obrazy týkajúce sa: „...existenčných otázok, 

zmyslu života, miesta človeka na zemi i v kozme, ako aj povahy a etického poslania človeka.“
59

 

Štraus hovorí o desiatich plátnach o rozmeroch približne 300 x 300 cm, o dvadsiatich štyroch 

plátnach o rozmeroch 150 x 170 cm a o veľkom množstve malých obrazov. V šesťdesiatych 

rokoch, keď Štraus písal Jaszuschovu monografiu, bol v zachovalom stave z veľkoformátových 

obrazov už iba jeden – Kolobeh života - putovanie duší, a tak Štraus uvádza podrobnejší popis 

siedmych veľkoformátových obrazov z pera Jura Kozu Matejova, o ktorom ešte bude reč 

v nasledujúcej kapitole.
60

 Zsófia Kiss – Széman hovorí o päťsto obrazoch, ktoré Jaszusch vytvoril 

v priebehu rokov 1920 – 1924. Taktiež hovorí o tom, že v súčasnosti poznáme dvadsať malieb 

v rozmeroch asi 150 x 172 cm, čo je podľa nej pravdepodobne aj plný počet.
61

 O rekonštrukciu 

a ikonografické určenie tzv. Veľkého cyklu, teda cyklu obrazov s rozmermi takmer 3 x 3 m, sa 

taktiež pokúsila Zsófia Kiss – Szemán. Tento cyklus vznikol v priebehu roka a pol a pozostával 

z desiatich obrazov. Dnes je známych päť obrazov: Kolobeh života - putovanie duší [5], Život 

človeka [6], Posledný súd [7], Zánik planéty [8] a Revolúcia.
62

     

 V októbri roku 1923 sa objavil prvý nadšený článok v košických novinách o prvých troch 

                                                                                                                                                              
szorgalmas munka meghozta a technikát a az őstehetség a nyugodtabb korral karöltve a hangulat igazságosságát. 

Im, előttem áll egy festő, a ki magának festi a szó teljes értelmében a természetet. Puritán! Ugy fest, a hogy látja! 

Nem fél a szinektől a éppen ez képeinek a bája, a szépsége. Ezt érzi ő is a ezért merész.“ Cit. podľa: REITER Béla: 

Jaszusch Antal gyüjteményes kiállitásához. Archív SNG, Fond Antona Jaszuscha, 15A26 (výst. kat.), 1912, nepag. 
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 KISS – SZEMÁN 2013 (pozn. 50), 102. 
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 Idem, 102. 
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 O jeho návrate a zajatí informovali v roku 1920 aj miestne noviny. Viď: G.F.: Haza a Japán – tenger partjáról. In: 

Kassai Napló XXXVI, 252, 31. október 1920, 2.  
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 KISS – SZEMÁN 2013 (pozn. 50), 102. 
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 ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 70. 
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 Nachádzajú sa vo Východoslovenskej galérii (VSG), Slovenskej národnej galérii (SNG) a v súkromnom majetku. 

Mnohé boli zničené pri požiari vo Východoslovenskej galérii v roku 1985 Žena, Na kanóne, Láska, Veľká 
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veľkoformátových obrazoch z tohto cyklu, ktoré Jaszsuch dokončil. Išlo o obrazy Golgota,
63

 [9] 

Vojna
 64

 [10] a Revolúcia, ktoré Jaszusch vystavil na svojej ateliérovej výstave.
65

 Tejto verejnej 

ateliérovej výstave však predchádzala ešte výstava Jasuschových diel v decembri 1922 v budove 

Právnickej fakulty, kde Jasusch predstavil približne tristo olejov, ako sa dozvedáme z dobového 

článku, všetko v metrových rozmeroch. Na tejto výstave prezentoval už aj prvý z troch vyššie 

spomínaných veľkoformátových obrazov – Vojna.
66

 Rekonštrukciu a interpretáciu tzv. Veľkého 

cyklu uvádza Kiss – Széman: „Spomínaný cyklicky komponovaný celok sa riadi témami kozmu, 

dejín kozmu a príbehu človeka (Zánik planéty, Potopa, Život človeka, Prameň života, Tragédia 

človeka), vrátane histórie ľudstva (Vojna, Revolúcia, Golgota), končí Posledným súdom, po 

ktorom nastáva splynutie a harmónia univerza a človeka (Putovanie duší).“
67

    

 Tento vyššie spomínaný celok prezentoval Jaszusch v roku 1924 na výstavách 

v Košiciach, Bratislave a Prahe, ktorým je venovaný priestor v tretej kapitole tejto práce. 

Spomínané práce z rokov 1920 – 1924 sú presiaknuté symbolikou a Jaszuschovou vlastnou 

životnou filozofiou. V tejto súvislosti cituje Štraus priamo Jaszuschove denníky, ktoré mu 

Jaszusch v šesťdesiatych rokoch údajne sprístupnil,
68

 a do ktorých si sporadicky zapisoval od 

dvadsiatych rokov. Štraus tento „denník filozofických reflexií“ cituje na viacerých miestach svojej 

práce. Charakterizuje ho takto : „...svedčí o svojskom, náročnom myšlienkovom dozrievaní 

umelcovej filozofie človeka a sveta. Sú to útržky abstraktných idei, premiešané napríklad veľmi 

konkrétnym a podrobným náčrtom utopistických organizovaných foriem a inštitúcií, ktorým 

prichodí realizovať idey spoločenského pokroku. Základom tejto filozofie je uvedomenie si 

reálneho spoločenského odcudzenia človeka svojmu vlastnému a individuálnemu určeniu. Daný 

systém života utvára a podporuje duchovné a materiálne sily, ktoré odcudzujú človeka sebe 

samému. Filozofujúci umelec za takéto sily pokladá nielen abstraktné idey nacionalizmu, 

náboženstva, falošného kolektivizmu a iné všeobecné i súčasné škodlivo partikulárne idey, ale 

i realitu bezprostredného tzv. praktického života. Honba za peniazmi, kariérou a spoločenským 
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65
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postavením robí z človeka pretekára, ktorý nevie prečo a kam beží. Osobitné miesto v tomto 

systéme  odcudzujúcich síl má podľa autora [...] sexus, ktorý je danej spoločnosti narkotickou 

„soľou a korením bytia“. Nielen zmechanizovaný a bezcieľne prežívaný život , nedostatok 

ideálov, ale aj falošné ideály utvárajú prostredie, v ktorom sa rozvíja „dnešný človek, ktorý 

všetko vie, o všetkom vie, len o tom nie, čo by mal“.“
69

  Samozrejme je potrebné vziať do úvahy, 

že je to Štrausova interpretáciu Jaszuschových myšlienok, takže napriek „uvoľneným“ 

šesťdesiatym rokom môže neprimerane zdôrazňovať len niektoré aspekty Jaszuschovej osobnej 

filozofie.             

 Ak v súvislosti s Jaszuschovým dielom z rokov 1920 – 1924 prijmeme myšlienku, ktorú 

vyslovil už Štraus, že skúsenosť vojnových rokov sa stala impulzom, ktorý Jaszuschovi pomohol 

pochopiť a utriediť si dovtedy nesústredené dojmy zo študijných rokov,
70

 tak je zarážajúce, že 

v umenovednej literatúre doposiaľ nebola nijak spracovaná možná súvislosť týchto 

Jaszuschových diel s myšlienkami dobovej antropozofie – filozofie Rudolfa Steinera.
71, 72 

Pravdepodobne je to tak najmä kvôli nedostatku primárnych prameňov a praktickej 

neoveriteľnosti tejto hypotézy. Zaujímavosťou však je, že na túto, aj keď takmer určite nepriamu, 

možnú súvislosť doposiaľ upozornila, a aj to len krátkou zmienkou, iba Zuzana Bartošová.
73

  

Samozrejme Jaszuschova osobná filozofia, ktorú sa snažil preniesť v priebehu rokov 1920 – 1924 

do svojich obrazov nečerpala len z jedného zdroja. Stretnutie s východnými filozofiami, najmä 

tou indickou, počas svojho zajatia na ďalekom východe a počas dlhej cesty domov cez celú Áziu 

iste tiež pôsobilo na formovanie jeho svetonázoru. Nedá sa však povedať, že by šlo o priamu 

intelektuálnu inšpiráciu. Skôr o určité zaujatie a vstrebanie týchto myšlienok.
74

 Preto ostanú 
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 Antropozofia je chápaná ako duchovná veda, ktorá sa snaží spájať poznatky modernej vedy s otázkami 
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akékoľvek hypotézy o ideovej inšpirácii Jaszuschovho diela pri súčasnom stave bádania len 

hypotézami.            

 Veľký rozruch a rozdelenie publika na dva tábory – „jaszuschovský“ a 

„protijaszuschovský“, údajne Jaszuschovi vyhovovalo a podnecovalo nielen jeho ambície, ale: 

„Utvrdilo v ňom najmä ilúzie o mesianistickom poslaní, s ktorými sa nijako netajil.“
75

 To 

podnietilo aj jeho ďalšiu činnosť. V roku 1925 napísal Jaszusch divadelnú hru s názvom 

Komédia ducha (A Szellem komédiája),
76

 ktorá myšlienkovo dopĺňala jeho obrazy. Hru malo 

uviesť Slovenské národné divadlo v roku 1926, avšak nakoniec sa tak nestalo. Dôvod stiahnutia 

hry z programu ako ho uvádza Tido J. Gašpar, vtedajší dramaturg činohry Slovenského 

národného divadla a popisuje Štraus bol súčasťou rovnakých mocenských vzťahov, ktorých bol 

Jaszusch a jeho dielo, ako bude ukázané nižšie, nástrojom: „Ťažiskom výpadov bola najmä 

národnostná otázka. Hru predložili riaditeľstvu SND v slovenskej verzii (redakčne a anonymne tu 

spolupracoval T. J. Gašpar). Keď sa však roznieslo, že hra bola pôvodne napísaná po maďarsky 

poslúžilo to riaditeľovi činohry Jiřikovskému, aby pod zámienkou technickej náročnosti tretieho 

dejstva hru z dramaturgického plánu stiahol.“
77

       

 Keďže Jaszuschovi nevyšli ani plány s výstavným turné po zahraničí, stiahol sa do 

ústrania do Košíc, kde jeho následná tvorba po roku 1925 mala kolísavý charakter a často krát sa 

snažil prispôsobiť, zrejme z existenčných dôvodov, vkusu potenciálnej klientely. Túto, 

predovšetkým krajinársku tvorbu vystavil v roku 1929 (12. máj – 2. jún) vo Východoslovenskom 

múzeu na spoločnej výstave s konzervatívnymi maliarmi Gejzom Kieselbachom a Elemírom 

Halász – Hradilom.            

 Po tzv. „maskovej“ sérii [11, 12] z prelomu  dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia 

prišlo určité skľudnenie, podľa Štrausa, súvisiace najmä s pozitívnymi zmenami v osobnom 

živote. Jaszusch sa v tomto šťastnom období, kedy spoznal a oženil sa s Helenou Strohalovou 

zameral na krajinárske motívy dediny z okolia Zemplína, [13] kde v dedine Hraň pôsobil jeho 

švagor Gabriel Hrico.
78

 V tomto šťastnom období života ho zastihla ďalšie svetové politicko – 

mocenské udalosti – Viedenská arbitráž a pridelenie južného územia Slovenska Maďarsku 

a druhá svetová vojna. Jaszuschove pomerne konzervatívne obrázky zo Zemplína konvergovali 

s oficiálne presadzovaným a vládou podporovaným umeleckým trendom Maďarska, takže 
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Jaszuscha a jeho dielo si „privlastnilo“ na fašistické Taliansko orientované a s nacistickým 

Nemeckom spolupracujúce Maďarsko, ako to bude ukázané nižšie.     

 V závere svojho života sa Jaszusch dočkal určitého obnoveného záujmu o jeho dielo 

a súborná výstava v roku 1958 v Košiciach, o ktorej bude pojednané nižšie, a na ktorej sa po prvý 

krát po viac ako tridsiatich rokoch stretol so svojimi maľbami z plodného obdobia 1920 – 1924, 

ho podnietila k novej intenzívnej tvorbe, ktorú Štraus prirovnáva práve k vypätému obdobiu 

rokov 1920 – 1924.
79

 Tá bola následne vystavená na súbornej výstave v Bratislave v roku 1962. 

Okrem obrazov snažiacich sa pravdepodobne vyhovieť dobovým požiadavkám s tematikou 

poľnohospodárskej a baníckej práce a tiež so športovou tematikou, vytvoril Jaszusch aj akúsi 

sebainterpretáciu vlastných malieb z rokov 1920 – 1924 prostredníctvom rôznych variácii na 

pôvodný cyklus malieb. Ak bola v dvadsiatych rokoch Jaszuschovi kritikmi vytýkaná určitá 

naratívnosť, či literárnosť, tak v dielach z rokov 1958 – 1960 sa táto charakteristika ešte stupňuje. 

Štraus konštatuje: „Pokiaľ sa tu i v menších formátoch stretáme so známym už fantazmagorickým 

svetom Jasuschových symbolických vidín, dostávajú neraz pochopiteľnejšiu podobu akejsi 

zintimňujúcej rozprávkovej štylizácie.“
80

 Ak bolo dielo z dvadsiatych rokov výrazom 

Jaszuschovej osobnej filozofie a obťažkané vlastnou symbolikou, tak sa v tejto záverečnej fáze 

svojej tvorby, so znovuobnovenou ambíciou a víziou uznania, asi chcel Jaszusch silou – mocou 

vyhnúť nepochopeniu. Osobná symbolika sa mení takmer na naratívne zobrazenia, ktoré majú 

osvetliť a rehabilitovať aj dielo z dvadsiatych rokov, čo sa v podstate, ako bude ukázané nižšie, 

v rôznych kontextoch, do ktorých sa Jaszuschove dielo dostalo, podarilo až po roku 1989. Takto 

vznikli aj dve variácie na jeden z obrazov tzv. Veľkého cyklu – Putovanie duší.[5] Zatiaľ čo 

jeden s názvom Kolobeh života – Putovanie duší [14] je skôr obmenou pôvodného motívu, druhý 

Kolobeh života – vývoj zeme [15] je takmer až inštruktívny a ilustruje vývoj zeme od 

mikroorganizmov cez dinosaury až po človeka – muža a ženu.
81

 Podobný prípad je aj variácia na 

veľkoformátový Posledný súd z dvadsiatych rokov.[7] Ten chce byť univerzálnym posolstvom. 

V centre obrazu sa nachádzajú nad sebou tri postavy. Tá najvyššie umiestnená – najvyššia bytosť 

objíma svojou všadeprítomnosťou masu postáv – duší z oboch strán. Tieto postavy, zľava masky 

utrpenia, napravo smejúce sa masky blaženosti. Pod touto bytosťou sa nachádza vzpriamená 
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stojaca postava. A pod ňou postava schúlená do seba, rukami si objímajúca kolená. Zsófia Kiss – 

Szemán o postave uprostred obrazu predpokladá, že: „Pravdepodobne ide o človeka budúcnosti, 

ktorý mimo pozemských záležitostí hrdo a sebavedome kráča svetom.“
82

 Čo je však málo 

presvedčivá interpretácia. Štraus v čase písania monografie nemal prístup k týmto 

veľkoformátovým dielam, keďže obrazy boli v tom čase v zlom stave. Preto vychádzal z popisu 

majiteľa obrazov, teda Jura Kozu Matejova, o ktorom bude reč ešte v súvislosti s Jaszuschovou 

bratislavskou výstavou v roku 1924. Ten v osobnom liste Štrausovi z roku 1963 interpretuje 

obraz  takto: “Posledný súd, v novšej verzii Myšlienky.[16] [...] V novšej verzii má dielo okrem 

živšieho farebného podania aj konkrétnejší historický charakter. Umelec potlačil jednotiacu 

myšlienku objatia najvyššej bytosti. Nevyniká anjel smrti s pieskovými hodinami, ale protikladná 

dvojica: človek – predstaviteľ vzbury a vzdoru, a kňaz, ktorý slúži omšu mešcu zlata.“
83

 Koza 

Matejov teda bytosť uprostred interpretuje ako anjela smrti. Dalo by sa v tomto smere ísť ešte 

ďalej. Napriek snahe o univerzálne pojatie nezameriavajúce sa na žiadne špecifické náboženstvo 

sa nedá poprieť, že zobrazenie Posledného súdu vychádza z kresťanskej tradície – kompozične 

má Jaszuschov obraz blízko k Michelangelovmu Poslednému súdu v Sixtínskej kaplnke. [17]
84

 

Preto by postava uprostred mohla znázorňovať, ak aj nie priamo Krista, tak postavu akéhosi 

Sudcu, ktorý rozdeľuje duše na dobré a zlé. Jaszuschovo dielo sa líši v ponímaní Boha, respektíve 

Najvyššej bytosti, ktorá napriek rozdeleniu objíma všetky duše, ako dobré, tak zlé. Preto sa nedá 

úplne súhlasiť s interpretáciou Zsófie Kiss – Szemán, ktorá hovorí o Jaszuschovom skeptickom 

ponímaní Posledného súdu. Pri interpretácii cituje Kozu Matejova zo Štrausovej monografie, 

avšak zamieňa interpretáciu Posledného súdu s jeho interpretáciou novšej verzie tohto obrazu 

Myšlienky.
85

 V súvislosti s neskorším variantom Myšlienky môžeme skeptickosť vnímať vo 

vzťahu k schúlenej postave v popredí – človeka neustále mysliaceho na všetky možné 

nehanebnosti ľudstva. Takmer identická je ďalšia verzia s názvom Pretvárka.[18] V oboch 

spomínaných prípadoch tu dochádza k významovému posunu v porovnaní s verziou z roku 1922 

– 1924. Tak isto aj v tejto verzii naľavo slúži kňaz omšu a napravo sa ľudia klaňajú mešcu zlata. 

Jaszusch teda v tomto prípade v duchu komunistickej ideológie zobrazuje ako dva najväčšie 

„nešvary“ ľudstva práve náboženstvo a peniaze. Táto sebainterpretácia a významový posun 
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v týchto variantoch svedčí o Jaszuschovej snahe spätne do diela dvadsiatych rokov dosadiť iný 

význam a tým ho prispôsobiť súdobému kontextu, do ktorého ho zasadila vtedajšia umenoveda. 

Takúto autokorekciu môžeme pozorovať aj na ďalšom variante, tento krát s rovnakým názvom, 

Posledný súd z roku 1960.[19] Na tomto obraze sa kompozícia opakuje avšak postavy sa klaňajú 

iba kňazovi, namiesto toho, aby vnímali Boha, či Najvyššiu bytosť, ktorá ich obklopuje.  

 Ešte pred smrťou (3. júl 1965) sa zameral v roku 1964 vtedy už pomerne ťažko chorý 

Jaszusch na pastelovú kresbu na čiernom papieri.  

 

2.2 Antona Jaszusch v kontexte fenoménu košickej moderny 

 

Košická moderna. Čo sa skrýva za týmto pojmom, ktorý súčasná umenovedná literatúra 

na Slovensku v podstate bez výhrad akceptuje? Pojem samotný evokuje existenciu umeleckej 

školy, smerovania, programu, či výtvarného prejavu v určitom čase na určitom mieste. Napriek 

tomu ani jeden z týchto predpokladov nie je správny. Pojem prešiel v priebehu desaťročí 

značným vývojom a jeho obsah je v podstate dodnes nejasný. Samozrejme ide 

o umeleckohistorický konštrukt, ktorého úlohou je v podstate zjednodušiť a určitým spôsobom 

schematizovať uvažovanie o situácii výtvarného umenia v Košiciach v dvadsiatych rokoch 20. 

storočia. Obsahové hranice tohto pojmu sú značne rozostrené, pričom jednotliví autori ich zužujú, 

či rozširujú podľa svojich potrieb.          

 O zrode mýtu môžeme hovoriť v súvislosti so štúdiou Tomáša Štrausa, Anton Jaszusch 

a zrod východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov,
86

 ktorou v roku 1966 postuloval 

predpoklady/znaky košickej moderny, ktoré neskôr prebrali ostatní autori. Ide o prácu v tomto 

smere priekopnícku a dodnes považovanú za „mienkotvornú“. Už v názve Štraus hovorí 

o východoslovenskej avantgarde, čo by mohlo napovedať, že jeho ambíciou bolo obsiahnuť 

umelecké dianie dvadsiatych rokov na celom východnom Slovensku. Venuje sa však len 

Košiciam, centru východného Slovenska, ktorých umelecký význam sa snaží zasadiť do širšieho 

celoslovenského kontextu.          

