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Anotácia

Táto  bakalárska  práca  Podoby  národného  mýtu:  slovenská  maľba  tridsiatych

rokov  a  počas  druhej  svetovej  vojny  sa  zameriava  na  problematiku  utvárania

slovenského mýtu v maľbe medzivojnového obdobia 20. storočia s dôrazom na

30.  roky a  druhú svetovú  vojnu,  kedy zažil  tento  národný sloh  svoj  vrchol  a

následnú zásadnú premenu v časoch prvého Slovenského štátu. Cieľom práce je

zmapovať vývoj národného mýtu s dôrazom na kľúčové osobnosti tohto  obdobia

a poukázať na to, aké mal podoby a čo na ne vplývalo. Zároveň sa usiluje popísať

hlavné témy, ktoré slovenský mýtus zahŕňa, a poukázať na ich významy.

Kľúčové slová 

slovenský mýtus, národný sloh, národná maľba, slovenská moderna, Slovenský

štát

Abstract

This Bachelor thesis Forms of the national myth: Slovak painting of the 30’s and

during WWII  is focused on the issue of creating Slovak myth in painting in the

interwar period with an emphasis on 1930’s and World War II, when the national

style culminated and afterwards transformed in the time of the first Slovak state.

The aim of this work is overview of development process of national myth with

emphasis on key figures and description of  its different forms and influences.

Alongside is this work focused on description of the main topics that Slovak myth

include and highlight their meanings.
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1 Úvod

    V polovici  19.  storočia sa šíri  Európou mohutná revolučná vlna.  Búria sa

početné  národy,  ktoré  si   práve  začínajú  s  čoraz  väčšou  naliehavosťou

uvedomovať  potrebu  slobodne  sa  rozvíjať.  S  nebývalým záujmom objavujú  a

poznávajú vlastnú históriu, kultúru, umenie a zakladajú spolky, múzeá a ďalšie

združenia usilujúce o šírenie národného uvedomenia medzi širokými vrstvami. Je

to doba vlasteneckej eufórie, kedy romantizmus kriesi národný mýtus vediac, akú

veľkú mobilizačnú silu dokáže mať. Pre úspešnú revolúciu bolo nutné zjednotiť

ľud a dať mu pocit pospolitosti, pocit, že všetci sú jeden a ten istý národ, ktorého

spája  spoločná  minulosť  a  snáď  aj  budúcnosť.  Práve  v  19.  storočí  začínajú

moderné dejiny mýtu. Mýtus bol neoddeliteľnou súčasťou ľudského myslenia už

od  počiatkov  civilizácie,  no  postupne  jeho  prítomnosť  v  každodennom živote

ustala.  Až  romantizmu  vďačí  za  svoje  znovuzrodenie.  V  týchto  časoch  však

zároveň  dostáva  novú funkciu.  Národný  mýtus  potvrdzuje  starobylosť  národa,

dokladá  ju,  a  súčasne  vyzdvihuje  to,  čo  je  pre  všetkých  príslušníkov  určitej

národnosti spoločné, čo ich spája, čo je ich podstatou. Vývoj národných mýtov

mapovala veľká dvojdielna výstava  Mýty národov  v Berlíne.  Prvá časť z roku

1998 skúmala formovanie národov v 19. storočí a ich zakladateľské mýty, druhá z

rokov 2004-2005 sleduje premeny národných mýtov po roku 1945. Na tej bolo

zastúpené už aj Slovensko.

     Slovenský národ sa dočkal väčšej nezávislosti až po prvej svetovej vojne, keď

vzniká  Československá  republika.  Vtedy  získava  priestor  pre  vlastný  rozvoj  a

slovenský národný mýtus sa vzmáha s veľkou vervou. Osobitne v umení. Jeho

vytváranie sa stane hlavnou úlohou slovenského umenia tých čias. Naliehavo a s

vášňou sa umelci obracajú k tomu, čo pre nich predstavuje to príznačné slovenské.

K dedine, k prírode, k folklóru a ľudovej slovesnosti. Všetky tieto prvky dodávajú

medzivojnovej tvorbe špecifický výraz, ktorý zostáva v imaginácii a povedomí

ľudí  vyrastajúcich  v  slovenskej  kultúre  po  dlhé  generácie,  v  podstate  až  do

dnešných čias. 

    Táto práca sa preto venuje práve národnému mýtu v umení, konkrétne maľbe, v

30. rokoch a za druhej svetovej vojny. Tvorivé vzopätie v spomínanom období

bolo natoľko výrazné, že natrvalo poznamenalo predstavy o podobe a podstate

slovenskosti. Takýto vrchol národnej maľby sa už v slovenských dejinách umenia
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neopakoval.  Z  toho  dôvodu  sa  táto  práca  zameria  na  zmapovanie  vývoja

slovenského  mýtu  v  medzivojnovom  umení,  hlavne  v  období  30.  rokov,  a

následne za prvého Slovenského štátu, pričom sa sústredí na prehľad predných

tvorivých  osobností  a  ich  rôznych  prístupov  k  utváraniu  slovenského  mýtu.

Zároveň je jej cieľom poskytnúť komplexnejší náhľad na historickú aj výtvarnú

situáciu, v ktorej tento mýtus vznikal, a objasniť jeho podobu a významy, ktoré sa

za ňou ukrývajú. 

     Úvodom do problematiky je prvá kapitola filozofického rázu, ktorá sa venuje

mýtu zo všeobecného hľadiska.  Nasleduje kapitola  zaoberajúca sa historickým

kontextom doby. Snaží sa popísať celkový vývoj slovenskej spoločnosti v čase

Československej republiky a následne vojnového Slovenského štátu, s dôrazom na

jej politickú, ekonomickú aj kultúrnu situáciu. Táto kapitola zároveň predstavuje

úvod potrebný pre  pochopenie   problematiky  slovenského umenia  a  menovite

národného mýtu. 

     Ďalšia kapitola predstavuje prehľad o slovenskej výtvarnom umení, respektíve

maľbe, v priebehu skúmaného obdobia. Vyčleňuje zo základného prúdu jednotlivé

tendencie  medzivojnovej  a  vojnovej  tvorby  a  menuje  jej  základných

reprezentantov aj s krátkou charakteristikou ich diela. Začína sociálnou maľbou,

ktorá u mnohých autorov v počiatkoch vychádzala z dedičstva Košickej moderny,

pokračuje súhrnom tvorivých aktivít v prostredí Školy umeleckých remesiel, a 30.

roky  ukončuje  predstavením  nastupujúcej  Generácie  1909.  Umenie  za  druhej

svetovej  vojny  otvára  úvod  o  hlavných  znakoch  vojnovej  tvorby,  následne

aplikovaných  na  výtvarné  prejavy  konkrétnych  umelcov  Generácie  1909,

postupuje k aktivitám Avantgardy 38 a končí s Generáciou druhej svetovej vojny. 

      Štvrtá časť práce je už venovaná samotnému slovenskému mýtu. Pre uvedenie

do  problematiky  sa  však  navracia  až  do  19.  storočia,  konkrétne  do  doby

národoveckých hnutí,  kde poukazuje na počiatky národného mýtu v aktivitách

štúrovcov a s nimi spriaznených maliarov. Následne sa prehľad posúva na prelom

19. a 20. storočia, kedy sa o národný mýtus začínajú znovu zaujímať hlasisti, a

pokračuje  popisom  podoby  slovenského  mýtu,  ako  sa  sformoval  na  začiatku

medzivojnového umenia. Pre pochopenie tendencií národného slohu 30. rokov je

tiež  popísaná  tvorivá  činnosť  Martina  Benku  a  Gustava  Mallého  v

predchádzajúcom desaťročí, aby na ňu mohla nadviazať podkapitola o Benkových

nasledovníkoch aj  odporcoch. Obdobie druhej svetovej vojny je opäť popísané
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jednak obecne, no následne sa pristupuje ku starším a potom mladším generáciám

a ich tvorbe. Túto kapitolu nakoniec uzatvára zmienka o Skupine 29. augusta a o

tvorivých aktivitách tesne vojne, kedy sa národný mýtus opäť prebúdza.

   Posledná kapitola sa pokúša interpretovať slovenský mýtus daného obdobia z

hľadiska iracionalistickej filozofie, pričom sa snaží poukázať na podobnosti medzi

výtvarným umením a prózou naturizmu.

       Fundamentálny študijný materiál pre výtvarnú časť tejto práce tvorili novšie

prehľady Výtvarná moderna na Slovensku od Abelovského a Bajcurovej a Dejiny

slovenského výtvarného umenia  venované 20.  storočiu  z  produkcie  Slovenskej

národnej  galérie,  no  veľký  význam  mala  i  staršia  monumentálna  publikácia

Mariana Várossa Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Okrem týchto prehľadov

sú podstatné  tiež  monografické  práce  Karola  Vaculíka,  Ľudmily  Peterajovej  a

Kataríny  Bajcurovej.  O  mýtoch  slovenského  národa  píše  kolektív  historikov,

jazykovedcov či archeológov v knihe  Mýty naše slovenské. Táto podnetná práca

sprevádzala tiež  dôležitú výstavu Slovenskej národnej galérie z rokov 2005 a

2006 nazvanú Slovenský mýtus s rovnomenným katalógom vydaným pod vedením

Aurela  Hrabušického.  Výstava  sa  usiluje  pozrieť  na  problematiku  mýtov  v

slovenskej  histórii  s  nadhľadom  a  bez  pátosu  a  snaží  sa  zhodnotiť  aj  jeho

ideologické  a  politické  využitie  v  priebehu  rokov. Sústreďuje  sa  na  vývojový

prierez od počiatkov až po súčasnosť i s príkladmi najrecentnejších diel.
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2 Obecne o mýte

     Slovo mýtus má význam rozprávať. Súčasne je to však aj jeho funkcia – mýtus

rozpráva  o  minulosti,  pričom  prepája  minulosť  známu  a  archaickú  – tým

poukazuje na prapôvodný stav vecí a zjednocuje tak všednú skúsenosť s niečím

vyšším, kozmickým.1 Spojenie blízkej skutočnosti s  archaickým dávnovekom tak

dodáva legitimitu, zdôvodňuje a udáva terajšie a budúce usporiadanie vecí. Tento

fakt  si  povšimol  aj  Bronislaw  Malinowski  pri  svojom  výskume  pôvodného

obyvateľstva v Melanézii – mýtus určoval organizáciu spoločnosti, jej zákonitosti

aj  morálne  kvality.2 Mýtus  je  preto obrazným,  personifikovaným  svetovým

názorom3, ktorý formuluje celkové chápanie bytia a pôvodu, základného zmyslu

sveta i ľudského života 4 a ,,podáva obraz sveta v jednote, holisticky …. nárokuje

si  na  totálne  porozumenie  univerza“.5 Z  toho môžeme vyvodzovať,  že  mýtus

jednoducho predstavuje súbor obrazov, ktoré symbolicky pojednávajú o určitej

skutočnosti.  A ak  to  obrátime,  tak  mytológia  (ako súbor  mýtov)  nám zároveň

ukazuje  predstavu,  akú  si  vytvorila  sama  o  sebe  istá  skupina  ľudí.6 Takéto

chápanie už naznačuje, ako chápali národné mýty napríklad nemeckí romantickí

filozofi Schlegel alebo Schelling, ktorí v mytologických modeloch videli ,,ducha

národa“.  V  náväznosti  na  to  sa  začalo  uvažovať,  že  mýty  sú   súčasťou

kolektívneho myslenia a pretrvávajú v kultúrnej pamäti.7 To znamená, že mýty

prežívajú  v  každom  z  nás  ako  súčasť  kultúrneho  povedomia,  ako  príznak

príslušnosti k nejakej kultúre či národu a symbolicky formulujú to, čo všetkých

spája,  čo  majú  spoločné.  Prirodzene,  je  to  stále  predstava,  ktorá  nemusí  byť

skutočne  pravdivá.  Upozorňuje  na  to  tiež  Claude  Lévi-Strauss,  keď  vraví,  že

1 KRATOCHVÍL 1993 – Zdeněk KRATOCHVÍL: Mýtus, filosofie, věda I. a II., (Filosofie mezi

Homérem a Descartem). Praha 1993, 17.

2 STEBLIN-KAMENSKIJ 1984 – Michail Ivanovič STEBLIN-KAMENSKIJ: Mýtus a jeho svět.

Praha 1984. 20.

3 BRUGGER 1994 – Walter BRUGGER: Filosofický slovník. Praha 1994, 253.

4 BRUGGER 1994, 428.

5 Cit. MANNOVÁ 2005  -  Elena MANNOVÁ: Mýty nie sú slovenským špecifikom (Úvod). In:

KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ  2005  –  Eduard  KREKOVIČ/Elena

MANNOVÁ/Eva KREKOVIČOVÁ (ed.): Mýty naše slovenské. Bratislava 2005, 10. 

6 HRABUŠICKÝ 2007 – Aurel HRABUŠICKÝ: Slovenský mýtus: obraz Slovenska v umění 20.

století (kat. výstavy). Brno 2007, 7.

7 MANNOVÁ 2005, In: KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ 2005, 11.
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mýtus poskytuje ,,človeku ilúziu, že môže pochopiť vesmír a že vesmír aj chápe.

Je to, pravdaže, iba ilúzia.“8 

         Mytologické myslenie má niekoľko zásadných atribútov – je to myslenie

konkrétne, obrazné, silne prepojené s emocionálnou sférou a najmä je orientované

na ,,sakralizované ,,vzory“ hodné nápodoby“.  Navyše predstavuje určitú úroveň

abstrakcie, vďaka čomu sa stáva ideálnym médiom usilujúcim o objasnenie ťažko

uchopiteľných javov ako je narodenie či smrť. Prekračuje logické uvažovanie a

poskytuje človeku prístupnejšie a viac uspokojujúce vysvetlenie okolitého sveta.

Mýtus má teda emocionálny a intuitívny základ a práve preto predstavuje veľmi

silný mobilizačný prvok, ktorý dokáže pôsobiť na ľudí už od útleho veku.9 Navyše

je možné povedať, že mýtus dokáže zmeniť chaos v kozmos a navracia tak pocit

harmónie  a  jednoty, prajednoty  s  prírodou.  Je  podobenstvom,  prostredníctvom

ktorého  sa  človeku  zjavuje  jednota  s  najvnútornejším  základom  sveta.10 V

súvislosti  s  mytologickým  myslením  je  nutné  zmieniť  jednu  zo  základných

zložiek mýtu, ktorou je archetyp11. Mircea Eliade píše, že predmet je iba vtedy

reálny, keď napodobňuje alebo dokonca opakuje určitý archetyp. Preto všetko, čo

nemá nejaký vzor, je  zbavené  zmyslu,  nemá realitu.  Nasledovanie  archetypov

znamená opakovanie počiatočného činu, stotožnenie sa s ním. Týmto rituálom je

možné prekonať pozemský čas a navrátiť sa  do mýtickej doby. Je to posvätný akt,

ktorý človeka vytrháva z tohto smrteľného sveta a sprístupňuje mu posvätnú ríšu

povznášajúcu nad konečno.12 Mýtus tak znamená pečať večnosti, odhaľuje pravý

8 LÉVI-STRAUSS 1993 – Claude LÉVI-STRAUSS: Mýtus a význam. Bratislava 1993, 23.

9 MELETINSKIJ 1989 – Jeleazar Moisejevič MELETINSKIJ: Poetika mýtu. Praha 1989, 176-

179.

10 NIETZSCHE 2008 – Friedrich NIETZSCHE: Zrození tragédie. Praha 2008, 34-35.

11 Pojem archetyp  má  veľa  významov  a  jeho  výklad  sa  u  jednotlivých  mysliteľov, ktorí  sa

venovali mýtu, viac alebo menej líši. Samotné slovo pochádza z dvoch gréckych slov  arché =

počiatok a  typos = forma, vzor. S týmto pojmom sa vo filozofii stretávame už od antiky, Platón

chápal  archetyp  ako  ekvivalent  idey.  V kultúrnej  antropológii  sa  stretávame  s  výkladom,  že

archetypy predstavujú dávne zakladateľské konanie prvých hrdinov (polobohov, bohov) , ktoré

predstavuje  základ  spoločenského usporiadania  a  ktorý  je  neustále  oživovaný prostredníctvom

rituálov. Inak  chápal  archetyp  C.  G.  Jung,  ktorý  vo  svojom diele  Psyché  a  symbol označuje

archetypy za žijúce entity, ktoré predformujú posvätné idey a dominantné predstavy. Existujú a

priori v kolektívnom nevedomí. Viz. DUROZOI/ ROUSSEL 1994 – Gérard DUROZOI/ André

ROUSSEL: Filozofický slovník. Praha 1994, 17.

12 ELIADE 2009 – Mircea ELIADE: Mýtus o věčném návratu. Praha 2009, 36-37.
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metafyzický význam života.13 Tento proces Nietzsche poodkrýva v knihe Zrození

tragédie: ,,Jednotlivec je heroicky puzen k všeobecnu, pokouší sa překročiti okruh

individuace, chce sám býti jednotnou prabytostí světa, i zakusí onoho prvotního

rozporu, jenž ve věcech je utajen.“14 Prekročenie individuality a priblíženie sa ku

všeobecnu,  je  príznakom  toho,  ako  funguje  kolektívna  pamäť.  Jej

najpríznačnejšou vlastnosťou je, že je nehistorická, pretože v priebehu stáročí sa

všetky skutočné historické udalosti  a postavy modifikujú a podliehajú plynutiu

času aby sa nakoniec stali kategóriami a archetypmi, prispôsobujúc sa praformám

archaického  myslenia.  Tento  proces  preto  nabáda  k  analogickému  vnímaniu.

Eliade  to  nazýva  regeneráciou,  reaktualizáciou  mýtu,  ktorá  je  dobre  viditeľná

napríklad pri   novej  identifikácii  dávnovekého hrdinu so súčasným vládcom.15

Mýty majú trvalú štruktúru a hoci popisujú skutočnosti minulé, majú vplyv i na

prítomnosť  a  na  budúcnosť.16 Lévi-  Strauss  dopĺňa  toto  tvrdenie

prirovnaním:  ,,Nič  sa  tak  nepodobá  mýtickému  mysleniu  ako  politická

ideológia.“17 Úlohou mytologických symbolov je, aby sa individuálne chovanie

človeka  a  svetový  názor  navzájom  podporovali  v  jednotnom  systéme.  Mýtus

ozrejmuje usporiadanie v spoločnosti v súlade s predstavami konkrétnej kultúry –

jeho úlohou je, aby toto usporiadanie akcentoval.18  V náväznosti na to je potrebné

podotknúť,  že  medzi  mýtom  a  každou  kultúrou,  každým  národom,  je  veľmi

významná väzba,  o  ktorej  sa  Nietzsche  zmienil,  že  ,,bez  mýtu  přichází  každá

kultura o svou zdravou a tvůrčí přírodní sílu“.19 

    Týmto sa postupne dostávame k samotnému národnému mýtu, ktorým sa bude

zaoberať táto práca. Anthony D. Smith definuje národ ako ,,pomenovanú ľudskú

populáciu, ktorá zdieľa historické územie, spoločné mýty a historické spomienky,

širokú verejnú kultúru, spoločné hospodárstvo a spoločné právne založené práva

a  povinnosti  pre  všetkých  jej  členov“20.  Mýty  sú  teda  význačnou  súčasťou

13 NIETZSCHE 2008, 199.

14 Cit. NIETZSCHE 2008, 89.

15 ELIADE 2009, 38-44.

16 LÉVI-STRAUSS 2000 – Claude LÉVI-STRAUSS: Štrukturálna antropológia. Bratislava 2000,

218-219.

17 Cit. LÉVI-STRAUSS 2000, 219.

18 MELETENSKIJ 1989, 179.

19 Cit. NIETZSCHE 2008, 195.

20 Cit. SMITH 1991 – Anthony D. SMITH: National Identity. London 1991. podľa BALÁŽOVÁ

2003 – Jana BALÁŽOVÁ: Mýtizácia dejín z pohľadu ideológie nacionalizmu. In: FILOZOFIA
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sebaidentifikácie  určitého  národa,  ktorý  sa  prirodzene  usiluje  vymedziť  voči

ostatným národom podčiarknutím vlastných špecifík. Tieto špecifiká sú v podstate

isté  ,,stereotypy“,  typické  vlastnosti,  ktoré  môžeme  prirovnať  ku  archetypom,

neustále  oživovaným a  zdôrazňovaným najrôznejšími  prostriedkami  (napríklad

umením) akoby šlo o rituály. György Schöpflin chápe národný mýtus ako ,,súbor

presvedčení, obvykle existujúci ako narácia, ktorú spoločenstvo udržuje samo o

sebe“.21 Národné  mýty  teda  fungujú  nielen  ako  sebaidentifikácia  národa,  ako

prostriedok, ktorý nás navracia k naším koreňom, k nášmu pôvodu, a pozdvihuje

ľud do posvätnej večnosti, ale slúžia tiež ako naša sebareprezentácia. Nepôsobia

len smerom dovnútra na spoločnosť, ktorej sa priamo týkajú, no obracajú sa do

sveta a  snažia  sa svojmu okoliu tlmočiť obraz,  ktorý si  národ vytvoril  o sebe

samých. Národné mýty sú pre účinnú sebaidentifikáciu a sebaprezentáciu ideálne,

pretože ako bolo už zmienené,  pôsobia hlavne na emocionálnu stránku ľudí  a

zároveň  sú  zrozumiteľné  aj  pre  tie  najširšie  vrstvy  obyvateľstva.  Okrem toho

pracujú mýty s kolektívnou pamäťou ľudí, čo je zásadné pri ich mobilizácii. V

kolektívnej pamäti sa uchovávajú jednak spomienky na tzv. zlatý vek národa a

taktiež  na spoločné  územie,  ktoré  by  malo  konkrétnemu národu prislúchať  už

dávnych čias. 

     Zlatý vek je obdobie v histórii národa vyznačujúce sa blahobytom a rozkvetom

spoločnosti.  Je  položený  do  heroickej  minulosti  a  dokazuje  národnú

životaschopnosť a legitimitu, usiluje sa pozdvihovnúť národnú hrdosť. Hoci zlatý

vek rozpráva o dobách dávno stratených v čase, má význam aj pre budúcnosť,

pretože podnecuje vieru v to, že sa môže znovu opakovať.22 Zlatý vek bol v antike

chápaný  ako  čas,  kedy  bohovia  žili  vedno  s  bohmi23,  kým  prítomnosť  bola

chápaná ako doba úpadku. No verilo sa, že liekom na dekadenciu je očistenie,

teda katarzia – tou môže byť jednak náboženský obrad a taktiež umelecký prejav.

Kratochvíl o tom píše: ,,Filosofie také není jedinou ,,dcerou mýtu“; tou druhou,

starší a mýtu vernejší je poezie a ostatní umění.“24  Umenie tak môže byť tým

58, 2003, č. 10, 737.

21 Cit. SCHÖPFLIN 1997 – György  SCHÖPFLIN: The Functions of Myth and a Taxonomy of

Myths. In: HOSKING/ SCHÖPFLIN 1997 – Geoffrey HOSKING/  György  SCHÖPFLIN (ed.):

Myths and Nationhood. London 1997.  podľa  BALÁŽOVÁ 2003, 739.

22 BALÁŽOVÁ 2003, 740.

23 MANNOVÁ 2005, In: KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ 2005,  10.   

24 Cit. KRATOCHVÍL 1993, 23. 
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mostom, ktorý dokáže spojiť prítomnosť s mýtickými zlatými časmi, dokáže k

nim človeka priblížiť, navrátiť. Táto archaická doba je symbolom večnosti, spája

sa  v  nej  súčasnosť,  budúcnosť  a  minulosť.  Mýtus  sa  vďaka  umeniu   stáva

monumentom, pamätníkom zlatých čias národa.

      Mýtus má však svoje ukotvenie nielen v čase, ale aj v priestore. V kolektívnej

pamäti  národa  je  rovnako  zásadné  územie,  ktoré  v  hlbokej  minulosti  osídlili,

udatne  bránili  a  zveľaďovali  prapredkovia.  ,,Toto  teritórium  už  nie  je  len

geograficky  vymedzeným  územím,  je  domovinou,  vlasťou  so  špecifickým

symbolickým  významom.  Je  nedotknuteľné.“25 Obyvatelia  splynuli  so  svojou

zemou,  začali  ju  vnímať  ako  súčasť  svojho  dedičstva,  ktoré  ich  spája  s  ich

počiatkom. Mnohé miesta – vrchy, rieky, jazerá, plesá – sú opradené legendami a

povesťami, sú súčasťou piesní a príbehov, sú zachytávané maliarmi, fotografmi,

filmármi.   Už nejde o územie,  ale o domov, rodnú hrudu, ktorá do národného

mýtu vstupuje ako hrdý symbol.26

25 Cit. BALÁŽOVÁ 2003, 740.

26 BALÁŽOVÁ 2003, 740.
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3 Historický kontext na Slovensku v medzivojnovom období a za 2.

svetovej vojny

3.1 Demokratické začiatky v ČSR

   Z dnešného pohľadu dospela slovenská spoločnosť v rokoch 1918 až 1938  k

značnému  posunu  a  rýchlo  sa  po  vzniku  prvej  Československej  republiky

modernizovala.27 Na  počiatku  bola  rozhodujúca  predovšetkým  obroda  a

demokratizácia školstva, ktoré sa pomaly slovakizovalo, hoci jeho sekularizácia a

zoštátňovanie   nezostalo  bez  negatívnej  odozvy  zo  strany  cirkvi.  Založenie

univerzity, rastúci počet škôl rôzneho stupňa a zamerania, budovanie knižníc v

mestách aj na vidieku, vzdelávacia aktivita spolkov – to všetko podmienilo zrod

prvých  poprevratových  generácií  Slovákov,  ktorí  začínajú  aktívne  pôsobiť  v

medzivojnovom období.28 Prostredníctvom Prahy sa dostávajú na Slovensko nové

vedecké poznatky, umelecké štýly či hudobné žánre, ktoré významne inšpirovali

aj  miestnu produkciu.29 Zároveň mladá slovenská inteligencia hojne cestuje do

zahraničia,  hlavne  do Paríža,  kde  naberá  dôležité  impulzy  pre  vlastnú  tvorbu.

Budujú sa divadlá, kiná, rozhlas, vznikajú kultúrne inštitúcie. Rozširuje sa počet

periodík vychádzajúcich v slovenskom jazyku, pričom veľká časť z nich patrila

politickým  stranám  propagujúcim  tak  aj  svoju  činnosť.30 Zakladajú  sa  nové

spolky,  v  rámci  výtvarného  umenia  to  boli  Spolok  slovenských  umelcov,

Umelecká  beseda  slovenská  a  mladšie  Združenie  slovenských  umelcov.31 Na

Slovensku sa  postupne formuje vlastná elita, ktorá sa v ďalších rokoch výrazne

podieľa na procese národného uvedomenia. Napriek tomu je však v spoločnosti

významná  najmä  maďarská,  nemecká,  židovská  a  česká  inteligencia.  Na

slovenskom území žije po prvej svetovej vojne množstvo národnostných menšín,

okrem spomenutých Maďarov, Nemcov a Židov aj  Rusíni  a Ukrajinci.  No ich

27 LIPTÁK 2003a – Ľubomír  LIPTÁK: Slovensko medzi vojnami. In: MANNOVÁ 2003 – Elena

MANNOVÁ (ed.):  Krátke dejiny Slovenska. Bratislava 2003, 279. 

28 BARTLOVÁ  2007  –  Alena  BARTLOVÁ:  Slovensko  v  novom  štáte.  In:

LONDÁK/JAKSICSOVÁ  2007  –  Miroslav  LONDÁK  /  Vlasta  JAKSICSOVÁ  (ed.):  Dejiny

Slovenska: dátumy, udalosti, osobnosti. Bratislava 2007, 361. 

29 BARTLOVÁ 2007, In: LONDÁK/JAKSICSOVÁ 2007, 356.

30 BARTLOVÁ 2007, In: LONDÁK/JAKSICSOVÁ 2007,  360-362. 

31 BAKOŠ 1982 – Oliver BAKOŠ: Ladislav Čemický. Bratislava 1982, 11.
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podiel  medzi  elitou,  predovšetkým  u  prvých  troch  národností,  bol

nezanedbateľný.32 Majorita  obyvateľstva  sa  však  venovala  tradične

poľnohospodárstvu a v horskom prostredí drevárskemu priemyslu,  naďalej tiež

prevládal život na vidieku, ktorý sa ani po prevrate nestáva iným a zostáva verný

hlboko  zakoreneným  tradíciám.  Naproti  tomu  mestá  prešli  dosť  význačnou

premenou, keďže sa väčšina z nich stáva administratívno-správnym, politickým,

ekonomickým,  vzdelávacím  i  kultúrnym  centrom.  Z  toho  tiež  vyplýva,  že  sa

intenzívne buduje nová infraštruktúra,  okrem základnej občianskej vybavenosti

vznikajú tiež detské ihriská, športoviská alebo centrá kultúry. Tomuto vývoju sa

prispôsobuje i životný štýl, ktorý nie je tak nemenný ako na dedine.33 Všetky tieto

reformy  boli  behom  na  dlhú  trať  a  začiatky  boli  najmä  kvôli  nedostatku

prostriedkov a kvalifikovanej pracovnej sily veľmi zložité, ale výsledkom bolo

vybudovanie pevnej siete škôl, osvetových či športových centier, ktoré posunuli

slovenskú spoločnosť značne dopredu a dali jej celistvé štruktúry.34 

     No  hoci  bol  kultúrny  a  vzdelávací  evolučný  proces  na  Slovensku

progresívny35,  ekonomiky  území  zlúčených  v  Československom  štáte  boli  na

odlišnej úrovni a rozdiel medzi nimi bolo náročné preklenúť, pretože ich charakter

bol dosť odlišný – Slovensko bolo založené prevažne agrárne, kým české kraje

boli  omnoho  viac  industrializované.36 Rozvoj  tiež  brzdili  hospodárske  krízy.

Prvýkrát sa ich skázonosný vplyv ohlásil hneď po pár rokoch od vzniku Prvej

republiky. Následkom toho emigrovali veľké masy ľudí do zahraničia, najmä z

tzv. hladových  dolín. Tí, čo zostali, vyjadrili svoju nespokojnosť vo voľbách v

roku  1925  tým,  že  vo  veľkej  miere  hlasovali  za  opozičné  politické  strany.  37

Napriek  tomu,  že  pomery  (predovšetkým  v  dedinskom  prostredí)  boli

pravdepodobne rovnako neľahké ako pred  vojnou,  v  demokracii  mali  osudom

skúšaní robotníci a roľníci viacero možností sociálnej mobilizácie, čo sa prejavilo

vo zvýšenom počte štrajkov, protestov aj odborových organizácií. To bol dôležitý

podnet k  zavedeniu sociálnych zákonov stanovujúcich napríklad osemhodinovú

pracovnú  dobu,  podporu  v  nezamestnanosti  či  kolektívne  vyjednávanie  so

32 LIPTÁK 2003a, In: MANNOVÁ 2003, 275. 

33 BARTLOVÁ 2007, In: LONDÁK/JAKSICSOVÁ 2007, 359.  

34 LIPTÁK 2003a In: MANNOVÁ 2003, 283. 

35 LIPTÁK 2003a, In: MANNOVÁ 2003, 274.

36 LIPTÁK 2003a , In: MANNOVÁ 2003, 268.

37 BARTLOVÁ 2007, In: LONDÁK/JAKSICSOVÁ 2007, 362. 
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zamestnávateľom. Vďaka tomu sa zvýšilo sebavedomie robotníckej triedy a došlo

k zníženiu vykorisťovania zamestnancov.38 Situácia sa tak v nasledujúcich rokoch

zlepšila a priniesla aj hospodársky rozmach. 

3.2 Začiatok krízy

   Prosperita však netrvala veľmi dlho. Na konci dvadsiatych rokov, keď sa po

prvotných ťažkostiach začal štát sľubne rozvíjať, zasiahla Slovensko agrárna kríza

vyvolaná  celosvetovým  hospodárskym  prepadom.39 Bol  to  bolestný  úder  pre

krajinu,  ktorá  bola  tradične  predovšetkým  rurálna  a  v  ktorej  pracovalo  60%

obyvateľov  v  poľnohospodárstve  a  lesníctve.40 Veľký  pokles  zaznamenalo

drevárstvo, čo malo značný sociálny dopad, keďže polovica robotníkov na pílach

tak zostala bez práce. Najviac trpeli horské oblasti, kde toto odvetvie znamenalo

najčastejší  zdroj  obživy.  Vysoká  nezamestnanosť  bola  tiež  medzi  roľníkmi

cestujúcimi každoročne na sezónne práce do Čiech, Francúzska či Rakúska.  V

štáte sa hromadili davy odkázané iba na potravinové poukážky a dobročinnosť.

Bola  nutná reštrukturalizácia  hospodárstva orientujúceho sa viac  na priemysel,

pričom prvé kroky boli realizované po roku 1933, kedy sa dostal v Nemecku k

moci Hitler. V nasledujúcich mesiacoch prebieha v Československu posilňovanie

obrany  a  začínajú  sa  stavať  početné  zbrojárske  závody.  Rozširuje  sa  aj

stavebníctvo,  keďže  je  potrebné  vystavať  nové  kasárne,  letiská,  sklady.  Tieto

aktivity však veľké hospodárske problémy Slovenska vyriešili iba z malej časti.41

Hoci  vznikli  pracovné  miesta,  krajina  mala  i  naďalej  poľnohospodársky ráz  a

roľnícke rodiny tak trpeli pod tlakom početných exekúcií.42 Na mnohých miestach

prebiehali štrajky a demonštrácie, častokrát krvavo potlačené.43 Bieda a úpadok sa

odrazila aj v politickej situácii. Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS), ktorá

dominovala  medzi  slovenskými  stranami  už  od  polovice  20.  rokov, získava  v

týchto  rokoch  najvýznamnejšiu  pozíciu  a  bude  mať  rozhodujúcu  úlohu  pri

nasledujúcich udalostiach.  Jej  predchodcami boli  ľudové a  kresťansko-sociálne

hnutia,  no  okrem  konfesionálnych  problémov  sa  strana  čoskoro  vo  svojom

38 LIPTÁK 2003a , In: MANNOVÁ 2003, 273-274.

39 LIPTÁK 2003a, In: MANNOVÁ 2003, 276.

40 LIPTÁK 2003a , In: MANNOVÁ 2003, 268.

41 LIPTÁK 2003a, In: MANNOVÁ 2003, 277.

42 BARTLOVÁ 2007, In: LONDÁK/JAKSICSOVÁ 2007, 363.

43 LIPTÁK 2003a , In: MANNOVÁ 2003, 278.
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programe zaoberá tiež národnou otázkou.  Už v roku 1922 predložila HSĽS v

parlamente návrh požadujúci autonómiu Slovenska ako najúčinnejšie riešenie pre

jeho sociálne súženia.44 V tom čase sa síce návrh nakoniec nerealizuje,  ale  po

hospodárskej  kríze  v  30.  rokoch  sa  jeho  požiadavky  dostávajú  opäť  k  slovu.

Strana  už  má  medzi  svojimi  vodcami  nielen  dlhoročného  predsedu  Andreja

Hlinku,  no nastupujú i  politici  novej  generácie  ako Jozef  Tiso či  Karol  Sidor.

Dochádza k väčšej radikalizácii, umocňuje sa antisemitizmus a vo zvýšenej miere

sa kritizuje  pražský centralizmus, teda sústredenie všetkých štátnych inštitúcií v

hlavnom  meste.  Šíria  sa  protičeské  názory  a  poukazuje  sa  na  vysoký  počet

Čechov na úradoch alebo v školstve, kým Slováci na dôležitých postoch sú skôr v

minorite.45 Obyvateľstvo sa ako aj v predchádzajúcej kríze tak i teraz vo voľbách

prikláňa  okrem  najmocnejšej  HSĽS  tiež  k  ďalším  opozičným  stranám,  ktoré

svorne vláde vyčítali, že nebola schopná vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu.46 

3.3 Za blížiacej sa vojny

  Nástup Hitlera k moci znamenal pre Československo začiatok naozaj krušných

chvíľ. Ťažká hospodárska situácia sa prejavila nielen vo vyostrených postojoch

Slovákov, ale  aj  v  situácií  v  českých  Sudetoch.  Na  pohraničné  kraje  doľahla

hlboká nezamestnanosť a s ňou zúfalstvo. Avšak hneď v bezprostrednej blízkosti

od nich v Nemecku bojoval Hitler s nezamestnanosťou účinne a rýchlo. To bol

dôvod,  prečo  v  roku  1935  zvíťazil   v  týchto  oblastiach  vo  voľbách

Sudetonemecký vlastenecký front, ktorý sa postupne stal dôležitým Hitlerovým

nástrojom.47 To už Československo zreteľne cítilo ohrozenie zo strany Nemecka a

v roku volieb podpisuje spojeneckú zmluvu s Francúzskom a Sovietskym zväzom.

Následne začína s mobilizáciou obrany a stavbou pohraničných opevnení.48 Hoci

obyvatelia  slovenských  území  obranu  podporovali  kvôli  obave  zo  strany

Maďarska,  hlasy  požadujúce  autonómiu  ba  až  federáciu  silneli.  Národnostné

problémy  vyvolané  i  existenciálnymi  ťažkosťami  vyvrcholili  Mníchovskou

44 LIPTÁK 2003a, In: MANNOVÁ 2003,  271.

45 LIPTÁK 2003a , In: MANNOVÁ 2003, 279.

46 Na Slovensku pôsobili viaceré politické strany, pričom najviac podpory mali okrem HSĽS aj

Komunistická   strana,  Katolícka  Lidová strana,  Slovenská  národná strana  a hlavne Slovenská

agrárna strana. Pre viac informácií viz. LIPTÁK 2011 – Ľubomír LIPTÁK: 2217 dní: Slovensko v

čase druhej svetovej vojny. Bratislava 2011, 39- 40.

47 LIPTÁK 2003a , In: MANNOVÁ 2003, 279.

48 LIPTÁK 2003a , In: MANNOVÁ 2003, 280.
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dohodou z 29. septembra 1938, ktorá bola uskutočnená len polroka po pripojení

Rakúska k nemeckej ríši v marci toho istého roku.49  Československo sa ocitá v

nezávideniahodnej situácii a v obrane voči Nemecku je úplne bezbranné.50 Len

pár  dní  po  Mníchove,  6.  októbra,  vyhlási  výbor  HSĽS  v  Žiline  autonómiu

Slovenska, ktorú vzápätí akceptuje aj pražská vláda. V tom čase už v čele strany

nestojí nedávno zosnulý Andrej Hlinka, ale nový líder Jozef Tiso.51 Po mnohých

peripetiách  sa  práve  on  stane  hlavou  samostatného  slovenského štátu,  ktorého

vznik  bol  oznámený  14.  marca  1939,  len  niekoľko  mesiacov  po  nadobudnutí

autonómie.52 České  územie  zároveň  po  podpísaní  prijímacieho  dokumentu

prezidentom  Emilom  Háchom  pripadlo  do  rúk  Nemcom,  čím  tu  začína   éra

protektorátu.53 

3.4 Slovenská republika 1939- 1945

     Prvý slovenský  štát nemal podobu dnešného Slovenska, jeho územie bolo

poznateľne  menšie  kvôli  nárokom Poľska  na  severné  a  Maďarska  na  južné  a

východné oblasti.  Krajina bola obývaná viac ako 2 a pol miliónmi obyvateľov,

mala všetky štátne inštitúcie aj  symboly a bola uznaná ako samostatný štát  27

vtedajšími mocnosťami.  54 Presadil sa autoritársky politický režim  a vládnucou

stranou sa stala Hlinkova slovenská ľudová strana, ktorej vodcom bol prezident

Jozef Tiso.55 Rozhodujúcim faktorom pri formovaní budúceho charakteru mladej

krajiny bol silný nemecký vplyv – Slovensko sa tak rodilo ako národný štát.

     V septembri roku 1939, šesť mesiacov po osamostatnení, vypukla v Európe

druhá svetová vojna, no na Slovensku prevládala ,,zakladateľská a budovateľská

nálada“. Záujem sa sústreďoval na organizáciu krajiny a pripravoval sa na časy

po vojne, po víťazstve Nemecka.  Oficiálna propaganda vykresľovala slovenský

štát ako: ,,ostrov pokoja v rozbúrenom mori vojnovej Európy.“ 56 Tieto vyhlásenia

však neodzrkadľovali skutočnosť. Obmedzovanie  miery pôsobnosti  maďarskej či

49 LIPTÁK  2011  –  Ľubomír  LIPTÁK:  2217  dní:  Slovensko  v  čase  druhej  svetovej  vojny.

Bratislava 2011, 27.

50 LIPTÁK 2003a , In: MANNOVÁ 2003, 280.
51 LIPTÁK 2011, 36.
52 LIPTÁK 2011, 55.
53 LIPTÁK 2011, 39.
54 LIPTÁK 2003a, In: MANNOVÁ 2003, 284.

55 LIPTÁK 2003b – Ľubomír LIPTÁK: Slovenská republika 1939-1945. In: MANNOVÁ 2003,

286.  

56 LETZ 2012 – Róbert LETZ: Slovenské dejiny. V, 1938-1945. Bratislava 2012, 178. 
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českej národnostnej menšiny, aj prenasledovanie a deportácia Židov boli tragickou

súčasťou vojnovej  reality.57 Dôsledkom autoritárskeho režimu existovali  nielen

perzekúcie na základe rasy a národnosti, no i kvôli politickej orientácii. Represie

sa tak týkali všetkých, ktorí sa stavali do opozície voči vtedajšiemu politickému

usporiadaniu. Z týchto dôvodov boli ako prví zadržaní poslanci bývalých strán,

napríklad  Slovenskej  agrárnej  strany  či  Slovenskej  národnej  strany, neskôr  po

začatí  vojny  proti  Sovietskemu  zväzu  hlavne  komunisti.58 Ovzdušie  v  prvom

Slovenskom štáte  bolo preto značne napäté a  vláda mala početných odporcov.

Mnohí  z  nich  sa  združovali  v  odbojových  skupinách,  ktoré  fungovali  jednak

priamo na Slovensku, ale aj  v zahraničí59 a  udržiavali  medzi sebou intenzívnu

komunikáciu.  Napriek  tomu  je  však  možné  rozoznať  vnútorný  rozpor  v  ich

orientácii  na  politiku  západnú  a  sovietsku.  No  všetkých  spájal  nesúhlas  s

autoritatívnym  režimom,  závislosťou  od  Nemecka,  absenciou  opozície  a  s

neustálym prenasledovaním nepohodlných osôb a ľudí iných národností či rasy.60

Odboj  v  priebehu  vojny  naberal  na  sile,  na  čo  Nemci  nakoniec  reagovali

vojenskou intervenciou  dňa 29. 8. 1944.61 Vzápätí vypuklo Slovenské národné

povstanie, no po dvoch mesiacoch skončilo vojenskou porážkou.62 

    Po  hospodárskej  stránke  však  Slovensko  zaznamenalo  i  mnohé  úspechy.

Založili  sa  stovky  nových  priemyselných  podnikov  a  to  aj  vďaka  schopným

národohospodárom  – hoci  tí  nepatrili  do  vládnucej  strany  a  ani  sa  s  ňou

nestotožňovali  – boli  skôr  akceptovaní  umiernenejším  krídlom.  Pod  vplyvom

tohto vývoja sa zvyšoval podiel obyvateľstva zamestnaného v priemysle. Mzdy

rástli a s nimi aj úroveň života. No na trhu chýbalo čoraz viac základných potravín

a s tým prichádzali  aj  prvé obmedzenia pre potravinové zásoby v domácnosti.

Situácia so zásobovaním však bola aj tak lepšia ako v okolitých krajinách a ľudia

sa usilovali ukrývať prebytok, aby nemusel byť odvezený do Nemecka.63  

57 Podrobnejšie  píšu  o  týchto  smutných  udalostiach  Elena  Mannová  v  Krátkych  dejinách

Slovenska a Róbert Letz v Slovenských dejinách V.

58 LETZ 2012, 128-129.
59 Zahraničný odboj sa realizoval predovšetkým vo Francúzsku, Veľkej Británii a USA. Bližšie

popisuje  problematiku  slovenského  odboja  za  druhej  svetovej  vojny  Róbert  Letz  v  knihe

Slovenské dejiny V, viz. 239- 266.
60 LETZ 2012, 236.
61 LETZ 2012, 291.
62 LETZ 2012, 320.
63 LETZ 2012, 229-233.
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    Kultúrny  život  zostával  vo  svojich  aktivitách  pokojný,  aj  napriek  úsiliam

vládnucej strany o jeho väčšiu (úplnú) kontrolu. Potvrdzujú to tiež slová Vlada

Clementisa, slovenského intelektuála sídliaceho počas vojny v exile v Londýne:,,

usmernenie  kultúrneho  života  na  Slovensku  nedosiahlo  takého  stupňa,  aby

slovenský spisovateľ, slovenský vedec stál pred voľbou: buď sa dať do služieb,

vodcovstva  nového  Slovenska‘ – alebo  sa  vzdať  tvorivej  činnosti.  V  deravom

totalizme  slovenského  národného  socializmu  zostalo  pre  nich  dosť  možností

vytrvať v službách ducha.“64 Hoci boli  odstránené viaceré knihy s nevhodným

obsahom, hlavne tie propagujúce čechoslovakizmus a marxizmus, školstvu, najmä

vysokoškolskému, sa darilo. Už existujúca Univerzita Komenského v Bratislave

bola premenovaná na Slovenskú univerzitu, pričom v tomto období mala 6 fakúlt:

filozofickú, právnickú, lekársku, prírodovedeckú, rímskokatolícku a evanjelickú.

Popri  nej   fungovali  ešte  Vysoká  škola  obchodná,  Vysoká  škola  vojenská  a

Slovenská vysoká škola technická. Všetky sídlili v Bratislave. Rozvoj  zasiahol

pozitívne aj vedu, dôležitým impulzom bolo založenie Slovenskej akadémie vied

a  umení,  ktorá  sa  stala  konkurenčným  pracoviskom  Matice  slovenskej  v

Martine.65 Tieto inštitúcie sa zaslúžili taktiež o osvetovú činnosť a Matica úspešne

vzdorovala v časoch Slovenského štátu snahám o väčšie prepojenie s HSĽS či

vyradenie viacerých literárnych titulov z knižníc.  V roku 1943 vzniká  v rámci

Slovenského múzea Slovenská galéria,  v  poradí  druhá po martinskej  Národnej

galérii  slovenskej.  V tejto  dobe  funguje  i  Slovenské  národné  divadlo  (SND),

ktorého  šéfom  bol  pomerne  konzervatívny  Janko  Borodáč.  Pre  SND  vytvára

hudobný  skladateľ  Eugen  Suchoň  prvú  slovenskú  národnú  operu  na  motívy

novely  Za  vyšným  mlynom  Mila  Urbana  s  názvom  Krútňava.  Sú  položené

základy  filmovej  tvorby  – spočiatku  vzniká  spravodajský  týždenník  Nástup  a

kultúrny  mesačník  Lúč,  oba  premietané  na  začiatku  filmových  predstavení.  V

rámci  Nástupu  bolo  prezentovaných  niekoľko  propagandistických  snímkov,

napríklad  Od Tatier po Azovské more  od Ivana Júliusa Kovačeviča.  Popri tejto

produkcii  však  vznikali  aj  diela  dokumentárneho  charakteru  zamerané  na

slovenský  folklór  a  prírodu66,  do  tejto  skupiny  patrí  medzi  inými  aj  ešte

medzivojnový film  Zem spieva  od Karla Plicku zachytávajúci vidiecky život a

64 Cit. LETZ 2012, 206.

65 LETZ 2012, 207-209.

66 LETZ 2012, 212-216.
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kolobeh prírody67, z ktorého vychádzali ďalší autori vojnovej éry, napríklad Pavol

Bielik  alebo  Eugen  Mateička.68 Knižná  produkcia  bola  veľmi  bohatá,  keďže

verejnosť  sa  o  ňu   intenzívne  zaujímala.  Vydávalo  sa  mnoho  publikácií  zo

zahraničia,  pričom  dôležité  bolo,  že  trh  nebol  zaťažený  obmedzeniami  a

nesústredil  sa  výlučne  na  diela  pochádzajúce  od  vojnových  spojencov.  V

súvislosti  s  plodnou  tvorbou  učinila  pokrok  aj  literárna  kritika.69 Pre  rozvoj

výtvarného  umenia  malo  zase  veľký  význam  založenie  prvej  vzdelávacej

inštitúcie. Bolo ňou Oddelenie kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole

technickej,  kde  pôsobil  Martin  Benka,  Ján  Koniarek,  Gustáv  Mallý  či  Ján

Mudroch.70 Problémom  však  bolo,  že  toto  štúdium  sa  zameriavalo  najmä  na

prípravu  stredoškolských  učiteľov  kreslenia,  čo  prirodzene  nepostačovalo  ako

vhodné vzdelanie pre budúcich výtvarníkov. Zároveň sa  na tejto katedre veľmi

často  menili  vyučujúci  pedagógovia,  zotrval  iba  sochár  Kostka.  No  i  napriek

ťažkým podmienkam sa Oddelenie kreslenia a maľovania významne podieľalo na

budovaní  prvej  na  Slovensku  školenej  výtvarnej  generácie.71 Mapovaniu

kultúrneho diania sa venovalo niekoľko periodík. Časopis  Elán  vydával Spolok

slovenských  spisovateľov  a  bol  najdôležitejšou  platformou  dobovej  kultúry.

Ďalšie  významné  boli  Slovenské  pohľady,  ktoré  mali  viac  tradičný  charakter,

evanjelická Tvorba a katolícka Kultúra.72 

    Prevažná časť umeleckej scény sa neznížila k propagande, i keď niekoľko jej

postáv  sa  do  politického  diania  predsalen  zapojilo.  Angažovaným  bol  hlavne

spisovateľ Tido J. Gašpar, ktorý zastával post šéfa Úradu propagandy. Podpísal sa

tiež  pod  viaceré  manifesty  vyjadrujúce  pozitívne  stanovisko  k  národnému

socializmu a odpor voči odboju a SNP. Tie však nemali  na kultúrnu verejnosť

žiaden výraznejší vplyv. 73 

67 MACEK 1992 – Václav MACEK:  K dejinám slovenského dokumentárneho filmu. Bratislava

1992, 17.

68 MACEK 1992, 23.

69 LETZ 2012, 213.

70 LETZ 2012, 216-217.

71 VÁROSS 1960 – Marian VÁROSS: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960,

30.

72 LETZ 2012, 215.

73 LETZ 2012, 217-219.
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4 Výtvarná situácia na Slovensku od 30.  rokov do konca druhej

svetovej vojny

4.1 Úvod 

     Pre rozvoj výtvarného umenia na Slovensku v 30. a 40. rokoch je zlomovým

bodom rok 1928. Práve vtedy totiž dochádza k zavŕšeniu Košickej moderny, ktorá

ukončila  svoje slávne obdobie smrťou jej  dôležitého predstaviteľa Konštantína

Bauera74, vrcholí monumentálne a heroické obdobie Martina Benku a je založená

Škola  umeleckých  remesiel  (ŠUR)  v  Bratislave.75 Tieto  tri  udalosti  vyznačujú

základné orientácie, ktorými sa bude slovenská tvorba uberať. Košická moderna

podnietila  rozmach  sociálnej  a  mestskej  tematiky,  v  Bratislave  sa  šírili

najpokrokovejšie  avantgardné  smery,  kým  v  prostredí  slovenských  hôr  a  jej

dediniek umelci  skúmali podstatu slovenskosti. (O rozvoji tzv. slovenského mýtu

v skúmanom období bude spomenuté podrobnejšie v nasledujúcej kapitole.) So

začiatkom 30. rokov sa tiež začína prejavovať väčšia myšlienková rôznorodosť,

súvisiaca  s  bližším  kontaktom  s  Európou.  Vďaka  tomu  mohli  umelci  poznať

širokú  škálu  nových  výrazových  metód.  Vplyv  zahraničného  umenia  však

neznamenal odklon od slovenskej tematiky, ale naopak ešte väčší záujem o ňu -

domáca  produkcia  nadobúda  hlbší  výraz  a  zbavuje  sa  svojej  ilustratívnosti.