 Jeho práci o dva roky predchádzala práca Ladislava Saučina Výtvarné umenie na 

východnom Slovensku 1918 – 1938, v ktorej sa Saučin pokúsil stručne obsiahnuť, ako už 
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napovedá názov, výtvarné umenie celého východného Slovenska, aj keď samozrejme s dôrazom 

na Košice. Saučin síce spočiatku hovorí o košickom okruhu, avšak následne dodáva, že sa dá 

dokonca hovoriť o košickej škole: „... lebo v tvorivej aktivite tamojšej obce východoslovenských 

umelcov možno i pri ich nejednotnej profesionálnej príprave postrehnúť v niekoľkých prílivoch 

a odlivoch miestnych tvorivých síl určitú logiku ich vnútorného rastu či úpadku a aspoň náznaky 

spoločného zhodnocovania miestnych umeleckých odkazov.“
87

 Tým je podľa neho v Košiciach 

tradícia sociálneho expresionizmu a vyhranená revolučnosť, ktorou zastrešuje Františka Foltýna, 

Gejzu Schillera, Konštantína Bauera, Kolomana Sokola, či Júliusa Jakobyho. O diele Antona 

Jaszuscha z dvadsiatych rokov 20. storočia píše ako o dokumente doby, a to z toho dôvodu, že 

nemal podľa neho dostatok síl postaviť sa na stranu robotníckej triedy.
88

 Zdôrazňuje skôr význam 

diela z druhej polovice dvadsiatych rokov 20. storočia a jeho zobrazovanie „proletárskych“ 

a chudobných dedinských obydlí.         

 V porovnaní so Štrausovou publikáciou je Saučinova samozrejme omnoho viac dobovo 

tendenčná. Každopádne obe sú dôkazom zmeny kontextu vnímania umenia na Slovensku 

spôsobenej spoločensko - politickou situáciou. Prechod od národného kontextu (hľadanie 

slovenskej národnej identity) ku kontextu zavrhnutia „národného“ v prospech internacionality 

proletárskeho hnutia (socializmus a jeho ideológia internacionálnej revolúcie), ktorý sa 

v uvoľnenejších šesťdesiatych rokoch prejavil aj v koncepte vnímania toho, čo bolo „slovenským 

umením“.          

 Štrausova snaha o zaradenie výtvarného umenia v Košiciach v dvadsiatych rokoch 20. 

storočia do kontextu slovenského umenia, ako už bolo povedané, bola priekopnícka, keďže 

predchádzajúca literatúra sa výtvarnému dianiu v Košiciach v kontexte či už slovenského alebo 

európskeho umenia nevenovala vôbec, prípadne len okrajovo.      

 Prvou prácou, ktorá aspoň čiastočne poukazuje na umelcov z Košíc je práca samotného 

Josefa Poláka, správcu a od roku 1927 riaditeľa Východoslovenského múzea. Krátka štúdia 

Výtvarné umění na Slovensku sa však venuje umeniu od 9. storočia, takže súdobému umeniu 20. 

storočia je venovaných len pár posledných odsekov, kde Polák v súlade s vtedajšími snahami 

pomáha nachádzať identitu „slovenského“ umenia, takže na umelcov z Košíc poukazuje len 

v poznámke pod čiarou ako na umelcov národnosti maďarskej, ktorí žijú na Slovensku. Spomína 
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maliarov Elemíra Halász – Hradila, Ľudovíta Čordáka a Eugena Króna.
89

    

 Ďalšou štúdiou, vo svojom zámere dlhé roky osamotenou, ktorá reflektovala umelecké 

dianie v Košiciach, bola prvá snaha o syntetickú prácu o súdobom maliarstve na Slovensku. 

Štúdia Kalmána Brogyányiho z roku 1931 Maliarstvo na Slovensku venuje Košiciam a 

tamojšiemu výtvarnému umeniu celú jednu kapitolu. To je však pomerne logické, keďže knihu 

vydala Kazinczyho spoločnosť
90

 v Košiciach. Ľavicovo orientovaný Kalmán Brogyányi 

využívajúc marxistickú rétoriku porovnáva slovenské maliarstvo so západným umením, pričom 

konštatuje, že Slovensko za západom v umení zaostáva, čo je podľa neho dôsledok hospodárskej 

zaostalosti Slovenska. Mnoho umelcov Slovenska by podľa neho v porovnaní so západným 

umením neobstálo, avšak pre vývoj slovenského umenia sú títo autori, podľa neho, dočasne 

dôležití. Často používa spojenie „maliarstvo na Slovensku“, čím zahŕňa vlastne aj menšinových 

umelcov, Maďarov žijúcich na Slovensku. Na rozdiel od ostatných autorov tejto doby, ktorí 

v honbe za „tým pravým slovenským umením“ týchto autorov úmyselne ignorujú. Príznačné 

však je, že prvá ucelená práca o maliarstve na Slovensku vyšla z pera príslušníka menšiny, 

v maďarskom jazyku a s cieľom „jasnejšieho videnia Maďarov na Slovensku“
91

. Je teda napísaná 

z pozície autora zameriavajúceho sa predovšetkým na maďarskú menšinu výtvarníkov na 

Slovensku. Avšak umelcov ostatných národnostných menšín už nespomína. Tento pohľad mu 

však umožnil do štúdie zahrnúť aj Košice, ktoré popri Bratislave a Komárne uvádza ako jedno 

z umeleckých centier, ktorého počiatok významu datuje až do roku 1924.
92

 V tejto súvislosti 

poukazuje na dôležitosť činnosti Jozef Poláka. Umelci, ktorých menuje – Eugen Krón, 

Konštantín Bauer, Gejza Schiller, František Foltýn, Anton Jaszusch, Elemír Halász-Hradil, Gejza 

Kieselbach - podľa neho v Košiciach vytvorili okruh sledujúci „nové snahy maliarstva 

a intenzívne sa o ne zaujímajúci“
93

.         

 Tento progresívny pokus, aj keď pomerne povrchný, ako na to poukázala už dobová 
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recenzia,
94

  bol nutne v svojej dobe osihotený a pri bližšom pohľade na túto dobu je jasné, že 

mohol vyjsť len z pera menšinového kritika, ktorým Brogyányi bol. Ťažisko záujmu ako 

mnohých výtvarných umelcov, tak neskôr aj teoretikov, ktorých základňa na Slovensku, ako už 

bolo povedané vyššie, bola takmer nulová, bolo v programovom hľadaní „slovenského umenia“, 

hľadaní „slovenskej identity“ v rámci nového štátu, v potrebe určiť to čo je skutočne „slovenské“ 

v umení, vymedzení sa ako voči Maďarom, tak aj voči Čechom. Za „slovenské“ umenie bolo 

považované to umenie, ktoré hľadalo inšpiráciu v prostredí dediny a života dedinského človeka. 

Preferovanie námetu na úkor výtvarných kvalít diela priviedol kritikov často k preferovaniu 

akademického umenia a folklórneho naturalizmu.
95

 Z toho dôvodu nasledujúce práce, ktoré vyšli 

v tridsiatych a štyridsiatych rokoch umelecké dianie v Košiciach v dvadsiatych rokoch 

marginalizujú, prípadne vôbec nespomínajú, tak ako prvý podstatný článok o slovenskom 

výtvarnom umení od Štefana Krčméryho z roku 1924, ktorý vyšiel v časopise Umenie Slovanov. 

Podľa Krčméryho: „Sú možné dejiny slovenského umenia, ktoré zaberú i cudzie planty 

v slovenskej pôde rastlé, cudzím slncom ohrievané..., ale slovenským umením par excellence 

ostáva jednako len to, čo vyrastalo povedome z národa, v živom súvise s inými stránkami 

národného bytia.“
96

 „Slovenské“ umenie podľa neho: „...svoj raison d´ȇtre nachodí v tom, v čom 

ho nachodí väčšinou umenie malých národov a v čom ho tak šťastne našla i poezia slovenská: 

primrieť k domácej pôde a jej rázovitému životu, aby sa z neho vyniesly originálne prvky do 

umeleckého koncertu svetového.“
97

        

 Kniha Vladimíra Wagnera Nové Slovenské maliarstvo z roku 1944 taktiež, s výnimkou 

Kolomana Sokola, nespomína výtvarníkov z Košíc. Ide o krátku štúdiu so životopisnými 

medailónmi jednotlivých maliarov – vybraní sú umelci narodení a činní na Slovensku. Moderní 

slovenskí umelci (Martin Benka, Miloš Bazovský, Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda) 

podľa Wagnera využívajú formálne to, čo ponúka západoeurópska moderna s tým, že využívajú 

symboliku slovenského ľudu a slovenskej dediny: „Na jednej strane vyťažili len vonkajší motív 

na podklade nových západoeurópskych estetík, na druhej strane dotkli sa aj symboliky 

a tradicionality tejto primitívnej tvorby (čím myslí tvorbu slovenského ľudu ako o nej hovorí 
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v predchádzajúcej vete – pozn. autorky).“
98

  Tejto knihe predchádzala ešte Wagnerova štúdia 

z roku 1935 Profil slovenského výtvarného umenia, v ktorej najprv starostlivo konštruuje 

„slovenskú“ minulosť výtvarného umenia pred rokom 1918 a následne hovorí o „slovenskom“ 

umení – teda podľa jeho slov: „O umení, tvorenom umelcom Slovákom, ktoré má pečať zeme, 

duše a jej charakteru, o umení, ktoré má vedomé impulzy v týchto faktoroch.“
99

 Z toho vyplýva, 

že umelecké dianie v Košiciach tej doby do jeho profilu slovenského umenia nespadalo. 

 Zaujímavé je, že počas trvania prvej republiky presadzujúcej myšlienku jednotného 

československého národa vyšlo len niekoľko prác o „československom umení“. Prvé dve už boli 

spomenuté v prvej kapitole. Ďalšie dve vyšli až v druhej polovici tridsiatych rokov, čo podľa 

Mileny Bartlovej nie je náhoda, keďže šlo o politické zadanie, ktoré by ukázalo spätosť dejín 

Čiech, Moravy a Slovenska práve v čase, keď jednota Československa bola ohrozená.
100, 101

  Prvá 

z nich vyšla roku 1935 ako VIII. diel Československej vlastivedy, ktorý okrem výtvarného umenia 

zahŕňal aj divadlo a hudbu. Sekciu mal na starosti Zdeněk Wirth.
102

 Publikácia je štruktúrovaná 

politicky korektne na časť venujúcu sa výtvarnému umeniu v oblasti Československej republiky 

od 10. do polovice 19. storočia. Túto časť tvorí vlastne prehľad umenia českých zemí s pridaním 

statí o umení v zemiach Moravskosliezskej a Slovenskej.
103

 Druhú časť tvorí Vývoj výtvarného 

umění národních celků v oblasti Československé republiky v 2. pol. XIX. století a na začátku XX. 

století. V rámci kapitoly o československom umení, časť o umení na Slovensku napísal Josef 

Polák. Tá zahŕňa len umenie na Slovensku po roku 1918 venujúce sa v súlade s dobovým 

vnímaním „slovenského“ umenia len programovo národným umelcom. Ostatní umelci sa ocitli 

buď v kapitole Umění Němců v Československé republice alebo Umění bývalého Horního 

Uherska, kde autorka kapitoly Alžbeta Mayerová menuje len Elemíra Halásza – Hradila ako 

umelca pôsobiaceho v Košiciach. Menuje ešte Eugena Króna, Gejzu Schillera a Gejzu 

Kieselbacha, o ktorých hovorí, že sú činní „na venkově“.
104

     

 Taktiež druhá publikácia o československom umení Dějiny umění v Československu od 

Jakuba Pavla, ktorá prvý krát vyšla v roku 1939 a následne potom v rokoch 1947 a 1971, menuje 
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v stati o umení Doby nejnovější, v časti venovanej maliarstvu na Slovensku,
105

 len líniu umelcov 

programovo národných, avšak tento prvok ich „programovej slovenskosti“ nezdôrazňuje. 

V snahe o zdôraznenie „československosti“ umenia poukazuje dôrazne u každého spomínaného 

umelca na jeho umelecké školenie v Prahe.        

 „Poučujú sa v cudzine, odvracajú sa od folkloru a hľadajú súvislosti medzi moderným 

prejavom a prejavom ľudovým (Fulla).“
106

 Za moderných umelcov označuje ďalší autor, Pavol 

Fodor, v práci Súčasné slovenské maliarstvo z roku 1949, tak isto ako Wagner, tých, ktorí  

v medzivojnovom období rôznym spôsobom pristupujú k tzv. národnej téme.
107

 Tvorbu 

nemeckých a maďarských menšinových umelcov považuje za periférnu a meštiacku.
108

 Z Košíc 

do svojej štúdie zaradil taktiež iba Kolomana Sokola. Na rozdiel od Wagnera však spomína 

a oceňuje výstavnú činnosť Josefa Poláka.
109

       

 Za zásadnú prácu slovenského dejepisu umenia je považovaná kniha Mariána Várossa 

Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1948 z roku 1960.
110

 Váross na rozdiel od ostatných 

spomínaných autorov (tých, ktorí Košice vôbec spomínajú) tvrdí, že Košice po vzniku 

Československej republiky strácajú svoje vedúce postavenie, ktoré mali predtým ako jedno 

z centier maďarského umenia na území Slovenska, aj keď samozrejme nepopiera čulý ruch, 

predovšetkým výstavný, pri Východoslovenskom múzeu. Vo svojej práci, v časti venujúcej sa 

dvadsiatym rokom, dáva dôraz predovšetkým na tzv. „slovenské národné umenie“, t. j.  umenie 

zameriavajúce sa a čerpajúce z folklóru (pri využití rôznych formálnych prístupov). Zaujímavé 

je, že zatiaľ čo Antona Jaszuscha zaradil Váross do kapitoly o umelcoch z konca 19. a začiatku 

20. storočia, len o niekoľko rokov mladšieho Martina Benku – „generačný most“
111

 - zaradil do 

kapitoly o generácii dvadsiatych rokov, ktorej tvorba podľa neho: „...predstavuje názorové 

ťažisko výtvarného prínosu pokolenia dvadsiatych rokov.“
112

 Na skrytý nacionalizmus 

Várossovho prístupu
113

 upozornila už Zuzana Bartošová,
114

 z čoho vyplýva, že tvorba umelcov 
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žijúcich, či zdržiavajúcich sa (pobyt Alexandra Botnyika ani ostaných ľavicovo orientovaných 

maďarských umelcov nie je v publikácii spomenutý vôbec) v Košiciach v priebehu dvadsiatych 

rokov pri uprednostnení tzv. „slovenského národného umenia“ nemala šancu byť rovnocenne 

zhodnotená. Samotný Váross hovorí o metodickej koncepcii uplatňovanej na základe konsenzu 

v rámci Kabinetu teórie a dejín umenia Slovenskej akadémie vied, ktorá vyberá „slovenských“ 

umelcov podľa príslušnosti umelca k „určitej národnej kultúre, (ktorá) nie je totožná s umelcovou 

občianskou národnosťou alebo jeho jazykovou príslušnosťou.“
115

 Na základe tohto kľúča sú 

niektorí umelci maďarskej menšiny, aj keď sú marginalizovaní, zaradení do kapitol o slovenskom 

umení a tí, ktorí po prvej svetovej vojne žili na území Slovenska len istý čas, sa dostali do 

kapitoly Nemeckí a maďarskí výtvarníci žijúci na Slovensku, ako napríklad Gejza Schiller alebo 

Eugen Krón. To isté platí aj pre Františka Foltýna, ktorému je venovaných pár riadkov v kapitole 

Českí výtvarníci žijúci na Slovensku.         

 Napriek určitej snahe postihnúť výtvarné umenie prvej polovice 20. storočia v širšom ako 

len „národnom“ kontexte je jasné, že aj publikácia Mariána Várossa sa nevymanila 

z interpretačného rámca umenia na Slovensku určeného hľadaním národnej identity. 

Umeleckohistorické publikácie tak výberom umelcov a umeleckých diel, ktoré zaraďujú do 

kánonu umenia, a ich interpretáciou vypovedajú častokrát viac o spoločensko – politickej situácii 

v danej dobe ako o umení, ako na to ostatne poukázal už Keith Moxey.
116

 S týmto názorom 

korešponduje vlastne aj spomínaná publikácia Tomáša Štrausa Anton Jaszusch a zrod 

východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov. V šesťdesiatych rokoch, keď táto publikácia 

vyšla, bola otázka „národnej identity“ neaktuálna. Socializmus so svojím ideálom 

internacionality v uvoľnenejšej atmosfére šesťdesiatych rokov v podstate vytvoril iný kontextový 

rámec  pre vnímanie umenia prvej republiky na Slovensku a teda aj pre zaradenie výtvarného 

                                                                                                                                                              
Maďarskej republiky rád, ako napríklad Eugen Krón, ocitl sa v záverečnej pasáži publikácie s názvom „Nemeckí 

a maďarskí výtvarníci žijúci na Slovensku“ [...] Do rovnakej pasáže ako Krón bol odsunutý aj Gejza Schiller. Obom 

umelcom , rovnako ako Františkovi Foltýnovi v paralelnej pasáži „Českí výtvarníci žijúci na Slovensku“, je 

venovaných len niekoľko riadkov.“ Citované podľa BARTOŠOVÁ Zuzana: Otázky integrácie „košickej moderny“ či 

„umenia Košíc dvadsiatych rokov 20. storočia“ do slovenského výtvarného umenia. In: Zsófia KISS – SZEMÁN 

(ed.):  Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. I. časť medzinárodného projektu 2010 – 

2013. Košice 2010.   
114

 Viď BARTOŠOVÁ Zuzana: Národná verzus európska podoba výtvarného symbolizmu (s prihliadnutím na diela 

Martina Benku, Antona Jasuscha, Arpáda Murmanna, Jána Koniarika a ich interpretácie). In: Eva MALITI/Marián 

ANDRIČÍK (eds.): Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Bratislava 1999, 347 – 366  a tiež BARTOŠOVÁ 

2010 (pozn. 113).  
115

 VÁROSS 1960 (pozn. 40), 279. 
116

 Viď MOXEY Keith: Melancholie Erwina Panofského. In: KESNER Ladislav (ed.): Vizuální teorie. Současné 

anglo – americké myšlení o výtvarných dílech.  2. rozšířené vydání, Jinočany 2005, 235 – 250. 
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umenia dvadsiatych rokov v Košiciach do „kánonu slovenského umenia“. Ostatne naznačil to už 

samotný Štraus: „...neúmerne neskorú rehabilitáciu východoslovenskej umeleckej moderny a jej 

primerané ocenenie v komplexe slovenskej výtvarnej kultúry nesporne zdržiavala i zložitá 

národnostná otázka, ktorá neraz vystupovala ako sprostredkujúce kritérium hodnotenia.“
117

 

 Tomáš Štraus bol od roku 1970 vyradený z činnosti, keďže mal zakázanú pedagogickú 

a publikačnú činnosť, bol prepustený z práce a v roku 1980 emigroval do Nemecka. Z tohto 

dôvodu na jeho publikáciu o zrode východoslovenskej avantgardy v tom čase nikto nenadviazal 

a jeho výskum nikto neprehĺbil. Novovzniknutý kontextuálny rámec, vďaka ktorému sa začalo 

prehodnocovať moderné umenie Slovenska, teda ťažil predovšetkým z práce Ladislava Saučina, 

ktorej hlavnou tézou bolo zdôraznenie sociálno – kritickej tendencie východoslovenského 

umenia. Tá napríklad, ako už bolo uvedené, marginalizovala tvorbu Antona Jaszuscha kvôli 

nedostatočnej reflexii problémov robotníckej triedy. To môžeme vysledovať napríklad 

v článkoch od Jána Abelovského,
118

 či Jany Bodnárovej z osemdesiatych rokov 20. storočia. Tá v 

článku Košický výtvarný okruh dvadsiatych rokov, reagujúcom na rovnomennú výstavu 

usporiadanú Východoslovenskou galériou v Košiciach, používa síce pojmy Tomáša Štrausa 

„východoslovenská avantgarda“, či „košická avantgarda“, avšak necituje ho (v tom čase už bol 

v exile v Nemecku) a ako zásadnú literatúru v tomto smere uvádza len Saučinove Výtvarné 

umenie na východnom Slovensku 1918 – 1938, Várossove Slovenské výtvarné umenie 1918 – 

1945 a logicky pre obdobie normalizácie aj článok M. Veselého Proletárska tématika 

v slovenskom výtvarnom umení (ARS, 1971, č. 1 - 2). Na základe výstavy menuje  

najvýznamnejších predstaviteľov košického okruhu: Eugen Krón, Konštantín Bauer, Július 

Jakoby, Anton Jaszusch, František Foltýn, Gejza Schiller, Vojtech Kontuly, Koloman Sokol, 

Béla Uitz a János Kmetty. S poukazom na menovanú literatúru hľadá spojenie medzi umelcami 

v momente „zvýrazňovania sociálnokritického vzťahu umelca k životu“. Podľa Bodnárovej 

spájajú týchto umelcov po formálnej stránke rôzne formy expresionizmu. Drží sa teda 

Saučinovho výkladového rámca sociálno – kritických tendencií v umení v Košiciach 

v dvadsiatych rokoch.
119

         

 Ako už bolo vyššie povedané, o zrode mýtu košickej moderny môžeme hovoriť 

v súvislosti so Štrausovou publikáciou. Porevolučné práce totižto prevzali matricu, ktorú 
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 ŠTRAUSS 1966 (pozn. 45), 33. 
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 ABELOVSKÝ Ján: Svetonázorová dialektika slovenského moderného maliarstva (Človek a svet v slovenskej 

medzivojnovej maľbe). In: ARS 17, 1983, 25 – 42, 34sqq. 
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 BODNÁROVÁ Jana: Košický výtvarný okruh dvadsiatych rokov. In: Výtvarný život, 1, 1985, 2 – 7, 2sqq. 
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nezamýšľane Štraus vytvoril ako charakteristiku umenia 20. rokov v Košiciach, čím vlastne 

naplnil obsah pojmu košická moderna, ktorý sa začal používať až neskôr. Sám v tejto publikácii 

tvrdí, že: „Nemáme v úmysle sledovať vznik a vývoj celého avantgardného hnutia dvadsiatych 

rokov, a to ani v ohraničenom okruhu mestskej umeleckej kultúry Košíc.“
120

 a tiež, že: 

„Historické skúmanie tu asi bude musieť konštatovať predovšetkým zhluk jedinečných, samo 

osebe bezzákonitých faktorov (medzi ne patrí napríklad vyhranený subjektivizmus, vyplývajúci 

z osamotenosti rastu a vyhraňovania jednotlivých predstaviteľov košickej umeleckej avantgardy), 

ktoré v značnej miere oslabili silu nástupu nových umeleckých ideí v prvých dvoch desaťročiach 

storočia.“
121

 Čo teda v súvislosti s umením dvadsiatych rokov v Košiciach Štraus zdôraznil? 

Matricu využívanú nasledujúcimi autormi tvorí: 

1.  Josef Polák a jeho činnosť ako správcu/riaditeľa Východoslovenského múzea. Štraus ako 

prvý podrobnejšie popisuje činnosť Josefa Poláka a zdôrazňuje jej význam pre umelecký život 

v Košiciach v tomto období a jeho internacionalitu v prístupe k vedeniu múzea, organizácii 

kultúrneho života v Košiciach ako aj v prístupe k jednotlivým umelcom.
122

  

2. Konštantín Kővari – Kačmarik ako predvoj umeleckej moderny. Štraus ho označuje za 

prvého postimpresionistického maliara na Slovensku, zdôrazňuje jeho osamotenosť v hľadaní 

umeleckého výrazu a spolu s Antonom Jaszuschom ho označuje za „predbojovníka umeleckej 

moderny“.
123

 

3. Príchod ľavicovo orientovaných umelcov po páde Maďarskej republiky rád. Štraus 

menuje Vilmosa Perlott – Csabu, Lajosa Tihányho, Jánosa Kmettyho, Annu Lesznai, Alexandra 

Bortnyika, Károly Kernstoka. Ďalej menuje aj Bélu Uitza, ktorý vystavoval s Tvrdošijnými. 

Taktiže spomína samostatné výstavy  Vilmosa Perlott – Csabu, Kurta Quitnera, Oszkára Embera, 

Károly Kernstoka, a jeho syna sochára Károly Kernstoka ml. Taktiež hovorí o podiele týchto 

„inonárodných“ umelcov na zrode domácej umeleckej avantgardy.
124, 125
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 Idem, 32. 
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 Idem, 18. 
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 V katalógu výstavy Apokalypsa XX. hovorí Štraus o Josefovi Polákovi ako o „organizátorovi východoslovenskej 

secesie a avantgardného hnutia Košíc.“ Viď: ŠTRAUS 1996 (pozn. 48), 16.  
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ŠTRAUS 1996 (pozn. 48), 16. 
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4. Eugen Krón a jeho škola. Eugen Krón prišiel do Košíc po páde Maďarskej republiky rád. 

Výtvarná škola vznikla pri Východoslovenskom múzeu z iniciatívy Josefa Poláka v máji 1921. 

Štraus menuje týchto žiakov: Július Jakoby, Juraj Collinásy, Jozef Kollár, Július Fabini, Ľudovít 

Feld, Imrich Oravec, Vojtech Kontuly, János Kmetty, Koloman Sokol.
126, 127

 Zdôrazňuje, že 

škola bola aj dôležitým „intelektuálnym strediskom živého avantgardného hnutia“
128

 Píše 

o besedách, kde prednášali Oszkár Jászi, Győrgy Lukács, Lajos Kassák, a na ktoré pravidelne 

chodieval Konštantín Bauer a príležitostne tiež žiaci Elemíra Halásza - Hradila (Vojtech Šípoš, 

Ladislav Váli, Helena Lazarová) a žiaci Ľudovíta Čordáka (Gizela Stellerová, českí maliari Karol 

Lunáček, Václav Beneš). Anton Jaszusch sa tam vraj ukazoval zriedka.
129, 130

 

5. Dvojica Gejza Schiller – František Foltýn. Štraus dáva oboch umelcov do súvislosti kvôli 

ich priateľstvu a spoločným výstavám, aj keď zdôrazňuje odlišnosť ich umeleckého prejavu: 

“Kým Foltýnovo umelecké hľadanie smerovalo od raného kubizmu cez experimenty s čistými 

výrazovými hodnotami farby k likvidácii objemu a postupne aj javovej stránky veci (práce z roku 

1924 a staršie), Schiller zostával v svete neskoro impresionistickej svetelnej estetiky, sentzitívne 

modelujúc objemy v lyrický koloristický svet, ktorému je vzialený akýkoľvek náznak filozofického 

symbolizmu alebo ornamentálnej plošnosti i analytickej grafičnosti, charakterizujúcej prudký 

a výbojný talent jeho druha a smerovanie ostatných príslušníkov košickej avantgardy.“
131

 

6. Konštantín Bauer. Štraus zdôrazňuje v jeho diele predovšetkým sociálnu kritiku. Tendenčne 

vyzdvihuje, že sa u Bauera: „...objavuje v našom maliarstve po prvý raz proletariát ako 

trieda.“
132

 Poukazuje tiež na jeho vplyv na Kolomana Sokola.
133

  

7. Anton Jaszusch. Ako už bolo vyššie povedané, Štraus hovorí o Jaszuschovi ako 

o predbojovníkovi umeleckej moderny na východnom Slovensku a, ako je zjavné už z názvu, 

monografia stavia jeho osobnosť a dielo do priamej súvislosti s tým, čo nazýva 

východoslovenskou avantgardou. 
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 ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 29. 
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 V katalógu výstavy Apokalypsa XX. pridáva Štraus ešte Cypriána Majerníka ako príležitostného žiaka. Viď: 
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8. Zdôraznenie internacionality umelcov združených okolo Východoslovenského múzea, 

resp. Josefa Poláka. Vyzdvihuje, že Polákovo internacionalistické cítenie ovplyvnilo aj umelcov 

rôznych národností zdržiavajúcich sa v tej dobe v Košiciach. „Prekonávanie parciálnych 

predsudkov národnostných v okruhu tvorcov okolo Východoslovenského múzea počiatkom 

dvadsiatych rokov sa sledovalo s nechuťou a podozrievavosťou nielen zo strany niektorých 

slovenských umelcov [...] Rovnako tak sa sledovalo i z maďarskej strany. Šovinisti 

najrozličnejšieho razenia, i priemerní umelci menšieho kultúrneho rozhľadu sa usilovali 

monopolizovať si publikum výsadami faktickej i konjunkturálne demonštrovanej národnostnej 

príslušnosti.“
134

   

Tento koncept sa uplatnil až po roku 1989. Preberá a nadväzuje naňho prvá porevolučná 

syntetická práca o umení 20. storočia od Jána Abelovského a Kataríny Bajcurovej, Výtvarná 

moderna Slovenska z roku 1997. Tá súčasne konštituuje pojem košická moderna. Dovtedy sa, 

ako bolo už vyššie ukázané, pre označenie situácie výtvarného umenia Košíc v dvadsiatych 

rokoch 20. storočia používali rôzne označenia od košickej avantgardy cez košický výtvarný 

okruh až ku košickej výtvarnej moderne. Dôležitosť publikácie spočíva nielen v tom, že sa 

pokúsila nanovo charakterizovať umenie 20. storočia na Slovensku a zamerala sa na odhalenie 

a prehodnotenie rôznych mýtov, ktoré dejepis umenia na Slovensku v predchádzajúcich 

desaťročiach do výskumu umenia, predovšetkým prvej polovice 20. storočia, zaviedol. Prvý krát 

bolo týmto výtvarné umenie 20. rokov v Košiciach plnohodnotne zaradené do kontextu umenia 

na Slovensku, pričom je mu v knihe venovaná samostatná kapitola.
135

    

 Názvami jednotlivých podkapitol v podstate autori kopírujú jednotlivé body matrice 

vytvorenej Tomášom Štrausom: Predprevratová tvorba osamotených košických modernistov 

Konštantína Kövariho a Antona Jaszuscha – od secesného k expresívnemu, Košická moderna 

a príklad novej vecnosti Františka Foltýna, Gejzu Schillera a Alexandra Bortnyika, Iniciatíva 

riaditeľa košického Východoslovenského múzea dr. Jozefa Poláka, Medzi naturalizmom 

a symbolizmom – dve tváre umenia Eugena Króna, Maliarske vzopätie Antona Jazsuscha. Od 

secesného symbolizmu k orfizmu, Existenciálny cézanizmus Konštantína Bauera.
136

 Aj keď 

publikácia preberá Štrausov koncept, dalo by sa povedať, že tu dochádza k určitým posunom. 

Anton Jaszusch je už deklarovaný (a to napriek názvu úvodnej podkapitoly) ako protagonista 
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 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997 (pozn. 23), 148. 
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 Idem,  148. 
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košickej moderny a dokonca jej najvýznamnejší predstaviteľ.
137

 Teda nie osobnosť stojaca pri jej 

zrode ako sa vyjadroval Štraus, napriek tomu,  že najprv je autormi košická moderna 

prezentovaná ako v podstate uzatvorený okruh umelcov a spoločensko – historických javov 

časovo ohraničený príchodom Josefa Poláka do Košíc a pádom Maďarskej (a aj Slovenskej) 

republiky rád v roku 1919 z jednej strany a z druhej strany smrťou Konštantína Bauera v roku 

1928, resp. jeho posmrtnou výstavou v roku 1929 (teda vlastne koncept Tomáša Šrausa) následne 

je tento koncept samotnými autormi spochybnený. Je poukázané nielen na problém samotného 

pojmu košická moderna (umenovedný konštrukt), ale aj celkovo na jeho neuchopiteľnosť: 

„Objektívne príčiny, pre ktoré sa maďarskí, nemeckí a českí ľavicoví avantgardisti menili 

v Košiciach na individualistických modernistov boli zrejme viaceré. Znova pripomeňme aspoň 

fakt, že košická moderna bol organizovaná síce liberálnym, ale predsa len oficiálnym štátnym 

úradníkom.“
138

           

 Podobne aj v rozsiahlej publikácii - katalógu výstavy Umenie 20. storočia, ktorá sa 

uskutočnila v roku 2000 v Slovenskej národnej galérii už Ján Abelovský hovorí o košickej 

moderne a zdôrazňuje jej úlohu pri formovaní moderny na Slovensku.
139

  Programovo národnú 

líniu považuje za „kompromisnú a protirečivú“
140

 a vyzdvihuje radikálnejší prístup košického 

a komárňanského okruhu. Vytvára dokonca ilúziu akéhosi spoločného vzdoru voči „národnej 

línii“ umenia, kedy sa títo umelci:“...vzopreli nikdy síce otvorene nedefinovanej, ale reálne 

fungujúcej predstave o ideálnej podobe slovenskej maliarskej moderny, ktorá mala byť 

významovo a obsahovo zovšeobecňujúca, obsahovo angažovaná, a preto oslobodená od zložitostí 

vnútorného života individuality tvorcu.“
141

 Ďalšou podobnou ilúziou je jednotné smerovanie 

košickej moderny,  košický expresionizmus, najmä pod vplyvom kresliarskej/grafickej školy 

Eugena Króna, čo vlastne odkazuje späť aj na Saučinov koncept. Anton Jaszusch je opäť 

označený za najvýznamnejšieho predstaviteľa košickej moderny.
142

    

 V deväťdesiatych rokoch, keď bola prijatá Štrausova koncepcia, Štraus už znova 

publikoval aj na Slovensku. Vo svojich mnohých esejách sa posunul v súvislosti s tvorbou 
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20. storočie. Bratislava 2000, 66. 
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Antona Jaszuscha úplne inam, keď sa počnúc predslovom ku katalógu výstavy Apokalypsa XX., 

prepracoval až ku analógii umenia Antona Jaszuscha a Jacksona Pollocka.
143

    

 Pokusom zásadne prispieť, resp. znovuotvoriť diskusiu o košickej moderne v poslednom 

období bol výskumný projekt Košická moderna 2010 – 2016.
144

 Cieľom výskumu, ktorého 

výstupom bola, okrem výstavy, aj obsiahla publikácia bolo: „...naštartovať hlbší záujem 

odborníkov o jej (košickej moderny – pozn. autorky) historicky pravdivejšiu a plastickejšiu 

interpretáciu bez zabúdania toho, čo sa v jej prospech už v minulosti urobilo.“
145

  Vedľajším 

produktom tohto výskumu bolo aj ustálenie pojmu v jeho súčasnej podobe -  košická moderna, či 

opatrnejšie fenomén košická moderna. Publikácia Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych 

rokoch 20. storočia je v podstate zborníkom jednotlivých štúdií k danej problematike a vychádza 

z predchádzajúcich zborníkov z medzinárodného vedeckého sympózia (2010) Košická moderna 

I. a medzinárodnej vedeckej konferencie (2012) Košická moderna II. Obrovskou nevýhodou 

predchádzajúcej literatúry, predovšetkým spomínanej prelomovej práce Tomáša Štrausa Anton 

Jaszusch a zrod východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov, ale aj publikácie Ladislava 

Saučina Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918 – 1938, z ktorých vychádzali, a ktoré 

citovali všetky nasledujúce práce venujúce sa tejto téme, bol nedostatočný poznámkový aparát, 

ktorý by odkazoval na prevedený základný výskum v tejto oblasti a umožňoval spätné overenie 

informácii.
146

 Z tohto dôvodu je najväčším prínosom jednotlivých štúdií, ako v publikácii 

Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia, tak aj v oboch spomínaných 

zborníkoch, predovšetkým nanovo prevedený základný archívny výskum k vybraným aspektom 

problematiky „košickej moderny“. Tieto vybrané aspekty viac-menej opäť kopírujú koncept 

Tomáša Štrausa. Odkazovaním na košickú modernu ako na fenomén je v podstate reflektovaný 

celkový problém tohto umeleckohistorického konštruktu, avšak chýba určitá zastrešujúca analýza 

ako samotného pojmu, tak aj celkovej problematiky, ktorá by posunula ako výskum, tak diskusiu 
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 Viď: ŠTRAUS Tomáš: Apokalypsa XX. Východoslovenská moderna 20. rokov (kat. výst). Košice 1996 
144

 Výskumný projekt Košická moderna 2010 – 2016 bol súčasťou programu Košice – Európske hlavné mesto 

kultúry 2013 a zahŕňal medzinárodné vedecké sympózium (2010), medzinárodnú vedeckú konferenciu (2012), 

výstavy Eugen Krón a jeho škola, Košická moderna a jej presahy (2013) a tiež vydanie niekoľkých publikácií 

(zborníky Košická moderna I., II., katalógy k výstavám ako aj publikáciu Košická moderna. Umenie Košíc 

v dvadsiatych rokoch 20. storočia). 
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 BARTOŠOVÁ Zuzana: Na margo začlenenia košickej moderny do dejín výtvarného umenia na Slovensku. In: 

LEŠKOVÁ 2013 (pozn. 50 ), 368 – 373,  372. 
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 Napríklad Tomáš Štraus v svojej práci odkazuje často na denníkove záznamy Antona Jaszuscha, ktoré sa však 

nenachádzajú v žiadnom archíve a sú v súčasnosti nevypátrateľné.  Samotný Štraus ich použil len v tejto svojej práci 

a v následných štúdiách uverejnených po roku 1989 sa k nim už nevracia. Taktiež mnohé informácie sú založené len 

na spomienkach a rozhovoroch s umelcami. 
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ďalej, a ktorá by zdôraznila, že nejde o určitý priestorovo a časovo ohraničený okruh umelcov 

a spoločenských javov, k čomu sa síce jednotliví autori štúdií nevyjadrujú, avšak ako názov, tak 

aj obsahová štruktúra tejto publikácie a tiež nadväzujúcej výstavy Košická moderna a jej 

presahy, to naznačujú. Týmto výskum nielen znovuotvoril diskusiu o výtvarnom umení 

v Košiciach v dvadsiatych rokoch 20. storočia, ale súčasne nechcene aj potvrdil mýtus, ktorého 

základy boli položené v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, a ktorý  v súčasnosti bujnie vďaka 

výstavám,
147

 publikáciám,
148

 či akademickým záverečným prácam,
149

 ktoré ho prijali bez 

kritickej reflexie. Problém azda najvýstižnejšie pomenoval Norman Bryson, ktorý hovorí 

o tom, že kontextuálne dokumenty sa prijímajú alebo stotožňujú s tým, čo sa zdajú reprezentovať  

a vyslovovať. Historici (v našom prípade historici umenia) tak berú texty ako dokumenty 

v úzkom zmysle toho slova a ignorujú textuálne dimenzie dokumentov samotných, teda to, že 

dokumenty spracovávajú a prepracovávajú materiál spôsobmi úzko spojenými s obecnejšími 

sociokultúrnymi a politickými procesmi.
150

 Pre náš prípad z toho vyplýva, že historici umenia na 

Slovensku berú Štrausa a ním citované dokumenty, ktoré vytvárajú kontext košickej moderny 

ako dôkazy a ignorujú fakt, že monografia Anton Jasusch a zrod východoslovenskej avantgardy 

dvadsiatych rokov vznikla a výber dokumentov sa uskutočnil v šesťdesiatych rokoch, v čase 

určitého uvoľnenia socializmu, ktorý umožnil vydanie tejto monografie. Súčasne bola na základe 

socialistickej ideológie internacionality možná demarginalizácia košickej moderny, keďže vzťah 

k „národnému“ nebol v tomto kontexte dôležitý.       

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že košická moderna je síce fenoménom, ale skôr 

fenoménom dejepisu umenia na Slovensku. Problematika „košickej moderny“  je totižto omnoho 

komplexnejšia a javí sa vhodnejšie ju vnímať pluralisticky ako súhrn určitých, vedľa seba 

fungujúcich umeleckých tendencií (exiloví maďarskí avantgardisti, sociálny civilizmus, 

„konzervatívnejšia“ vrstva starších umelcov, solitéri), ktoré sa síce čiastočne prekrývajú, avšak 

určite netvoria uzatvorený celok, a ktoré čiastočne zastrešil a umožnil predstaviteľ kultúrnej 

politiky novovzniknutej Československej republiky konajúci v duchu idey čechoslovakizmu.    
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 Viď napríklad  Košická moderna – Eugen Krón a jeho škola (25.4.2012 – 3.6.2012, Stredoslovenská galéria 

v Banskej Bystrici), Košická moderna zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove (19.9. – 1.12.2013, Šarišská galéria 
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 Viď napr. ZBOJAN Martin: Košická moderna (1919 - 1929), Prešov 2013. 
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 Vrátane autorkinej bakalárskej práce Autoportréty predstaviteľov košickej moderny zo zbierky Vojtecha Lőfflera. 
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 BRYSON Norman: Umění v kontextu. In: KESNER 2005 (pozn. 116), 261 – 285, 263. 
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3. Dielo Antona Jaszuscha v kontexte mocenských vzťahov 

3.1 „Hosanna“ a či „Ukrižuj“? Spor o národnú podstatu Jaszuschovho diela 

v období prvej Československej republiky 

 

Ako už bolo spomínané, osobnosť Antona Jaszuscha a tiež jeho dielo sa stali nástrojom 

v mocenskom vzťahu. K pochopeniu povahy tohto  mocenského vzťahu, ktorý bol súčasťou 

širšieho kontextu politického boja v rámci Československa bude potrebný menší exkurz do 

vzťahov medzi politikou a žurnalistikou v období prvej republiky, resp. v dvadsiatych rokoch 20. 

storočia. Je totiž potrebné si uvedomiť, že v tomto období bolo pre československú periodickú 

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

organizácie. Dokonca aj noviny, ktoré deklarovali, že sú nezávislé, boli v skutočnosti pod 

vplyvom niektorej z politických strán. Cieľom týchto periodík tak bolo získavať čitateľov pre 

ciele politického hnutia, ktoré reprezentovali.
151

       

 Spor o „slovenskosť“ diela Antona Jaszuscha prebiehal predovšetkým na stránkach dvoch 

denníkov – Slovák a Slovenský denník, aj keď v priebehu kulminácie tohto sporu sa pridali, či už 

na jednu alebo na druhú stranu aj ďalšie periodiká vydávané na území Slovenska a vyjadrili sa 

k nemu aj niektoré periodiká vydávané v Čechách, aj keď tie sa vyjadrovali až v súvislosti 

s Jaszuschovou výstavou v Prahe.          