Navyše v súvislosti s nastupujúcou hospodárskou krízou sa kladie zvýšený dôraz i

na sociálne námety a to  už nielen z prostredia vidieka, ale aj miest.76

4.2 Dedičstvo Košickej moderny a podoby sociálnej maľby 30. rokov

      Moderna, ktorá sa zrodila na východe Slovenska, sa v tomto období zaslúžila

o  rozšírenie  senzualizmu  a  civilizmu  vo  výtvarnom  umení.  Košice  sa  v

dvadsiatych  rokoch  stali  útočiskom  pre  maďarských,  nemeckých  a  českých

ľavicových azylantov, tí síce spolu s miestnymi mladými umelcami nevytvorili

ucelenú  skupinu,  no  veľká  časť  z  nich  bola  svojím  vlastným  individuálnym

74 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997 – Ján ABELOVSKÝ / Katarína BAJCUROVÁ: Výtvarná

moderna Slovenska: maliarstvo a sochárstvo 1890-1949. Bratislava 1997, 186.

75 ABELOVSKÝ  2000a  –  Ján   ABELOVSKÝ:  Príklad  stredoeurópskej  moderny  –  medzi

provincionalitou domácej tradície a utópiami výtvarných avantgárd. In: RUSINOVÁ 2000 – Zora

RUSINOVÁ (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava 2000, 15. 

76 VÁROSS 1960, 22.
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spôsobom  zasiahnutá  ,,novoklasicisticky  modulovaným  cézanizmom  a

symbolistickým  orfizmom“  vychádzajúcimi  z  ,,košickej  formulácie  secesného

expresionizmu a poetiky sociálneho umenia“.77    V týchto podmienkach sa tu tak

na  začiatku  20.  rokov  objavuje  prvý  prejav  moderny  rozvíjajúci  sa  najmä  v

okruhu  školy  Eugena  Króna.  S  príchodom tridsiatych  rokov   však  existencia

fenoménu nazvaného Košická moderna končí. No i v týchto časoch zostáva jej

odkaz živý v tvorbe Kolomana Sokola,  Júliusa Jakobyho, Edmunda Gwerka a

nepriamo i u Imricha Weinera-Kráľa.78 Maľba  nasledovníkov tohto prúdu smeruje

k civilnejšiemu podaniu a sociálnej citlivosti.79

      Koloman Sokol (1902-2003) nadviazal spojenie s košickou modernou vo

svojich začiatkoch, kedy tu krátko študoval u Eugena Króna, neskôr na dlhé roky

zo  Slovenska  odišiel.  Jeho  sociálna  grafika  sa  vyhýbala  sentimentalite  či

melanchólii  a  uprednostňovala  silný  naturalizmus,  karikatúrnosť,  sarkazmus.

Ústredným námetom sa v jeho tvorbe stala ľudská bieda a utrpenie, znázornené so

sugestívnou  naliehavosťou.80 [1] Imponoval  tak  mladšej  generácii  autorov

študujúcich v Prahe, ako predtým sám Sokol, napríklad Jánovi Želibskému alebo

Cypriánovi  Majerníkovi.81 Napriek  neobyčajne  silnému  sociálnemu  súcitu  sa

Sokol  nikdy  nerozhodol  angažovať  politicky,  ani  sa  nikdy  nestaval  ako

revolucionár  na  barikády.  Jeho  dielo  je  možné  prirovnať  skôr  k  zúfalému,

kŕčovitému výkriku človeka veľmi vnímavého, človeka, ktorému  súženie iných

nemohlo byť ľahostajné.82 [2] 

     Július Jakoby (1903-1985) získal podobne ako Sokol prvé školenie u Eugena

Króna,  neskôr  svoje  umelecké  štúdia  zakončil  na  budapeštianskej  akadémii.

Predstavuje  nezvyklý  zjav  charakteristický   prudkou  spontánnosťou  a

neuhladenosťou maľby. Výsledok tak boli groteskné, primitivistické, skicovité a

živelné  práce.  Hlavným námetom pre  jeho  diela  boli  výjavy  z  každodenného

života  košickej  periférie,  ktoré  zachytával  spôsobom  založeným  na  vlastnej

77 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 189.

78 ABELOVSKÝ 2000b – Ján ABELOVSKÝ: Zrod a zdroje maliarskej moderny 1900-1938. In:

RUSINOVÁ 2000, 66.  

79 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 189.

80 VÁROSS 1960, 181.

81 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 427.

82 VÁROSS 1960, 182.
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interpretácii  Cézanna.  Nebola  mu však  cudzia  ani  poetika  sociálnej  maľby.  83

Jakoby sa vyhýbal  zvyčajnému sentimentu,  ktorým oplývajú diela  zobrazujúce

mestskú chudobu.84 Bol ironickým básnikom všedného dňa. [3-4]

    Imrich Weiner-Kráľ (1901-1978) absolvoval výtvarné školenie v Budapešti,

Prahe, Paríži aj Nemecku. Weiner-Kráľ bol podobne ako i ostatní dediči košickej

moderny  veľmi  pokrokovým  a  svojráznym  umelcom.  Vo  svojej  tvorbe  sa

nevyhýbal  sociálnemu  žánru.  [5] Aj  uňho  je  možné  spozorovať  veľkú  dávku

satiry,  ktorá  sa  prejavuje  predovšetkým  vo  výjavoch  z  malomeštiackeho

prostredia. Zosmiešňuje ich predsudky aj okázalosť, no hoci už v týchto dielach

zo začiatku 30. rokov prezrádza inšpiráciu Chagallom, tá sa rozvinie až okolo

roku 1934, kedy Weiner-Kráľ naplno prepadne surrealizmu. O dva roky neskôr

zorganizuje v prostredí ŠUR spolu s českým maliarom Františkom Malým prvú

výstavu  surrealizmu  na  Slovensku.  Weiner  s  čoraz  väčším  zaujatím  zaoberá

zobrazením slovenskej  dediny –  o  tom bude bližšie  pojednané v  nasledujúcej

kapitole.85 

     Vo väčšej alebo menšej miere sa sociálnej téme venovali okrem spomenutých

autorov i  ďalší  umelci tvoriaci v duchu rôznych variantov expresionizmu, išlo

hlavne  o  tzv.  secesný  či  symbolistický  prúd.  Títo  maliari  boli  často  pomerne

tradicionalistickí a preto si držali  od európskej avantgardy odstup.86 Výnimkou

však je František Reichentál (1895-1971), ktorý bol dobre oboznámený s ruským,

nemeckým  aj  francúzskym   súčasným  umením.87 Tento  svetobežník  navštívil

nejednu metropolu  kontinentu  a  dlhé  roky žil  v  zahraničí.  Od parížskej  školy

prebral  kresbovosť  i  farebnosť,  ale  veľa  čerpal  tiež  zo  sociálnej  maľby

komárňanskeho  okruhu,  kde  sa  začal  prvýkrát  venovať  výtvarnému  umeniu.88

Reichentál  znamenal  veľké  obohatenie  pre  sociálnu  tematiku.  Expresívnosť  a

tragickosť jeho podania pôsobí neobyčajne úderne, zachytáva mestskú chudobu,

jej  obydlia  na periférii,  židovské prostredie.  [6-7] Svojím vnímaním  sa  stáva

83 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 253-255.

84 ABELOVSKÝ 2000b , In: RUSINOVÁ 2000, 68. 

85 VÁROSS 1960, 141-143.

86 ABELOVSKÝ 2000b, In: RUSINOVÁ 2000, 67.

87 VÁROSS 1960, 140.

88 ABELOVSKÝ 2000b , In: RUSINOVÁ 2000, 68.
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ideovým  druhom  Kolomana  Sokola.  Sociálna  maľba  neznamená  preňho

revolučný, ale spoločenský program.89 

4.3 Avantgarda v prostredí Školy umeleckých remesiel

    Do slovenského umenia 30.  rokov zasiahla  významne i  Škola umeleckých

remesiel,  založená  Josefom  Vydrom  v  Bratislave  roku  1928.  Na  Slovensku

chýbala umelecká akadémia už dlhé roky, no našťastie jej  existenciu suplovali

viaceré  súkromné  školy,  pričom tými  najvýznamnejšími  boli   výtvarné  kurzy

Gustáva Mallého v Bratislave (1911–1932), v Komárne Karola Harmosa (1918–

1927) a v Košiciach Eugena Króna (1921–1927). Prvotné zameranie školy nebolo

vyučovať umenie, ale ako napovedá jej názov, viedla k  školeniu v oblasti remesla

a priemyslu. Pre vznikajúcu ŠUR bol vzorom nemecký Bauhausu a základ preto

tvorila  manuálna  činnosť  viazaná  na  domácu  tradíciu  a  miestne  suroviny.

Spočiatku  fungovala  iba  formou  Večerných  kurzov  kreslenia  a  reklamy  pod

vedením Josefa Vydry, Ľudovíta Fullu a Gustáva Mallého, no čoskoro sa začína

jej  pôsobnosť  rozširovať  a  rovnako  tak  i  učiteľský  zbor.  Prichádza  maliar

František  Malý  a  Mikuláš  Galanda,  obaja  absolventi  pražskej

Umeleckopriemyselnej školy, neskôr tiež Zdeněk Rossmann, Jaromír Funke, Júlia

Horová a František Reichentál. Vďaka týmto osobnostiam sa Škola umeleckých

remesiel  rýchlo  stala  centrom  avantgardy  – študenti  boli  vedení  k

funkcionalistickému dizajnu, účelnosti, jednoduchosti, k ohľadu na materiál. ŠUR

bola  v  nasledujúcich  rokoch  rozdelená  na  niekoľko  oddelení  podľa  funkcií  a

materiálov, jednotlivé dielne však medzi sebou úzko spolupracovali a ich aktivity

sa neustále prelínali. Po polovici 30. rokov  vzniká v rámci ŠUR aj filmová škola

pod vedením Karla Plicku. Do Bratislavy prichádzajú študovať i záujemcovia zo

zahraničia.  Organizujú  sa  tiež  výstavy  moderného  umenia,  napríklad  Lászla

Moholyho-Nagya  či  parížskych  umelcov  skupiny  Les  artistes  musicalistes,  a

prednášky  významných  osobností,  medzi  inými  Hannesa  Meyera,  Zdeňka

Pešánka a Karla Teigeho. Od roku 1938 sa situácia ŠUR postupne horší, pretože

sú  nútení  odísť  českí  profesori,  čo  nakoniec  vyústi  do  jej  zrušenia  v  októbri

1939.90 Napriek  krátkemu  životu  školy,  sa  podarilo  vychovať  niekoľko

významných tvorivých osobností,  napríklad fotografov Tibora Hontyho, Miloša

Dohnányiho či Irenu Blühovú a maliarov Ľudovíta Kudláka, Ladislava Gudernu,

89 VÁROSS 1960, 140-141.

90 MOJŽIŠOVÁ 2000 – Iva MOJŽIŠOVÁ: ŠUR a moderna. In: RUSINOVÁ 2000, 19-21. 
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Viliama Chmela a Ervina Semiana. Avšak osudy mnohých študentov, ktorí museli

školu z rasových dôvodov opustiť, sú doteraz nejasné.91 

    Prostredie  ŠUR nebolo  tak  pokrokové  len  vďaka jej  študentov, no  najmä

zásluhou jej pedagógov. Aktivity mnohých učiteľov školy patrili vo svojom čase

medzi  tie  najmodernejšie  v  slovenskom  umení  a  nie  raz  znamenali  priam

revolučný krok.  V roku 1930 sa na takúto revoltu spoločne odhodlali  Ľudovít

Fulla a Mikuláš Galanada. Vydali totiž prvé číslo Súkromných listov, v ktorých si

kládli  za  cieľ  zoznámiť  verejnosť  s  novým  maliarstvom.  Prehlasovali,

že: ,,Umenie je hra a rozkoš ... maľba je hrou línií a farboforiem .... absolútny

obraz je diagramom duše,“  a zachádzajú až k tomu, že ,,  obraz sa má podobať

obrazu a nie  výseku krajiny“.92 Umenie  pre nich nebolo  fotografickou kópiou

originálu,  ale  novo  vytvorená  realita,  ktorá  ,,tým,  že  uchvacuje  alebo  dojíma

diváka, odhaľuje mu nepoznané vzťahy a krásy života a skutočnosti“.93 Súkromné

listy  obsahujú súbor radikálnych názorov, ktoré sú prebrané z prehlásení českej

avantgardy či programu Bauhausu, a dôrazne odmietajú myšlienky nacionálneho

umenia.  Poukazovali  na fakt,  že  slovenská tvorba nemala za cieľ  len vytvoriť

umelecké dielo, no mala aj iné funkcie – predovšetkým bojovať za národ. Naproti

tomu vyzdvihovali Fulla s Galandom tvorivý akt ako individuálny a slobodný čin

umelca, ktorý je oprostený od reagovania na politické potreby národa.94  Zároveň

predstavujú  práce  zo  Súkromných  listov príklon  k  abstraktnému  umeniu,  na

Slovensku  tak  neobvyklému.95 Okrem  abstraktných  kompozícií  samotných

autorov  [8-9] sa tu prezentujú moderné prístupy k nepredmetnej maľbe. Okrem

suprematizmu  to  bola  tiež  najaktuálnejšia  novinka  elementarizmu.  Nasledujúc

príklad  Thea  van  Doesburga  sa  preto  Fulla  a  Galanda  pokúsili  o  absolútnu

maľbu.96 Napriek  dôraznosti  s  akou  umelci  v  Súkromných  listoch  vystupujú,

dobová  kritika  a  výtvarná  verejnosť  na  ich  výstup  reaguje  iba  minimálne  a

91 MOJŽIŠOVÁ 2000, In: RUSINOVÁ 2000, 24.

92 Cit. ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 392.

93 Cit. VÁROSS 1960, 179.

94 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 392.

95 Bližšie  informácie  o  vývoji   a  podobách  abstrakcie   slovenskom  umení  v  knihe  Aurela

Hrabušického Nové Slovensko: (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918-1949) v kapitole

Umenie ako samoúčel.

96 HRABUŠICKÝ  2011  –  Aurel  HRABUŠICKÝ  (ed.):   Nové  Slovensko:  (ťažký)  zrod

moderného životného štýlu (1918-1949) (kat. výstavy). Bratislava 2011, 192-194.
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nedochádza k žiadnej väčšej diskusii, i keď význam tohto manifestu moderného

umenia je nepopierateľne veľmi veľký.97 

       Mikuláš Galanda bol v rámci Súkromných listov hlavným teoretikom a tézy

formulované v tomto manifeste  platia priliehavejšie  na jeho tvorbu.98 Rovnako

ako Fulla, i on sa po ukončení štúdií v Prahe na Umeleckopriemyselnej škole a

Akadémii výtvarných umení presúva do Bratislavy, kde pôsobí od začiatku 30.

rokov ako učiteľ na ŠUR.99 V počiatkoch prešiel bohatým vývojom – od secesie

pochytenej  počas  štúdijných  rokov  v  Budapešti,  cez  expresionizmus  a   obdiv

Muncha počas  pobytu v  Prahe  [10] sa  postupne začlenil  do prúdu sociálneho

umenia 20. rokov. [11] K slovu sa tak v Galandových obrazoch dostávajú výjavy z

mestských  ulíc  a  civilizmus,  ktorý  predstavuje  protipól  k  na  Slovensku  tak

uctievanému  dedinskému  žánru.  Vďaka  tomu  sa  tiež  neskôr  stáva  hlavným

vzorom Generácie 1909 a umelcov začínajúcich počas druhej svetovej vojny. Jeho

obrazy sú zamerané na lyrické zachytenie  krásy každodenného života obyčajných

ľudí  [12],  nasledujúc  vzor  českého  poetizmu.  Novoklasicistický  duch

Galandových  diel  napreduje  smerom  ku  kubistickému  jazyku,  postupne  tak

dochádza k syntéze emotívnej reality a rozumovej analýzy skutočnosti. Táto línia

vrcholí v objektivizácii, mohutnosti postáv, racionálnej konštrukcii a artistnosti.100

[13] Galanda však povedal svoje aj k zobrazeniu slovenskej dediny a jej podstaty,

najmä v závere svojho života. Tým sa nakoniec priblížil obsahu Fullovho diela,

ktoré je zamerané predovšetkým na figurálne kompozície z ľudového prostredia a

náboženské  výjavy.  Okrem  ľudového  umenia  poslúžili  Fullovi  pre  formálne

znázornenie týchto tém  tiež viaceré moderné smery, ako kubizmus, surrealizmus

či suprematizmus.101 

4.4 Začiatky Generácie 1909102

    Okrem spomenutých príkladov umelcov starších generácií,  nastupuje už od

polovice  30.  rokov  na  umeleckú  scénu  i  nová  mladá  skupina  výtvarníkov

97 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 392.

98 VÁROSS 1960, 170.

99 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 414.

100 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 415-419.

101 VÁROSS 1960, 174.

102 Tento názov vznikol na základe retrospektívnej výstavy Generácia 1909 – Svedomie doby v

Slovenskej  národnej  galérii z  rokov  1964-1965,  pripravenú  kurátormi  Karlom  Vaculíkom  a

Ľudmilou Peterajovou. 
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narodených okolo roku 1909. Práve ich rok narodenia dal tomuto pokoleniu názov

Generácia  1909.103 Hoci  títo  umelci  nadviazali  v  mnohých  aspektoch  na

medzivojnových autorov, vo viacerých bodoch sa s nimi dôrazne rozišli (najmä

novoromantizmus).  Príznačne  ich  nazýva  spisovateľ  Chorváth  otrávenou

generáciou.  Spája  ich  totiž  ,,skepsa,  hyperkriticizmus,  mladícky  negativizmus,

dezilúzia z  tradičných národných hodnôt“104 a s  tým spojená zvýšená sociálna

citlivosť.  Súvisí  to  tiež  s  celkovou  spoločenskou  situáciou,  ktorá  ich  počas

doterajšieho života sprevádzala – prvá svetová vojna zažitá v detstve, hospodárska

kríza  v čase dospievania a nakoniec blížiaca sa hrozba fašizmu pociťovaná počas

štúdií  na  vysokej  škole.105  Kariéra  začínajúcich  výtvarníkov  sa  vo  väčšine

prípadov rozvíjala  minimálne v  jednom z veľkomiest – v Bratislave, Prahe alebo

Paríži. To zanechalo stopy na tvorbe umelcov,  najmä čo sa týka tematickej roviny.

Frekventovanými námetmi sa stali hlavne výjavy z veľkomesta, často z mestskej

periférie, obľúbené však bolo i prostredie kaviarní, divadiel, kabaretov, ateliérov

či cirkusov a výnimkou neboli ani intímne obrazy zo súkromia.106 Príznačné je, že

Generácia 1909 sa zmeriavala na ,,obsahovosť, schopnosť vyjadrenia myšlienky,

citového afektu, individuálneho či celospoločenského postoja“107, z čoho vplýva

ich sústredenie sa na skutočnosť a zaujatie jej prítomnosťou.

     Táto skupina nie  je  homogénna  – môžeme v rámci  nej  sledovať  viacero

tendencií.  Jednu  časť  predstavuje  konzervatívne  krídlo  vychádzajúce  z

romantizujúceho  realizmu,  s  prvkami  expresionistickými  alebo

impresionistickými.  Mnohí  z  nich  študovali  u  Jakuba  Obrovského  na  AVU  v

Prahe.  Do tejto  podskupiny je  možné zaradiť  napríklad  Ladislava  Čemického.

Ďalším oddielom sú autori, ktorých tvorba pramení z medzivojnovej avantgardy,

rozvíjajúc  kubizmus,  postkubizmus  a   surrealizmus.  Najmä  surrealizmus  sa  v

nadchádzajúcom  období  40.  rokov  stal  platformou  pre  humanistickú

angažovanosť.  Sem  sú  radení  Jakub  Bauernfreund,  Andrej  Nemeš  a  Ester

103 VACULÍK/PETERAJOVÁ 1966 – Karol VACULÍK / Ľudmila PETERAJOVÁ: Generácia

1909: Svedomie doby (kat. výstavy). Bratislava 1966, 5.

104 Cit.  BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ  2000a:  Slovenská  moderna  pod  tlakom dvoch  totalít

1939-1960. In: RUSINOVÁ 2000, 27. 

105 ABELOVSKÝ 2006 – Ján ABELOVSKÝ: Identita  a  moderna.  In:  HRABUŠICKÝ 2006-

Aurel HRABUŠICKÝ (ed.): Slovenský mýtus (kat. výstavy). Trenčín 2006, 21. 

106 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 27.

107 Cit. VACULÍK/PETERAJOVÁ 1966, 6.
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Šimerová-Martinčeková. Jadrom generácie sú maliari vyučení v ateliéri Viléma

Nowaka  na  Akadémii  výtvarných  umení  v  Prahe.  Tento  stred  skupiny  mal  v

nasledujúcom období druhej svetovej vojny dve centrá – jedno v Prahe, sem sú

radení Cyprián Majerník108,  Ján Želibský, Bedrich Hoffstädter a Eugen Nevan;

druhé v Bratislave pozostávajúce z výtvarníkov Jána Mudrocha, Jozefa Kostky,

Petra Matejku, Štefana Bednára a ďalších. Ani po rozpadnutí Československa sa

kontakty medzi nimi neprerušili, no odlišná situácia, v akej sa ocitli, mala nemalý

vplyv na ich nasledujúci rozvoj,  ktorý sa u oboch uberal rozdielnym smerom.

Pražskí  umelci  sa  sústreďovali  na  žánrové  a  epické  obrazy,  kým  bratislavskí

vytvárali  mnohofigurálne  kompozície  alebo  zátišia  so  symbolickým obsahom.

Avšak čo mali všetci spoločné, boli skúsenosti zo študentských čias v Prahe, ktoré

ich  jednoznačne  nasmerovali  k  myšlienkam  internacionalizmu  a  všenárodnej

solidarity.109  

4.5 Slovenské maliarstvo za 2. svetovej vojny

      V roku 1938 dostáva umenie a celé kultúrne prostredie pod vplyvom mnohých

udalostí  odlišný  charakter.  Po  konečnom  otvorení  sa  okolitému  svetu,

intenzívnemu prijímaniu zahraničných podnetov a prudkému domácemu rozvoju,

nadchádza  obdobie  početných obmedzení.110 V slovenskom umení  dochádza  k

prvým násilným zmenám – po oddelení časti východného a južného Slovenska ho

sú nútení opustiť Július Jakoby, Anton Jasusch alebo Štefan Proházska111, niektorí

odchádzajú z verejného života ako Ľudovít Fulla, alebo sa usádzajú v zahraničí,

napríklad Ester Šimerová-Martinčeková v Prahe, Imrich Weiner-Kráľ v Paríži a

Koloman Sokol v Mexiku a neskôr New Yorku.112 Tragickou udalosťou bola tiež

predčasná  smrť  Mikuláša  Galandu.113 Dôsledkom  výrazného  úbytku  silných

tvorivých osobností sa darí presadzovať aj menej kvalitným umelcom, ktorí na

druhej strane viac vyhovujú oficiálnym požiadavkám.114 Najviac sa medzi týmito

108 Cyprián Majerník síce študoval ešte u Jakuba Obrovského, ale svojim dielom mal bližšie ku

koncepcii Nowaka. Viz. VACULÍK/PETERAJOVÁ 1966, 8.

109 VACULÍK/PETERAJOVÁ 1966, 7-9.

110 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 25. 

111 VÁROSS 1960, 30.

112 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 25.

113 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b– Ján ABELOVSKÝ / Katarína BAJCUROVÁ: Art in

changing times: painting & sculpture in Slovakia 1890-1949. Bratislava 2000, 236.

114 VÁROSS 1960, 30.
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tvorcami  priemernej  úrovne  uplatnil  ľudový  žáner  s  národnými  akcentmi

inšpirujúci  sa  Benkovými  dielami,  avšak  vo  väčšine  prípadov  zachádzal  do

značného gýču.115 Program národnosocialistickej kultúry propagovanej vládnucou

stranou pozostával  z niekoľkých jednoduchých ideologických téz.  Vyzdvihoval

sa ,,nábožensko-ideologický a politicko-didaktický rozmer diela“116, čo prirodzene

podnecovalo   k  väčšej  zrozumiteľnosti,  čitateľnosti  a  realizmu.  No  ako  bolo

zmienené v kapitole o historickom kontexte skúmaného obdobia, úsilie presadiť

tento  program  medzi  ostatnými  umeleckými  tendenciami  nebolo  dostatočne

dôrazné, vďaka čomu bola čiastočne zachovaná tvorivá sloboda. 

       Umenie za druhej svetovej vojny muselo v časoch bojového besnenia čeliť

otázkam o údele človeka, o zmysle jeho existencie. V súvislosti s tým sa umelci

usilovali sústrediť na vizuálne zjednodušenie obrazov a upriamiť tak pozornosť na

vzťah človeka k svetu. Výjavy na obrazoch sa noria do magického temnosvitu,

prevláda  dramatickosť  s  ,,výrazovou  silou  lapidárne  expresívneho,  detail

eliminujúceho  maliarskeho  gesta  a  symbolicky  uplatnenou  úlohou  farby“.117

Figúry sú umiestnené v imaginárnom priestore, často znázorňujú biblické postavy

ako Madonu, Pietu alebo výjavy zo života Krista. Výnimkou však nie sú aj na

prvý  pohľad  jednoduché  motívy  zátišia,  portrétu  či  žánru  nesúce  v  sebe

filozofický podtext. Výtvarná tvorba má nádych nostalgie a tragickosti – je hlboko

poznačená  silnými  osobnými  zážitkami  –  preto  je  prejav  umelcov   vysoko

subjektivizovaný.118 

    Tieto  prívlastky  platia  najmä  pre  viacerých príslušníkov  Generácie  1909.