 Denník Slovák bol ústredným orgánom Slovenskej ľudovej strany (v roku 1925 sa strana 

premenovala na Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu - HSĽS). Ako taký, obsahovo zodpovedal 

politickým názorom presadzovaným touto stranou, ktorá bola, s výnimkou krátkeho obdobia, 

v opozícii. Slovenská ľudová strana, na čele s Andrejom Hlinkom, tak presadzovala myšlienku 

autonómie Slovenska v rámci Československa.
152

 Z tohto dôvodu tak mnohé články 

uverejňované v Slovákovi miesto vecnej kritiky útočili na politických oponentov: „ „agralášov“, 
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 DUHAJOVÁ Zuzana/ŠEFČÁK Luboš: Dejiny slovenského novinárstva 1918 – 1948. Bratislava 1993, 29. 
152

 „Odpůrci autonomismu dávali už ve dvacátých letech toto hnutí do souvislosti s obavami katolické církve o své 

postavení na Slovensku. Tím také objasňovali, proč se hlavní autonomistickou silou stala Slovenská ľudová strana. 

Snaha chránit postavení katolické církve jistě byla jedním z faktorů působících na formování autonomistického hnutí, 

ale rozhodně to nebyl faktor hlavní. Z historického hlediska byl autonomismus v první republice jen pokračováním 

slovenského autonomistického programu v rámci Uher. I v Československu autonomismus vyvěral z poznání, že 

samotná filozofická koncepce vzniku nového státu není taková, aby se s ní slovenský národ jako celek mohl ztotožnit. 

Toto byl jeden z momentů, který česká strana neviděla, nebo spíše vidět nechtěla. Volání po  „odčinění Bílé hory“ a 

o „třistaleté porobě“ se totiž zejména mezi slovenskýmikatolíky muselo nutně obracet k hluchým uším a nemohlo 

nikoho nadchnout. Rok 1620 pro Slovensko neznamená žádný mezník. Stručně řečeno, autonomismus vycházel již ze 

samotného faktu, že již v této době určité kruhy slovenské společnosti (především katolické) pociťovaly svou identitu 

jako odlišnou od identity české.“ Cit. podľa: RYCHLÍK 2012 (pozn. 2), 79. 
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„sodemitov“, „boľševikov“, Čechov a Židov.“
153

 Centrálnou témou ako Slovenskej ľudovej 

strany, tak aj denníka Slovák bola tzv. slovenská otázka. Od postoja (autonomistického) k tejto 

téme sa odvíjali v podstate reakcie na celé spektrum udalostí, od politiky cez hospodárstvo až po 

kultúru. K ľudáckej tlači patril aj časopis Vatra (1919 - 1925). Išlo o literárny mesačník pre 

katolíckych vysokoškolákov s celoslovenským významom.
154

   

 Slovenský denník (9. 11. 1918 – 31.12. 1938) bol oficiálnym orgánom agrárnej strany
155

 

na území Slovenska. Agrárna strana na Slovensku reprezentovala myšlienku jednotného 

československého štátu.
156

 V tlači však nemali problém aj s kritikou centralistického štátneho 

aparátu, predovšetkým v jeho prístupe k jazykovej otázke, či niektorým hospodárskym 

problémom. Odstránenie týchto problémov videli predovšetkým v dosiahnutí „štátoprávnej 

rovnocennosti“ a nie v autonomizme.
157

 Slovenský denník presadzoval politiku viac orientovanú 

na Hrad ako priamo na vedenie agrárnej strany. Vo vnútornej politike za zameriaval na tzv. 

slovenský regionalizmus, teda snahu o určitú decentralizáciu.
158

 K agrárnej tlači patril aj denník 

Slovenská politika (4.3.1920 – 5.4.1945). Ten založil Milan Hodža v Prahe a propagoval v ňom 

názory, ktoré sa odlišovali od koncepcií Vavra Šrobára, ktorý mal vtedy zásadný vplyv ako 

v agrárnej strane, tak aj v Slovenskom denníku. Obsahovo v podstate Slovenská politika 
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 DUHAJOVÁ/ŠEFČÁK 1993 (pozn. 151), 16. 
154

 Idem, 39. 
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 „Hlavní konkurent ľudáků – agrární strana, či lépe řečeno její slovenská větev – se naproti tomu slovenskou 

otázkou zabývala velmi podrobně a prošla za dvacet let existence republiky značným vývojem. Na sjezdu ve dnech 

28. a 29. června 1922 došlo ke sloučení Republikánské strany československého venkova (čeští agrárníci), Národnej 

a roľníckej strany a Slovenské domoviny v jednotnou Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu, 

obecně nazývanou i nadále stranou agrární. Slovenský politik Milan Hodža se stal jedním z místopředsedů a zároveň 

uznávaným vůdcem jejího slovenského křídla. Zásluhu na vybudování silné agrární strany měli však na Slovensku i 

další předpřevratoví politici – Vavro Šrobár, Pavol Blaho a Anton Štefánek, který se stal jakýmsi ideologem 

slovenského agrarismu. Na počátku agrární strana stála na pozicích československé národní jednoty. V tomto směru 

se sice teoreticky po celé období I. republiky nic nezměnilo, avšak určitý posun v otázce možné autonomie u řady 

slovenských agrárníků nastal. Ve třicátých letech se v agrární straně zformoval autonomistický proud, jehož 

stoupenci byli později nazýváni zemisty podle časopisu Zem, který začal vycházet 15. října 1935.“ Cit. podľa: 

RYCHLÍK 2012 (pozn. 2), 135. 
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 „Na slovenské straně byl čechoslovakismus mnohem vrstevnatější, protože pojem československého národa zde ne 

vždy byl chápan jazykově. Možností pojetí a chápání čechoslovakismu zde bylo více. Je otázkou, proč vlastně 

myšlenka československé národní jednoty dokázala i na Slovensku oslovit nezanedbatelný okruh intelektuálů (…) 

Idea československé národní jednoty byla nepochybně i na slovenské straně komplexním programem, který se zdál 

být reálným řešením slovenské otázky. Postoje slovenských čechoslovakistů, či přesněji stoupenců československé 

národní jednoty, nebyly jednotné a oscilovaly mezi dvěma krajnostmi. Na jedné straně zde byla představa v zásadě 

shodná s většinovým míněním české společnosti té doby, že totiž Slováci jsou, nebo alespoň budou Čechy. Třeba však 

říci, že podobné názory byly na Slovensku výjimkou. Na druhé straně zde byla ale skupina vzešlá či inspirovaná 

z okruhu předválečných hlasistů (Ivan Dérer, Ivan Markovič, Pavel Blaho, Milan Ivanka,původně též Milan Hodža 

aj.), která chtěla udržet československý národ jako národ politický při zachování kulturně jazykové odlišnosti.“ Cit. 

podľa: RYCHLÍK 2012 (pozn. 2), 132 – 133. 
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 DUHAJOVÁ/ŠEFČÁK 1993 (pozn. 151), 41. 
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 Idem,  43. 
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presadzovala tú istú líniu slovenských agrárnikov ako Slovenský denník, aj keď sa snažila 

pôsobiť ako nezávislý denník.
159

         

 Národný denník, ktorý začal vychádzať na začiatku roka 1924 (vychádzal až do roku 

1935)
160

 bol periodikom Československej národnej demokracie, ktorá vznikla zlúčením troch 

českých politických strán. V prvých československých vládach boli jej predstaviteľmi Karel 

Kramář a Alois Rašín. Na Slovensku sa v roku 1922 pridala k Národnej demokracii časť 

prívržencov Slovenskej národnej strany, ktorí nesúhlasili s jej autonomistickým programom. 

Národná demokracia presadzovala unitárnu československú štátnosť a teda nesúhlasila 

s autonómiou Slovenska.
161

        

 Robotnícke noviny boli hlavným periodikom Československej sociálnodemokratickej 

strany robotníckej. Tá vznikla v roku 1918 na zjazde v Prahe, kde českí a slovenskí sociálni 

demokrati vytvorili spoločnú stranu. Do roku 1920 bola Sociálna demokracia jediným 

reprezentantom robotníckeho hnutia. Vtedy v jej radoch vznikla marxistická ľavica a v roku 1921 

aj Komunistická strana Československa. Sociálna demokracia bola vládnou stranou 

a presadzovala myšlienku unitárneho štátu. Odmietala jednak ľavicový radikalizmus komunistov, 

ako aj pravicový radikalizmus ľudákov.
162

        

 Svoj postoj v „spore o Jaszuscha“ vyjadrili aj viaceré literárne, kultúrne a umelecké 

časopisy, ktoré síce primárne neboli politický orientované, ale každý jeden z nich prezentoval 

a presadzoval určitý politický názor.  Tak Mladé Slovensko, založené ešte v Budapešti v roku 

1919 (v roku 1922 bola redakcia prenesená do Bratislavy), bolo spočiatku liberálno – 

demokratické. Avšak v roku 1922 sa redaktorom stal Ján Rob – Poničan, ktorý za 

spolupracovníkov získal členov Voľného združenia študentov – socialistov (Vladimír Clementis, 

Andrej Siracký, Daniel Okáli ai.) voči čomu sa ohradila časť študentov a Poničan bol nútený 

odísť.
163

 Úplne iné postoje obhajoval časopis Vatra, ako už bolo vyššie spomenuté v súvislosti 
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 Predchádzalo mu niekoľko pokusov. Najprv prevažne česky písaný Bratsilavký denník (12.101919 – 26.9.1921), 
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 Zaujímavé je, že v „spore o Jaszuscha“ bol Poničan v „projaszuschovskom“ tábore, sústrediac sa viac na jeho 

umenie ako na národnosť jeho a jeho umenia. V určitom bode sporu však vyjadrenie podpory Jaszuschovmu umeniu 

znamenalo v podstate zaujatie politického postoja, čo samozrejme nezabudol komentovať denník Slovák: „Voľakto 

sa dozvedel, že mladý ultra revolucionársky náš básnik Poničan sa práve tak oduševňuje za Jaszuscha, ako i my. 

I poznamenal akousi iróniou: - No, bude, že to dobre vyzerať, keď sa za jedného umelca Koza Matejov, kat. kňaz, 

práve tak oduševňuje, ako básnik Poničan, komunista. Tak sa mi zdá už si niektorí namysleli, že čo je u nás cukor, to 
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s ľudáckou tlačou. Už spomenuté Voľné združenie študentov – socialistov zo Slovenska malo 

samostatnú revue – DAV. Jeho prvé číslo, v ktorom sa nachádza aj komentár k Jaszuchovej 

výstave, vyšlo koncom roku 1924 a na rozdiel od toho nasledujúceho obsahovalo takmer výlučne 

politické príspevky.
164

          

 Noviny Národní osvobození, ktoré vychádzali v Prahe od roku 1924 (vznikli zlúčením 

Československých noviny a Legionářského směru) sa prehlasovali za nezávislý denník. Pravdou 

síce je, že ich nevydávala žiadna politická strana, avšak tak isto ako aj ostatné „nezávislé 

periodiká“ vychádzajúce v období prvej republiky, mali svoje politické zameranie a propagovali 

určité politické zásady. Národné osvobození tak obhajovalo záujmy štátnych zamestnacov, 

bývalých legionárov a tiež bojovalo proti klerikalizmu a šovinizmu a presadzovalo politickú líniu 

Hradu.
165

            

 Väčšina politických strán mala, okrem celoslovensky vydávaných denníkov, aj denníky 

regionálne. Juh a juhovýchod Slovenska bol obývaný obyvateľmi hlásiacimi sa k maďarskej 

národnosti. Tí sa po vzniku prvej republiky museli vyrovnať so zmenou svojho postavenia. 

Z privilegovaného národa sa stali menšinou so všetkými nevýhodami, ktoré toto postavenie aj 

v najdemokratickejšom zriadení prináša. Československo síce garantovalo práva menšín 

v jazykovej i v kultúrnej sfére avšak maďarská menšina daný stav veci vnímala ako krivdu.
166

 

Preto obe maďarské strany, ktoré sa etablovali po roku 1918 boli iredentistické a presadzovali 

predovšetkým revíziu Trianonských hraníc.
167

 Jednou z nich bola Krajinská kresťansko – 

socialistická strana (Országos keresztény szocialista párt). Išlo o konzervatívnu stranu, ktorej 

pätinu členov tvorili aj osoby nemeckej národnosti. Okrem Bratislavy boli jej strediskom aj 

Košice a Nitra. V Košiciach vlastnili bulvárny denník Kassai Ujság (Košické noviny, 1910 - 

1938). Košický denník Kassai Napló zas spadal pod  Maďarská národnú stranu (Magyar nemzeti 

párt), ktorej záujmy boli taktiež iredentistické a podobne ako Krajinská kresťansko – socialistická 

strana, orientovala sa na politiku Maďarska a nezmierila sa s československou štátnosťou. Celú 

                                                                                                                                                              
eo ipso u druhých musí byť – octom. Lenže to by sme už potom skutočne nie na Slovensku boli, ale v Babylone!“ Cit. 

podľa: Malé obrázky z Jaszuschovej výstavy. In: Slovák VI, 163, 19. júl 1924, 2. 
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 DUHAJOVÁ/ŠEFČÁK 1993 (pozn. 151), 71 – 72. 
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 BERÁNKOVÁ Milena/KŘIVÁNKOVÁ Alena/RUTTKAY Fraňo: Dějiny žurnalistiky. III. díl Český a slovenský 

tisk v letech 1918 – 1944. Praha 1988, 176sqq. 
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 Je treba podotknúť, že v Československu sa s nedôverou hľadelo na revizionistickú politiku Maďarska, ktorá 

veľmi neuľahčovala pozíciu maďarskej menšiny a bola pozorne sledovaná, tak ako aj činnosť maďarských 

politických strán na území Slovenska. Cit. podľa: ĎURKOVSKÁ Mária: Maďarská menšina a jej politické aktivity 

na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1929.In:Človek a  spoločnosť XII, 3, 2009, nepag.  

Dostupné z: http://www.saske.sk/cas/public/media/5828/200903_02_durkovska.pdf, vyhľadané 22.7.2016. 
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 ĎURKOVSKÁ 2009 (pozn. 166), nepag.  
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maďarskú menšinu sa snažila Maďarská národná strana ovplyvňovať skrz Pragai Magyar Hírlap 

(Pražské maďarské noviny, 1922 - 1938), ktorý vychádzal v Prahe.
168

     

 Priekopníkom slovenskej tlače na východnom Slovensku bol po roku 1918 denník 

Slovenský východ, ktorý vychádzal v Košiciach s podtitulom Nestranný orgán Slovenska 

a Karpatskej Rusi. Napriek tomu, že sa prezentoval ako nezávislý denník, tak sa orientoval na 

provládnu líniu a na východnom Slovensku bol šíriteľom štátnej myšlienky a idey 

čechoslovakizmu. Spočiatku vychádzal s materiálnou, finančnou i personálnou podporou 

československej armády.
169

 

 

3.1.1  Košický prológ            

   

Po návrate z vojnového zajatia na Ďalekom východe v roku 1920 vytvoril Anton Jaszusch 

v priebehu rokov 1920 – 1924 súbor spiritualistických diel  s existenciálnou tematikou.  Ide 

o približne o päťsto obrazov, z ktorých 20 až 24 (dnes je známych 20 diel, čo je podľa Zsófie 

Kiss-Szemán možno aj plný počet) bolo v rozmeroch 150 × 172 cm a desať plátien v rozmeroch 

takmer 3 × 3 m.
170

 Tento súbor obsahoval okrem figurálnych diel aj diela, ktoré sa dostali na 

pomedzie abstrakcie a tiež približne 100 krajinomalieb. Prvú výstavu týchto prác usporiadal 

v Košiciach v budove Právnickej fakulty, kde vystavil takmer 300 obrazov.   

 Napriek tomu, že Zsófia Kiss – Szemán konštatuje, že košické denníky Kassai Napló 

a Slovenský východ zaujali voči dielu Antona Jaszuscha prezentovanému na výstave, ktorá 

prebehla od 4. mája do 18. mája 1924 v Krasokorčuliarskom pavilóne v Sokolskom sade 

v Košiciach a predchádzala plánovanej bratislavskej výstave, protichodné postoje, nebadať 

v týchto dobových recenziách podobný rozpor ako medzi denníkmi Slovák a Slovenský denník 

prezentovaný nižšie. Predovšetkým nie v otázke „slovenskosti“ Jaszuschovho diela, ktorá bola 

nosným pilierom „sporu o Jaszuscha“.
171

 Ako denník Slovenský východ, tak aj maďarské 

denníky Kassai Ujság a Kassai Napló priniesli pozitívne recenzie Jaszuschovho diela, aj keď je 
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pravda, že recenzia v Slovenskom východe bola kritickejšia
172

 a okrem nevhodného výberu 

výstavného miesta a nedostatočnej selekcie prác tiež konštatovala: „A preto opustil som výstavu 

s pocitom obdivu, ale neuspokojený. Azda ako človek, ktorý by bol pokladal virtuózne z vosku 

imitované ovocie za skutočné a chcel sa ním nasýtiť. A predsa i tu, kto hľadá a vie vycítiť, nájde 

mnohé, v čom sa skrýva umelecká hodnota.“
173

       

 V košickom denníku Kassai Napló vyšla recenzia Jaszuschových diel od známeho 

maďarského kritika Huga Veigelsberga, ktorý písal pod pseudonymom Ignotus
174

 v deň otvorenia 

výstavy v Košiciach. Ten vo svojom článku nazýva Jaszuschovu tvorbu umením povrchu 

a nešetrí uznaním: „Vytvára takto akýsi iný, svojský svet, ktorý neslýchanou silou, ba dokonca 

násilím vyčarúva na svojich plátnach. Ako zbláznené gobelíny, v zbláznení ktorých ale je 

poriadok, lebo majú tvrdú kompozíciu: tak sa víria oproti pozorovateľovi tieto farebné 

a pohybové orgie, v ktorých tma roznieti svetlo a iskrenie a otrasy vybuchnú do požiaru, a vlny 

štetca taký pohyb, pulzovanie, ba dokonca rotáciu spúšťajú na obraze, ktoré ľudské oko v reáli 

pri takom pohybe vidí a poznáva, a nemôže pochopiť, že v skutočnosti stojí pred nehybnými 

farebnými fľakmi. Gobelín, niekedy mozaika: Jaszuschove obrazy sa často núkajú do týchto 

prekladov; neviem, či maliar sám myslí, alebo zvykol myslieť na také čosi, ale je zaujímavé, že 

jeho olejové farby nemajú jas, a ten jas je otupený takmer na temperový, a v pohľade oka sú jeho 

obrazy nie hladké, ale tkaninové. V ďalekom príbuzenstve s ľudovými výšivkami, ktorých farebné 

hýrenie prechádza u ruských a českých maliarov do obrazov rovnako, ako u blonďavého, 

usilovného, nekonečnou pracovnou silou disponujúceho, ba v práci hýriaceho  Jaszuscha.“
175

 Vo 

vzťahu k sporu, ktorý následne prebehol v súvislosti s Bratislavskou výstavou je táto kritika 
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kivánkoznak ilyenekbe való áttétel után: nem tudom, ő maga gondol vagy szokott – e gondlni llyesmire, de érdekes, 

hogy olajfestékének nines fénye, még a lazarját is szinte temperásra tompitja, s képeinek fogása a szem számára nem 

sima, hanem szőttes. Távoll rokonságban a népi himzésekkel, melyek szin – tobződása az orosz s a cseh festőknél 

ugynugy áment a festett képekbe, mint ennél a szőke, szorgaimas, kifogyhatatlanul munkabiró, sőt munkábán tobzódó 

atyjokfiában, Jaszuschban.“ Cit. podľa: Ignotus: Jaszusch.In: Kassai Napló XXXX, 103, 4. máj 1924, 3. 
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dôležitá, keďže ako Ján Smrek v svojej recenzii Jaszuschovej bratislavskej výstavy,
176

 tak aj 

autor článku v časopise Mladé Slovensko sa odvolávajú na túto Ignotusovu recenziu, kde Ignotus 

Jaszuscha označil za Slovana: „Lebo ak vie nejakým spôsobom dostať Jaszusch von svoje obrazy: 

je nemožné, aby sa vo Viedni, Berlíne, ale ešte aj v Paríži nezháčili, neopíjali sa ľudia pri 

pohľade na opojnú silu, ktorá tečie potokom, vylieva sa tak, ako z obrazov tohto veľmi bohatého 

Slovana.“
177

 Takéto označenie zo strany uznávaného maďarského kritika sa v spore o 

„slovenskosť“ Jaszuschovho umenia považovalo za zásadné.
178

     

 Jaszuschove „slavianstvo“ zdôrazňuje aj recenzia Slovenského východu, kde sa autorovi 

článku zdá, že sa síce Jaszuschovi po technickej stránke nedá nič vytknúť, avšak jeho maľby sa 

mu zdajú byť kompozične príliš jednotvárne: „...najmä prezradzuje sa tu nedostatok odvahy 

k experimentua bez tejto odvahy nie je umelec pravým umelcom a klesá obyčajne na stupeň 

umeleckého remeselníka, nárokujúceho si práva umelca – dobyvateľa a objaviteľa nových 

hodnôt, teda pseudoumelca alebo pseudoumeleckého remeselníka. A u toho nebezpečeného 

úskalia a či rozcestia ocitol sa i Jaszus, hoci k jeho chvále možno konštatovať, že nezabrdol 

natoľko, aby poklesol úmyselne. Naopak! Vidno v jeho snahe to najlepšie úsilie a nepochybujem, 

že diela tentokrát vystavené sú dokumentami zúčtovania s minulosťou, ktorá mu bola balastom. 