Cyprián Majerník  už  v čase predohry blížiacich sa hrozivých rokov, teda v čase

občianskej  vojny  v  Španielsku,  objavuje  postavu  Dona  Quijota  [14], ktorá  ho

postupne  posúva  k  téme  jazdcov  a  utečencov  a  ich  typickým  pretiahnutým

siluetám.119 Podobný  prístup  zvolil  Ján  Želibský,  ktorého  maľba  sa  stáva

temnejšia, spontánnejšia a tým dramatickejšia. Maľuje jednak výjavy z koncertov

a divadiel, zároveň však reagoval aj na situáciu na Slovensku a zameriava sa na

jánošikovskú tematiku.120 [15] Pre oboch umelcov sa stal v týchto rokoch kľúčový

115 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 26.

116 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 26.

117 Cit. ABELOVSKÝ 2000b,  RUSINOVÁ 2000, 74.

118 ABELOVSKÝ 2000b, In: RUSINOVÁ 2000, 74-75.

119 VÁROSS 1960, 212.

120 VÁROSS 1960, 222.
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hlavne Daumier. Jeho vplyv však nachádzame aj u iných, napríklad u Ladislava

Čemického. Ten odchádza pred začiatkom vojny  nakrátko do Paríža, kde vytvára

v dramatickom, desivom tóne sériu obrazov reagujúcu na udalosti v Španielsku. V

tomto duchu pokračuje aj na Slovensku, kde sa opäť nevyhýba protivojnovej a

protifašistickej  tematike.121 [16] Tiež  Hoffstädter  obracia  v  pohnutých  časoch

pozornosť na tému utečencov a vyhnancov.122 [17] V obrazoch Jána Mudrocha

kumuluje  v  tomto  období   vnútorné  napätie.  Prejavuje  sa  to  hlavne  na  jeho

slávnom obraze Zavraždený básnik (1940) [18]. Mudrochov okruh tém sa však vo

väčšine prípadov zameriaval na ženské portréty a kvetinové zátišia, v ktorých sa

snúbi impresionistická a temnosvitná paleta s výrazným využitím čiernej farby.123

[19] Týmto  námetom  sa  venoval  tiež  Peter  Matejka  charakteristický  svojou

výraznou  obrysovou  čiernou  líniou.124 [20-21] Zátišia,  predovšetkým  kytice

kvetov, boli  obzvlášť  dôležité  pre  Ester  Šimerovú-Martinčekovú.  Pod ťažobou

vojnových rokov maľovala orgován, konvalinky alebo tulipány ako ,,kvety čistoty

a nevinnosti“.125 [22]

    Niekoľkí  z tejto generácie126 sa stali tiež súčasťou ,,dobového, antirežimového

a antiklerikálneho, protivojnového hnutia slovenských intelektuálov“ nazývaného

Avantgarda 38. Najviac sa v tomto hnutí angažovali nadrealistickí básnici Rudolf

Fabry, Vladimír Reisel, Štefan Žáry a Pavel Bunčák.127 Špecifikom tejto skupiny

bolo, že nezdružovala len umelcov rôzneho zamerania, jej súčasťou boli i vedci zo

Spolku pre vedeckú syntézu. Ideovým základom Avantgardy 38 bol odpor voči

buržoáznym konvenciám, obmedzenosti a domácemu kultúrnemu vývoju, zaujatie

marxizmom a modernou vedou a nádejné obracanie sa k Sovietskemu zväzu.128

Veľká časť umelcov Avantgardy 38 sa hlásila k surrealizmu, preto bolo dôležité

využitie metafor a symbolické vyjadrovanie. Pre túto tvorbu bolo ďalej typická

nedokončenosť, skicovitosť, fragmentárnosť či torzálnosť umeleckých výtvorov a

dôraz na metafyzično spolu so zdôraznením poetického pôsobenia diel.129 Zdroje

121 TILKOVSKÝ 1962 – Vojtěch TILKOVSKÝ: Ladislav Čemický. Bratislava 1962, 24.

122 VÁROSS 1960, 224.
123 VÁROSS 1960, 228-232.
124 VÁROSS 1960, 236. 
125 VÁROSS 1960, 196.
126 Predovšetkým Cyprián Majerník, Ján Mudroch a Jozef Kostka.

127 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 27. 

128 BAKOŠ 1969 – Mikuláš BAKOŠ: Avantgarda 38: štúdie, články, dokumenty. Bratislava 1969,

35.

129 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 29. 
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týchto tendencií môžeme nájsť v staršej i mladšej slovenskej umeleckej tradícii –

pre nadrealitistickú poéziu to bol  romantik Janko Kráľ, symbolista Ivan Krasko a

nakoniec bezprostredný predchodca Laco Novomeský, pre výtvarné umenie zase

Ľudovít  Fulla,  Mikuláš  Galanda  či  Koloman  Sokol.  V priebehu  rokov  vydala

skupina niekoľko literárno-umeleckých zborníkov. Prvým z nich bol  Áno a nie

(1938),  po ňom nasledoval  Sen a skutočnosť  (1940) a  v  nasledujúcich rokoch

vznikli  ešte  Vo dne  a  v  noci  (1941)  a  Pozdrav  (1942).  Avantgarda  38  bola

multižánrovým  združením,  čo  podnietilo  užšiu  spoluprácu  medzi  básnikmi,

výtvarníkmi  a  teoretikmi.  Vystupovali  spoločne  na  výstavách  a  vydávali

kolektívne  publikácie.  Takéto  spolupôsobenie  je  v  slovenskom  umení  veľmi

ojedinelé.  Kvôli  svojej  činnosti  sa  však  Avantgarda  38  prirodzene  nevyhla

prenasledovaniu  štátnymi  orgánmi,  keďže  základným  elementom  spájajúcim

všetkých členov bol odpor k fašizmu a otvorený protest proti nemu.130 

    Najmladší umelci, ktorí ešte tvorili v priebehu vojny a prvého štátu, patria do

Generácie druhej svetovej vojny. Radia sa sem maliari Vincent Hložník, Ernest

Zmeták,  Ladislav Guderna, Ervín Semian  či Viliam Chmel.131 Mnohí z týchto

umelcov  dostali  už  výtvarné  vzdelanie  na  Slovensku  na  Oddelení  kreslenia  a

maľovania Slovenskej vysokej technickej školy.132 Typické je pre nich odmietanie

domácej tradície133 a uprednostnenie klasikov európskej moderny (najmä Picassa,

Matissa,  Deraina,  Chagalla).  Vychádzali  z  kubizmu,  poetizmu  a  sčasti  zo

surrealizmu.  Pre  inšpiráciu  však  siahali  aj  do  hlbšej  výtvarnej  histórie  k  El

Grecovi,  Rembrandtovi,  Velásquezovi,  Goyovi  či  k   Daumierovi  a  Toulouse-

Laurecovi.  Základom  prejavu  tejto  generácie  je  antropocentrizmus  prinášajúci

nový záujem o človeka.134 Umelci síce vychádzajú z imaginatívnych zdrojov, no v

konečnom  dôsledku  zostávajú  v  medziach  realistického  vnímania,  ktoré  je

väčšinou  umocnené  expresívnym  výrazom.135 Dôležitým  vzorom  bol  odkaz

Mudrochovej  tvorby,  jeho  práca  s  farbou  a  svetlom a  orientácia  na  zátišia  a

figúru.136 

130 BAKOŠ 1969, 38-40.

131 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 28. 

132 VÁROSS 1960, 265.

133 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 308.

134 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 28.

135 VÁROSS 1960, 266.
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      Vincent  Hložník  (1919-1997)  mal  ešte  možnosť  študovať  v  Prahe  na

Umeleckopriemyselnej škole, preto bol úzko spätý s tamojšou pražskou skupinou

slovenských  výtvarníkov.  Obzvlášť  silne  zapôsobilo  na  Hložníka  dielo  Jána

Želibského   a  Cypriána  Majerníka  s  protivojnovou  tematikou.  V  prvých

samostatných výstavách na Slovensku v rokoch 1942 a 1943 mali diváci možnosť

vidieť  hlboko  humanistické  a  monumentálne  diela,  ktoré  v  sebe  spájali

Mudrochovu  poetickosť  s  Majerníkovou  expresivitou.137 Dokonale  zvládnutá

kresba ho priviedla tiež ku knižnej ilustrácii a pred koncom vojny aj ku grafike.

Pravdou je,  že  Hložník  bol  umelcom veľmi  všestranným,  a  tak  v jeho tvorbe

nachádzame  výjavy  z  mestskej  periférie,  cirkusu  a  kaviarní,  z  intímnej  aj

fantazijnej sféry.138 [23-24]

      Viliam Chmel (1917-1961) bol odchovancom bratislavskej techniky. Už od

raného obdobia sa umelec orientuje na svetelné kontrasty a obmedzenú farebnosť.

Blízko pritom má ku Mudrochovej maľbe. V priebehu vojny vytvára najmä nočné

pohľady na mesto s tmavými siluetami postáv, temnou riekou a sýtymi žiarivými

kontúrami. [25]

    Chmelov spolužiak z techniky, Ladislav Guderna (1921-1999), mal počas vojny

blízko  ku  básnikom  nadrealizmu  a  tak  sa  spočiatku  prirodzene  prikláňal  ku

surrealizmu.  139 Avšak  neskôr  sa  Guderna  silne  zasiahnutý  Rouaultovou

metafyzickou  maľbou  a  Picassovým  vrcholným  dielom  Guernica (1937)

dopracoval  ku  syntéze  spiritualistických  a  konštruktivistických  prvkov.

Racionalizáciou svojho diela sa odklonil od snáh Generácie 1909 a priblížil sa

skôr poňatiu prítomnému u Šimerovej či predtým u Galandu.140  [26]

    Ervín Semian (1921-1965) sa v priebehu vojnových rokov realizoval hlavne v

komorných maľbách a kresbách s námetmi portrétov, zátiší a krajinomalieb. Jeho

prístup  je  priamy,  svojím  bezprostredným  a  čistým  pohľadom  na  svet

pripomínajúci niekedy i detské kresby. Táto tvorivá cesta bola preňho katarzickým

únikom.141  [27]

136 KUBÍKOVÁ 2000 – Klára KUBÍKOVÁ:  Cesty a osudy maliarstva   v rokoch 1938-1965. In:

RUSINOVÁ 2000, 74-75.

137 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 312.

138 VÁROSS 1960, 266-269.

139 VÁROSS 1960, 272.

140 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 324-326.

141 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 321-322.
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       V Budapešti bol vyškolený Ernest Zmeták (1919-2004). Pre jeho maľbu je už

od štúdií typická monumentálnosť a hranatosť, skoro až sochársky tvrdé cítenie –

približuje  sa  tak  ku  kubizujúcemu  charakteru.  Predmety  sú  riešené

prostredníctvom menších a väčších plôch, ktorými sú na základe konštrukčných

vzťahov vybudované jednotlivé tvary. Obrazy preto pôsobia veľmi stroho, priamo

a súčasne dôstojne.142   [28]

142 VÁROSS 1960, 270.
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5 Hľadanie  slovenského  mýtu  vo  výtvarnom  umení  30.  rokov  a

druhej svetovej vojny

,,Soubor mýtů určité etnické skupiny má povahu diskurzu. Pokud daná etnická

skupina fyzicky nebo morálne nezanikne, tento soubor není nikdy uzavřen.“143

5.1 Začiatky slovenského mýtu 

    Po skončení prvej svetovej vojny a zániku Habsburgskej monarchie sa územie

dnešného  Slovenska  stáva  súčasťou  novej  demokratickej  Československej

republiky. Táto skutočnosť bola pre malý národ žijúci spolu s mnohými ďalšími

na  neveľkom  území  medzi  Tatrami  a  Dunajom  veľmi  nezvyklá.  Doteraz

pretrvával iba pod nadvládou rozľahlých mocností, kde bol jedným z  početných

etník,  a náhle sa stal  rovnocennou národnosťou v mladom ambicióznom štáte.

Nová situácia dodala sebavedomie, no zároveň poukázala na to, že kým okolité

národy strednej  Európy už v priebehu 19.  storočia  pilne  utvárajú  svoj  vlastný

nacionálny  mýtus,  skúmajú  a  glorifikujú  vlastnú  históriu,  Slováci  zostávajú

neprebudení.144 145 V slovenských dejinách chýbal moment, ktorý by  národu dodal

historického významu a hoci sa o to usilovali už štúrovci skúmaním slovenskej

národnej  histórie,  z  ktorej  vyzdvihovali  najmä  Veľkú  Moravu  ako  ,,štát

Slovákov“,  Matúša Čáka Trenčianskeho ako slovenského kráľa a  Jánošíka ako

bojovníka  za  slobodu,146 no  po  presadení  Bachovho absolutizmu oktrojovanou

143 LÉVI-STRAUSS 2006 –  Claude  LÉVI-STRAUSS:  Mythologica.  Syrové  a  vařené.  Praha

2006, 20.

144 HRABUŠICKÝ 2007, 8. 

145 Napriek  tomu,  že  ako  píše  aj  Hrabušický  (2007),  Slováci  zostávali  neprebudení,  hnutie

národného obrodenia  na  Slovensku zo  40.  rokov 19.  storočia  malo  aj  plody svojho  snaženia.

Okruh združený okolo Ľudovíta Štúra sa snažil presadiť slovenčinu ako jazyk Slovákov, čo viedlo

ku  kodifikácii  spisovnej  slovenčiny  (1843).  Spisovali  sa  tiež  petície  za  používanie  hovorovej

slovenčiny a za založenie prvých slovenských periodík (Slovenské národne noviny, 1845), neskôr

bola  založená  Matica  Slovenská  (1863).  Slovenské  národné  obrodenie  sa  z  oblasti  umenia

najintenzívnejšie angažovalo na poli literatúry. Téma Slovenského národného obrodenia je dobre

spracovaná v knihe kanadského historika  Petra Brocka Slovenské národné obrodenie 1787-1847:

K vzniku modernej slovenskej identity v slovenskom preklade z roku 2002.
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ústavou z roku 1849 boli aktivity, ktoré by smerovali k vytváraniu či upevňovaniu

národného mýtu, ostro potlačené.147 

     Z výtvarnej činnosti národného obrodenia, respektíve prebudenia, vyvstávajú

hlavne mená romantických umelcov Friedricha Johanna Gottlieba Liedera, Jozefa

Božetecha  Klemensa  a  Petra  Michala  Bohúňa.  Lieder  sa  po  príchode  na

Slovensko  do  Bratislavy  a  Trnavy  venoval  portrétom  početných  slovenských

národovcov, od  Jána  Hollého  po Jána  Kollára,  a  stál  tak  na  úplnom počiatku

portrétovania  postáv  Slovenského  národného  obrodenia.  [29] V  jeho  úsilí

pokračoval Klemens od roku 1856 stovkami podobizní, z ktorých najznámejší bol

obraz Michala Miloslava Hodžu.  [30] Bohúň  bol tiež veľmi plodný portrétista.

Na svojich obrazoch aranžoval postavy obklopené niekoľkými rekvizitami, hlavne

kvetmi a knihami, za nimi s priehľadom na Tatry či konkrétne Kriváň.148 [31] Na

jeho diele Ján Francisci ako kapitán slovenských dobrovoľníkov (1849-1850) [32]

nachádzame atribúty, ktoré sa objavia aj v poprevratovom nacionálnom  umení a

vyvrcholia v 30. a 40. rokoch – prírodné prostredie, idealizované slovenské hory,

a  monumentálna  postava  v  popredí.  Bohúň  sa  okrem   podobizní  národovcov

venoval aj ľudopisným litografiám, ktoré vznikali v sériach z  Oravy, Liptova,

Spiša či Horehronia v rokoch 1846-1850. [33] Mapoval v nich podoby ľudového

kroja  z  rôznych  regiónov,  pričom  tieto  výjavy  v  sebe  prezrádzajú  výrazný

romantický pohľad na danú tematiku.149 Avšak snahy týchto maliarov o národné

umenie  nedokázali  podnietiť   úsilie  aj  v  ďalších  generáciách  umelcov.

Romantické snaženia o dokázanie starobylosti svojho národa vo výtvarnom umení

tak  na  Slovensku  pomerne  rýchlo  utíchli.  V etnografickom nadšení  sa  znovu

prebudili  až  na  začiatku  20.  storočia  u umelcov z  prostredia  časopisu  Hlas.150

146 PODOLAN/VIRŠINSKÁ 2014 – Peter PODOLAN/Miriam VRŠINSKÁ: Slovenské dejiny.

III, 1780-1914. Bratislava 2014,  125. 

147 PODOLAN/VIRŠINSKÁ 2014, 199.

148 BARTOŠOVÁ/GERÁT/HERUCOVÁ/MEDVECKÝ/VANČO  2007  –  Zuzana

BARTOŠOVÁ/Ivan  GERÁT/Marta  HERUCOVÁ/Jozef  MEDVECKÝ/Martin  VANČO  (ed.):

Umenie na Slovensku: Stručné dejiny obrazov. Bratislava 2007, 142-145.

149 BARTOŠOVÁ/GERÁT/HERUCOVÁ/MEDVECKÝ/VANČO 2007, 152-153.

150 Časopis Hlas vychádzal v rokoch 1898-1904 ako tribúna mladej slovenskej inteligencie pre

oblasť  literatúry,  politiky  a  sociálnych  otázok.  Koncepciu  časopisu  utváral  Vávro  Šrobár  v

spolupráci  s  T.G.  Masarykom. Začali  sa  zaoberať  problémami slovenskej  dediny, ktorú  chceli

priviesť k hospodárskemu povzneseniu a sebauvedomeniu. Viz. PODOLAN/VIRŠINSKÁ 2014,

343-344.
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Patril  sem  predovšetkým  Jaroslav  Augusta  a  Emil  Pacovský,  ktorí  vytvárali

dokumenty  a  štúdie  folklórneho  života  na  dedinách  s  dôrazom  na  sociálny

realizmus i luminizmus.  [34] Okrem nich sa však etnografii slovenských dedín

venovali  aj  mnohí  pôvodom  maďarskí  umelci  –  Gyurkovits,  Rudnay,  Kurth,

Rákossi a ďalší.151 

     Iný prístup má k slovenskej  tematike maliar  Jozef  Hanula.  Pod vplyvom

nastupujúceho  Art  Nouveau  sa  uňho  uplatňuje  symbolizmus  v  spojení  s

naturalistickým  pohľadom  a  sociálnou  naliehavosťou  jeho  ľudových  žánrov.

Najreprezentatívnejším  dielom  jeho  tvorby,  ktoré  sa  stane  dôležitou  súčasťou

nacionalistickej prúdu, je maľba Na rodnej hrude (1908).152 [35] 

5.2 Podoba slovenského mýtu v medzivojnovom období

  Umelci  tvoriaci  v  20.  rokoch 20.  storočia  nadviazali  na  hnutie  štúrovcov v

národnostne  slobodnejšom prostredí  Československej  republiky.153 Zamerali  sa

ako na jednu zo základných úloh   na objavovanie vlastnej domoviny a hľadanie

spôsobu, akým zachytiť to, čo nejakým spôsobom vyjadruje slovenskosť.154  Karol

Vaculík to zdôvodňuje: ,,V prvom prípade išlo o reakciu na stáročia neslobody,

nemožnosti  žiť  plným národným životom … O kompenzáciu  predchádzajúceho

pocitu malosti a nenárodnej, akademicko-historizujúcej kozmopolitnej umeleckej

orientácie … zámerne potláčajúcej nielen podmienky národného života, ale i jeho

svojbytnú transpozíciu vo výtvarnom prejave“.155 Medzivojnové obdobie sa tak v

slovenskom umení nesie predovšetkým v duchu hľadania národnej identity. Toto

hľadanie sa realizovalo spirituálne, obracaním sa k mýtickej národnej histórii a

iracionalizmu.156 Hlavným cieľom bolo   vytvoriť  autentickú  slovenskú maľbu,

vyjadriť  vo svojich dielach  skutočnú slovenskosť,  nájsť symbol  reprezentujúci

,,slovenského“ ducha v  súlade  s  novoromantickými snahami.  Hoci  sa  už  pred

prvou svetovou vojnou stretávame so záujmom o národný mýtus, ich záujem o

typicky slovenské prostredie  je  prevažne etnografický,  naproti  tomu dostáva v

151 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 44-45.

152 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 48.

153 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 11. 

154 ABELOVSKÝ 2000b, In: RUSINOVÁ 2000, 69.

155 Cit. VACULÍK 1967 – Karol VACULÍK (ed.): Miloš Alexander Bazovský. Bratislava 1967,

14.

156 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 10. 
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nadchádzajúcich 20. rokoch inú podobu vďaka kombinácii s novými modernými

postupmi a  tým nadobúda väčšiu hĺbku po myšlienkovej  aj  formálnej  stránke.

Spočiatku  je  výtvarný  prejav  ešte  ovplyvnený  impresionizmom,  jeho

náladovosťou  a  luminizmom,  no  čoraz  viac  sa  presadzuje  expresionistické

zjednodušenie  formy  a  symbolizmus.  Obsahovo  je  slovenská  národná  maľba

zameraná na zobrazenie vidieckeho života a slovenskej prírody chápaných ako

metafora vyjadrujúca vlastný vzťah k domovine.157 

       Nie je náhodou, že „slovenskosť“ sa už od počiatku intuitívne spájala s

dedinským  prostredím.  Josef  Vydra,  riaditeľ  ŠUR  v  tridsiatych  rokoch,

poznamenal:  ,,Slovensko  bylo  po  převratu  vskutku  skvělou  reservací  starobylé

východní  kultury  krojové  a  lidového  umění.“158 Vydra  však  nebol  jediným

Čechom, ktorý si tento špecifický ráz Slovenska povšimol. Už od polovice 19.

storočia sa tu usporadúvali spanilé jazdy z Čiech podnietené obdivným vzťahom

ku zachovanému prírodnému svetu, v ktorom nachádzali bezprostrednejší vzťah k

základným  ľudským otázkam.159 Jedinečná  neporušenosť  slovenského  vidieka,

ktorý  upomínal  na  pôvodnú  spätosť  s  prírodou,  sa  v  povedomí  slovenských

umelcov spájala s ich vlastnou skúsenosťou  a spomienkami, keďže väčšina z nich

sa  narodila  a  vyrastala  v  dedinskom prostredí.  Tento  silný  osobný  vzťah  bol

jedným zo základov, ktoré formovali podobu slovenského mýtu. Podstata týchto

myšlienok však žila v slovenskom povedomí už pomerne dlho  – semienko idey

zasiali  už  štúrovci  v  polovici  19.  storočia.  Súčasne  z  tejto  predstavy  vyplýva

chápanie  slovenského  národa  ako  národa  plebejského,  národa  robotníkov  a

roľníkov. Medzi základné činnosti, ktoré sa na dedine vykonávali, patrilo hlavne

roľníctvo  a  pastierstvo,  pričom  obe  aktivity  sú  s  prírodou  v  bezprostrednom

kontakte a vyžadujú, aby ju človek dôkladne poznal a neustále ju vnímal, súznel s

ňou.160 [36-41] Zároveň zaujatie  slovenskou dedinou súvisí   s  vnímaním dejín

slovenského  územia  v  područí  Uhorska  ako  dejín  útlaku.  Z  toho  vyplýva

odmietanie uhorskej histórie a tradície, isté uhorské ,,obrazoborectvo“. Slovenská

157 ABELOVSKÝ 2000b, In: RUSINOVÁ 2000, 69.

158 KAVČÁKOVÁ/MYSLIVEČKOVÁ 2010 – Alena KAVČÁKOVÁ / Hana MYSLIVEČKOVÁ

(ed.):  Josef  Vydra  (1884-1959)  v  kontextu  umělecké  a  výtvarně  pedagogické  avantgardy  20.

století. Olomouc 2010, 30.

159 HRABUŠICKÝ 2007, 9.

160 KREKOVIČOVÁ  2005  –  Eva  KREKOVIČOVÁ:  Mýtus  plebejského  národa.  In:

KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ 2005 , 86-88.
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poprevratová  inteligencia  sa  nestotožňovala  s  týmto  dedičstvom,  ale

hľadala  ,,náhradný  mýtický  model.  Argumenty  svojho  politického  programu

hľadali  v  ľudovej  tradícii,  v živote  plebejskej  society, ktorá podľa nich jediná

zachovávala povedomie národnej príslušnosti v autentickej podobe.“161 

   Dedinský život sa neoddeliteľne spájal s prírodným prostredím, preto bola tiež

príroda  v  ústrednom  záujme  národných  maliarov.  Prístup  k  nej  sa  už  v

medzivojnovom období postupne oslobodil od impresionistických vplyvov, ktoré

sa  zameriavali  iba  na  vizuálnu  stránku  krajiny  a  jej  luministické  kvality.  Pre

umelcov 30. a 40. rokov sa slovenská krajina stáva mýtickou, duchovnou.162 [42-

45]

    S vidiekom úzko súvisí i folklór, ktorý predstavoval prirodzený ľudový prejav a

preto  sa  stal  ďalším  z  emblémov  slovenskosti  a  podstatne  utváral  podobu

slovenského mýtu nielen po obsahovej, ale aj formálnej stránke. Folklór je tiež

dôležitým  dokumentom  tradičného  života  na  vidieku  a  zachytáva  i  ďalšie

fenomény tvoriace organickú súčasť národného mýtu – prvým sú zbojníci, hôrni

chlapci, žijúci hlboko v lesoch a bojujúci za spravodlivosť vlastnou cestou. [46-

50] Ich výskyt v ľudovej kultúre je veľmi častý, pričom nad všetkými zbojníkmi

sa ako národný hrdina vyzdvihuje predovšetkým Juraj Jánošík [51-54] ako ,,ideál

heroickosti v protiklade k malosti svojich čias a útlaku“, pričom sa zdôrazňuje, že

to  bol  ,,skutočný  človek,  ktorý  existuje  a  ktorý  zo  svojho  prostredia  výrazne

vyniká“.163 Vo výtvarnom umení, no nielen v ňom, sa nakoniec postava Jánošíka

ustálila ako ,,symbol túžby po slobode a nezávislosti“.  Skoro nedeľnou súčasťou

vyobrazení zbojníkov a Jánošíka sa však tiež stáva príznačná baladická nálada

poukazujúca na nevyhnutný koniec, ktorý zbojníkov čaká – smrť na šibenici.164

Zbojníci  majú  tiež  záväzné atribúty  –  plášť,  zbraň  (valašku),  široký opasok a

vysoký  klobúk.165 Výtvarný  umelci  medzivojnového  obdobia  vychádzali  pri

vyobrazení obľúbených zbojníkov z ľudových malieb a drevorezieb.166 

161 Cit. ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 10.

162 HRABUŠICKÝ 2007, 29.

163 Obe  cit.  HLÔŠKOVÁ  2005  –  Hana  HLÔŠKOVÁ:  Národný  hrdina  Juraj  Jánošík.  In:

KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ 2005, 98.