A toto jeho súčtovanie s minulosťou je skutočne zaujímavé, keď uvážime, že je to človek, ktorý 

prežil vojnu a žije v meste, lebo tak, ako sa javí svojim dielom po stránke ideovej, človek má 

dojem, že sa stretnul so stredovekým mnichom a scholastickým filozofom v jednej osobe človeka 

a vrelým slavianským citom.“
179

 V Slovenskom východe vyšla ešte jedna kratšia recenzia 

k Jaszuschovej košickej výstave, a to tesne po otvorení výstavy, ktorá tiež nezabudla zdôrazniť 

Jaszuschove „slavianstvo“: „Motívy sú väčšinou krajinárske, podané s idylickým nádychom 

vyjadreným nie len živosťou a pestrosťou barvy, ale i dekoratívnosťou kompozície. Dekoratívnosť 

v kompozícii a lyričnosť v barve je najvýznačnejšou stránkou diel tohto umelca, ktorý je 

Slavianom celou svojou dušou zalietajúcou do sfér absolútneho abstraktna, do ktorých vás 
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zanáša umelec svojou zvláštnou fantáziou náboženského vizionára, vymykajúceho sa temer z pút 

eksaktného myšlenia.“
180

         

 Košický denník Kassai Ujság uverejnil veľmi pozitívnu reakciu na Jaszuschovu výstavu, 

ktorá sa skutočne venuje len jeho dielu a žiadny spôsobom otázku  národnej príslušnosti 

Jaszuscha alebo jeho diela nerieši, aj keď je príznačné, že jeho národnosť nerieši práve maďarsky 

píšuci denník
181

: „Jaszusch vo veľkej kompozícii prenáša na plátno svoje obrovské myšlienky. 

V podstate v týchto obrazoch odovzdáva samého seba kompletne, celkovo a bezo zvyšku. 

Maliarove kvality sa v týchto obrazoch zobrazujú vo svojej plnosti. A najväčšou silou Jaszuscha 

je: farba. Jeho farby sú plné pôvabu, jasu, trblietania, harmónie a jedinečne bohatej 

rozmanitosti. Je neuveriteľné, koľko druhov červenej, žltej, zelenej, modrej sa nachádza na jeho 

palete. Tieto farby dokáže len málo maliarov takto vidieť, precítiť, namiešať a namaľovať. Jeho 

myšlienky, ktorými objíma rôznorodé problémy ľudskej existencie, sú vlastne druhoradé,  

nepodstatné, lebo jeho farby si žijú vlastným životom. Jeho myšlienky opúšťajú zem a vstupujú do 

abstrakcie, tak sa u Jaszuscha stáva farba abstrakciou. Svoje myšlienky chce farbami pretvoriť 

na akceptovateľné pre verejnosť. Farbami nás konfrontuje, argumentuje a nakoniec zdoláva.“
182

 

S vedomím nasledujúceho sporu v periodikách v súvislosti s Bratislavskou výstavu však 

záverečné slová článku vyznievajú takmer až prorocky: „Jaszusch s týmto materiálom mieri do 

zahraničia, aby nechal zahraničie obdivovať jeho farbami presýtené pocity a myšlienky. Jeho 

cesta bude ale tŕnistá. Na mnohých miestach ho roztrhajú v zuboch, no tomuto osudu sa nemôžu 

vyhnúť tí, ktorí prevyšujú svojich súčasníkov o jednu - dve, viac hláv...“
183

   

 Dalo by sa povedať, že pozadie, na ktorom vznikol spor o „slovenskosť“ diela Antona 
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Jaszuscha v Bratislave by sme mohli ani nie vybadať, ako skôr vycítiť už aj v reakciách na 

košickú výstavu. Ide v podstate o celkovú atmosféru vtedajšej doby spojenú so vznikom novej 

republiky a potreby sa vysporiadať nielen s týmto faktom, ale aj s definovaním vlastného 

postavenia v jej rámci, kde sa táto „kríza identity“ spojila s, po rokoch maďarizácie, 

novoprebudeným nacionalizmom. Tzv. slovenská otázka, teda otázka postavenia Slovenska 

v rámci Československa bola natoľko zásadnou, že vymedzenie voči nej sa prenieslo do všetkých 

sfér života, vrátane umenia. Je však dôležité podotknúť, že v Košiciach periodiká k výstave 

Antona Jaszuscha pristupovali skôr „regionálne“, teda Anton Jaszusch – Košičan, a nie tak 

striktne „národnostne“ ako následne periodiká v Bratislave a tiež v Prahe, Anton Jaszusch – 

Slovák/“Neslovák“ (Maďar, Nemec). Denník Slovenský východ, ktorý ako jediný zdôrazňoval 

Jaszuschove „slavianstvo“, to v podstate v súlade so svojou politikou, ako jediná bašta 

„čechoslovakizmu“ na východnom Slovensku, musel zdôrazniť. 

        

3.1.2 Bratislavská dráma - „veľká diskusia“ o „slovenskosti“ Jaszuschovho diela  

 

Po výstave v Košiciach sa Jaszuchove diela presunuli na výstavu do Bratislavy. Tá sa 

konala od 1. do 29. júla 1924 (pôvodne mala skončiť 13. júla, avšak bola predĺžená)
184

 

v telocvični rímskokatolíckej strednej školy na Ružovej ulici.
185

      

 Jedna z prvých recenzií sa objavila v maďarsky písanom denníku Reggel. Išlo 

o provládny denník spájaný s Milanom Hodžom a podporovaný Úradom vlády.
186

 Tá patrí ešte 

medzi tie prvé, ktoré sa venovali výhradne kritike Jaszuschovho diela a bola skutočne nadšená: 

„Zjavil sa umelec, ktorý nastavil neidealizované zrkadlo povojnového človeka – človeka 

doráňaného, zbaveného ilúzií a veľkých ideálov, človeka nedôverčivého a zatrpknutého. Nie 

poetizácia videného, ale röntgenové osvetlenie a zveličenie tvorí základ Jaszuschovej estetiky.“
187

 

Taktiež prvé recenzie z konkurenčných denníkov Slovák a Slovenský denník sa venovali ešte 

v podstate komentárom k Jaszuschovej výstave, avšak určité mocensko – politické pozadie je 
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badateľné už len z umiestnenia recenzií na prvej strane oboch denníkov. Taktiež to, že sa denník 

Slovák vôbec zameral na komentár k umeniu, ktorému sa obvykle v svojich článkoch nevenoval, 

svedčí o hlbšom zámere ako len recenzovať výstavu umenia. Tento zámer sa nám vyjaví hneď 

v úvode článku redaktora denníka Slovák Jura Kozu Matejova,
188

 ktorý začína zvolaním: 

„Heuréka! Našiel som človeka, ktorý ponesie meno a chýr Slovenského Národa za hranice 

a oznámi ho celému svetu! [...] Tento človek je Jaszusch.“
189

 Pokračuje nadšeným popisom 

vystavených diel a v závere konštatuje: „Toto je gigantická práca a tvorba jedného slovenského 

umelca.“; „A ja som pyšný, že toho obra zrodila slovenská matka a Slovensko mu bolo 

kolískou.“
190

            

 V ten istý deň vyšla recenzia básnika Jána Smreka, toho času redaktora Slovenského 

denníka, ktorý v podstate jeho dielo hodnotí pozitívne a tvrdí, že Jaszuschovo dielo naňho 

zapôsobilo, a že sa necíti byť povolaný ho kritizovať, avšak že je hovorcom celej skupiny, 

s ktorou bol na výstave a preto cíti povinnosť povedať: „Žiadalo by sa síce, aby na jeho obrazoch 

bolo možné pozorovať istú rassovitosť, slavianskosť, ale tá možno príde časom, až sám lepšie 

precíti zvláštnosti slovanskej duše. Nateraz je univerzálnym duchom, je revolucionárom formy 

i myšlienok a vidí pred sebou jedine človeka. Maľuje človeka povojenného, toho neresťami 

obťaženého, filozofuje nad jeho duševnými i telesnými vlastnosťami, nevyhýba sa 

abstraktnostiam, ba ani hyperabstraktnostiam, čo môže vyjadrí symbolicky, čo je ešte vyššie, aj 

metafyzicky.“
191

           

 Na základe týchto dvoch článkov sa vytvorili dva tábory, jeden združený okolo Jura Kozu 

Matejova a ľudáckeho opozičného denníka Slovák, ktorý propagoval myšlienku slovenského 

autonomizmu, a provládnym Slovenským denníkom. Jednou z hlavých otázok tohto „sporu 

o Jaszuscha“ bola otázka „slovenskosti“, a to ako jeho osoby, tak aj jeho umenia. Ako bolo už 
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 Juraj Koza Matejov (1884 - 1973) – publicista, novinár  a rímskokatolícky kňaz. V rokoch 1922 – 1925 bol 
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ukázané vyššie národná identita umenia bola jedným z kľúčových tém nielen mnohých umelcov 

a  predovšetkým teoretikov a historikov umenia na území Slovenska, ale vlastne celkovo 

inteligencie.           

 Denník Slovák si skrz túto výstavu našiel cestu aj ku kritike vlády. Zameriava sa na 

Ministerstvo školstva a národnej osvety, ktoré podľa neho nedostatočne  reagovalo na výstavu 

„umelca – Slováka“ Antona Jaszuscha: „Tomuto podobný kultúrny zjav nie od prevratu, ale od 

pradávna sme nevideli. A keď tu príde do Bratislavy, do hlavného mesta svojej rodnej zeme, tí, 

ktorí ho medzi prvými mali vítať a oslavovať, ani ho len skoro nezbadali.“
192

 Odpoveďou na túto 

agitáciu bolo pritvrdenie zo strany Slovenského denníka, ktoré výborne ilustruje diferenciáciu 

„my“ verzus „tí druhí“: Pozrime sa, s jakou až komickou oduševnenosťou prijímajú niektorí naši 

ľudia za svojho každého z tamtoho tábora, - ovšem len lesklejšieho mena (to je zvlášť dôležité pre 

charakteristiku našej psychózy) – ktorí prichádzajú s tvrdením, že však sú tiež zo Slovenskej 

matere a že chcú slúžiť slovenskej myšlienke. Sú hneď omráčení týmto nádherným gestom, ba 

priamo koktajú od nadšenia, že ajhľa taký a taký človek, priznáva sa za Slováka.“
193

 A na rozdiel 

od prvej pomerne pozitívnej kritiky Jaszuschovho vystaveného diela, premietol autor svoj postoj 

v mocenskom boji už aj do interpretácie jeho diela: „...na západe dávno prekonaný a serióznou 

kritikou odmietnutý expresionizmus extrémneho rázu „quattrodimenzionizmus“, chaos bariev 

i mystického symbolizmu – tedy niečo absolutne neztraviteľného a príliš odťažitého: literatúra 

a nie výtvarné umenie.“
194

 Kritizuje nepoučenosť diváka, a naráža konkrétne na Juru Kozu 

Matejova, ktorý nie je zoznámený nielenže s európskou tvorbou, ale ani s českým výtvarníctvom 

a preto je omráčený Jaszuschovou tvorbou: „A zatiaľ je to v očiach Európana dosť nechutná 

tvorba priemerného, k tomu ešte niečo opozdeného umelca, látka i prevedenie, ktoré už 

nesčíselnekrát videl na západných výstavištiach, a ktorému sám božský Picasso ostal 

neverným...“
195

 V závere už autor spochybňuje morálnosť Jaszusových obrazov, z čoho 

vyvodzuje záver, že niekto, kto tvorí takto nemravné umenie „Slovákom“ ani byť nemôže: „Z 

Jasszuscha urobili Slováka, chceli ním vydobiť celú slovenskú kultúru a zatým Jasszusch nie je 

ani Slovák a jeho kultúra je nám nevýslovne cudzia a ďaleká. Jasszuschovo umenie je nestudným 

ospevovaním ľudského coitu, jeho plátna sú ztelesnením drzej chlípnosti a krvavého smilstva. 

Keď človek vkročí do výstavnej miestnosti, cíti sa byť priamo v – nevestinci. A na toto umenie 
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zaspieval svoju ódu o Jasszuschovi klerikálny redaktor a kňaz Jur Koza Matejov.“
196

  

 Reakcia samozrejme na seba nenechala dlho čakať a apeluje na Jaszuschov rodokmeň 

a zapája aj vyjadrenie samotného Jaszuscha, ktorý sa ocitol uprostred tejto prestrelky a nečakane 

musí obhajovať namiesto svojho diela, svoj pôvod: „Bez toho, žeby sa chcel s nevážnym 

a nekritickým článkom babrať, poznamenám len dve veci a to tie, ktoré som už i tak počul 

šuškave a akosi pozachrbát spomínať. Jaszusch je vraj nie Slovák. Pardon! Ja sa o tomto vážne 

a seriózne len predsa nemôžem dnes už s nikým dišputovať. Na to je rodný list a matrika! Jeho 

matka je Muríňová z Oravy. Rodina Muríňovcom, Bullovcom, Jančekovcom atď. Toto po stránke 

objektívnej pravdy. Po stránke subjektívnej sú a ostanú mi smerodajné slová Jaszuschove: - Som 

Slovák! Lebo keď ma zrodila slovenská matka, nemôžem byť iným!“
197

  Ďalej sa Matejov snaží 

rozlúsknuť konečne aj otázku „slovenskosti“ Jaszuschovho umenia a tak prispieť do diskusie 

o tom, čo to vlastne „slovenské“ umenie je: „A pre slovenskosť Jaszuschovho umenia nám musí 

stačiť i to, že autor jeho je Slovák. Či je i obsahom slovenské? Nie! Aspoň v tom všeobecnom 

typickom smysle slova skutočne nie, lebo Jaszusch je umelec veľkého inernacionálneho štýlu. Je 

Europer v opravdivom smysle slova.“
198

 A samozrejme opäť kritika vládnych kruhov a „tých 

druhých“, v tomto prípade Čechov: „A sám útok „Slovenského Denníka“ to tiež frapantne 

dokázal, lebo keby Jaszusch bol z Prahy prišiel a volal by sa snáď „Přiletel“, iste že by 

„Slovenský Denník“ ani len hubu neotvoril oproti nemu! Naopak! Ovácie by mu musel práve tak 

usporiadať, ako ich chcejúc-nechcejúc aranžuje pre Husa, Machara, Jiráska a ostatných českých 

velikáňov! [...]Bol by Jaszusch dnes Čechom, Maďarom alebo synom iného menšieho národa, 

vláda jeho by miliony obetovala na jeho propagandu v zahraničí. Bol by však Francúzom, 

Angličanom alebo iným z radu národov veľkých, národ ten by si ho nosil v lone!“
199

   

 Slovenský denník si pri dokazovaní „neslovenskosti“ a tiež neoriginalite Jaszuschovho 

umenia vzal na pomoc dvoch maliarov, jedným z nich bol Štefan Straka,
200

 ktorý považoval 
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 Štefan Straka (1898 - 1932) -  študoval na Akadémii v Budapešti (1919) a neskôr, v rokoch 1920 – 1923, na 
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Jaszuschov umelecký prejav za varietný, druhý sa podpísal len iniciálami J.Š.. Obaja pripisujú 

nadšenie z Jaszuschovho umenia predovšetkým neznalosti publika: „Najprv je treba povedať, že 

myšlienkove ani formálne nie je Jaszuschove dielo ani nové t. j. originálne, ani slovensky 

svojrázne ani v pravom slova smysle umelecké. Naopak možno povedať, že toto dielo je taky 

búrku zvestujúci racek nad morom už dávno ukľudneným, dielo o dobrých 20 rokov opozdené 

z vývojom europského výtvarníctva, neslovenské a neslovanské, ale príkladne práve 

germánske.“
201

 Oceňuje však výstavu ako počin, pretože vzbudila záujem o umenie v širokých 

vrstvách a okrem toho v diskusii k „slovenskosti“ umenia: :“...i konzervatívci ukázali, že svojráz 

netreba hľadať v krbcoch a kabaniciach. A „Praha“ snáď pochopí, že je už na čase, aby 

urýchlila pomoc, ktorú od nej žiada tunajšia „Umelecká Beseda“ pre postavenie dôstojných 

výstavných miestností, keď si prečíta bohatú žetvu článkov bratislavských časopisov, svedčiacich 

o hlade po umeleckom živote i o neorientovanosti tunajšej inteligencie o modernom umení 

vôbec.“
202

           

 Odpoveď denníka Slovák na seba samozrejme nenechala dlho čakať a taktiež sa odvolala 

na odborný názor dvoch maliarov: „Náš talentný a dobre známy mladý maliar Porkoláb
203

 po 

prezretí Jaszuschovej výstavy poznamenal: - Jaszusch je už dobrých 50 rokov vopred!
204

 Kto by 

z nás za nim chcel teraz ísť, ten preskacoval by takú priepasť, kde vylomí si krky. A toto je vlastne 

to, čo robí Jaszuscha veľkým. Svojou silou a energiou v gigantických krokoch preskočil také 

diaľky, že i nasledovať ho je skoro nemožné. A na to neznámy kritik Slov. Denníka poznamená, že 

Jaszusch prišiel oneskorene! Tak sa zdá, že Slov. Denníku je veľmi ľúto, že si i Jaszusch sám už 

dosaváď nepolámal krky! [...] Inú mienku povedal druhý náš maliar, nie menej dobrý a nie menej 

známy: Žabota.
205

 Zadíval sa na obrazy. Zadíval sa na Jaszuscha a potom polo sebe, polo tým 

druhým vzdychol: - Eh! Pri tomto Jaszuschovi sme my ostatní takí malí! Skoro len deti!“
206

 

V Slovenskom denníku aj v Slovákovi vyšlo ešte niekoľko podobných článkov, často veľmi 
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ironických.
207

           

 Záverečnou reakciou bol článok na pokračovanie, ktorý vychádzal v denníku Slovák od 

20. do 29. júla 1924.
208

 Ide o záverečnú Jaszuschovu obhajobu pravdepodobne z pera jeho 

najväčšieho obdivovateľa Jura Kozu Matejova, ktorý sa snažil o zaradenie Antona Jaszuscha do 

vtedy všeobecne prijímaného kánonu „slovenského“ umenia: „Ja úprimne milujem nášho Benku 

s jeho širokými plochámi a pevnými čiarami, milujem precízne a svedomite pracujúceho Kerna 

a v klasike žijúceho, blúdiaceho Mitrovského, milujem hodne exotického a fantastického Alexyho 

a veľmi ľutujem, že viac nemaľuje, milujem virtuóznu grafiku Kováčikovu, milujem Lehotského, 

s jeho špeciálnymi vegetariánskymi farbami a tichým, sentimentálnym tónom, a milujem 

pestrého, živého, veselého Malýho, Žabotu, Augusta s ostatnými. Ale nech mi nik nezazlieva, že 

celou vrelosťou a tým najúprimnejším nadšením vítam príchod Jaszuscha do ich radov...“
209

 Aby 

sa tak však mohlo stať, potreboval nájsť určité prepojenie Jaszuschovej tvorby s vtedajšou 

„slovenskou identitou“ umenia, a teda „vynájsť“ prepojenie s ľudovou tematikou. To nachádza 

v paralelách Jaszuschovho umenia so slovenskou ľudovou piesňou: “A tým, ktorí mu nadávajú, že 

je nie slovenským, sem by chcel zaviesť medzi tieto malé, zaznávané, jeho krajinky. Držím skoro 

za nemožné, aby vám medzi týmito obrazmi neprišly na rozum všetky možné slovenské ľudové 

piesne. [...] Jaszusch je práve takým fenomenálnym legrikom v jeho krajinkách, ako náš 

slovenský ľud v jeho spevoch. Lenže ľud spieva a Jaszusch maľuje. Toto je rozdiel! A preto mi 

dovoľte, aby i v tomto ohľade Jaszuscha tak obdivoval a tak miloval, ako obdivujem a celou 

dušou milujem spevavý náš ľud!...Keby Jaszusch nebol inteligentom, ale dieťaťom ľudu a predsa 

tým maliarom, čo dnes, tak by za krajinkami, ktorými ilustruje – tak by mohol povedať – 

slovenskú pieseň, hovorím, za týmito krajinkami by prišiel na ilustráciu slovenských 

povestí....Bola by to romantika, abstrakcia, a predsa naša. Tak ako sú naše tie povesti....Jaszusch 

inteligent však už neverí viac v krásnych detských pohádkach svojho mladistého veku, a ani 

v pohádkach svojho mladistého svojho národa....Nezbadá a nepozoruje jednotlivcov. Vidí typy. 