164 HLÔŠKOVÁ 2005 , In: KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ 2005, 101-103.

165 RAßLOFF 2006 – Ute Raßloff: Jánošík žije. In: HRABUŠICKÝ 2006, 83. 

166 HRABUŠICKÝ 2007, 33.
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   Okrem zbojníkov boli veľmi časté tiež Madony. [55-57] Súviselo to s tým, že v

roku 1927 bola Sedembolestná Panna Mária  prehlásená pápežom Piom XI.  za

patrónku Slovenska. Už v nasledujúcom roku namaľoval Karol Ondreička slávnu,

no dnes nezvestnú, Madonu slovenských hôr a v priebehu 30. rokoch sa tento typ

slovenskej  madony  rozvinul   do  podoby,  v  ktorej  sedí  v  dedinskom  alebo

prírodnom  prostredí  Panna  Mária  s  dieťaťom  oblečená  v  ľudovom  kroji,

obklopená slovenskou rodinou ako u sacra conversatione. [58-59] Svätosť Márie

je naznačená iba veľmi decentne, niekedy jej svätožiara chýba aj úplne. 167 

     Samotná Panna Mária odkazuje v symbolike slovenského mýtu na dôležitý

ženský princíp.  Ten sa  vo  výtvarnom umení  prejavuje  zobrazením dedinských

žien,  neviest  alebo žien so džbánom. Ich význam spočíval v chápaní žien ako

metafory tradície, života, skúseností i starostí a súženia. Špecifické sú ženy nesúce

džbán – tie  jednak odkazujú k obvyklej ženskej práci  nosenia vody zo studne

alebo prameňa, no zároveň smerujú k ešte hlbšiemu chápaniu tohto výjavu ako

znaku  životodárnosti.  [60-61] Niekedy  však  môže  mať  aj  mravný  či  erotický

podtext.  Dobrým príkladom je  obraz  Ester  Šimerovej-Martinčekovej  Dievča s

červeným kohútom.  [62] Podobný súvis majú tiež veľmi obľúbené vyobrazenia

neviest, ktoré boli obzvlášť časté napríklad v diele Mikuláša Galandu.168 [63-65]

   Ďalším motívom veľmi príznačným pre umenie slovenského mýtu je osamelá

postava  pripomínajúca  divného  Janka169,  ktorá  je  zosobnená  v  potulných

drotároch, sklenároch a iných obdobných remeslách.  [66-67] Tento motív už od

študentských čias obzvlášť silne zaujal Miloša Alexandra Bazovského. Iného rázu

sú postavy pastierov a bačov – ich tradičnými atribútmi sú  fujara, gajdy alebo

píšťala,  stádo  oviec  a  skupina  pomocníkov  valachov.  [68-69] Bača  zosobňuje

človeka žijúceho slobodne vo voľnej prírode, väčšinou v hornatej oblasti, ktorá

bola obzvlášť glorifikovaná. [70] Postavy pastierov veľmi rýchlo prešli do úlohy

167 HRABUŠICKÝ 2007, 20.

168 HRABUŠICKÝ 2007, 23-25.

169 Pojem divný Janko pochádza z básne Janka Kráľa Zakliata panna vo Váhu a divný Janko z

roku 1844. Je to baladická báseň inšpirovaná ľudovou povesťou, v ktorej je hlavný hrdina zlákaný

zakliatou pannou  k tomu, aby sa za ňou vrhol do hlbín Váhu. Divný Janko je v básni vyobrazený

v silnom konflikte s okolitým svetom a zaužívanými konvenciami. Je nepokojný, nezmierený s

okolím,  jeho  osoba  je  preto  hlboko  tragická.  Pre  plné  znenie  básne,  bibliografiu  k  dielu  a

podrobnejší obsah viz. webovú stránku realizovanú v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry

SAV:  http://zlatyfond.sme.sk/dielo/171/Kral_Zakliata-panna-vo-Vahu-a-divny-Janko,  vyhľadané

4. 6. 2016.

 39

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/171/Kral_Zakliata-panna-vo-Vahu-a-divny-Janko


symbolu  samotných  Slovákov,  hoci  neboli  charakteristickí  pre  celé  územie

Slovenska, len pre niektoré regióny. Prirodzene, súvisí to tiež s asociáciou pastiera

s  postavou  Krista  ako  dobrého  pastiera  –  toto  prepojenie  bolo  prítomné  na

slovenskom území už od 17. storočia, no obzvlášť dôležitú úlohu nadobudlo v 19.

storočí v priebehu nacionalizačných procesov.170 [71-72]

        Na záver zostáva už len jedna, veľmi subjektívna, neoddeliteľná súčasť

slovenského mýtu. Je ňou nálada, ktorú pripisujú umelci skúmanému domácemu

prostrediu.  Najznámejší  citát  k  tejto  téme  patrí  Mikulášovi  Galandovi

opisujúcemu slovenské ovzdušie ako ,,melancholické, spevné, trochu hranaté“.171

V podobnom duchu je i kritika Karla Ondreičky z roku 1931: ,,Skladba jeho línií

a  farebné  ladenie  majú  v  sebe  silný  dych  tesklivej  melanchólie  slovenských

piesní.“172 Alexy či  Palugyay vnímajú zase akúsi baladickosť.173 V súvislosti  s

týmto tvrdením je tiež zaujímavý komentár  k obrazu Martina Benku  Krajinka

(1922)174 v  študentskom  časopise  Svojeť:  ,,Krajinka  Benkova  je  z  ovzdušia

slovenského,  z  našich  divných,  tajných  hôr, do  hmly  zahalených,  kde  smrčiny

voňajú lesnou smolou, cenganie stáda sa ozýva tu i tam od salaša a poslušné ovce

sa  hrnú  na  pastvisko.  Snáď  nikto  dosiaľ  nevycítil  tak  zdarne  túto  zvláštnu,

samotársku, skoro melancholickú náladu našich lesov“.175 [73] V tomto duchu sa

pripájajú i ďalšie komentáre a kritiky, napríklad Jozef Cíger Hronský spomína u

Alexyho  na  ,,čudné,  záhadné,  zázračne  začarované  kúty“,  Cincík  ,,dumave  v

moloch huhlajúcu a tulikajúcu fujaru“ a podľa Andreja Mráza ,,naša skutočnosť

zaznieva všetkým smútkom a osudovosťou, ktorá privalila našu každodennosť“.176 

     Atmosféra je síce veľakrát nebadaná,  no nutná pri utváraní mýtu,  pretože

mýtus samotný je ,,poetickým obrazom“177 a práve nálada obrazu dodáva poetický

nádych. To potvrdzujú aj myšlienky Bazovského, ktorý vraví: ,,Umelec musí mať

korene. Jeho umenie musí z niečoho spontánne vyrastať. Moje vyrastá zo zážitkov

170 KREKOVIČOVÁ 2005, In: KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ 2005, 88-91.

171 Cit. VACULÍK 1983 – Karol VACULÍK: Mikuláš Galanda. Bratislava 1983, 41.

172 Cit. VÁROSS 1960, 112.

173 VÁROSS 1960, 92.

174 Tento obraz sa nepodarilo s istotou určiť, preto sa v obrazovej prílohe nachádza iný Benkov

obraz z toho istého roku s podobným námetom.

175 Cit. VÁROSS 1960, 86.

176 Cit. HRABUŠICKÝ 2006a – Aurel HRABUŠICKÝ: Okrajová kultúrna križovatka ako pôda

slovenského mýtu. In: HRABUŠICKÝ 2006, 44.  

177 STEBLIN-KAMENSKIJ 1984, 11.

 40



a dojmov, v akých sa prelialo do mňa poznanie našej skutočnosti … Všetko, čo tu

vidíte,  to je do farieb a tvarov prenesená slovenská skutočnosť.  Pot sedliackej

roboty, neútešnosť neprebudených duší, jesenné nálady našich vrchov a smútky

našich osudov …. Hľadám vo svojich obrazoch dušu motívu, jeho interiér, a nie

povrch.“178 

5.3 Martin Benka, Gustáv Mallý a národný sloh 

     V 20. rokoch sa najvýraznejšie zaslúžili o tvorivý rozvoj zobrazenia slovenskej

prírody a dediny  Gustáv Mallý (1879-1952) a Martin Benka (1888-1971). Pre

staršieho Mallého boli už od tvorivých počiatkov zásadné motívy zo slovenského

vidieka. Avšak v poprevratovom období radikálne zmenil svoj pohľad, čo sa nutne

odrazilo i na jeho maliarskom prejave – farby sú dramatickejšie a tvary hutnejšie.

Výjavy sú orientované vertikálne v súlade so zväčša horským pozadím, pred ktorý

je  umiestnená  žánrová  kompozícia  alebo  jedna  ústredná  figúra.179 Mallý  sa  v

priebehu  rokov  posunul  od  impresionistického  maliarského  výrazu  k  syntéze

obsahujúcej kubistické i konštruktivistické prvky. Tento prechod podnietil bližšie

poznanie Cézanna, ktoré ho tiež výtvarne spojilo s Václavom Špálom. [74] Vďaka

tomu dokázal maľbu posunúť podstatne ďalej smerom k obrazovej redukcii so

zámerom  zintenzívniť  emocionálne  a  ideové  pôsobenie.180 Mallý  sa  niekdy

neodvrátil od senzualistického vnímania skutočnosti, vďaka čomu sa prirodzene

ani neusiloval o vytvorenie ideálneho obrazu slovenskosti.181 [75]

    V podobnom duchu ako Gustáv Mallý začína v povojnovom období tvoriť i

Martin Benka. Zjednodušenie výrazu využíva vedome k zdôrazneniu expresívno-

monumentalizujúceho rázu svojho diela. Oprostil sa od Mallého zmyslovosti a cez

vplyv  secesie  sa  dopracoval  k  symbolistickému  spôsobu  vyjadrovania.182

Monumentalita vychádzajúca z expresionizmu sa postupne rozvíjala  smerom k

zjednodušenej, lapidárnej podobe spočívajúcej na heroizácii človeka a krajiny a

štylizácia  vyvolávajúca  dojem  statickosti.183 V  slovenskej  krajinomaľbe  malo

veľký ohlas jeho básnické stvárnenie prírody, ktoré znamenalo kľúčový posun od

178 Cit. VÁROSS 1960, 100. 

179 BAJCUROVÁ 2009 – Katarína BAJCUROVÁ: Gustáv Mallý. Trenčín 2009, 34.

180 VÁROSS 1960, 474.

181 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 17. 

182 VÁROSS 1960, 474.

183  VACULÍK 1967, 24.
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primárne optickej  maľby ku duchovným a často vlasteneckým dielam.184 Rané

panteistické  krajinomaľby  vystriedali  námety  s  národným  obsahom,  ktoré

postupne kryštalizovali v priebehu 20. rokov. 

     Na  počiatku  stojí  umelcova  fascinácia  veľkoleposťou  Vysokých  Tatier  a

znovuobjavenie ich krásy. No Tatry sa nakoniec nestali ústredným motívom tejto

etapy, umelcovi  tu  totiž  chýbali  známky  ľudského  života.  Predlohu  pre  svoje

obrazy našiel na strednom Slovensku. Stotožnil sa s miestnou scenériou hôr, ktorá

bola  preňho  tým  správnym  prostredím  pre  rozvíjanie  slovenského  národného

mýtu.185 Postupne  abstrahoval  horskú  krajinu  a  jej  zjednodušenú  typológiu

následne aplikoval vo svojich obrazoch.  Vladimír Wagner o tom píše: ,,Nejde mu

o podrobnosti, o prívesky. Hľadá akúsi prapodstatu zobrazovaného kraja, hľadá

jeho život. Preto zjednodušuje svoje vízie na čiary najnevyhnutnejšie, a jednako

také,  ktorými  by  mohol  povedať  čo  najviac.“186 Pevnou  súčasťou  Benkových

výjavov boli prirodzene i figúry, zvyčajne stojace v strnulom postoji, zachytené

pri svojej každodennej práci. Avšak v prípade Benkových diel sa nestretávame s

žánrovými,  ale  idealizovanými   vyobrazeniami  postáv,  ktoré

stelesňujú ,,romantickú predstavu o heroickej prapodstate slovenského človeka,

vnútorne slobodného a prirodzeného v jeho spolužití s vlastným svetom“187 Tieto

snahy podporuje aj kompozičná výstavba obrazov – v prvom pláne, najbližšom k

divákovi,  sa  nachádza  figurálna  scéna,  po nej  nasleduje  druhý plán  s  epickou

viacfigurálnou  scénou  a  v  poslednom  treťom  pláne  tróni  pozadie  horských

hrebeňov.  Táto  alegória  plná  pátosu  vyzdvihuje  prácu  slovenského  ľudu  ako

prostriedok  blízkeho  kontaktu  s  prírodou.188 Tento  rozvrh  je  tiež  podriadený

Benkovmu objavu, že ,,vo výtvarnom zmysle je Slovensko vertikála, kde je kolmo

zvrstvený jeho maliarsky priestor“.189 Z toho dôvodu má skladba jeho obrazov vo

vertikálnom smere  pyramidálny charakter  ,,rytmizovaný horizontálnymi pruhmi

184 VÁROSS 1960, 474.

185 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 167.

186 Cit. VÁROSS 1960, 88.

187 Cit. ABELOVSKÝ 2000b, In: RUSINOVÁ 2000, 69.

188 ABELOVSKÝ 2000b, In: RUSINOVÁ 2000, 69.

189 Cit. BAJCUROVÁ 2005 – Katarína BAJCUROVÁ: Martin Benka. Trenčín 2005, 19.
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hmly, diagonálami prírodných alebo figurálnych prvkov“.190 Farby sú zemité, len

občas pomedzi ne prebleskujú žiarivé tyrkysové alebo karmínové tóny.191 [76-77]

5.4 Nasledovníci Martina Benku

     Martin  Benka bol  v slovenskom krajinomaľbe nepopierateľne dôležitou a

vplyvnou  osobou.  Z  toho  dôvodu  bolo  prirodzené,  že  mnoho  umelcov  verne

nasledovalo jeho príklad. Išlo hlavne o tradičných maliarov ľudového žánru, ktorí

ponímanie dedinského sveta ako mravne čistého, založeného na patriarchálnych

vzťahoch,  transponovali  do  ,,výtvarnej  metafory  slovenského“.192 Veľká  časť  z

nich sa prikláňala k ahistorickému romantickému náhľadu na prírodu a dedinský

život. Najviac v tých časoch ospevovanými autormi boli Jan Hála (1890-1959),

Štefan  Polkoráb  (1896-1951),  Štefan  Straka  (1898-1932)  a  Karol  Ondreička

(1898-1961).

     Jan Hála bol českým maliarom, ktorému v roku 1923 učaroval kraj okolo

Važca.  Považoval  ho  za  dokonale  zakonzervovaný  región  so  zachovanou

tradičnou  ľudovou  kultúrou  nemennou  už  celé  stáročia.  Tento  romantický

entuziazmus ho primäl k tomu, aby vo važeckom kraji zotrval a  usiloval sa vo

svojich početných dielach zachytiť túto oblasť s jej obyvateľmi a ich zvyklosťami.

[78-79] Avšak tragédiou Hálovho umeleckého osudu bolo, že jeho milovaný kút

Slovenska nezostal nedotknutý civilizačnými zmenami počas prvej republiky, no

to nedokázal akceptovať a zotrvával pri svojich idylických výjavoch. 

    Slovenský mýtus ako ho chápali Štefan Polkoráb a Štefan Straka bol odlišný.

Usilujú  sa  znázorniť  zdravé  jadro  národa.  Polkorábove  chápanie  slovenskosti

spočívalo  v  zobrazeniach  slovenských  žien  ako  matiek,  neviest  či  vdov.  [80]

Straka zase stotožňoval slovenskú mýtickú archaickosť so starými mužmi, často

tiež  kňazmi,  čo  odkazovalo  ku  jeho  spájaniu  slovenskej  národnej  tradície  s

katolíckou  cirkvou.  Patriarchálnosť  Strakových  obrazov  ešte  umocňuje

rembrandtovský temnosvit. [81]

      Karol Ondreička sa do dejín národnej maľby dostal predovšetkým svojím,

dnes  nezvestným193,  obrazom  Madona  slovenských  hôr z  roku  1928.  Pôvodne

zamýšľaná ako nástenná maľba inšpirovaná Chavannesom a Hodlerom sa stala

190 Cit. BAJCUROVÁ 2005, 19.

191 BAJCUROVÁ 2005, 20.

192 ABELOVSKÝ 2000b, In: RUSINOVÁ 2000, 69.

193 Z tohto dôvodu nie je bohužiaľ možné pôvodný obraz v tejto práci reprodukovať.
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vzorom  pre  ďalšie  variácie  na  tento  motív.  V  nich  sa  vracia  k  inšpiráciám

talianskym  quattrocentom,  ktoré  aplikuje  na  podobu  slovenského  ľudového

žánra.194 [82] 

5.5 Polemické reakcie 30. rokov na tvorbu Martina Benku 

    Reakcie na Benkovu tvorbu neboli len pozitívne. Objavovali sa aj  kritické

názory,  ktorých  hlavnými  reprezentantmi  boli  v  týchto  rokoch  predovšetkým

Janko  Alexy  (1894-1970),  Miloš  Alexander  Bazovský  (1899-1968)  a  Zolo

Palugyay  (1898-1935). Na prelome 20. a 30. rokov spoločne sformulovali svoj

postoj  nesúhlasiaci  s  heroizáciou  Martina  Benku.  Hoci  naďalej  zotrvávajú  pri

koncepcii národného mýtu, do popredia sa v ich tvorbe dostáva snaha ,,stvoriť

obraz ako relatívne svojprávnu skutočnosť s vlastnými vnútornými zákonitosťami

a  zároveň  vyjaviť  vlastnú  predstavu  ,,slovenskosti“  v  extrahovanej,  totálnej

podobe“.195 Alexy k týmto požiadavkám dodáva: ,, … Slovenský výtvarník svoj

umelecký výraz musí budovať na rytme farieb a tvarov slovenských vrchov, typov

a  celého  života.  Neznamená  to  zaťažiť  sa  národopisnými  prvkami,  ale  z

najzákladnejších foriem ľudového života vyťažiť hodnoty rýdzo maliarske“.196 Ich

diela sa tak stávajú dramatickejšie a nadobúdajú asymetrický charakter s dvoma

obrazovými plánmi – v popredí býva ľudská figúra a v pozadí obrysy horských

štítov  zastávajúcich  úlohu  symbolu.197 Táto  tendencia  vyústila  do  istého

spochybnenia vtedajšieho romantizmu a zobrazenia mierového spolužitia človeka

s okolitým prostredím. V istom zmysle dochádza k prekonaniu Benkovej tvorby, v

ktorej slovenský ľud dennodenne bojuje, poráža a vyrovnáva sa s prírodou. Tu sú

dedinčania skutoční – pracujúci, živoriaci, trpiaci.198 

     Trojica výtvarníkov chodievala spoločne tvoriť na stredné Slovensko, najmä na

Horehronie  a  do  okolia  Heľpy.  No  hoci  maľovali  spolu,  ich  vnímanie  tejto

tematiky  bolo  značne  rozdielne.  Marian  Váross  popisuje  ich  odlišnosti

takto:  ,,Bazovský  expresívne  monumentalizuje,  Alexy  je  skôr  lyricko-

dekoratívny ... Palugyay je v svojich olejoch baladický a humanistický“.199 Okolo

194 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 177-181.

195 Cit. ABELOVSKÝ 2000b, In:  RUSINOVÁ 2000, 69.

196 Cit. ABELOVSKÝ 2008 – Ján ABELOVSKÝ: Janko Alexy. Trenčín 2008, 21.

197 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 203.

198 ABELOVSKÝ 2000b, In: RUSINOVÁ 2000, 70.

199 Cit. VÁROSS 1960, 125.
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roku 1930 zahájil tento triumvirát umelcov aj svoju výstavnú aktivitu. Prvýkrát sa

verejnosti  predstavili  v  Martine  v  sieni  Obchodnej  komory  prehliadkou  prác

vytvorených  počas  posledného  leta  v  turčianskom  okolí.  Je  to  začiatok  série

putovných výstav po celom Slovensku sprevádzaných prednáškami a besedami s

umelcami, ktoré objasňovali problematiku moderného umenia.200  

    Zolo  Palugyay   bol  spočiatku  najmä  lyrický  senzualista  prikláňajúci  sa  k

secesnému symbolizmu. No v Mníchove počas štúdií u Hansa Hofmanna spoznal

dôverne expresionizmus, ktorý sa následne výrazne prejavil v jeho krajinách. [83]

Palugyay sa pôvodne radil ku krajinárom anacionálneho prúdu, no v posledných

piatich  rokoch  života  sa  preslávil  práve  intenzívnou  výstavnou  činnosťou  s

Bazovským a Alexym.201 

    Bazovský po počiatočnom hľadaní výrazu dospieva v rokoch 1930-1932 v

spoločnosti  svojich  kolegov  k  prvému vrcholu.  Začína   štylizovať  a  uhládzať

maľbu,  jeho  lyrickosť  a  dramatickosť  sa  neustále  prelínajú,  znásobuje  sa

expresionizmus  a  stáva  sa  osobitejším.202 Pozorujeme  tiež  istú  melodickosť  a

rytmickosť maľby, čo poukazuje na vplyv francúzskeho pobytu a diel Gauguina a

van Gogha.203 ,,Nadsadzuje, deformuje, umocňuje, aby dosiahol vzruch, rytmus a

dynamičnosť  kompozície  a  zároveň  aby  vyjadril  spevnosť  a  silu,  zaostalosť  a

poverčivosť i ostatné známe vlastnosti slovenského vidieckeho života. Dopátrava

sa  nových  tvarových  skratiek  a  farebných  akordov,  ktoré  rozmnožujú  naše

chápanie ,,národnej formy“ vo výtvarnom prejave,“ opisuje Váross.204 [84-85]

     Taktiež prejav Janka Alexyho sa vyvíja do novej podoby. Rovnako sa snaží o

zjednodušenie  formy  s  cieľom  zdôrazniť  to  najesenciálnejšie.  Avšak  kým

Bazovského riešenia i využitie farieb narúšajú harmonickosť maľby, u Alexyho je

súlad  dôležitý.  V týchto  rokoch  prevláda  u  neho  technika  pastelu,  ktorý  ešte

umocňoval jeho príznačný lyrický charakter. [86-87] Alexy navyše často pretvára

svet  hôr  a  miestnych  ľudí  do  fantazijných  kompozícií,  v  ktorých  postupne

získavajú svoje miesto hlavne dekoratívne prvky.205 

200 VACULÍK 1967, 34.

201 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 128.

202 VÁROSS 1960, 99.

203 VACULÍK 1967, 35.

204 Cit VÁROSS 1960, 100.

205 VÁROSS 1960, 94.
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      Po  roku  1932  sa  začína  maľba  Alexyho  a  tiež  Bazovského  meniť.

Nezanedbateľnú  úlohu  tu  pritom zohralo  radikálne  vystúpenie  Ľudovíta  Fully

(1902-1980) a Mikuláša Galandy (1895-1938) v  Súkromných listoch.206 Fulla vo

svojej tvorbe však dopracoval k inému ponímaniu ,,slovenskosti“. Kým u Martina

Benku nachádzame čisto literárne zachytené výjavy z vidieckeho života a prírody,

Fulla sa akejkoľvek literárnosti pri oslave materstva a dedinského ľudu úspešne

zbavuje. Už veľmi skoro sa uňho prejavujú náznaky jeho budúceho zrelého štýlu

–  geometrické  abstrahovanie  tvarov,  fantazijný  charakter  a  kľúčové  využitie

farieb,  ktoré  majú  symbolickú,  citovú  aj  asociatívnu  funkciu.  Tesne  pred

začiatkom  tridsiatych  rokov,  po  ukončení  štúdií  na  pražskej

Umeleckopriemyselnej škole, prichádza Ľudovít Fulla do Bratislavy, kde začína

pôsobiť  ako  pedagóg  na  Škole  umeleckých  remesiel.  Toto  obdobie  sa  stáva

jedným z najplodnejších etáp jeho života. Fulla prepája vo svojej tvorbe inšpirácie

európskou modernou so slovenskou tradíciou, vychádzal zo Cézanna, fauvizmu,

neskôr tiež z kubizmu a vďaka týmto zdrojom stvoril  nový pohľad na ľudové

umenie. Dôležitým obohatením Fullovho štýlu bolo zaujatie detskou fantáziou a

jej výtvarným prejavom a rovnako tak práce Paula Kleea.207 Vo svojich snahách sa

maliar dostáva až k výtvarnej abstrakcii (viz.  Súkromné listy v predchádzajúcej

kapitole) alebo k arabeske pripomínajúcej podobu ľudovej výšivky. Kombináciou

najaktuálnejšej vizuálnej reči s domácou tradíciou ukázal novú modernú podobu

slovenskému mýtu.208 [88-89]

    Taktiež Mikuláš Galanda hľadal vo svojej tvorbe výraz pre to slovenské, hoci k

vyjadreniu slovenskosti pristupoval inak ako mnohí jeho súčasníci.  Sám o tom

hovorí:  ,,Moja maľba mala byť  tiež  slovenská,  hoci  som nemaľoval  folklór  …

Maľba musí byť slovenská. Ale duchom slovenská – nie  námetom. Namaľovať

slovenský  folklór  nie  je  ešte  slovenským  obrazom.  Slovenské  ovzdušie  je

melancholické,  spevné,  trochu  hranaté.  Toto  pretvoriť  do  výtvarníckej  reči  je

úlohou  slovenského  umelca.“209 V prácach  vytvorených  tesne  po  Súkromných

listoch  dochádza  Galanda,  ako  jediný  v  slovenskej  národnej  maľbe,  k

racionalizácii  slovenského  námetu.  Prostredníctvom  konštruktivistických

postupov  vytvára  kompozície  inšpirované  najmä  zbojníckou  tematikou  a

206 VÁROSS 1960, 100.

207 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 393-397.

208 ABELOVSKÝ 2000b, In: RUSINOVÁ 2000, 71.

209 Cit. VACULÍK 1983, 40-41.
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dopracúva sa k archetypálnej znakovosti.210 [49-50] V roku 1936 zažíva Mikuláš

Galanda  svoje  posledné  veľkolepé  umelecké  obdobie.  V  intenzívnej  aktivite

vznikajú  stovky  diel  v  duchu  ,,postkubistickej  syntézy  Picassa“,  uvoľňuje  sa

rukopis,  pribúdajú ornamentálne prvky, kresba sa sústreďuje na línie a plochy,

stupňuje sa emocionalita. Práve toto obdobie znamená nové intenzívne priblíženie

sa ľudovej téme, k čomu Galanda sám poznamenáva: ,,Tak ako moreplavec, ktorý

precestoval celý svet a videl všetky krásy sveta, razom si uvedomí krásu rodnej

zeme … Hľadám a nachádzam vôňu Slovenska.“211 V závere svojho života sa tak

Galandove obrazy napĺňajú madonami, ženami v krojoch a slovenskými devami v

ľudovo  pojatom  modernom  klasicizme  (pripomínajúcom  Kremličku)212,  ktoré

však neskĺzli do ,,ikonizácie archaickej predstavy slovenského“.213 [90]

   Dekoratívnosť a farebnosť, ktorú priniesol do slovenského umenia najmä Fulla,

zapôsobili  na  mnohých  umelcov  hľadajúcich  výraz  pre  slovenský  mýtus.  V

takomto  podaní  nadobúdajú  obrazy  primitivistickú  zdobnosť  a  plošnosť.

Slovenská  národná  maľba  sa  dostáva  okolo  polovice  30.  rokov  do  svojho

vrcholného a zavŕšujúceho bodu.214 U Bazovského dochádza pod týmto vplyvom

k popretiu pevného tvaru, ktorý ustupuje do úzadia a miesto neho sa presadzuje

línia a arabeska. Monumentalita prestáva byť hlavným cieľom jeho prác.215 Do

žánrových  a  krajinných  výjavov  sa  vkráda  bezprostrednosť,  farba  dostáva

subjektívnejšiu,  emocionálnu  funkciu.216 [91] Ideovo  sa  stáva  nasledovníkom

Chagallovho názoru, že ,,umenie je predovšetkým duševný stav“  rovnako ako aj

myšlienok Galandy a Fullu.217 Zvyšujúci lyrický akcent vedie Bazovského k tomu,

že  sa  mení  jeho  chápanie  z  ,,my  a  svet“   na  ,,ja  vo  svete“,  čím  dodáva

dovtedajšiemu národnému slohu univerzálnejší  ráz.218 Po  roku 1935 sa  v  jeho

maľbách  ozývajú  častejšie  teplé  tóny,  po  formálnej  stránke  sa  prikláňa  k

analytickým a kubizujúcim prvkom – tým sa približuje k ornamentálnej plošnosti.

Na  obrazoch  tohto  obdobia  je  zjavné  Bazovského  zaujatie  mysticizmom,

210 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 19. 

211 Cit. ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 422.

212 HRABUŠICKÝ 2007, 20.
213 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 1997, 423.
214 VÁROSS 1960, 475-476.

215 VACULÍK 1967, 43.

216 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 211.

217 VACULÍK 1967, 45.

218 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 211.
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zbožnosťou  až  poverčivosťou  dedinského   človeka.  Postavy  odeté  do  krojov

štylizuje do najväčšej krajnosti.219 [92] 

      Zároveň kým sa v priebehu prvej polovice 30. rokov usilujú Alexy, Bazovský,

Fulla  či  Galanda   prekonať  Benkove  ponímanie  slovenského  mýtu  a

modernizovať  ho  prijatím  vplyvov  zo  zahraničného  umenia,  samotný  Benka

naďalej  pokračuje  v  rozvíjaní  vlastného  špecifického  štýlu  nasledujúc  svoj

vytýčený ideový zámer. Nadobúda sebavedomie, syntetizuje doterajšie poznatky a

okolo roku 1934 sa dostáva na vrchol tvorby. Znásobuje sa monumentalizácia a

zároveň sa začína  objavovať  dekoratívnosť  blížiaca  sa  k  fullovskému poňatiu.

Slovenský ľud tvorí na jeho obrazoch pevnú jednotu s prírodou, no zároveň s ňou

neustále bojuje o svoju existenciu.220 [93]

5.6 Maliari blížiaci sa k slovenskému mýtu

    Ku generácii doteraz spomenutých autorov, ktorí sa postupne od 20. rokov, no

najmä  v  rokoch  tridsiatych  venujú  skúmaniu  podstaty  slovenskosti,  patrí  i

Edmund  Gwerk  (1895-1956).  Jeho  prístup  je  však  odlišný,  pretože  sa   o  to

neusiluje programovo ako predchádzajúci umelci, ale predsa len mu je rodná zem

blízka.  ,,Poznám Slovensko,  všetok voľný čas  trávim vonku v prírode,  poznám

zvlnené vrchy, krivky oráčin, krivoľakosť ciest, farebnú nádheru vegetácie a život

celej prírody, krajiny.“221 Venoval sa krajinomaľbe aj žánru, najmä z prostredia

rodnej Banskej Štiavnice, ale nezostával ľahostajný ani k sociálnej situácii svojich

postáv.  Často  pozná  osobne  osudy  ľudí,  ktorých  na  obrazoch  zachytáva.

Prostredníctvom Gwerkovho  diela  sa   stávajú  monumentom ,,ktorý  nezakrýva

gniavivú  skutočnosť,  no  osvetľuje  ju  svetlom  dôvery  vo  víťazstvo  takýchto  a

podobných  ľudí“.222 Gwerkove  krajiny  sú  silne  ovplyvnené  expresionizmom

sprostredkovanom košickým maliarom Antonon Jasuschom. Práve jeho výstava v

Bratislave v roku 1924 u Gwerka neobyčajne silne zarezonovala. Cez Jasuschovo

dielo sa umelec dopracoval  jednak k dedičstvu Košickej  Moderny, no zároveň

podnietil  jeho  záujem  o  transcendentálnu  podstatu  sveta.223 Gwerkov  rukopis

dostáva pod účinkom Jasuschových myšlienok transponovaných do jeho cyklu z

219 VÁROSS 1960, 100.

220 VÁROSS 1960, 88.

221 GWERK/BAKOŠ 1975 – Edmund GWERK / Oliver BAKOŠ: O umení. Bratislava 1975, 64.

222 VÁROSS 1960, 138.

223 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 116.
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rokov 1920-1924224 dynamický vírivý charakter. Vďaka panteistickému rázu diel

pôsobia Gwerkove krajiny ako ,,znovu stvorené v zápase živlov a síl,  ktoré jej

vtláčajú jedinečnú, vzrušujúcu podobu.“225 Alebo ako on sám hovorí: ,,Krajina sa

vnútornými  silami  sformovala  na  dnešné  vrchy  a  vegetácia  na  nej  je  tiež

výsledkom vnútorných síl. To vidím v krajine a to chcem aj vyjadriť.“226 [94]

   Arnold Peter Weisz-Kubínčan tiež patrí  medzi  autorov, ktorí  uplatňovali  vo

svojich krajinomaľbách prvky expresionizmu.  Pobudol štyri  povojnové roky, v

Nemecku,  kde  nadviazal  úzke  kontakty  s  November  Gruppe   a  dôverne  sa

oboznámil s tvorbou maliarov Novej vecnosti. Po návrate na Slovensko sa Weisz-

Kubínčan   usiloval  skĺbiť  tento  štýl  s  výjavmi  tradičnými  pre  ľudový  žáner.

Najmä  od  prelomu  20.  a  30.  rokov,  kedy  sa  bližšie  zoznámil  s  Bazovským,

sústreďuje svoju pozornosť na horskú krajinu a jej obyvateľov, predovšetkým z

prostredia  Oravy.  [95-96] Vo svojom poňatí  sa však pomaly vzďaľuje snahám

svojich  súčasníkov  o  vyjadrenie  slovenskosti.  Neusiluje  sa  o  zovšeobecnenie,

zjednodušenie, ale uprednostňuje individualizmus, skúma vzťah medzi človekom

a jeho prirodzenou existenciou.227 

     Ako bolo spomenuté, pri utváraní národného mýtu a zachytávaní slovenskej

dediny a prírody sa veľká časť umelcov priklonila k expresívnej monumentalizácii

alebo  baladickej  lyrizácii.  Naproti  tomu  sa  Imrich  Weiner-Kráľ  (1901-1978)

pokúsil ako jediný skĺbiť prvky slovenského ľudového umenia so surrealistickým

videním.228 V roku 1934 vytvára cyklus  Slovensko ,,s náznakmi surrealistickej

metafory,  ale  aj  naturalistických  deformácií“.229 Weiner  -Kráľ  aplikuje  od

polovice 30.  rokov postupy montáže,  teda využíva  známe motívy  s  tematikou

slovenskej  dediny  a  ľudovej  kultúry,  ktoré  prostredníctvom  rôznych  asociácií

stavia do netradičných kompozícií a odhaľuje tak neočakávané obsahy.  [97-98]

Obohacuje tak celý slovenský ľudový žáner.230 Ten bol pre jeho tvorbu dôležitý už

od počiatku. V ranej tvorbe prelomu 20. a 30. rokov sa uňho v ľudovom žánri

stretávame s istou iróniou a odstupom od idealizujúcich prístupov k národnému

mýtu.  Tieto  zámery  vyvrcholia  v  tvorivom  období  polovice  30.   rokov  so

224 Pre viac informácii viz. napríklad  ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 103.

225 Cit. ABELOVSKÝ 2000b, In:  RUSINOVÁ 2000, 67.

226 Cit. GWERK/BAKOŠ 1975, 66.
227 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 122-124.

228 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 109.

229 Cit. VÁROSS 1960, 143.

230 VÁROSS 1960, 143.
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surrealistickým  nádychom.  Weiner  chápal  slovenskosť  ako  niečo  hlboké  a

duchovné,  odmietal  romantický  náhľad  na  túto  skutočnosť.  Chcel  vyjadriť

podstatu slovenskosti vo svojej úplnosti. Jeho poetizmus a sociálna symbolika ju

posunuli do doteraz neznámych končín.231

5.7 Výstava umenia Slovenska v Prahe v roku 1933

       V roku 1933 sa uskutočnila veľká výstava slovenského umenia inštalovaná v

pavilóne Myslbek a v Obecnom dome. Jej záber bol v skutku monumentálny –

predstavovala totiž českej verejnosti prehľad všetkých odvetví tvorivej činnosti na

Slovensku,  od  maliarstva,  sochárstva,  architektúry,  cez  umelecký  priemysel  a

remeslo, po ľudové umenie. Avšak v hlavnom meste sa slovenská výstava stretla s

neľútostnou kritikou. Vytýkala sa jej provincionalita úzko prepojená s ľudovým

folklórom a upínaním sa na dedinské a prírodné prostredie. Pravda však je, že na

výstave neboli prezentované len špičkové diela, no i tak bolo dôležité upozornenie

na  hroziacu  zaostalosť,  ktorá  sa  zameriava  len  na  prvoplánové  obsahy nie  na

vyjadrenie  podstaty  ľudového  prostredia.  Prevládanie  ľudových  a  vidieckych

motívov sa stala  celkovo najdiskutovanejšou témou tejto  výstavy. Josef  Čapek

varoval,  aby  nebola  ľudovosť  a  s  ňou  spojená  slovenskosť  pochopená  iba

jednostranne a preštylizovane. Zároveň bol však presvedčený, že  ,,Slovensko je

přece  stále  ještě  zemí  živého  folkloru  ….  Ten  zvláštní  smysl  pro  charakterní

formové vyčlenění, pro barvu a skladební rytmus díla může vytrvati i v nových

podmínkách moderního života“.232 

    Zásadné  bolo,  že  pražská  kritika  menovala  hlavné  problémy  slovenského

umenia  a  jeho  národného  mýtu  otvorene  a  bez  servítky.233 Táto  výstava  mala

dvojitý účinok  – bola silným impulzom k ešte väčšiemu zmobilizovaniu snáh o

slovenský mýtus, no zároveň sa už mnohí maliari národného slohu odkláňajú od

doterajšej  monumentality  a  obracajú  sa  k  väčšej  lyrickosti,  ako  napríklad

Bazovský. Súčasne je to moment, ktorý naznačuje to, ako budú národný mýtus

vnímať  a  uvažovať  o  ňom  nasledujúce  generácie.  S  akou  dôraznosťou  sa

vymedzia  voči  výčitke  provinčnosti  a  obrátia  svoju  pozornosť  najmä  na

francúzske, parížske vzory.

231 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 20. 

232 Cit. VACULÍK 1967, 41.

233 VACULÍK 1967, 41-42.
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5.8 Generácia 1909 – skepsa a pochybnosti o slovenskom mýte

   S príchodom mladých umelcov  Generácie 1909  dochádza k zmene postoja k

slovenskému mýtu. Medzi mladými výtvarníkmi ochabuje nadšenie pre tradičnú

kultúru a jej prostredie. Ich vzťah k urbánnemu svetu je prívetivejší, hoci väčšina

z nich ešte stále pochádza z roľníckych rodín. Pozitívny postoj k dedine sa narúša,

respektíve  stáva  sa  komplikovanejším  a  menej  jednoznačným  než  u

predchádzajúcich  pokolení. Zároveň  sa  vytráca  romantický  svetonázor.234

Predznamenáva to  už aktivita  skupiny slovenských študentov v Prahe nazvaná

Skupina R10. Jej súčasťou boli  mnohí kritici  a  literáti,  rovesníci  so skupinou

výtvarníkov Generácie 1909, ktorí podobne ako to už zaznelo na výstave z roku

1933  kritizovali  slovenský  konzervativizmus,  provincionalizmus  a  prázdny

tradicionalizmus.235 Napriek  tomu  nie  je  možné  povedať,  že  by  sa  maliari

Generácie 1909 úplne odklonili od analyzovanej tematiky. Avšak okrem skupiny

tých, čo vyjadrujú vrelý vzťah k domovine, sú tu i takí, ktorí sú obzvlášť pozorní

k  istej  zaostalosti  alebo  iným neduhom  slovenskej  dediny.  Kľúčový  je  vplyv

Chagallových  snových  dedinských  výjavov. Obzvlášť  dôrazne  to  môžeme

pozorovať  u  Cypriána  Majerníka.  Ironický  náhľad  do  života  vidiečanov  je

základným námetom jeho prvej tvorivej etapy od polovice 30. rokov. V žánrových

výjavoch sa zaoberá primitivizmom a poverčivosťou ľudu, nenachádzame tu ani

kúsok  sentimentality.236 [99-100] V  podobnom  duchu  tvorí  i  Ján  Želibský.

Zachytáva  bezprostredné  a  humorné  chvíle  dedinského  života,  v  ktorých  sa

nevyhýba satirickému pohľadu.237 [101] Na príklade  oboch umelcov je  možné

sledovať skoro až revolučný krok. Vo svojich dielach totiž spochybňujú doterajší

obdiv  k  tomuto  prostrediu  a  jeho  obyvateľom.  Ten  v  podstate  tvoril  základ

slovenského  národného  mýtu  tak  ako  ho  utvárali  umelci  20.  a  30.  rokov. Je

potrebné si uvedomiť, že diela Majerníka a Želibského sú súčasné s vyvrcholením

národného  slohu  v  slovenskom  umení  a  nadchádzajúca  generácia  si  už

uvedomovala potrebu prekonať ho.

    Dobrým príkladom je  Ladislav Čemický (1909-2000),  ktorý sa vo svojich

raných  dielach  inšpiroval  predovšetkým  priateľom  Palugyayom  –  ten  ho

234 VÁROSS 1960, 476.

235 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 21. 

236 VÁROSS 1960, 210-211.

237 VÁROSS 1960, 221.
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naučil  ,,vidieť  a  zachytiť,   ale  aj  zhodnotiť  slovenskú  krajinu“,  no  zároveň

poznal  ,,že  moja  cesta  musí  viesť  inam,  k  ešte  hlbšiemu,  prenikavejšiemu

prebásneniu prírody“.238 Čemický nikdy slovenskú krajinu a ľudí neheroizoval,

ani  vzletne  neoslavoval.239 [102] Vo svojej  technike  zostával  verný  prioritne

akvarelu.  Ten  mu  ,,umožňuje  prebásniť  prírodu  v  najjemnejších  odtieňoch“ a

zároveň vďaka nej dokáže pracovať veľmi rýchlo. Navyše Tilkovský, autor jednej

z umelcových biografií, poznamenáva: ,,Už z okolnosti, že akvarelom maľuje vždy

vonku, v plenéri, vyplýva, že žije veľa v prírode, že neustále chodí po horách,

lúkach a dedinách,  že môže hlboko preniknúť do života prírody a ľudí.“240 So

svojím  prístupom  k  poznávaniu  slovenských  hôr,  lesov  a  lúk  zostáva  blízko

predchádzajúcej generácii Bazovského alebo Palugyaya, ale keďže si bol vedomý

nového vzťahu človeka k svetu, ku skutočnosti, myšlienková náplň jeho obrazov

je už iná.

      Tu je  ešte  možné  spomenúť  ďalšiu  umelkyňu  z  Generácie  1909,  Ester

Šimerovú-Martinčekovú,  ktorá  sa  po  štúdiach  v  Paríži  na  začiatku  30.  rokov

vrátila  na  Slovensko.  Návrat  domov  pre  ňu  znamenal  aj  oživený  záujem  o

dedinskú a ľudovú tematiku. Tieto kompozície sa nachádzajú na pomedzí medzi

slovenskou a parížskou maľbou a sú ovplyvnené kubizmom i  surrealizmom.241

Počas pobytu na strednom Slovensku v polovici 30. rokov podnietil u Šimerovej

vznik  symbolických  a  tajomných  krajinomalieb.  Tie  prezrádzajú  jej  úsilie  o

zachytenie  metafyzického  rozmeru,  o  vyjadrenie  duše.  [103] Šimerová  sa  tak

priblížila koncepcii Fullu a Galandu, ktorý jej dokonca navrhli vytvoriť spoločnú

skupinu. Avšak umelkyňa, určite aj kvôli svojej dlhoročnej skúsenosti z Paríža,

nebola  natoľko  upätá  na  zobrazovanie  slovenskosti  a  svojím  uvažovaním

prekračovala domáce národne úvahy.242     

5.9 Slovenský mýtus počas druhej svetovej vojny

   Vojna priniesla opäť ďalšie premeny vo vývoji národného mýtu vo výtvarnom

umení. Nový slovenský štát potreboval legitimizovať svoju existenciu a vyčleniť z

toku dejín samostatnú národnú históriu. V prvom rade bolo nutné poukázať na

238 TILKOVSKÝ 1962, 11.

239 BAKOŠ 1982 , 31.

240 Cit. TILKOVSKÝ 1962, 23.

241 VÁROSS 1960, 196.

242 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 23. 
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tradíciu,  historickú  náväznosť,  ktorá  predchádzala   Slovenskému  štátu.

Predchodcu zhľadúvala národná propaganda vo Veľkej Morave, s akcentom na

kniežatá Pribinu a Svätopluka, a keďže tá sa spája s príchodom Cyrila a Metoda

na slovenské územie, vyhovoval tento mýtus ideálne predstavám  vlády, na ktorej

čele stál katolícky kňaz.243 Nie je náhodou, že práve v tomto období, ako sa neskôr

ukáže,  sa  mnohí  moderní  umelci  inšpirovali  byzantským umením, avšak nie  s

cieľom slúžiť tak  vládnej propagande. Ústredným motívom sa pre nich tiež stal

Jánošík ako už spomínaný symbol boja za slobodu a nezávislosť, v tomto kontexte

symbolizujúc boj proti fašizmu. So zvyšujúcou naliehavosťou sa objavuje najmä v

časoch partizánskych bojov a Slovenského národného povstania.244 No zároveň je

súčasťou aj oficiálnej symboliky Slovenského štátu, v ktorej nadobúda podobu

plavovlasého  mladíka  v  goralskom  kroji.  V  tomto  kontexte,  aj  v  kontexte

nasledujúceho režimu, v ktorom hrá opäť významnú úlohu, je však Jánošík skôr

symbol politický ako národný.245

      Budovanie slovenského mýtu bolo veľmi dôležité, pretože tento mýtus mal

hájiť  existenciu  slovenského  štátu  pred  svetom,  aj  vlastnými  obyvateľmi.246

Výtvarné umenie zohrávalo v tejto  propagande  zásadnú úlohu,  jednak z toho

dôvodu,  že  vizualizácia  mýtu  pomáhala  v  šírení  medzi  širokými  vrstvami

obyvateľstva,  a  zároveň  kvôli  možnosti  využiť  doterajšie  snahy  umelcov  o

nájdenie  slovenského  mýtu,  ktorý  vyhovoval  predstavám  prvého  štátu.

Charakteristický bol pre vtedajšie oficiálne slovenské umenie ,,idealistický výklad

národného mýtu...idylický návrat k predkom...účelovo interpretované martýrium

hrdinov  minulosti,  hľadanie  koreňov  tzv. národnej  mentality,  ich  sakralizácia,

vyzdvihovanie úlohy kresťanstva, naratívny folklorizmus založený na nemennosti

spôsobu  života  pretrvávajúceho  stáročia.“247 Vzorom  sa  mali  stať  príklady

nemeckého  maliarstva  a  sochárstva,  ktoré  sa  rovnako usilovalo  o  znázornenie

germánskeho hrdinu, väčšinou ako svalnatého gladiátora alebo uniformovaného

243 TURČAN  2005  –  Vladimír  TURČAN:  Pribina  a   Svätopluk  –  slovenskí  veľmoži?.  In:

KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ 2005, 31.

244 HLÔŠKOVÁ 2005, In: KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ 2005, 97.

245 RAβLOFF 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 83-84.

246 KAMENEC  2005  –  Ivan  KAMENEC:  Slovenská  republika  1939-1945  a  jej  mýty.  In:

KREKOVIČ/MANNOVÁ/KREKOVIČOVÁ 2005, 182.

247 Cit. BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 25.
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vojaka ,,s pancierovou päsťou a železným krížom“.248 No v slovenskom umení si

takýto  héros  svoje  miesto  nenašiel,  čo  bolo  príčinou  neustálych  útokov  na

jednotný  Spolok  slovenských  výtvarných  umelcov  zo  strany  vedúcich

predstaviteľov štátu.249  

       Pri utváraní tzv. národného mýtu  zohral i počas druhej svetovej  vojny

kľúčovú úlohu Martin  Benka.  Ten sa zaslúžil  najmä o väčší  rozmach ľudovo-

žánrovej  tvorby  a  novoromantizmu.  Benkovo  dielo  sa  oproti  tvorbe

predchádzajúcich  desaťročí  prikláňa  k  ilustratívnejšiemu  a  dekoratívnejšiemu

štýlu bohatom na alegórie týkajúce sa práve národného mýtu. Ide predovšetkým o

postavy strážcov a ochrankýň, ktoré so sebou prinášajú tiež mravoučný charakter

diel. [104-105] Benkova tvorba sa vo všeobecnosti stávala ahistorická, odkláňala

sa od reality a vyznačovala sa istou mimočasovosťou.250 Dôsledkom výrazného

úbytku  silných  tvorivých  osobností  sa  darilo  presadzovať  aj  menej  kvalitným

umelcom,  ktorí  na  druhej  strane  viac  vyhovovali  oficiálnym  požiadavkám.251

Najviac  sa  medzi  týmito  tvorcami  priemernej  úrovne  uplatnil  ľudový  žáner  s

národnými  akcentmi  inšpirujúci  sa  Benkovými  dielami,  avšak  vo  väčšine

prípadov skĺzol  do gýču a klišé.252 

       Mnohí významní autori národného slohu sa stiahli z verejného života a v ich

výtvarnom prejave je prítomné, podobne ako u Martina Benku, odvrátenie sa od

prítomnosti. Pozorujeme to  napríklad v diele Janka Alexyho. Dominovali uňho

hlavne  historické  námety  v  duchu  novoromantizmu.  Študoval  dejiny  Veľkej

Moravy,   čoho  výsledkom  bol  cyklus  pastelov  datovaný  do  tohto  obdobia.

(napríklad  Bitka  pri  Devíne (1942-1943)  [106] alebo  Mojmírova  smrť  (1942)

[107])253 Tieto  diela  sú  charakteristické  svojim  anachronizmom   a  zámernou

evokáciou starobylého vzhľadu. Významnou inšpiráciou mu pri nich boli ľudové

maľby  na  skle,  vďaka  čomu  sa  na  dielach  odráža  príznačný  primitivizmus.254

[108] Alexy sa v tomto čase pokúša upravovať  a  dotvárať slovenskú históriu.

248 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 25.

249 VÁROSS 1960, 30.

250 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 26.

251 VÁROSS 1960, 30.

252 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 26.

253 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 12. 

254 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 186.
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Vytvára  si  tak  v  priebehu  vojny svoj  vlastný  slovenský mýtus,  ktorý  hľadá  v

historickej architektúre javisko pre mýtické udalosti minulosti.255

     Miloš Alexander Bazovský sa počas vojny venuje byzantizujúcej apoteóze

Slovenska.  V  roku  1937  navštívil  Dalmáciu,  kde  naňho  oslňujúco  zapôsobil

miestny  žiarivý  kolorizmus  pozostávajúci  z  teplých  tónov  žltej,  oranžovej,

červenej či hnedej. Je to moment návratu k racionálnej kompozícii a plošnosti.