[…] Povedal som, Jaszusch v krajinkách svojich je lyrikom slovenským. V tých ostatných je však 
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našim grandióznym epikom.“
210

        

 Medzitým Slovenský denník pritvrdil vo svojej kritike a Jaszusch a jeho diela sa takto 

definitívne stávajú nástrojom mocensko – politického boja. V článku z 22. júla 1924 sa 

v Slovenskom denníku poukazuje na to, ako sa šéfredaktor Slováka Pavol Macháček dištancoval 

od uverejnenia dvoch obrázkov, [20] ktorými chcel Jur Koza Matejov dokázať, že obvinenia 

Jaszuscha z plagiátorstva László Medgyesa nie sú pravdivé.
211

 V Slovenskom denníku sa 

posmešne naráža na kňazský stav Jura Kozy Matejova (a tiež mnohých ďalších členov 

Slovenskej ľudovej strany) v súvislosti s uverejnením „nemorálnych“ obrázkov: „Ešte sa dožije 

svet, že k vôli Jasszussovmu „umeniu“ bude kríza v redakcii „Slováka“. Ak sa Koza nedá, môže 

prísť dokonca k secesii v strane ľudovej: bude „Jasszus – párt“ a strana protijasszussovská! Tej 

prvej by mohol Jasszuss požičať do erbu zástavy strany svoj obrázok o kňazoch, ako navštívili 

v umelcovom ateliéri nie výstavu obrazov, ale výstavu – modeliek.“
212

   

 Slovenský denník túto výmenu názorov s denníkom Slovák zavŕšil anekdotou maliara 

a grafika Andreja Kováčika spochybňujúcou úsudok Jura Kozu Matejova s názvom „Moje 

stretnutie so zelenou múzou“.
213

 Ten taktiež uverejnil karikatúru Jaszuschovho diela „Na 

kanóne“
214

 [21] v humoristickom časopise Jež s názvom „Nové gigantické umenie – alebo – 

košické Jasszuschove salámy sú najlepšie na celom svete“ [22] ako narážku na mäsiarske 

povolanie jeho otca a tiež na pochvalné označenie Jaszuschovho diela ako „gigantickej práce“
215

 

z pera Jura Kozy Matejova.
216

        

 Keďže diskusia medzi denníkom Slovák a Slovenským denníkom narástla do týchto, pre 

reflexiu umenia na Slovensku, netypických rozmerov, vyjadrili sa k nej postupne aj niektoré 

ďalšie periodika. Národný denník, periodikum Československej strany národnodemokratickej, 

ktorá odmietala myšlienku autonómie Slovenska, uverejnil najprv recenziu Jaszuschovej výstavy 

v rubrike Umenie, ktorá zdôrazňovala predovšetkým význam jeho krajinárskej tvorby (v podstate 

súhlasne s názormi uverejnenými v Slovenskom denníku). Zvyšnú tvorbu recenzia označuje ako 

„fantasticko – dekoratívnu“. O Jaszuschovej výstave sa vyjadruje v podstate pozitívne, aj keď 

samozrejme s jednou podmienku: “Ak je Jaszush členom Spolkovej organizácie slovenských 
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maliarov, alebo Umeleckej Besedy, vítali by sme ho ako sympatický článok v národnom 

umení.“
217

 Diskusa  okolo 22. júla 1924 už kulminovala a preto sa k nej Národný denník vyjadril 

už na prvej strane. Vyjadrenie k sporu medzi Slovákom a Slovenským denníkom sa celé nesie 

v mierne ironickom duchu. Článok celkom výstižne poukazuje na to, že denník Slovák umelo 

vytvoril z Jaszuscha nepochopeného mučeníka, zatiaľ čo Slovenský denník útočí na Jaszuscha 

len zástupne, pričom skutočným zámerom v mocensko – politickom boji je útočiť na noviny 

Slovák a politické názory, ktoré reprezentujú. Autor sa ironicky vyjadruje k obrane Jaszuscha 

z pera Jura Kozy Matejova
218

: „Ale tento zázrak nášho storočia, táto okrasa nášho oslobodeného 

Slovenska je pri všetkých svojich ohromných vlastnostiach nie žiadnym miláčikom šťasteny, nemá 

cestu posypanú ružami, nespí na slávovenci – je mučeníkom, nesie ťažký kríž svojho života – 

osudu: je Slovákom. Dosť! Je Slovákom – teda mučeníkom. Nešťastný Jaszusche! prečo si sa 

nenarodil aspoň o niekoľko kilometrov južnejšie, bol by si nebýval mučeníkom.“
219

 A v ironickom 

prirovnaní pokračuje ďalej: “A mučiteľ a jeho kat? Oh, kto by to neukázal hneď! Keď je 

mučeníkom. Slovák, tak nemôže byť katom len Čech, jestli by nebol Čechom, tak sa musí počeštiť. 

A pomocníci. Čechoslováci! Títo sú preto len pomocníci, lebo bez Prahy nevykonajú nikdy nič, 

teda nikoho ani nemučia. Preto ale ich hriech nie je menší. A bližší dôvod mučenia? Pán 

Jaszusch má jeden obraz. Stojí jeden milión korún a ponúka ho vláde, ale tá ho nechce 

kúpiť...Viem si predstaviť, ako sa zatínaly päste slovenské, že sa už ani maliar  - Slovák nemôže 

uplatniť, že Česi zaplnili nie len všetky miesta sluhovské, ale aj maliarske. Možno, že kde tu sa 

ľud aj začal búriť a požadoval ihneď previesť autonomiu, aby nás Slovákov Česi už viac nemohli 

mučiť [...] A konečne nech vykríkne pán Jaszusch a nech nás uspokojí, že ho to nebolí, že si to 

k srdcu nevezme, ani si nevzal, až na ten nepredaný obraz, lebo že jednoducho nemôže byť 

slovenským mučeníkom.“
220

          

 Robotnícke noviny zas uverejnili článok ZdeňkaV. Příbíka, podľa ktorého je Jaszuschove 

umenie príliš dekadentné, a najmä príliš „nemecké“: „A tak som tu musel myslieť najviac na 

vyvolávača pred cirkusom, ktorý si obliekol hodne exotické rúcho, aby ľudia malých duší skôr 

uverili, že prichádza s niečim úplne novým, veľkým a hlavne opravdovým -  čo tu ešte nebolo [...] 

Jaszusch myslel len na efekty, zabudol pri tom na zdravé ľudstvo. To, čo miluje je dno 
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dekadencie, sfanatizovanej výbojnou rečou, a barvou mladej nemeckej generácie.! [...]A tak vidíš 

jasne, ako maliar tu myslel na budhistické mienenie, tu zasa na Ropsa, tu na Klingera, na Dietza, 

Stucka, Kubinu, Klimku a Kupku, hoci najviac je tu znať charakter úplnej stykovej aj maliarskej 

bezradnosti mníchovskej školy posledných desiatich rokov.“
221

 Autor sa tiež vyjadruje k „veľkej 

diskusii“ medzi Slovenským denníkom a Slovákom, pričom sa jasne začleňuje do 

„protijaszuschovského tábora“, ktorý okrem iného pobúrili aj ceny, ktoré Jaszusch priradil svojím 

väčším plátnam. Autor má teda v otázke „slovenskosti“ Jaszuschovho umenia jasno: „Ovšem sú 

ľudia, ktorí majú pre genialitu svoju mieru: kvantitu. Tí ľudia ho tiež vyhlasujú za slovenského 

genia, ačkoľvek slovenský národ od neho ešte slova nepočul, mimo textu na obraze: Válka, cena 

Kč 1,000.000. Tak sa nedokazuje národnosť. A potom – slovenskému národu je treba iného 

genia, než akým by mohol byť podľa kvantity a kvality snáď Jaszusch, ktorý na ceste umenia 

našiel len trochu berevného kamenia. Ako vysoko stojí nad ním n. pr. taký Benka! A potom 

nezabúdajme, že slovenské umenie a slovenského genia tvorí len slovenský cit, slovenská duša, 

slovenská viera!“
222

           

 Jediným periodikom, ktoré dalo možnosť vyjadriť sa aj samotnému Jaszuschovi, boli 

noviny Slovenská politika. Článok Na Jaszuschovej výstave poskytol Jaszuschove vyjadrenie k 

„veľkej diskusii“. Jaszusch, v podstate zahnaný do kúta otázkou „národnosti“, bol nútený zaujať 

obrannú pozíciu, čím len potvrdil svoju úlohu „nástroja“ v mocenskom boji nielen o identitu 

„slovenského umenia“, ale aj o celkové zaradenie do tej správnej škatuľky „my - Slováci“ (v 

zmysle vymedzovania sa „my“ verzus „tí druhí“): „Rozpráva mi ďalej o svojej tvorbe, o svojom 

umení, o hlasoch vo verejnosti a časopisoch, a pýtam sa ho, čo povie k dišputám o jeho 

národnosti. – So strany matky som Slovák, so strany otca Nemec, ja sa hlásim k slovenskému 

národu – a vyprával ďalej, že ako umelec v umení nezná národných vzťahov. Svojim umením 

chce objať všetky národy...“
223

        

 V novembri 1924 sa k „veľkej diskusii“ vyjadril ešte aj časopis Mladé Slovensko. Ten sa 

pokúsil o objektívne zhrnutie nielen sporu medzi Slovákom a Slovenským denníkom, ale aj 

Jaszuschovej „národnosti“: „Mnoho zmätkov zapríčinilo Jasszuschovo nacionále. Ono bolo tým, 

ktoré odtrhávalo ľudí od stanoviska objektivity. Čo sa totiž týka Jasszuschovej národnosti, je vec 

hodne komplikovaná. On sám nevyrástol v slovenskom ovzduší, ako ostatní (nie všetci!) naši 
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maliari, bol človekom konjuktúry a nech niet prevratu, nikdy by sa nebol stal naším. V našich 

pomeroch to bolo a je pochopiteľné. Jednako má dnes právo, ako mnohí iní, vydávať sa za 

Slováka, veď fakticky ním je – podľa matky, ktorá je z dobrej slovenskej rodiny Murínovskej 

a poslanec Janček je jeho bratrancom. Sám Ignotus, maďarský novinár z Budapešti, písal o ňom 

ako o človekovi – Slovanovi. Toto však strhlo redakciu „Slováka“ k až uprílišnenému plesaniu, 

volaniu „Heuréka!“ že sa našiel Slovák – umelec, ktorý pôjde a môže ísť do širokej cudziny robiť 

česť slovenskému menu...Ale práve toto neobmedzené nadšenie vyvolalo v druhom tábore úplnú 

negáciu. Gruppa, ktorá Jasszuschovu slovenskosť nielen brala s rezervou, ale ju práve zase 

vyhlásila za vec konjuktúry, začala až prílišne kritizovať Jasszuschovo umenie a ho až 

bagatelizovať.“
224

           

 Slovenské pohľady
225

 v „spore o Jassuscha“  taktiež vyjadrujú svoj postoj v článku 

uverejnenom v roku 1925 pri príležitosti jeho ďalšej Bartislavskej výstavy.
226

 Jaszuschovi 

dokonca dávajú radu pre jeho budúcu tvorbu: „Jedno je isté, že Jasszuschovo umenie nie je 

slovanské, ako si to myslel o ňom maďarský Ignótus. Jasszusch je nemeckej orientácie, 

a nezaujímal by nás natoľko, keby sa nehlásil za nášho. A preto by bolo by mu veľmi osožné 

preorientovať sa k slovenskému umeniu, ktoré má jednako len veľké tradície v Čechách, Poľsku 

a Rusku [...] V dnešnom svojom stave umenie Jasszuschovo neoduševňuje, nepotešuje, 

nevyvoláva duševných emócií, povznášajúcich, skôr deprimuje, že sa človek spýta, komu je 

vlastne tvorené a načo? A Jasszusch časom akiste sám príde na iné kredo, privedie ho k tomu 

vlastné nadanie.“
227

         

 Jaszuscha obhajoval aj časopis Vatra. Jur Koza Matejov pod svojím pseudonymom 

NEMO
228

 publikoval v treťom čísle tohto časopisu „Legendu“. Pod nadpisom je venovanie 

Jaszuschovi a jeho kritikom. Ide o príbeh o pustovníkovi (Jaszusch), ktorý chcel ľuďom svojimi 

maľbami priblížiť radosť a lásku k Bohu, ktorú zažíval v lone prírody, avšak stretol sa 

s nepochopením a preto chcel svoje obrazy zničiť. Našiel však jedného človeka, ktorý im 

porozumel a prinavrátili vieru v Boha, a tak sa rozhodol pokračovať. Príznačný pre Kozu 

Matejova a jeho postoje voči Jaszuschovi, ktoré sa postupne stali osobnou obhajobou jeho 
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vlastných názorových postojov, je tento rozhovor pustovníka s Bohom, kde pustovníkovi – 

Jaszuschovi priraďuje takmer až spasiteľskú rolu: „ —  Vidíš nič nie je ztratené na tom svete! 

Malí rozprávajú k malým. Strední k stredným. A veľkí ľudia len k veľkým. — Tak moje obrazy 

budú rozprávať len k tým niekoľkým veľkým? — Od teba závisí! Tí veľkí ich porozumejú i od 

seba. Ale tých ostatných musíš naučiť porozumieť ty sám! Preto choď! A uč ich!“
229

 

 V rovnakom čísle časopisu vyšiel aj článok Tida J. Gašpara
230

 Jaszusch Pinx: „…na ľudí 

z mladej generácie sme čakali s radosťou, temer sme vymodlievali ich príchod. V nich totiž 

smrteľný výrok prevratu nemusel ešte popravovať žiadnych otrokov cudzieho idolu, ktorých 

mŕtvoly by boli museli vyhadzovať zo seba von, jako potrebnú očistu před venovaním sa národnej 

práci. Ešte i tí, ktorí si z rodného hniezda ani neodniesli celkom pozitívny zárod rodotúžieb, vo 

svetovej vojne ich mladé duše najistejšie prijímaly náveštie nášho oslobodenia a toho ideového 

kurzu, v ktorom sa ono rodilo… Je skôr isté, ako nie, že i posledne k nám došlý akadem. maliar 

Anton Jaszusch je vrstovníkom týchto posledních a ako umelec, hľadiaci svojim umelecký 

pekným, čistým zrakom na svet, nevidel v tom absolutne nič nešťastného pre svoj národ, že 

prihlásiac sa k nemu, venovať mu bude umelecky tvorivé sily svojho nesporne a neobyčajne 

nadaného ducha.“
231

 Zaujímavé je, ako v tom čase tridsaťjedenročný Gašpar v snahe obhájiť ani 

nie Jaszuscha a jeho dielo, ale skôr postoje a názory svojho „tábora“, zaraďuje v tom čase 

štyridsaťdvaročného Jaszuscha k mladšej generácii, na ktorú „čakali s radosťou“.
232

 Práve na 

tento článok veľmi ostro reagoval DAV zastupujúc ľavicové postoje. V tomto prípade je Jaszusch 

a jeho dielo už skutočne iba nástrojom kritiky časopisu Vatra, jeho postojov a článkov: „Vatra. 

Chce sa stať moderným časopisom. Smer: ten najhnusnejší eklekticizm. [...] Bude nás viac 

zaujímať úvaha T. J. Gašpara o maliarovi Jaszuschovi, ktorému je číslo venované. Jeho 

vystúpenie zmiatlo hlavy niekoľkých mladíkov a J. Kozu Matejova úplne. Udieralo sa 

v horúčkovitej nálade na bombardon nadšenia. Tých 200 freskovitých ohromných plátien niekedy 

čiste suprematistických (bezpredmetových) a vizionárskych nevedeli si na žiadon spôsob zariadať 
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medzi obrázočky ňaničiek, krav pasúcisch sa na šťavnatých lúkach atď., ktoré spolu s portrétami 

„výtečníkov národa“ figurovali po veľtržných výstavách. Analyzu umeleckého hodnotenia sme 

nevideli nikde. To bohaprázdne žvanenie, ktorého sme svedkami i vo Vatre končí v podobnom: „ 

nevidel nič nešťastného pre svoj národ (Jaszusch je pôvodom Nemec, kultúrou Maďar, naklonený 

k internacionalizmu), že prihlásiac sa k nemu, venovať mu bude umelecky tvorivé sily.“ V čom 

pozostávajú tie „umelecky tvorivé sily“ o tom vám nepovie nič.“ 
233

     

 Recenziu Jaszuschovej výstavy priniesol aj menšinový nemecký týždenník Pressburger 

Presse, avšak podobne ako v Košiciach maďarsky píšuce noviny, nemal potrebu sa vyjadrovať 

k Jaszuschovej národnosti, či hodnotiť pôvod jeho diela.
234

 

 

3.1.3  Pražský epilóg    

  

 Už v priebehu bratislavskej výstavy oznamovali všetky zainteresované periodika 

Jaszuschovu ambíciu a zámer preniesť výstavu najprv do Brna a Prahy, a potom ďalej do 

zahraničia – Paríž, Londýn, Amerika,
235

 Berlín
236

 a v novembri Mladé Slovensko ohlasovalo 

Viedeň.
237

 Tento zámer a tiež Jaszuschova ambícia a nádej „preraziť“ v zahraničí vysvetľujú 

premrštenú cenu, ktorú nasadil na svoje veľké plátna (1 000 000 Kč), a ktorá tak pohoršila 

slovenských žurnalistov a  nádychom škandálu rozvírila pokojné letné dni bratislavského publika.

 Z týchto veľkých plánov sa však nakoniec uskutočnila len výstava v Prahe, ktorá prebehla 

v auguste 1924 v priestoroch letného refektára v Klementine. Štraus uvádza, že trvala od 4. 

augusta 1924 do 11. augusta 1924,
238

 avšak noviny Národní Osvobození informovali o tejto 

výstave už 31. júla 1924 a recenziu k tejto výstave uverejnili už 2. augusta. Noviny Prágai 

Magyar Hírlap uverejnili recenziu k výstave 3. augusta 1924. Výstava, tak pravdepodobne bola 

otvorená skôr ako uvádza Štraus. Prijatie Jaszuscha v Prahe bolo pomerne chladné, najmä zo 

strany periodík. Ako už bolo spomenuté prvú krátku reakciu uverejnili noviny Národní 
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osvobození, denník podporujúci politiku Hradu.
239

  Autorom krátkej ironickej a voči osobe 

Jaszuscha nepriateľsky naladenej správy uverejnenej v rubrike Denní kronika je spisovateľ 

Stanislav Zima
240

: „Košický maliar Jaszusch, rodem a smýšlením Maďar, jenž dovede tolik 

slovensky, jako já třeba albánsky, pořádá výstavu svých pláten. Maďaři ho hrubě nedbají. Zato 

ľudáci jsou jim nadšeni. Zejména pán farár Jura Koza Matejov popsal tímto nadšením téměř 

polovici posledního „Slováka“, takže na obvyklé nadávky a sočení na Čechůny tentokrát pramálo 

místa slavné redakci zbylo.“
241

 Nadšená podpora zo strany člena opozičnej Slovenskej ľudovej 

strany vyhlasujúceho ho za ideál „slovenského“ umenia Antonovi Jaszuschovi v Prahe viac 

poškodila ako pomohla a znovu pretiahla pozornosť od jeho diela k jeho národnej príslušnosti. 

Ak musel v Bratislave dokazovať, že je Slovákom, v Prahe by musel dokázať, že je 

Čechoslovákom, na čo pravdepodobne, sklamaný vývinom udalostí, už nemal sily. To ostatne 

konštatuje aj už spomínaný článok v Slovenských pohľadoch z roku 1925: „S jednej strany tu 

doma ho vyvýšili za najväčšieho umelca Slovenska a možno celej strednej Europy, s druhej, 

v kompetentnejšej Prahe, dostalo sa mu ironizujúceho podceňovania. Do Prahy prišiel akoby 

s odporúčaním opozičných novín Slovenska, tak že pražskí kritikovia odmietli jeho veci už s istou 

straníckou predpojatosťou.“
242

 Mladé Slovensko zas (v už tiež spomínanom článku z novembra 

1924) konštatuje, že výstavu prijalo aspoň širšie publikum: „Jasszuschova výstava narobila u nás 

mnoho hluku, obživila mysle, poskytla materiál k umeleckým diskusám, mnohých naplnila 

nadšením, preto sa ešte i dnes o nej hovorí, je ešte stále aktuálnou. Z Bratislavy ju Jasszusch 

preniesol do Prahy, kde so strany kritiky dostalo sa jej sice ostrých rezov nožom, ale u širšieho 

publika vzbudila predsa živý záujem a rozhodne i sympatie“
243

      

 Prvú recenziu prinieslo opäť Národní osvobození a problém „národnej identity“ 

Jaszuschovho diela rozoberá hneď v prvom odstavci: „Slovenský (?) malíř A. Jaszusch, který 

právě vystavuje v letním refektáři Klementina svá plátna a kterého ludácke a lidové listy pasovaly 

na mistra moderního umění, jehož díla jen krátce procházejí Prahou, jsouce předem určena pro 

Berlín, Paříž, Londýn, Ameriku, není ve skutečnosti ani objevitelem nových směrů, ba ani jejich 

samostatným interpretem. Jeho umění lze v podstatě kvalifikovati jako mystický expresionismus 
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 Národní osvobození - český denník vydávaný v rokoch 1924 – 1938 a potom v rokoch 1945 – 1948 

Československou obcou legionárskou (šéfredaktor L. Sychrava). Vyjadroval politické stanoviska skupiny Hradu, 

obhajoval skupinové záujmy bývalých legionárova časti štátnych zamestnancov, predovšetkým učiteľov. 
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 Stanislav Zima (1858 - 1938) bol český prozaik, básnik, redaktor a úradník. Cit. podľa: 

http://clo.ucl.cas.cz/index.php?win=detail2&jmeno=Zima&id=4424, vyhľadané 19.7.2016 
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 ZIMA Stanislav: Zrníčka pro české holoubky. In: Národní osvobození I, 179, 31.7.1924, 6. 
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 -l-: Jasszusch. In: Slovenské pohľady XLI, 9, september 1925, 577. 
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 Jasszusch. In: Mladé Slovensko VI, 9, november 1924, 275. 

http://clo.ucl.cas.cz/index.php?win=detail2&jmeno=Zima&id=4424
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německo-maďarské příchuti a orfismus […] Jaszuschovy obrazy jsou zcela v zajetí mystické 

metafyziky, jak ji obecně známe z průměrného německého expresionizmu […] Feerie Jaszuschovy 

(Jaszusch žil před válkou  rok Paříži, kde jistě poznal Kupku, Delaunaye i jejich rozmněňovače) 

jsou zajímavé (žlutý mlýn, Potopa), ale ani lyrické, ani poetické, ani rytmické, jako spíše násilně 

symbolické (Moji předkové, Boj lásky), zatížené expresionismem a dekadentní banalitou. Schází 

jim dynamika a žár forem cítěných v nitru, to, jak Kupka říká „co zpívá v nitru člověka“.“
244

  

 Pozitívnejšia recenzia vyšla v maďarskom pražskom denníku Prágai Magyar Hirlap, ktorý 

z pozície menšinového denníka otázku národnosti nepokladal za dôležitú: „Jaszusch vidí svet 

metafyzickými očami. Hľadá krajné spojitosti medzi vecami, veľké kozmické spojitosti, ktoré vidí 

ako tragédiu planét, oceánov a univerzálnej prírody. Prirodzene, táto špekulatívna náročnosť 

nanajvýš prehnaným spôsobom zaťažuje Jaszuschove bezpochybné sily – kozmos nemá maliarsky 

vnímateľnú formu, a akýkoľvek ohraničený pokus môže byť len pokusom. Narodenie, život, vojna, 

smrť, láska – krajné otázky bytia zamestnávajú Jaszuschovu ohromnú fantáziu, enormnú tvorivú 

silu a veľkú kompozičnú schopnosť. Je isté, že tento mladý umelec patrí medzi najväčšie 

maliarske nádeje, a len čo sa dostane do bezprostredného styku s podobne orientovanými smermi 

v zahraničí, ktoré sa už dostali cez vyriešenie technických otázok, tak určite naplní do neho 

vkladané nádeje.“
245

  

 

3.2 „Nový hlas v rozihranom orchestri maďarského umenia“ - reflexia 

Jaszuschovho diela v období po Viedenskej arbitráži 
 

V dôsledku Viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 sa značná časť južného Slovenska 

a Podkarpatskej Rusi (v marci 1939 potom Maďarsko obsadilo celú Podkarpatskú Rus) stali 

súčasťou Horthyovského Maďarska. Tam sa ocitli aj Košice. Tam sa ocitol aj Anton Jaszusch. 

A celý kolotoč „privlastnenia“ si jeho diela v nacionalistickom, a tento krát už aj totalitaristickom 
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 J: A. Jaszusch. In: Národní osvobození I, 181, 2. august 1924, 4. 
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 „Jaszusch matefizikai szemmei látja a világot. A dolgok végső összefüggését keresi, a nagy kozmikus 

kapcsolatokat, amelyeket bolygók, oceánok és az egyetemes természet tragédiájának lát. Természetesen ez 

a spekulativ nagyigényüség fölöttébb tulzott módon megterheli Jaszusch tagadhatatlanul nagy festői erejét – 

a kozmosznak nincs festőien érzékelhető formája s minden bármilyen határozott kisérlet csak kisérlet lehet. Születés, 

élet, háboru, halál, szerelem – a lét nagy határkérdései foglalkoztatják Jaszusch roppant fantáziáját, izmos 

alkotóerejét és nagy kompozicionális képeségét. Bizonyos, hogy ez a fiatal müvész egyike a legerősebb festői 

reménységeknek s mihelyt közvetien érintkezésbe kerül a külföld hasonló törekvésü irányaival, amelyek a technikai 

kérdések megoldásán már tul jutottak, be is fogia váltani a hozzá füzött reményeket.“ Cit. podľa: gr.: Jaszusch Antal 

kiállitása a prágai Klementinumban. In: Prágai Magyar Hirlap III, 177, 6. 
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duchu sa začal odznova. Tam, kde v období prvej republiky prebiehala polemika o „slovenskosti“ 

či „neslovenskosti“ jeho diela a osoby, pričom najviac ho obhajovala práve nacionalistická časť 

politického spektra, tam mali prisluhovači Hortyho režimu jasno – časť územia Slovenska 

pripojená k Maďarsku z rozhodnutia Viedenskej arbitráže je územím „spravodlivo 

prinavráteným“ a obyvatelia tohto územia sú „bratia“, ktorí sa po rokoch „útlaku po 

cudzokrajnou nadvládou“ navrátili do „vlasti“. Maďarsko ostatne celú dobu trvania 

Československa presadzovalo revizionistickú politiku. To platilo aj pre umelcov, keďže 

maďarský centralistický režim si bol veľmi dobre vedomý politicko- propagandistických 

možností umenia. Jaszuschovo dielo tak spadlo do kolónky „maďarské“ a v rámci maďarskej 

kultúrnej politiky slúžilo ako ukážka, že „maďarské“ umenie ostane „maďarským“ aj po 

dvadsaťročnom „nútenom odlúčení“. Samozrejme nejednalo sa o maľby z rokov 1920 – 1924.
246

 

To by jednoznačne do vládou podporovaného trendu klasiscizujúceho umenia blízkeho 

talianskemu Novecentu,
247

 ktorý sa presadil v Maďarsku od tridsiatych rokov, nezapadlo.
248

 Išlo 

predovšetkým o pomerne konzervatívne krajinárske diela s dedinskými motívmi, ktoré Anton 

Jaszusch vytváral pri svojich častých pobytoch na Zemplíne, u svojich príbuzných v Hrani,
249

 od 

polovice tridsiatych rokov 20. storočia.      

 V októbri 1939 sa konala V. celokrajinská výstava maďarského výtvarného umenia práve 

v Košiciach, na ktorej dostal Jaszusch k dispozícií ako jediný z „hornouhorských“ umelcov 

osobitnú sieň. Podľa Štrausa, Jaszusch protestoval proti novej šovinistickej a nacionalistickej 

maďarskej politike nie neúčasťou, ale typom vystavených prác: „Tam vystavil predovšetkým svoj 

zemplínsky cyklus, protestujúc aj takto proti oficiálne podporovanému oslavnému umeniu 

„nového života Košíc“.“
250

 Maďarská kritika reagovala s nadšením a tvorbu Antona Jaszuscha, 
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 Tie kúpil ako celok Jur Koza Matejov a ako informuje Štraus, boli skladované najprv v pivničných priestoroch 

policajného riaditeľstva v Bratislave a neskôr putovali s Kozom Matejovom po viacerých jeho pôsobiskách (Bojnice, 

Mošovce, Banská Bystrica). Kôli mnohým presunom a neodbornému zaobchádzaniu došlo k poškodeniu viac ako 

polovice obrazov. Cit. podľa: ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 98.   
247

 Išlo o tzv. „Rímsku školu “ (podľa Maďarskej akadémie výtvarných umení založenej v Ríme) , čo bol vedúci 

trend tridsiatych rokov v umení v Maďarsku a bol vlastne verziou talianskeho Novecenta. Maďarské Novecento bolo 

výsledkom duálneho procesu. Na jednej strane išlo o spontánne umelecké hnutie dvadsiatych rokov, avšak na druhej 

strane bolo podporované oficiálnou kultúrnou politikou a patronátom vlády. Cit. podľa: BEREND Ivan T.: Decades 

of Crisis. Central and Eastern Europe before World War II. Berkeley 1998,  393. 
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 BEREND 1998 (pozn. 246),  393. 
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 V Hrani na Zemplíne navštevoval svojho švagra Gabriela Hrica, ktorý tam v miestnej škole učil umelcov. Viď: 

ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 104. 
250

 ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 106. 
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Imricha Oravca i Júliusa Jakobyho
251

 označila ako: “...nový a čerstvý hlas v rozihranom orchestri 

maďarského umenia.“
252

           

 V marci 1940 (10. marec – 25. marec) sa uskutočnila v budapeštianskom Nemzeti 

Szalone prvá výstava „hornouhorských“ umelcov organizovaná košickou Kazinczyho 

spoločnosťou. Okrem Antona Jaszusch sa na nej zúčastnili aj ďalší košickí umelci
253

 a predslov 

katalógu, ktorého autorom je Juraj Ruttkay, taktiež jasne ukazuje akú úlohu v mocenských 

vzťahoch zohrali v tomto období umelci z pripojeného územia: „Keď sa 2. novembra 1938 

naplnil dvadsaťročný sen o navrátení Hornej zeme k Maďarsku, umelci, žijúci na naspäť 

pripojenom území, pod inšpiratívnym vplyvom faktov, hneď vytušili tie úlohy, na vyriešenie 

ktorých sú iba oni povolaní. Vedeli a uznali, že po územnom spojení musí nasledovať duševné 

vzájomné objavenie sa ľudí,  desaťročia žijúcich v rozdelení; a v jeho príprave majú prvoradú 

úlohu práve umelci. Cítili, že ich ponaučenie z dvadsať ročnej kalvárie musia ponúknuť na 

vytvorenie nášho nového duševného vzhľadu, na ponaučenie, aby ich navrátenie sa do vlasti 

nielen v počte a sile obohatilo bojovníkov maďarského ducha, ale aby ich vo svojej podstate 

preformovalo, adekvátne k zmeneným pomerom [...] Ak ku precíteniu týchto ideálov prispeje táto 

výstava čo i len v slnečnom svetle farbami ihrajúcou kvapôčkou rannej rosy, potom domov sa 

navrátivší, tu ešte nepoznaní umelci splnili tú povinnosť, zvládli tú úlohu, kvôli ktorej sa oplatilo 

dvadsať rokov s trápením a bez nádeje bojovať pomocou neviditeľnej zbrani ducha; kvôli čomu 

má zmysel žiť a tvoriť na tejto ešte stále okyptenej maďarskej zemi.“
254

    

 Najpríznačnejší je však text v katalógu k XXII. bienále výtvarného umenia v Benátkach, 

kde Anton Jaszusch reprezentoval súčasné maďarské umenie. Tibor Gerevich, riaditeľ maďarskej 

umeleckej akadémie v Ríme
255

 a komisár maďarskej expozície v Benátkach, v príhovore 
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 Okrem nich z Košíc vystavovali ešte Ľudovít Feld, Gejza Kieselbach, Elemér Halász – Hradil, Július Grotkovský 

a iní. Citované podľa: ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 106.  
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 Esti Ujság, 30. október 1939. Citované podľa: ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 106. 
253

 Okrem Antona Jaszuscha uvádza katalóg týchto umelcov z Košíc: Antonyi Jenő, Karol Dobándi, Ľudovít Feld, 

Anna M. Haltenberger, Karol Hanák, Július Jakoby, Gejza Kieselbach, Jozef Kiss, Vojtech Komorovicz, Vojtech 

Lőffler, Lili R. Nyiry, Imrich Oravec, Juraj Ruttkay. Viď: Felvidéki képzőművészeti kiállitá. Katalogusa. (A 

felvidéki művészek első pesti bemutatkozása). s. l. 1940, nepag. Dostupné z: 

http://library.hungaricana.hu/en/view/ORSZ_NEMG_NemzetiSzalon_1939_1940/?pg=430&layout=s&query=SZO

%3D(Kassa) , vyhľadané 26.7.2016. 
254

 RUTTKAY György: Elöszó. In: Felvidéki képzőművészeti kiállitá. Katalogusa. (A felvidéki művészek első pesti 

bemutatkozása). s. l. 1940, nepag. Dostupné z: 

http://library.hungaricana.hu/en/view/ORSZ_NEMG_NemzetiSzalon_1939_1940/?pg=430&layout=s&query=SZO

%3D(Kassa) , vyhľadané 26.7.2016. 
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 Maďarská vláda založila v Ríme umeleckú akadémiu a prideľovala štipendium mladým umelcom, aby študovali 

v Mussoliniho Taliansku, pričom sa zdôrazňovala nielen tradícia európskeho umenia, ale aj orientácia na fašistické 

talianske Novecento. Cit. podľa: BEREND 1998 (pozn. 247),  393. 



67 

 

v katalógu napísal: “Považovali sme za našu svätú povinnosť vystaviť po dvadsiatich piatich 

rokoch nútenej absencie diela umelcov zo Severného Maďarska a Podkarpatského Maďarska, 

oblastí, ktoré boli oslobodené vďaka vôli fašistického Talianska a jeho Vodcu. Napriek dlhej 

nedobrovoľnej izolácii od vlasti si títo umelci zachovali vrodené sklony k širokému vyhotoveniu 

a k intenzívnej farebnej vibrácii charakteristickej pre ich spolubratov, ktorí ich znovu vyobjímali 

pomedzi slzy dojatia. Svojou povahou vyniká medzi nimi Anton Jasszus, vedúca osobnosť košickej 

školy. “
256

 Štraus uvádza, že Jaszusch zaujal ľahostajný postoj a poslal do Benátok len obraz 

Krajina od Košíc, aj to až na naliehanie vtedajšieho riaditeľa košického múzea Antona Mihalika, 

ktorého zas urgoval už spomínaný komisár maďarskej expozície v Benátkach Tibor Gerevich.
257

 

Katalóg benátskeho Bienále z roku 1940 však uvádza okrem Krajiny od Košíc ešte ďalšie tri 

vystavené práce Antona Jaszuscha.
258

 Štraus tiež konštatuje, že si Jaszusch nechal ujsť príležitosť 

skontaktovať sa s Kozou  Matejovom a zaslať na Bienále práve obrazy z rokov 1920 – 1924, 

ktoré si údajne najväčšmi cenil, a tak prišiel o možnosť konfrontovať svoju tvorbu na 

medzinárodnom fóre.
259

 Je však otázne, či by aj v prípade svojej aktívnejšej snahy prezentovať 

svoju tvorbu v zahraničí, mohol obrazy z rokov 1920 – 1924 na Bienále v Benátkach vystaviť, ak 

vezmeme do úvahy vyššie spomínaný umelecký trend preferovaný a podporovaný maďarskou 

vládou.             

 Tomáš Štraus uvádza ešte ďalšiu výstavu „hornouhorských“ umelcov v budapeštianskom 

Nemzeti Szalóne, ktorá bola otvorená v marci 1943. Organizovala ju najmä košická Kazinczyho 

spoločnosť a Jaszusch tam poslal niekoľko krajinomalieb, ale aj obraz, reagujúci na každodennú 

realitu vojny, Utečenci. Maďarská kritika v prípade tejto výstavy, napriek chvále, zopakovala 

podobné výhrady aké boli voči Jaszuschovmu dielu použité v dvadsiatych rokoch, keď jeho 

a jeho obrazy kritici obviňovali z „neslovenskosti“. Štraus v tomto prípade cituje, už vyššie 

spomínaného, organizátora a iniciátora výstavy Juraja Ruttkaya : „Popri úprimnej i zdvorilostnej 

chvále robustnej výrazovej sily a osobitosti Jaszuschových diel zjavuje sa i výčitka, že umenie 
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 „Abbiamo creduto nostro sacro dovere di esporre, dopo venticinque anni di assenza forzata, le opere degli artisti 

dell´ Ungheria settentrionale e di quella subcarpatica, delle terre rednete per generosa volontá dell´Italia fascista e 

del suo Duce. Essi, nonostante il loro lungo involontario isolamento dalla madre patria, hanno conservato la loro 

innata inclinazione per una fattura larga e per l´intensa vibrazione coloristica, consueta ai loro confratelli, che li 

hanno riabbracciati fra le lagrime del cuore. Eccelle fra loro la forte tempra personale di GIOVANNI JASSZUS, 

capo della scuola di Cassovia.“ Cit. podľa: GEREVICH Tibor: Padiglione dell´Ungheria. In: Catalogo. XXIIa 

Espozicione Biennale Internazionale d´Arte. Venezia 1940, 337sq.  
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 ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 107. 
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 Paesaggio presso Kassa (Krajina od Košíc), Fra le montagne (V horách), Strada al sole (Cesta k slnku), Villaggio 

d´inverno (Dedina v zime). Viď: Catalogo. XXIIa Espozicione Biennale Internazionale d´Arte. Venezia 1940, 341. 
259

 Idem, 107. 
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vystavujúcich majstrov sa priveľmi „poeurópštilo“ a nasiaknuc „cudzími vplyvmi“, stratilo 

v dekadencii a kozmopolitizme svoju „národnú“ tvár.“
260

  Ak aj mal Jaszusch v tom čase nejaké 

väčšie umelecké ambície, tak pripomienka „veľkej diskusie“ z dvadsiatych rokov 20. storočia ich 

pravdepodobne schladila. Štraus uvádza, že Jaszusch po tejto kritike stiahol svoje diela z reprízy 

budapeštianskej výstavy v Miškovci.
261

 Jedinou možnosťou ako prestať byť nástrojom 

mocenských vzťahov bolo prestať vystavovať, čo pravdepodobne znova sklamaný Jaszusch aj 

urobil. 

 

3.3 „Výkrik proti temným silám degenerujúceho kapitalizmu“ – Jaszuschove 

dielo v období socializmu 
 

3.3.1 Košická výstava v roku 1958  

 

 „Znovuobjavený“ bol Anton Jaszusch v roku 1958, kedy bola v Krajskej galérii 

v Košiciach
262

, v priebehu apríla a mája, usporiadaná výstava jeho súborného diela.
263

 Po prvých 

rokoch komunistického režimu, kedy bolo umenie degradované len na nástroj propagandy 

a presadzovaným umeleckým smerom bol socialistický realizmus podľa sovietskeho vzoru, došlo 

po XX. zjazde KSSZ a kritike stalinizmu v roku 1956 k čiastočnému uvoľneniu. Ideológia 

socializmu so svojou snahou o internacionalitu sa v rámci svojej kultúrnej politiky nesústredila 

na problém „národnej identity“ umenia.  To, ako bolo uvedené vyššie, v podstate umožnilo pokus 

o zaradenie diela Antona Jaszuscha a tiež fenoménu košickej moderny do kánonu umenia na 

Slovensku. Gro mocenských vzťahov v rámci výtvarného umenia sa však presunulo od „národnej 

identity“ ku kritike „buržoáznosti“, či k vyzdvihovaniu „sociálnych tém“ v umení.  V období 

komunizmu však už nešlo len o mocenské vzťahy na mikroúrovni. Kultúra a kultúrne inštitúcie 

boli priamo prepojené s politickou mocou.        