Diela sú preto viac naratívne, intenzívne farebné, predchnuté posvätným duchom,

blížiac sa svojou koncepciou k ikonám.256 [109] V rokoch 1942-1943 pokračuje v

pastóznej maľbe zachytávajúcej pochmúrne baladické krajiny  [110] a na konci

druhej svetovej vojny sa odkláňa od dovtedy tak dôležitého folklóru a obracia sa k

mestským námetom. Reagoval tak nielen na dobovú nacionalistickú propagandu,

ale  aj   tvorbu  novej  generácie,  ktorá  sa  folklóru  vo  svojej  tvorbe  rozhodne

zbavovala. Vytvára intímne portréty, zátišia i krajiny.257 [111]

   Pre  Ľudovíta  Fullu  boli  časy  prvého  štátu  ťažkým  obdobím.  Ako  i  ďalší

tvorcovia moderny bol zaradený medzi zvrhlých umelcov, kvôli čomu sa ocitol v

hlbokej izolácii. Toto odsúdenie znamenalo pre maliara začiatok tvorivej i osobnej

krízy.  Fulla  sa  zaoberá  krajinárskymi,  náboženskými  motívmi  a  ilustráciami

rozprávok a kníh. [112] Vyznačujú  sa štylizáciou reality a stlmením farebnosti.258

Podobne ako Alexy alebo Bazovský sa približuje k podobe starých byzantských

ikon.259 

  Najmladší umelci  Generácie druhej svetovej vojny  sa od akýchkoľvek snáh o

vytváranie  slovenského  mýtu  prirodzene  najprv  odvrátili.  Folklór  a  tradičná

kultúra,  tak  dôležitá  pre  predošlé  obdobie,  sa  pre  nich  v  týchto  časoch  stala

niečím,  čo  si  prirodzene  spájali  s  oficiálnym  umením  a  propagandou.  Preto

pochopiteľne uprednostňovali skôr zahraničné vzory.260  

    Zmenu  v  prístupne  najmladšej  generácie  prináša  až  Slovenské  národné

povstanie. Úplným záverom tejto kapitoly je totiž zmienka o Skupine 29. augusta.

Jej  príslušníkmi  boli  najmä  tí,  ktorí  sa  počas  2.  svetovej  vojny  zúčastnili  v

domácom  odboji  počas  Slovenského  národného  povstania  (SNP).  Medzi

255 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 12-13. 

256 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 215.

257 VACULÍK 1967, 58-60.

258 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 2000a, In: RUSINOVÁ 2000, 26.

259 PETERAJOVÁ 1977 – Ľudmila PETERAJOVÁ: Ľudovít Fulla. Bratislava 1977, 14.

260 ABELOVSKÝ/BAJCUROVÁ 2000b, 308.
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zakladajúcich  členov  patrili  Ladislav  Čemický,  Štefan  Bednár  a  Anton  Hollý,

súčasťou boli tiež umelci pražskej skupiny Generácii 1909 Majerník, Želibský,

Hoffstädter, a najmladší autori Hložník, Guderna a Uher.261 Ako zdôraznil Bednár

v katalógu prvej výstavy, Skupina 29. augusta je združením, ktorého ,,členovia

prežili kataklizmu vojny, neľudskosti fašizmu, poznali utrpenie ľudí, ich hrdinskosť

a obete i ohrozenie samej podstaty národnej existencie. Toto ich naučilo milovať

rodnú  zem a  slovenský  národ“.262 [113-115] Práve  preto  sa   po  konci  druhej

svetovej vojny v rokoch 1946-1949 objavuje opätovný záujem o ľudový žáner. No

oproti predošlému obdobiu tu nachádzame silne potlačený sujet a do popredia sa

dostáva  samotná  výtvarná  problematika.  Prejavujú  sa  tak  pražskí  príslušníci

Generácie  1909  napríklad  Želibský  s  ešte  vojnovými  jánošíkovskými

kompozíciami  [116] či Pater Matejka sa v ľudových žánroch úmyselne vyhýba

akýmkoľvek  mimoobrazovým  prvkom.  [117]  Z  najmladšej  generácie  druhej

svetovej vojny využíva ľudový žáner Viliam Chmel. [118] I tu pozorujeme úplné

odosobnenie  sa  od  slovenskej  problematiky,  postavy  a  výjavy  zo  slovenskej

dediny sú už iba prostriedkom k čisto artistným zámerom.

        Tento návrat k motívom príznačným pre slovenský mýtus sa znásobuje s

koncom  vojny.  Má  to  niekoľko  dôvodov.  Po  skúsenosti  s  problematickou

existenciou prvého národného štátu cítili umelci potrebu potvrdenia ,,existenčných

nárokov  národa“  a  očistenia  mýtov,  ktoré  boli  skompromitované   vojnovou

propagandou. 263

261 BAKOŠ 1982, 12.

262 Cit. BAKOŠ 1982, 12.

263 ABELOVSKÝ 2006, In: HRABUŠICKÝ 2006, 23-24. 
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6 Čo  sa  ukrýva  za  slovenským  mýtom  – porovnanie  s  prózou

naturizmu

     V 30.  rokoch minulého storočia  sa  v Prahe  stretlo  na štúdiach  niekoľko

zaujímavých osobností, budúcich kritikov a spisovateľov, ktorí spoločne vytvorili

skupinu  nazývanú  R10  podľa  ich  roku  narodenia.  Títo  mladí  študenti  svorne

navštevovali  Pražský  filozofický  krúžok,  kde  mali  možnosť  spoznať  práce

nemeckých  filozofov  Schopenhauera  a  Nietzscheho  a  filozofiu  života  Henriho

Bergsona. Rozhľad im tiež rozšírili kritické texty o Nietzschem od F.X. Šaldu. Už

v priebehu spomínaných 30. rokov zverejňujú svoje prvé analýzy a štúdie – kritik

Alexander Matuška píše doktorskú prácu na tému Vplyv filozofie Schopenhauera

na Nietzscheho, Dobroslav Chrobák zverejňuje článok O funkcii umenia venovaný

Bergsonovi a Ľudo Ondrejov sa vo svojej poéme Martin Nociar Jakubovie nechá

veľmi silne inšpirovať Nietzscheho Zarathustrom. Pražská aktivita skupiny R10

má neskôr  výrazný vplyv na rozvoj  slovenského literárneho smeru  naturizmu,

ktorého  prednými  predstaviteľmi  boli  aj  Ondrejov  alebo  Chrobák,   no  jej

myšlienky je možné uplatniť aj na slovenský mýtus vo výtvarnom umení.264

       Próza naturizmu sa od 30. do 40. rokov tiež pokúšala vo svojom umení

odhaliť a vyobraziť skutočnú podstatu slovenskosti. V tomto úsilí sa vracala do

dedinského prostredia  a  skrze to  do prírody. Tento návrat  je  výrazom zaujatia

romantizmom, no nielen tým. Naturizmus je silne ovplyvnený iracionalistickou

filozofiou,  konkrétne  jej  školou  filozofie  života,  pod  ktorej  vplyvom  sa  opäť

začínajú  zaujímať  o  prvky  mýtu.  Z  toho  dôvodu i  v  týchto  prózach  nájdeme

množstvo  inšpirácií  folklórom,  ľudovými  rozprávkami,  povesťami,  baladami  a

poverami  s  cieľom  navodiť  atmosféru  starodávnych  časov.265 Navyše  sa

naturizmus  radí  k  prúdu  lyrizovanej  prózy,  preto  sa  chápanie  mýtu  ako

poetického,  symbolického  obrazu  ešte  umocňuje.  Dôležitým  prínosom  tohto

literárneho smeru však je, že vďaka silnej pôsobnosti spomínaných filozofických

ideí  sa dedinské prostredie univerzalizuje, psychologizuje a odhaľujú sa skryté

pudové  pohnútky  riadiace  konanie  postáv,  ktoré  nepodliehajú  zaužívaným

tradíciám.266 Čo to znamená? Naturisti hľadali prapodstatu slovenského ľudu, no

264 MAŠKOVÁ 2009 – Alla Germanovna MAŠKOVÁ: Slovenský naturizmus v časopriestore.

Bratislava 2009, 49-50.

265 ČEPAN 1977 – Oskar ČEPAN: Kontúry naturizmu. Bratislava 1977, 47-51.

266 ČEPAN 1977, 15.
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nakoniec si uvedomili, že sa dopracovali k podstate človeka svetového. Objavili

vnútorný svet človeka, hĺbku ľudskej mysle, v ktorej sa myšlienky a podnety ku

konaniu bezprostredne rodia pôsobením vôle, teda vôle k životu, ako ju nazval

Schopenhauer.  Vôľa  k  životu  bola  v  globálnom  merítku  nazývaná  svetovou

vôľou, čo bola všadeprítomná sila podmieňujúca všetky organické i neorganické

javy v prírode.267 Naturisti verili, že v každom človeku neustále pôsobí príroda a

preto  bolo  podľa  nich  potrebné  opäť  začať  načúvať  jej  hlasu.  Bol  o  tom

presvedčený aj Nietzsche, ktorého koncept nadčloveka tiež hlásal hlbšie splynutie

s prírodou a nadobudnutie harmónie s univerzom.268 Avšak k dosiahnutiu tohto

štádia bolo nutné oprostiť sa od zväzujúcich prikázaní morálky a náboženstva a

naplno  sa  odovzdať  pôsobeniu  prírody.269 Postavy  podobné  nadčlovekovi

nachádzame  v  próze  naturizmu  často,  no  môžeme  sa  s  nimi  stretnúť  aj  v

maliarstve. Už spomínaní bačovia a pastieri sú chápaní podobne. Sú oslobodení

od spoločenských konvencií a problémov sveta ,,tam dole“. Žijú v plnom súzvuku

s prírodou a práve tento veľmi úzky vzťah môže byť jedným z dôvodov, prečo

boli bačovia a pastieri tak obľúbení v slovenskom mýte. Je však možné  pozrieť sa

na tento koncept aj z iného pohľadu. Návrat prírode museli učiniť všetci maliari

slovenského mýtu v medzivojnovom umení. Po štúdiu v Budapešti, Prahe, Paríži,

prípadne v iných mestách, sa opäť vrátili do domáceho kraja, vracali sa na vidiek

a do prírody. Snažili sa tráviť všetok svoj čas v tomto prostredí a do hĺbky ho

poznať. Chceli s ním splynúť, aby dokázali lepšie pochopiť a zachytiť tú bájnu

podstatu slovenskosti. Zároveň k tomuto hľadaniu nepristupovali racionálne, ako

poukázal  napríklad  Aurel  Hrabušický,  ale  iracionálne,  teda  prostredníctvom

intuície.  Filozofia  života,  alebo  inak  vitalizmus,  sa  usilovala  uchopiť  rytmus

života  nie  prostredníctvom  nástrojov  myslenia,  no  pomocou  prežívania,

vciťovania.270 Tento prístup k poznávaniu podmieňuje aj jazyk, ktorým poznávanú

skutočnosť popisujeme. Romantický básnik Novalis to potvrdzuje: ,,Len poézia je

pravou, absolútnou realitou.“271 Takýto postoj badáme aj u slovenských maliarov

národného mýtu.  Snažia sa vcítiť  do každodennej reality  Slovákov a ako bolo

popísané už v podkapitole 4.2 Podoba slovenského mýtu v medzivojnovom období,

267 STÖRING 1996 – Hans Joachim STÖRING: Malé dějiny filozofie. Praha 1996, 267-269.

268 MAŠKOVÁ 2009, 55.

269 DELF 1993 – Hanna DELF (et al.): Lexikón filozofie. Bratislava 1993, 197.

270 STÖRING 1996, 405.

271 Cit. ČEPAN 1977, 75.
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kladú veľký dôraz na emócie, ktoré badajú v slovenskom prostredí a snažia sa do

tejto nôty ladiť i svoje obrazy, ktorým naozaj nechýba poetickosť. Dokonca ak sa

vrátime ku naturistom, literárny kritik Ján Števček prirovnáva krajiny a príbehy

Františka Švantnera, hlavného predstaviteľa naturizmu, k lyrike Miloša Alexandra

Bazovského  ,,s  jej   poetizáciou,  čarovnosťou a  silnou náladovosťou“.272 Silný

senzualizmus je najmä pre Švantnera a jeho vrcholné dielo Nevestu hôľ príznačný.

      Špecifické je vnímanie času v mýte. Navracia nás do archaických dôb, ktoré

však nie sú bližšie určené, preto sa tu stretávame s istým anachronizmom. Túto

ahistorickosť  preberá  vo  svojom  umení  aj  romantizmus,  ale  zároveň  z  neho

vychádza aj Henri Bergson, ktorý vo všeobecnosti spochybňuje časopriestorové

nazeranie  na  realitu  a  vraví:  ,,...minulé,  prítomné  i  budúce  sú  vždy  buď

usporiadané vedľa seba, či navrstvené na sebe“.273 Mnohé výjavy sa v naturizme

aj u maliarov slovenského mýtu odohrávajú v akejsi mimočasovosti. Zároveň sa

však tieto literárne či výtvarné obrazy oslobodené z okov času dajú vnímať aj ako

nadčasové, teda večné. S myšlienkou večnosti súvisí Nietzscheho idea večného

návratu.  Hrabušický  v  katalógu  k  výstave  Slovenský  mýtus  tiež

uzatvára: ,,Slovenský mýtus je teda odsúdený na večný návrat.“274

272 Cit. ŠTEVČEK 1962 – Ján ŠTEVČEK: Baladická próza Františka Švantnera. Bratislava 1962,

215 .

273 Cit. MAŠKOVÁ 2009, 76.

274 HRABUŠICKÝ 2006, 45.
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7 Záver

    Romantizmus prebudil v 19. storočí nový nacionalizmus a s ním priniesol aj

moderné dejiny mýtov, konkrétne mýtov národných. V týchto časoch sa pozdvihol

i slovenský národný duch a tak aj  vo výtvarnom umení nachádzame prvé náznaky

národného  cítenia.  Prejavil  sa  najmä  v  portrétoch  významných  buditeľov  od

maliarov  Liedera,  Klemensa  a  Bohúňa,  a  v  slovenských  ľudopisoch,  tiež  od

Bohúňa,  ktoré  zachytávajú  typické  kroje  rôznych  krajov.  Nanešťastie  sú  však

vzápätí po revolučnom roku 1848 potlačené akékoľvek snahy o pokračovanie v

národnom obrodení a tak sú aj  tieto výtvarné aktivity na dlho utlmené. Až na

prelome 19. a 20. storočia sa znovu oživí etnografický záujem o slovenský vidiek

a jeho folklór v prostredí časopisu Hlas. Iný prístup však v tomto čase volí Jozef

Hanula,  ktorý  sa  vo  svojich  štylizovaných  výjavoch  nesnaží  o  realistické,  ale

symbolické zobrazenie. Ikonickým dielom sa stáva jeho obraz Na rodnej hrude. 

  V  podmienkach  po  prvej  svetovej  vojne  vzniká  Československá  republika

prinášajúca slovenskému územiu úľavu od potláčania národného rozvoja a silnej

maďarizácie.  V  eufórii  z  nadobudnutej  slobody  rýchlo  mocnie  zaujatie

slovenských umelcov o domácu tematiku. Od 20. rokoch 20. storočia nadobúda

slovenský  mýtus  presnejšiu  podobu,  ostrejšie  kontúry,  jeho  úsilie  sa  začína

približovať k uvedomelej mýtotvorbe. Prvým náznakom tohto obratu sú snahy o

abstrahovanie zobrazovaného námetu, zjednodušenie, ktoré sa sústreďuje len na to

zásadné  –  na  zobrazenie  prapodstaty  slovenskosti.  Touto  prapodstatou  sa

prirodzene chápe to, čo je vnímané ako stále, nemenné, čo zotrváva nedbajúc na

všetky prevraty vo svete a plynutie času.  V slovenskom kontexte,  ale nielen v

tomto, sa tak prirodzene poníma rodná zem a príroda všade navôkol. Nie je preto

prekvapivé, že samotná slovenská krajina – jej hory, lesy, lúky zohrávajú kľúčovú

úlohu  na  obrazoch  národného  slohu.  Niekedy  tieto  intencie  prechádzajú  ku

krajinomaľbám s národným podtextom, no v mnohých prípadoch sa poukazuje na

neustály priamy kontakt slovenského ľudu s prírodou. Tento blízky vzťah je v

slovenskom mýte dôležitý, pretože odkazuje na ľudskú prácu, ktorá je v tomto

prostredí vykonávaná  – tým sa približuje širokému obyvateľstvu, pre ktorého je

práca a styk s prírodou každodennou realitou. Takýmto spôsobom prepája osobnú

skúsenosť s mýtickým konceptom prapodstaty a umožňuje lepšie identifikovanie

sa s ním. Zároveň tieto spomenuté prvky národného mýtu odkazujú na základný
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motív  všetkých  úvah  o  národnom  slohu  – na  slovenský  vidiek.  Dedina  bola

miestom, z ktorého všetci pochádzali, kde vyrastali a žili – veď slovenský národ

bol  národom predovšetkým dedinským.  Navyše  tento  rurálny  svet  sa  po  celé

stáročia už od pohanských časov nezmenil – stále tie isté tradície, kroje, povesti a

rozprávky. Slovenská dedina tak bola chápaná ako nemenné univerzum, v ktorom

sú zakonzervované počiatky slovenského národa a jeho folklór v sebe ešte stále

nesie  primitivistickú  archaickosť.  Z  toho  dôvodu  boli  napodobňované  jeho

prejavy  plošnosti  a  dekoratívnosti,  rovnako  ako  aj  farebnosť,  imaginácia,

rozprávkovosť.  Slovenská dedina,  zdanlivo nedotknutá vekmi,  bola ideálna pre

potvrdenie nadčasovosti a starobylosti slovenského národa. Stala sa  symbolom a

zároveň monumentom večnosti a podstaty slovenskosti, vďaka čomu mala už od

začiatku výsostné miesto v národnom mýte. 

   Významnou postavou slovenského mýtu bola najmä v 30. rokoch Madona. Od

prehlásenia  Sedembolestnej  Panny  Márie  za  slovenskú  patrónku  sa  k  jej

vyobrazeniu  neustále  vracala  väčšina  umelcov.  Na  začiatku  stojí  Ondreičkov

obraz Madona slovenských hôr, po ktorej nasledujú početné variácie na túto tému

od  Ľudovíta  Fullu,  Mikuláša  Galandy,  Miloša  Alexandra  Bazovského,  Janka

Alexyho a ďalších. Ženský princíp bol v slovenskom mýte veľmi frekventovaný a

vyskytoval sa aj v podobe dievčat s krčahom, starších dedinských žien či neviest.

Všetky  tieto  obdoby  ženského  princípu  odkazujú  predovšetkým  na  tradíciu  a

životodarný princíp, ktorý ešte umocňuje napríklad džbán s vodou. 

     Ďalším dôležitým symbolom národného mýtu sú zbojníci a Juraj Jánošík. S

týmto námetom sa môžeme síce stretnúť už v priebehu 30. rokov, no počas druhej

svetovej  vojny  sa  jeho  zobrazenie  vyskytuje  skoro  u  všetkých  slovenských

maliarov,  veľakrát  aj  v  rozsiahlejších  cykloch  alebo  rôznych  obmenách.

Dôvodom je  jeho  tradičný  výklad  ako  bojovníka  za  slobodu  a  nezávislosť,  v

časoch vojny bol preto vnímaný ako symbol boja proti fašizmu. Podoba Jánošíka

vychádzala z ľudových malieb a drevorezieb, pričom sa dodržiavali jeho hlavné

atribúty – plášť, valaška, klobúk, široký opasok. 

     Zásadnou zložkou mýtu  bola  tiež  atmosféra,  ktorú umelci  v  slovenskom

prostredí vnímali. Bola mu prisudzovaná melancholická, baladická, smutná nálada

popretkávaná  clivými  melódiami  ľudových  piesní,  kým  slovenské  hory  boli

popisované ako čudné, temné, tajomné.
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   Na počiatku vývoja medzivojnového slovenského mýtu stoja umelci Gustáv

Mallý a Martin Benka. Obaja sa v raných 20. rokoch dopracúvajú k zjednodušeniu

formy  s  cieľom  expresívne  zdôrazniť  jej  pôsobenie.  V  tomto  bode  sa  však

rozchádzajú. Mallý zostáva i naďalej verný zmyslovému vnímaniu skutočnosti,

takže sa preňho nikdy nestalo cieľom vytvorenie nejakého ideálu. Benka sa však

zameral  práve  na  vytvorenie  symbolu  slovenskosti,  preto  sa  nakoniec  od

zmyslového  vnímania  úplne  oprostil.  Vyobrazenia  podriaďoval  svojmu

vnútornému  úmyslu,  nie  videnej  realite,  a  vytváral  symbolické  kompozície,

ktorých  význam  umocňoval  programovou  monumentalitou  a  heroizáciou

slovenského ľudu. 

     Tendencie, ktoré Benka zaviedol v slovenskom výtvarnom umení v priebehu

20. rokov, mali veľký dopad na ďalší rozvoj slovenského mýtu. Vytvorili sa dve

línie  –  jedna  pozostávala  z  nasledovníkov  a  druhá  z  polemikov  s  Benkovou

koncepciou  národného  mýtu.  Medzi  umelcov, ktorí  šli  v  Benkových  stopách,

patria Jan Hála, Štefan Polkoráb, Karol Ondreička či Štefan Straka. Maliari, ktorí

sa voči Benkovi usilovali vymedziť, dotiahli slovenský mýtus do svojho vrcholu v

polovici 30. rokov.

    V reakcii na heroicko-monumentalizačné tendencie vyvinuli na prelome 20. a

30. rokov aktivitu traja umelci – Alexy, Bazovský, Palugyay. Hoci zotrvávajú pri

pôvodnej koncepcii slovenského mýtu, usilujú sa o modernejší prístup a chcú sa

zbaviť  prílišnej  literárnosti  a  národopisnosti.  Miesto  toho  uprednostňujú  čisto

maliarske  prostriedky,  pomocou  ktorých  chcú  dosiahnuť  extrahovanú  podobu

slovenskosti.  Zároveň so spoločnou tvorivou aktivitou zahajujú maliari aj sériu

kolektívnych výstav po celom Slovensku.

      Provokatívne vystúpenie Fullu a Galandy v  Súkromných listoch  malo svoj

vplyv aj na národný mýtus. Dekoratívnosť a farebnosť sa uplatňujú vo zvýšenej

miere u Alexyho,  kým Bazovský sa pod týmto vplyvom dostáva do lyrického

obdobia  svojej  tvorby. Samotný  Fulla  prepájal  v  obrazoch  princípy  európskej

moderny,  od  fauvizmu  ku  kubizmu,  a  inšpiráciu  domácou  tradíciou,  z  ktorej

vychádzal jeho príznačný primitivizmus. Galanda sa najprv snažil aplikovať na

národný  mýtus  idey  zo  Súkromných  listov a  tak  uňho  spočiatku  pozorujeme

racionalizáciu  námetu  s  uprednostnením  konštruktivistických  a  artistných

tendencií. Avšak po roku 1936 sa uňho zvyšuje emocionalita, uvoľňuje rukopis a

presadzuje sa moderný klasicizmus ovplyvnený ľudovým umením. 

 62



     Slovenský mýtus sa okrem doteraz spomenutých osobností dotkol aj prevažne

panteistického  a  sociálneho  diela  Edmunda  Gwerka  a  s  motívmi  z  ľudového

umenia  sa  stretávame  aj  u  expresionistu  Petra  Arnolda  Weisz-Kubínčana.

Alternatívu ku klasickému národnému mýtu ponúka Imrich Weiner-Kráľ, ktorý po

polovici  30.  rokov využíva  v  námetoch z  dedinského prostredia  surrealistický

prístup. 

      Dôležitou, i keď nie veľmi príjemnou, bola pre slovenský mýtus výstava

slovenského umenia v Prahe v roku 1933. Pražská kritika podrobila veľmi ostrej

kritike provincionalizmus a veľakrát príliš  povrchnú dekoratívnosť a štylizáciu

založenú na umení ľudovom. Diskutovalo sa o lipnutí slovenského umenia len na

domácich vzoroch, kým zahraničné vzory zostávali druhoradé. 

     Výčitky, ktoré zazneli na tejto výstave, sa čoraz dôraznejšie ozývajú medzi

mladou generáciou umelcov študujúcou v 30. rokoch v Prahe. Otrávená generácia,

nazývaná  aj  Generácia  1909,  nesúhlasí  so  slovenským  konzervativizmom  a

provincionalizmom  a  uprednostňuje  predovšetkým  parížske  umenie.  V  ranej

tvorbe tejto generácie zaznieva v súvislosti s ľudovým žánrom i pomerne ostrá

satira, najmä u Majerníka a Želibského, ktorí vo svojich obrazoch ovplyvnených

Marcom  Chagallom  zachytávali  obmedzenosť  slovenského  vidieka.  Ladislav

Čemický na druhej strane usiloval o prehĺbenie snáh o pochopenie slovenskosti s

dôrazom  na  vyjadrenie  nového  vzťahu  k  skutočnosti.  Ester  Šimerová-

Martinčeková sa po návrate z Francúzska venovala krajinomaľbám aj obrazom zo

slovenskej dediny, no bez akéhokoľvek zdôraznenia či uprednostnenia národného

obsahu.

  V priebehu druhej svetovej vojny je slovenský mýtus využitý predovšetkým na

propagandistické  účely,  na  potvrdenie  a  obhájenie  vlastnej  existencie.  Z  toho

dôvodu je v oficiálnom umení dôležitý námet Veľkej Moravy s postavami kniežat

Pribinu  a  Svätopluka  a  vierozvescami  Cyrilom  a  Metodom.  Dochádza  k

sakralizácii  slovenského  mýtu.  Súčasťou  je  aj  Jánošík,  hoci  jeho  podoba  je

prispôsobená nacistickému ideálu – je to plavovlasý muž v typickom goralskom

kroji. 