 Na tejto výstave ako verejnosť, tak aj samotný umelec, prvý krát od bratislavskej výstavy 

v roku 1924, uvideli súbor obrazov z rokov 1920 – 1924, resp. jeho torzo. Tomáš Štraus, ktorý 

bol súčasne aj členom tzv. výstavnej komisie, sa vyjadril, že v kuloároch vzbudila podobné 

                                                 
260

 ŠTRAUS 1966 (pozn. 45), 108 sq. 
261

 Idem, 109. 
262

 Súčasná Východoslovenská galéria. 
263

 Viď: Anton Jasusch. Súborné dielo (kat. výst.). Košice 1958. 



69 

 

emócie ako bratislavská výstava z roku 1924: „Krátko po otvorení výstavy konala sa v sieňach 

Krajskej galérie diskusia s verejnými činiteľmi mesta, s inšpektormi kultúry a osvety, so 

zástupcami tlače a pod. Výstava sa hodnotila ako provokačný akt proti základom novej výtvarnej 

kultúry. Odsúdili sa najmä staršie exponáty, zahrňujúce diela z dvadsiatych rokov. Výtvarníkov 

varovali pred podobnou cestou, riaditeľ Krajskej galérie bol prinútený k sebakritike a pod. No 

k zatvoreniu výstavy predsa len nedošlo.“
264

 Spolu so zmenou mocenských vzťahov sa zmenila aj 

interpretácia, minimálne tá oficiálna, Jaszuschovho diela:“...výkrik a protest proti temným silám 

degenerujúceho kapitalizmu“.
265

         

 Stret s maľbami z dvadsiatych rokov ako aj znovuoživená ambícia podnietili v tom čase 

už sedemdesiatšesťročného umelca k horúčkovitej aktivite nie nepodobnej tej z rokov 1920 – 

1924, ktorá trvala až do leta 1960. Jaszusch vyprodukoval opäť veľké množstvo obrazov, kde sa 

strieda niekoľko motivických okruhov. Motívy poľnohospodárskej, baníckej a inej práce, či so 

športovou tematikou sú pravdepodobne určitou snahou „trafiť“ sa do dobového trendu, ktorá ho 

vlastne sprevádzala celým životom.
266

 Zaujímavé sú však diela, ktoré sú akýmisi 

reinterpretáciami, či variáciami na obrazový súbor z rokov 1920 – 1924.  

 

3.3.2 Bratislavská výstava v roku 1962 

 

Tvorba z rokov 1958 – 1960 bola vystavená v rámci výstavy súborného diela pri 

príležitosti Jaszuschových osemdesiatych narodenín v Bratislave, od 31. marca do 26. apríla 

1962, v budove Zväzu Slovenských Výtvarných Umelcov (pôvodne budovy Umeleckej besedy 

slovenskej) na Dostojevského rade č. 2.
267

 Táto výstava prezentovala predovšetkým diela z rokov 

1920 – 1924 a potom tiež už spomínané diela z rokov 1958 – 1960. Tomáš Štraus, jeden z členov 

výstavnej komisie (bol členom výstavnej komisie aj pre košickú výstavu v roku 1958) a autor 

predslovu ku katalógu, tak zahájil svoju snahu o zaradenie diela Antona Jaszuscha (predovšetkým 

toho z dvadsiatych rokov) do kánonu výtvarnej moderny Slovenska. V katalógu výstavy, 
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samozrejme príznačne dobovo, interpretuje dielo dvadsiatych rokov a jeho následný neúspech: 

„Keď sa maliar v roku 1924 vymaňuje z doliehajúcich naň horzivých rozpomienok a vidín  - tým, 

že ich realizuje – rozhoduje sa, predložiť svoju maliarsku filozofiu verejnosti. Vystavuje 

v Bratislave, Prahe, Mníchove i v Budapešti. Bez úspechu. Pochopiteľne...Nikto – a trieda 

meštiakov, užívajúca v týchto rokoch v blahoslavenej spokojnosti pastvu relatívnej a do 

bezútešnej katastrofy sa vyvíjajúcej podoby... Bola to na svoju dobu príliš silná a znepokojujúca 

duchovná potrava na to, aby mohla byť primerane strávená...“
268

 V roku 1958 v katalógu 

košickej výstavy sa totiž Alžbeta Güntherová – Mayerová o obrazoch z dvadsiatych rokov 

vyjadrila omnoho skeptickejšie a podobne ako následne nižšie spomenutý Ladislav Saučin 

zdôraznila skôr význam jeho krajinomaľby: “I keď veľké plochy pôsobia teatrálne a výraz je 

stupňovaný do patetičnosti, nemožno nevidieť úžasnú silu vnútornej borby, v ktorej horelo 

umelcovo srdce v procese tvorenia. Pravda, tento dojem neostane trvalým. Ba chvíľami sa nám 

zdá, že umelec iba túžil po niečom, čo mu nebolo dané, čo je mimo jeho talentu. Preto je výraz 

miestami nepravdivý, násilný, strojený, ba i farby príliš akcentované, krikľavé, pestré a teatrálne 

efektné. V dielach ostane niečo nevyriešené. Umelec azda sám cítil tento vnútorný konflikt svojho 

talentu a po obrovskom napätí meditatívnej tvorby uteká do dekoratívne – ornamentálnej 

krajinomaľby zvláštnej dynamickej sily a rytmu.“
269

 Recenzie, aj keď v podstate kladné, sa 

prikláňali väčšinou skôr k názoru Güntherovej-Mayerovej. Považovali Štrausove hodnotenie 

Jaszuschovho diela z dvadsiatych rokov za nadsadené a zdôrazňovali predovšetkým rozmer 

„sociálnej kritiky“ neskoršej tvorby: „Jaszuschov zástoj a význam v dvadsiatych rokoch krátko 

a výstižne charakterizoval napríklad Marián Váross v dejepisnej práci Slovenské umenie 1918 – 

1945. Iste, žiadajú sa tu ešte spresnenia a doplnenia, napríklad vzťah a pôsobenie Jaszuschovej 

prípadnej znalosti niektorých diel raného sovietskeho umenia [...]...pokiaľ ide o zisk pre 

slovenské moderné umenie, ktoré sa v čase vzniku týchto diel iba začínalo vo svojom integračnom 

procese formovať, zostanú najlepšie z týchto plátien, ako sú Žltý mlyn, Kolobeh života, Nirvána, 

dokladom toho, ako na istom historickom medzistupni vykvitli na našej pôde nevšedné kvety 

umeleckého myslenia, vyrastené z koreňov secesie, stvárnené a sfarbené prúdeniami európskeho 

umenia prvého desaťročia nášho veku a vypestované fanatickou vôľou vizionára vo vtedajšom 

provincionálnom prostredí, ktorého sa vzdialene – to vyslovujem iba ako domienku – dotkli 

ohlasy revolučných otrasov v Rusku a Maďarsku, ktoré si interpretoval po svojom. Maliar, ako 
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keby bol sám cítil, že predchádzajúcim úsilím vzal na seba viac než unesie, od roku neúspešných 

výstav 1924 obrátil sa ku krajinomaľbe, od ktorej sa v skutočnosti nikdy nacelkom neodpútal. 

Škoda, že výstava v Bratislave ukázala toto neskoršie úsilie len fragmentárne a bez vývojových 

zreteľov. Boli by sme si lepšie uvedomili Jaszuschov súvis so sociálno – kritickou vlnou v našom 

maliarstve, jeho vplyvy na Bauera a neskôr na Gwerka a, naopak, i pôsobenie Benkovho 

monumentalizačného úsilia na Jaszuscha: takto by sa bol Jaszusch – podľa práva – dostal do 

tesnejších a prirodzenejších s kontextom slovenského maliarstva. Obrazy z periférie (Šedivé 

domčeky) alebo zo sedliackeho života (Oranie na horách, V podvečer) vyznačujúc sa citlivým 

a nenásilným tvarovým rytmom ako aj kultúrou väzby farebnej skladby vyjadrujú presvedčivý tón 

sociálnej kritiky.“
270

 Niektorí sa tiež úporne snažili interpretovať dielo v intenciách socialistickej 

ideológie: „Svoju filozofiu – hlboko ľudskú – vnáša do svojej tvorby, v ktorej pranieruje 

nemorálnosť meštiactva, sociálne pomery a zároveň ako prvý zo slovenských umelcov prejavuje 

obavy o osud ľudstva v budúcich vojnových hrôzach [...] Vzniká celý rad diel, ktoré nútia 

k mysleniu bojovať za humanistické ideály ľudstva, ktoré odsudzujú beštialitu vojnového 

pustošenia a buržoáznu pseudomorálku. [...] Jaszuscha nepochopili. Pochopenia sa mu 

nedostalo ani na výstavách vo Viedni, Mníchove, Prahe a Berlíne. A tak umelec, ktorý od týchto 

výstav očakával mnoho, nepochodil a ani nemohol, pretože tvorba, ktorá vyslovovala protest 

proti vtedajšej buržoázii, ktorá ju kritizovala a varovala, nebola vhod.“
271

   

 Taktiež Ladislav Saučin sa v dobovej recenzii vyjadruje pochvalne o Jaszuschovom diele, 

aj tom z dvadsiatych rokov, avšak tendenčne (podobne ako už bolo uvedené v súvislosti 

s fenoménom košickej moderny) zdôrazňuje predovšetkým sociálny rozmer jeho neskoršieho 

diela: „...začal (si) všímať sociálnosti ľudského bytia, a to najčastejšie v obrazoch predmestských 

proletárskych a sčasti aj dedinských obydlí.“
272

 Dielo z rokov 1920 – 1924 považoval Saučin 

skôr za dokument doby a naopak v súlade s odporcami z roku 1924 považoval za najcennejšiu 

jeho krajinársku tvorbu.
273

 Článok – krátka recenzia – v novinách Smena dobre ilustruje 

bezradnosť oficiálnej kritiky, ktorá si nevedela úplne dať rady s tým, aký postoj voči 

Jaszuschovmu dielu zaujať. Cítila, že nemôže úplne nadšene prijať viditeľne kvalitnejšie diela 

z prvej polovice dvadsiatych rokov. Tie musela interpretovať kriticky ako „buržoázne“, 

„kapitalistické“, príliš „metafyzické“ a nie dostatočne „materialistické“. Cítila však, že neskoršie 
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Jaszuschovo dielo už nedosahuje predchádzajúcu kvalitu: „Znalci dejín výtvarno – umeleckej 

činnosti košického okruhu z tohto obdobia stoja pred problémom vysvetliť pozitívnu stránku 

výtvarno – umeleckého smeru, ktorý často kvalifikujeme len negatívne (expresionizmus), lebo bol 

svojím obsahom súčasne odrazom začínajúceho úpadku a odumierania buržoáznej spoločnosti 

a jej oficiálnej kultúry a umenia.“
274

        

 Denník Práca zachádza ešte ďalej a označuje ho za najvýraznejšieho predstaviteľa 

„sociálneho expresionizmu“, „kritika meštiactva“: „Svetová vojna i sociálne revolúcie otriasli 

svedomím poctivého umelca, humanistu a postavili ho k tvorbe proti vlastnej triede, ktorej 

nemorálnosť pranieroval vo svojich monumentálnych dielach (Prostitúcia, Pokrytectvo, Nirvána, 

Na colnici). Sú výslednicou umelcovho poznania a racionálnej analýzy sociálnych pomerov, jeho 

sociálno – politickým pohľadom na morálne bahno meštiactva, jeho umeleckým, etickým 

a filozofickým vyznaním.“
275

 Vďaka „nepochopeniu“ a „neúspechu“ v časoch „buržoáznej“ 

predvojnovej moderny sa stal „vhodným“ umelcom pre zaradenie do kánonu moderny Slovenska. 
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Záver 
 

Snahou tejto diplomovej práce bolo pozrieť sa na dielo Antona Jaszuscha z trocha iného 

uhla, preskúmať jeho pozíciu v kontexte mocenských vzťahov, a to v zmysle foulcautovského 

chápania moci. Problémom odborných textov o Antonovi Jaszuschovi je totiž nedostatok 

archívnych prameňov a tiež nemožnosť overenia informácií, ktoré uvádza jediná monografia 

Antona Jaszuscha (jej autor Tomáš Štraus ešte mal možnosť komunikovať s umelcom). Z tohto 

dôvodu vlastne existuje pomerne málo literatúry, ktorá sa venuje priamo Antonovi Jaszuschovi 

a aj tá je väčšinou odkázaná na analógie s rôznymi umelcami od Stanislawa Ignacy Witkiewicza 

(Witkacy) až po Jacksona Pollocka. Do kánonu moderny na Slovensku bol Anton Jaszusch 

plnohodnotne zaradený až v deväťdesiatych rokoch v súvislosti  s „košickou modernou“. Práve 

analýza umeleckohistorickej literatúry vyjavila, na akých základoch stojí tento umenovedný 

konštrukt a čo podmienilo jeho formovanie a následnú recepciu ďalšími autormi. V tejto 

súvislosti sa aj solitér Anton Jaszusch posunul z pozície „predskokana“ na pozíciu 

najvýznamnejšieho predstaviteľa „košickej moderny“.      

 Anton Jaszusch je príkladom ako sa umelec môže stať nevedome nástrojom 

v mocenských vzťahoch, keď je interpretácia jeho diela využitá k mocenským bojom. To 

výborne ilustruje veľká diskusia o „slovenskosti“ jeho diela a tiež jeho samotného v spore, ktorý 

prebehol v novinách v súvislosti s jeho výstavou v Bratislave v roku 1924. Tento spor mal korene 

v novej geopolitickej situácii, v ktorej sa územie Slovenska ocitlo po prvej svetovej vojne. 

Vznikom Československa sa územie Slovenska ocitlo v novom štátnom celku. Jeho obyvateľstvu 

sa zo dňa na deň v rámci nového štátu zmenilo postavenie. Tí, čo sa hlásili k slovenskej 

národnosti sa z jednej z uhorských minorít stali súčasťou väčšinového štátotvorného „národa“ – 

Čechoslovákov. Zatiaľ čo z pozície českých elít bola idea čechoslovakizmu vnímaná ako 

dovŕšenie národného oslobodenia Čechov a Slovákov, ktoré vyústilo v spoločný štát, časť 

inteligencie (po vzniku Československa veľká časť maďarskej inteligencie a úradníctva z územia 

Slovenska emigrovala) na území Slovenska mala potrebu poukazovať na svojbytnosť 

slovenského národa (tzv. druhé národné obrodenie). V oblasti výtvarného umenia sa mnohí 

výtvarníci zamerali na hľadanie, či vytvorenie „národného slohu“, ktorý by zodpovedal 

reprezentačným požiadavkám novovzniknutého štátu. Avšak obyvateľstvo slovenskej časti 

republiky (inteligenicia) trpelo značnou krízou identity, túžiace vyrovnať sa nielen s tým, čo to 
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znamená byť „Čechoslovákom“ , ale predovšetkým po rokoch tzv. maďarizácie (od roku 1867) 

najmä s tým, čo je to byť „Slovákom“. Hľadanie „slovenskosti“, vymedzenie sa voči Maďarom, 

Čechom, ale i voči zvyšku Európy sa stalo po roku 1918 veľkou témou, ktorá samozrejme 

neobišla ani výtvarné umenie. Hľadanie toho „pravého slovenského“ umenia, ktoré by vyjadrilo 

„slovenskú podstatu“ v dvadsiatych a na začiatku tridsiatych rokov 20. storočia značne 

ovplyvnilo smerovanie nielen umenia, ale aj premýšľania o umení na Slovensku.  V spore, ktorý 

prebehol na stránkach slovenských periodík v roku 1924 sa národná identita Jaszuscha a jeho 

diela stala kameňom sváru, ktorý publikum, respektíve redaktorov novín rozdelil na dva tábory. 

Politické názory sa tak pevne prepojili s názorom na umenie. Mocenský boj medzi nimi mal 

priamy vplyv aj na interpretáciu Jaszuschovho diela. Boli mu prisudzované rôzne charakteristiky, 

ktoré si vzájomne protirečili. Antonymá charakterizujúce jeho dielo ako morálne/nemorálne, 

nemecké/slovenské, originálne/neoriginálne, filozofické/literárne atď. záviseli od príslušnosti 

autora k jednotlivému politickému táboru.       

 Národné nálepky boli dôležité aj neskôr, v období druhej svetovej vojny. Košice sa na 

základe Viedenskej arbitráže stali súčasťou Maďarska, ktoré k získanému územiu pristupovalo 

ako k územiu prinavrátenému. Tomu zodpovedala aj jeho politika ako voči obyvateľstvu tohto 

územia, tak aj voči zahraničiu. Preto vo veľkom usporadúvalo na tomto území krajinské výstavy, 

či vyslalo Antona Jaszuscha ako „maďarského“ umelca na Benátske bienále v roku 1940. 

Analýza textov k výstavám, či novinové články ukázali, že v tomto období sa vyzdvihovala jeho 

krajinárska tvorba a tiež výjavy z dedinského života, ktorým sa venoval v druhej polovici 

tridsiatych rokov. Tento posun záujmu bol v súlade s maďarskou kultúrnou politikou zameranou 

na totalitné Taliansko.           

 Krajinomaľba, či predmestské scény boli vyzdvihované aj na prelome päťdesiatych 

a šesťdesiatych rokov, kedy došlo k znovuobjaveniu Jaszuscha, ktorého nový záujem podnietil aj 

k ďalšej činnosti. V tomto období sa v jeho diele hľadali predovšetkým sociálne témy a dielo 

z prvej polovice dvadsiatych rokov sa interpretovalo ako kritika buržoázie.   

 Politické zmeny režimov takto prenikli do všetkých úrovní mocenských vzťahov, čím 

ovplyvnili prístup k interpretácii Jaszuschovho (a nielen jeho) diela, ktorá súčasne slúžila ako 

nástroj k dosiahnutiu či potvrdeniu mocenskej pozície interpretátora. Každá interpretácia tak 

vypovedá o politickej a spoločenskej situácii, ktoré sú niekedy priamo, niekedy latentne prítomné 

v každom prístupe k dielu umelca a prispievajú tak k tvorbe kontextu umeleckého diela, 

z ktorého autori píšuci v danej dobe nemôžu vykročiť, podobne ako autorka tejto práce nemôže 
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vykročiť zo svojho kontextu. Spätná revízia týchto kontextov nám umožňuje uvedomiť si tento 

fakt. Anton Jaszusch a jeho dielo sa takto stali nástrojmi mocenských vzťahov, čo ovplyvnilo ako 

jeho úspech (spor o „slovenskosť“ jeho umenia), tak aj smerovanie jeho tvorby (neúspech 

pražskej výstavy a nemožnosť vystavovať v zahraničí ho viedla ku konvenčnejším prácam nielen 

z existenčných dôvodov).    
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12. Anton Jaszusch: Po karnevale, 1932, olej, plátno, 61,5 x 70 cm. Šarišská galéria v Prešove 
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13. Anton Jaszusch: Slávnosť v Hrani, 1934, olej, plátno, 75 x 88 cm. Slovenská národná galéria 

 

14. Anton Jaszusch: Kolobeh života – Putovanie duší, 1958 – 1960, olej, plátno, 140 x 160 cm. 

Súkromná zbierka 
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                                      15. 

Anton Jaszusch: Kolobeh života – vývoj zeme, 1962, olej, plátno, 140 x 160 cm. Zbierka Prvej 

slovenskej investičnej skupiny 

 

16. Anton Jaszusch: Myšlienky, 1958 – 1960, olej, plátno, 138 x 160 cm. Súkromný majetok 
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17. Anton Jaszusch: Umelcovo vyznanie (Moji predchodcovia), 1920 – 1924 (zničené 

požiarom). Východoslovenská galéria 

 

18. Anton Jaszusch: Pretvárka, 1958 – 1962, olej, 140 x 160 cm. Východoslovenská galéria 
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19. Anton Jaszusch: Posledný súd, okolo 1960, olej, kartón, 50,3 x 62,9 cm. Slovenská národná 

galéria  

 

20. Obrázky László Medgyesa uverejnené v článku Puf! Jaszusch je odhalený. In: Slovák VI, 

162, 18. júl 1924, 2. 
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21. Anton Jaszusch: Na kanóne, 1920 – 1924 (zničené požiarom). Východoslovenská galéria 

 

 

22. Andrej Kováčik: Nové gigantické umenie – alebo – košické Jasszuschove salámy sú 

najlepšie na celom svete. Jež. Humoristický časopis III, 5, 1924, 5 