      Predstavám slovenského štátu vyhovovali aj snahy Martina Benku o národný

sloh, pričom ten sa v 40. rokoch prikláňa k väčšej ilustratívnosti  a dekoratívnosti.

Nevyhýba sa ani mravoučnému podtextu, no hlavným znakom vojnového obdobia

je  ahistorickosť.  Tá  sa  objavuje  aj  u  Alexyho,  ktorý  v  týchto  časoch  vytvára
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obrazy so zámerným nádychom starobylosti, akoby ich vytvorila ruka nejakého

dávneho mnícha. Bazovský zase vytvára byzantizujúcu apoteózu Slovenska, no v

závere  vojny  sa  odvracia  od  tém  slovenského  mýtu  a  venuje  sa  civilnejším

námetom. 

   Podobný odklon od mýtu je možné pozorovať aj u mladších generácií umelcov,

u ktorých dominuje protivojnová a humanistická tematika alebo portréty a zátišia

so skrytým filozofickým významom. Jedným z mála symbolov slovenského mýtu,

ktoré sa objavujú aj v ich tvorbe, je postava Jánošíka, ktorá sa zdôrazňuje najmä v

posledných  rokoch  v  súvislosti  s  partizánskymi  bojmi  a  neskôr  Slovenským

národným povstaním. V závere vojny sa záujem autorov vracia opäť k národnému

mýtu. Snažia sa ho rehabilitovať a zdôrazniť nároky na existenciu svojho národa.

Ich prístup je však už iný. Je potlačená sujetovosť obrazu a k tejto problematike sa

pristupuje už iba s čisto výtvarnými prostriedkami.

    Aktivity slovenských výtvarníkov v 30. a 40. rokoch minulého storočia boli v

niektorých  aspektoch  blízke  aj  súdobým  literátom.  V  súvislosti  s  národným

mýtom  je  zaujímavá  podobnosť  s  prózou  naturizmu  toho  istého  obdobia.

Spisovatelia  naturizmu  zakladali  svoje  diela  na  myšlienkach  filozofie

iracionalizmu, najmä filozofie života. Práve preto uprednostňovali intuíciu pred

logickými  postupmi  poznávania.  Vďaka  vnímaniu  skutočnosti  prostredníctvom

vciťovania bola pre ich diela príznačná poetizácia. V tejto súvislosti je potrebné

zmieniť zrovnanie Jána Števčeka, v ktorom poukázal na podobnosť medzi lyrikou

Františka Švantnera a Bazovského. Navyše sa v naturizme aj slovenskom mýte

výtvarného umenia zdôrazňuje úloha prírody a návrat k nej, podobne aj inšpirácia

ľudovým umením a slovesnosťou. 

   Prístup  k  problematike  mýtu,  ktorý  bol  zvolený  v  tejto  práci,  sa  najviac

približuje  k  antropologickému a  etnologickému hľadisku vychádzajúc  najmä z

myšlienok  Mircea  Eliadeho  a  Léviho-Straussa.  Na  základe  toho  bol  mýtus

vykladaný ako súbor symbolických obrazov, ktoré vychádzajú z určitých neustále

opakovaných archetypov. Pri aplikácii tohto názoru na problematiku národného

mýtu  sa  vyzdvihovala  predovšetkým  jeho  dvojitá  funkcia  ako  prostriedku

sebaidentifikácie a sebaprezentácie národa, v ktorej hrali významnú úlohu práve

špecifické motívy príznačné pre konkrétny národ odvodené od zažitých predstáv o

sebe samých, pravzorov, teda archetypov. V prípade slovenského národného mýtu

patria  medzi  emblematické  postavy  v  prvom rade  roľníci  a  pastieri  (bačovia)
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reprezentujúci  najčastejší  zdroj  obživy  na  slovenskom  území,   ktorý  zároveň

odkazuje aj na vlastnosť, ktorú si sami Slováci radi prisudzujú, teda pracovitosť a

spätosť s  prírodou. Ďalej sú to ženy, predovšetkým Panna Mária ako patrónka

Slovenska  podtrhujúca  náboženský,  zbožný  charakter  Slovákov,  od  ktorej  je

potom symbolicky odvodená postava nevesty  a vyobrazenie slovenskej rodiny

často  ikonograficky  a  kompozične  blízke  Svätej  rodine  alebo  aj  sacra

conversazione. Iným obľúbeným motívom sú tiež dievčatá s džbánom na vodu,

ktoré  predstavujú  životodárnosť.  Avšak  odlišný  pohľad  na  slovenskú  náturu

predstavujú postavy hôrnych chlapcov a Jánošíka.  Stelesňujú vzburu a  nechuť

podriadiť sa neprávostiam, sú symbolom spravodlivosti v rukách ľudu. Vyskytujú

sa v slovenskom umení počas celého skúmaného obdobia, hoci v priebehu druhej

svetovej vojny a hlavne počas Slovenského národného povstania a partizánskeho

odboja  nadobúdajú  ešte  naliehavejší  význam  a  najmä  Jánošík  lapený  alebo

tancujúci pod šibenicou sa stáva obzvlášť frekventovaným prvkom v dobovom

slovenskom umení.  V priebehu  vojny  sa  tiež  aktivizuje  veľmi  výrazne  sen  o

zlatom veku slovenského národa a umelci sa uchyľujú k ilustráciám legiend o

Veľkej Morave, Svätoplukovi či Cyrilovi a Metodovi. Zároveň sa počas celého

skúmaného  obdobia  zaoberajú  vyobrazením  slovenskej  prírody,  čím  jednak

zdôrazňovali blízky vzťah dedinského ľudu s prírodou a taktiež vyjadrovali ďalšiu

dôležitú súčasť národného mýtu, lásku k svojej rodnej zemi, k svojej vlasti a jej

obyvateľom.  Obrazy  venované  slovenskej  krajine  pochádzajú  zväčša  z  krajov

stredného Slovenska alebo Tatier, pretože je to stred územia, na ktorý si ako jeden

z mála regiónov nenárokovali okolité štáty. Považoval sa tak prirodzene za miesto,

ktoré  oddávna  prislúchalo  slovenskému  národu,  a  stalo  sa  teda  symbolom

typickej slovenskej scenérie. 

   Spomínané  národné  stereotypy  hojne  sa  vyskytujúce  v  slovenskej  maľbe

medzivojnového  a  vojnového  obdobia  mali  veľmi  rôznorodé  podoby.  Od

Benkovej  sakralizácie  a  monumentalizácie,  ktorá  pozostávala  doslova  z

vyskladania symbolov do obrazu podriadeného jeho dlhodobým snahám a cieľu,

cez  väčší  príklon  k  ľudskosti  a  odmietnutie  pátosu  u  Bazovského,  k  úplnej

individualizácii  a  subjektivizácii  tradičného  slovenského  námetu  napríklad  u

Weisza-Kubínčana.  Z  iného  uhla  pohľadu  je  možné  sledovať  ako  postupuje

Alexyho snovosť a fantazijnosť ku surrealistickým kompozíciám Weinera-Kráľa,

alebo ako kontrastne pôsobia výjavy zo života vo Važci od Hálu v porovnaní so
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satirickými  obrazmi  Majerníka  a  Želibského,  či  ako  v  priebehu  niekoľkých

desaťročí,  keď  bol  pre  maliarov  národný  obsah  kľúčový,  pristupujú  umelci  v

závere  skúmaného  obdobia  k  tradičnej  téme  iba  z  čisto  výtvarného  hľadiska.

Prístupy  a  stvárnenia  sa  menili,  ale  námet,  prevzaté  archetypy,  ktoré  boli

považované  za  kľúč  k  nájdeniu  slovenskej  prapodstaty,  skutočnej  povahy,

zostávali a zostávajú dodnes tie isté. I dnešná slovenská kultúra a umenie reaguje

na tieto tradičné motívy, na slovenský mýtus, ktorý sa lopotne rodil a vyvíjal od

dôb  Ľudovíta Štúra, a ktorý sa už ustálil v  predstavách ľudí. Obrazy od Fullu,

Benku,  Bazovského  a  ďalších  spomínaných  v  tejto  práci,  sa  stali  dôležitou

súčasťou slovenskej kolektívnej pamäte. Nájdeme ich v čítankách aj reklamách –

nadobro sa stotožnili s predstavou o slovenskosti. To dokazuje, že to, čo vzišlo s

horúčkovitého skúmania slovenského mýtu v 30. rokoch a potom po bolestnej

skúsenosti z druhej svetovej vojny, má neobyčajne silný náboj.
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vydanie. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1960. 662 s. 

 73



9 Obrazová príloha

       

       

1. Koloman Sokol: Šedivé ráno, 1931, lept, papier, 31.7×25.2 cm. Slovenská

národná galéria

2. Koloman Sokol: Nad padlým druhom, 1940, šelak, lepenka, 49×63 cm.

Slovenská národná galéria

74



3. Július Jakoby: Bez práce, 1936, olej, plátno, 20.3×24.3 cm. Slovenská

národná galéria

4. Július Jakoby: Pijani, 1935, olej, plátno, 38.4×30 cm. Východoslovenská

galéria

75



5. Imrich Weiner-Kráľ: Stavba mostu, 1935, olej, plátno, 90×70 cm.

Slovenská národná galéria

76



6. František Reichentál: Dvaja talmudisti, 1932, olej, plátno, 64.9×54.8 cm.

Slovenská národná galéria

7. František Reichentál: Talmudisti, 1930-1932, gvaš/litografia, kartón,

62.5×45.5 cm. Slovenská národná galéria

77



8. Mikuláš Galanda: Hra foriem, 1930-1931, pero a tuš, papier, 42.9×35.5 cm.

Slovenská národná galéria

9. Ľudovít Fulla: Abstraktná kompozícia, 1929-1930, olej, preglejka, 40.8×44

cm. Slovenská národná galéria

78



10. Mikuláš Galanda: Tri fázy ženy, 1924-1926, olej, plátno, 21.3×31.5 cm.

Slovenská národná galéria

 

11. Mikuláš Galanda: V krčme, 1927, olej, plátno, 52×59.5 cm. Slovenská

národná galéria

79



12. Mikuláš Galanda: Sediaci model, 1936-1937, olej, preglejka, 34.9×26.3

cm. Slovenská národná galéria

13. Mikuláš Galanda: Gajdoš, 1936-1937, olej, plátno, 69.8×80 cm. Slovenská

národná galéria

80



14. Cyprián Majerník: Don Quijote a Sancho Panza, 1940, olej, plátno,

73.5×60.8 cm. Slovenská národná galéria

15. Ján Želibský: Jánošík, 1944, olej, plátno, 36×28 cm. Liptovská galéria Petra

Michala Bohúňa

81



16. Ladislav Čemický: Proti prúdu, 1941, olej, plátno, 59.5×89.5 cm.

Slovenská národná galéria

17. Bedrich Hoffstädter: Utečenci, 1941, tempera, lepenka, 39.7×27.6 cm.

Slovenská národná galéria

82



18. Ján Mudroch: Zavraždený básnik, 1939, olej, plátno, 59.5×80 cm.

Slovenská národná galéria

19. Ján Mudroch: Kvety vo váze, 1942-1946, olej, plátno, 68.6×50.2 cm.

Slovenská národná galéria

83



20. Peter Matejka: Kytica, 1943-1944, olej, plátno, 60.3×43 cm. Oravská

galéria

21.  Peter Matejka: Pred  zrkadlom, 1942, olej, plátno, 70×95 cm. Slovenská

národná galéria

84



22. Ester Šimerová-Martinčeková: Modré bobule, 1944, olej, plátno,

56.8×77.3 cm. Slovenská národná galéria

23. Vincent Hložník: Harlekýn, 1941, gvaš, kartón, 45.1×31 cm. Slovenská

národná galéria

85



24. Vincent Hložník: Nad ránom, 1942, olej, lepenka, 36×49.5 cm. Slovenská

národná galéria

25. Viliam Chmel: Mesto II., 1947, olej, plátno, 55.2×67.2 cm. Slovenská

národná galéria

86



26. Ladislav Guderna: Balada, 1947, temepra, preglejka, 58.5×99 cm.

Slovenská národná galéria

27. Ervín Semian: Hra s mačkou, 1943, olej, plátno, 28.5×36 cm. Slovenská

národná galéria

87



28. Ernest Zmeták: Autoportrét, 1943, krieda, papier, 42.2×30 cm. Slovenská

národná galéria

29. Friedrich Johann Gottlieb Lieder: Portrét Ferdianda V., 1840, olej,

plátno, 126.5×98.5 cm. Galéria mesta Bratislavy

88



30. Jozef Božetech Klemens: Podobizeň M. M. Hodžu, 1846, olej, plátno,

100×76.5 cm. Slovenská národná galéria

31. Peter Michal Bohúň: Podobizeň sediacej dámy s krajinou v pozadí, 1870-

1875, olej, plátno, 100×74.2 cm. Slovenská národná galéria 

89



32. Peter Michal Bohúň: Ján Francisci ako kapitán slovenských

dobrovoľníkov, 1849-1850, olej, plátno, 49×39.2 cm. Slovenská národná galéria

33. Peter Michal Bohúň: Slovák zo Zvolena, 1849, litografia, papier, 26×19

cm. Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

90



34. Jaroslav Augusta: Slovák v halene, 1905, olej, preglejka, 50.5×33.5 cm.

Slovenská národná galéria

35. Jozef Hanula: Na rodnej hrude II., 1908, olej, plátno, 50.3×75.8 cm.

Slovenská národná galéria

91



36. Karol Ondreička st. : Skromná úroda, 1935, olej, plátno, 53.5×96 cm.

Slovenská národná galéria

37. Martin Benka: Hrabačky, 1941, olej, plátno, 37×63 cm. Slovenská národná

galéria

92



38. Miloš Alexander Bazovský: Na lístie, 1931, olej, lepenka, 61×50 cm.

Slovenská národná galéria

39. Karol Ondreička st. : Na salaši, 1940, olej, plátno, 66.8×101.8 cm.

Slovenská národná galéria

93



40. Ladislav Čemický: Na paši, 1935, pastel a tempera, kartón, 50.3×72 cm.

Slovenská národná galéria

41. Ján Želibský: Pasáčka svíň, 1936, olej, plátno, 50.1×40 cm. Slovenská

národná galéria

94



42. Edmund Gwerk: Krajina, 1935, olej, plátno, 52×47 cm. Slovenská národná

galéria

43. Miloš Alexander Bazovský: Dolina, 1930, olej, plátno, 80.4×70.2 cm.

Slovenská národná galéria

95



44. Janko Alexy: Z Vysokých Tatier, 1940, pastel, papier, 94.5×131.5 cm.

Oravská galéria

45. Ester Šimerová-Martinčeková: Strom v krajine, 1936, olej, plátno,

59.8×80.5 cm. Slovenská národná galéria

96



46. Miloš Alexander Bazovský: Hôrni chlapci, 1928, olej, preglejka, 8.3×9.5

cm. Slovenská národná galéria

47. Janko Alexy: Hôrni chlapci, 1927, olej, plátno, 97.3×72 cm. Slovenská

národná galéria

97



48. Janko Alexy: Slovenskí povstalci, 1928, olej, plátno, 120×97 cm. Slovenská

národná galéria

98



49. Mikuláš Galanda: Zbojníci, 1932, olej, plátno, 60.3×50.2 cm. Slovenská

národná galéria

50. Mikuláš Galanda: Zbojníci, 1932-1933, olej, plátno, 45.3×34.8 cm.

Slovenská národná galéria

99



51. Štefan Bednár: Jánošík, 1943, olej, preglejka, 94.6×64.5 cm. Slovenská

národná galéria

52. Koloman Sokol: Tancujúci Jánošík, 1945, drevorez, papier, 29×20 cm.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
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53. Ľudovít Fulla: Jánošík na bielom koni, 1948, olej, plátno, 165×110.5 cm.

Slovenská národná galéria

54. Vincent Hložník: Jánošík, linorez, papier, 19.8×12.8 cm. Slovenská

národná galéria

101



55.  Mikuláš Galanda: Stojaca Madona s anjelikmi, 1937-1938, olej,

preglejka, 29.5×24.5 cm. Slovenská národná galéria

56. Cyprián Majerník: Dve madony, 1932, olej, plátno, 64×52 cm. Slovenská

národná galéria

57. Imrich Weiner-Kráľ: Matka, 1936, olej, plátno, 67.8×53.8 cm. Slovenská

národná galéria

102



58. Miloš Alexander Bazovský: Lužnianska Madona, 1932, olej, plátno,

151.8×65.4 cm. Slovenská národná galéria

59. Janko Alexy: Lužnianska Madona, 1932, pastel, papier, 101.5×78 cm.

Slovenská národná galéria

103



60. Janko Alexy: Prameň, 1932, pastel, papier, 50×33.5 cm. Liptovská galéria

Petra Michala Bohúňa

61. Ľudovít Fulla: Slovenské dievča, 1949, olej, plátno, 60×45.5 cm. Slovenská

národná galéria

62. Ester Šimerová-Martinčeková: Žena s červeným kohútom, 1938, olej,

plátno, 98×62 cm. Slovenská národná galéria

104



63. Mikuláš Galnada: Nevesta, 1938, akvarel, kartón, 22.5×16.5 cm. Galéria

mesta Bratislavy

64. Janko Alexy: Obliekanie nevesty, 1942, kombinovaná technika, lepenka,

97×66 cm. Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

105



65. Viliam Chmel: Nevesta v kroji, 1948, linorez, papier, 16.6×11.2 cm.

Oravská galéria

66. Miloš Alexander Bazovský: Starý drotár, 1929, olej, drevo, 20.8×23 cm.

Slovenská národná galéria

106



67. Karol Ondreička st. : Drotár, 1930-1935, olej, lepenka, 33×40 cm. Oravská

galéria

68. Janko Alexy: Fujarista, 1930, pastel, papier, 59×42.5 cm. Oravská galéria

107



69. Vincent Hložník: Muž s fujarou, 1948-1949, linorez, papier, 10.7×20.6 cm.

Slovenská národná galéria

70. Miloš Alexander Bazovský: Bača, 1940-1949, kombinovaná technika,

papier, 29.5×43 cm. Slovenská národná galéria

108



71. Mikuláš Galanda: Pastier, 1935-1936, gvaš, papier, 20×29.5 cm. Slovenská

národná galéria

72. Ernest Zmeták: Pastier, 1945-1949, olej, preglejka, 38×46 cm. Oravská

galéria

109



73. Martin Benka: Na holiach, 1922, olej, plátno, 139×116 cm. Slovenská

národná galéria

74.

Gustáv Mallý: Z paše, 1924, olej, plátno, 88.5×103.5 cm. Slovenská národná

galéria

110



75. Gustáv Mallý: Dedinská matka s dieťaťom, 1926, olej, lepenka, 33×29

cm. Slovenská národná galéria

76. Martin Benka: Pri kolíske, 1924, olej, plátno, 95.5×79 cm. Slovenská

národná galéria

111



77. Martin Benka: Kosci za rána, 1925-1929, olej, lepenka, 51.5×71 cm.

Slovenská národná galéria

78. Jan Hála: Tanec vo Važci, 1931, olej, plátno, 100×120.8 cm. Slovenská

národná galéria

112



79. Jan Hála: Pohreb vo Važci, 1930-1939, olej, plátno, 57.8×63.3 cm.

Slovenská národná galéria

80. Štefan Polkoráb: Hronka v smútku, 1933, olej, plátno, 90×72 cm.

Slovenská národná galéria

113



81. Štefan Straka: Starý trenčiansky sedliak, 1930, olej, plátno, 55.5×71 cm.

Galéria mesta Bratislavy

82. Karol Ondreička st. : Madona, 1926, olej, drevo, 36.4×20.5 cm. Litovská

galéria Petra Michala Bohúňa

114



83. Zolo Palugyay: Dedina, 1929, akvarel, kartón, 30×44 cm. Slovenská

národná galéria

84. Miloš Alexander Bazovský: Hrobári, 1930, olej, plátno, 81.5×81.5.

Slovenská národná galéria

115



85. Miloš Alexander Bazovský: Žatva, 1932, pastel, kartón, 38×42.5 cm.

Slovenská národná galéria

86. Janko Alexy: Rodina, 1932, pastel, kartón, 44.5×60.5 cm. Slovenská

národná galéria

116



87. Janko Alexy: Dievčatá na poli, 1931, pastel, papier, 58×42.5 cm. Slovenská

národná galéria

88. Ľudovít Fulla: Madona s anjelom, 1929, olej, plátno, 80.5×70.5 cm.

Slovenská národná galéria

117



89. Ľudovít Fulla: Pieseň a práca, 1933, kombinovaná technika, kartón,

38.6×43.4 cm. Slovenská národná galéria

90. Mikuláš Galanda: Žena, 1938, gvaš, kartón, 18.5×23 cm. Galéria mesta

Bratislavy

118



91. Miloš Alexander Bazovský: Sestry, 1935, olej, lepenka, 19.5×21.5 cm.

Slovenská národná galéria

92. Miloš Alexander Bazovský: Vianoce, 1936, olej, plátno, 98×73 cm.

Slovenská národná galéria

119



93. Martin Benka: Na poli, 1934, olej, plátno, 140×115 cm. Slovenská národná

galéria

94. Edmund Gwerk: Hradská, 1930-1940, olej, preglejka, 62×75 cm.

Slovenská národná galéria

120



95. Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Z Lužnej, 1935, olej, plátno, 59×46 cm.

Oravská galéria

96. Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Západ slnka na horách, 1940-1944, olej,

lepenka, 17.7×22.9 cm. Slovenská národná galéria

121



97.  Imrich Weiner-Kráľ: Čepčenie na Rachovsku, 1935, olej, plátno, 66.5×55

cm. Slovenská národná galéria

98. Imrich Weiner-Kráľ: Rachovo, 1935, olej, plátno, 67×54.5 cm. Slovenská

národná galéria

122



99. Cyprián Majerník: Svadba, 1933, olej, plátno, 81×65 cm. Slovenská

národná galéria

100. Cyprián Majerník: Svadobný sprievod, 1935, olej, plátno, 54.4×68.3 cm.

Slovenská národná galéria

123



101. Ján Želibský: Svadba, 1936, olej, plátno, 48×38 cm. Slovenská národná

galéria

102. Ladislav Čemický: Symfónia Tatier, 1935, olej, plátno, 68.7×77.5 cm.

Slovenská národná galéria

124



103. Ester Šimerová-Martinčeková: Vtáci nad horami, 1935, olej, plátno,

79.9×99.8 cm. Slovenská národná galéria

104. Martin Benka: Ľudia a hory, 1941, olej, plátno, 79.6×94.3 cm. Slovenská

národná galéria

 

125



105. Martin Benka: V spurnom kroku, 1945, olej, plátno, 97×61.5 cm.

Slovenská národná galéria

106. Janko Alexy: Bitka pri Devíne, 1942-1943, pastel, papier, 66×98 cm.

Slovenská národná galéria

126



107. Janko Alexy: Mojmírova smrť II., 1942, pastel, papier, 82×111 cm.

Slovenská národná galéria

108. Janko Alexy: Kráľ Svätopluk, 1943, olej, sklo, 27.6×19.7 cm. Slovenská

národná galéria

127



109. Miloš Alexander Bazovský: Zlatý deň, 1939, olej, preglejka, 40.1×30.1

cm. Slovenská národná galéria

110.  Miloš Alexander Bazovský: Stráne, 1941, pastel, papier, 30×30 cm.

Liptovská galéria Petra  Michala Bohúňa

111. Miloš Alexander Bazovský: Zátišie, 1942, tempera, lepenka, 29.2×44.8

cm. Slovenská národná galéria

128



112. Ľudovít Fulla: Motív z Kukučínovej novely Rysavá jalovica, 1942,

tempera/ akvarel, kartón, 32.1×41 cm. Slovenská národná galéria

113. Bedrich Hoffstädter: Pochod partizánov 1945, 1945, gvaš/ akvarel,

papier, 26.5×57.9 cm. Slovenská národná galéria

114. Štefan Bednár: Partizáni pod Prašivou, 1949, olej, plátno, 55.8×68.5 cm.

Slovenská národná galéria

129



115. Vincent Hložník: Slovenskí partizáni, 1949, gvaš, kartón, 22.6×32,7 cm.

Slovenská národná galéria

116. Ján Želibský: Chytený Jánošík, 1944, olej, preglejka, 31.7×62.9 cm.

Slovenská národná galéria

130



117. Peter Matejka: Hlava dedinčanky, 1947, olej, lepenka, 31.1×26.5 cm.

Slovenská národná galéria

 

118. Viliam Chmel: Slovenka, 1948, tempera, lepenka, 51×34.5 cm. Slovenská

národná galéria

131



10 Zoznam vyobrazení

1. Koloman  Sokol:  Šedivé  ráno,  1931,  lept,  papier,  31.7×25.2  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_4016,

vyhľadané 17. 7. 2016.

2. Koloman  Sokol:  Nad  padlým  druhom,  1940,  šelak,  lepenka,  49×63  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_12387, vyhľadané 17. 7. 2016.

3. Július Jakoby: Bez práce, 1936, olej, plátno, 20.3×24.3 cm. Slovenská národná

galéria. Zdroj: http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1400, vyhľadané 17.

7. 2016.

4.  Július  Jakoby:  Pijani,  1935,  olej,  plátno,  38.4×30  cm.  Východoslovenská

galéria. Zdroj: http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:VSG.O_3175, vyhľadané 17.

7. 2016.

5. Imrich Weiner-Kráľ: Stavba mostu, 1935, olej,  plátno, 90×70 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5807,

vyhľadané 17. 7. 2016.

6. František  Reichentál:  Dvaja  talmudisti,  1932,  olej,  plátno,  64.9×54.8  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_212, vyhľadané 17. 7. 2016.

7. František Reichentál: Talmudisti, 1930-1932, gvaš/ litografia, kartón, 62.5×45.5

cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_6912, vyhľadané 17. 7. 2016.

8. Mikuláš  Galanda:  Hra  foriem,  1930-1931,  pero/  tuš,  papier,  42.9×35.5  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_5546, vyhľadané 17. 7. 2016.

9. Ľudovít  Fulla:  Abstraktná  kompozícia,  1929-1930,  olej,  preglejka,  40.8×44.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.OP_4, vyhľadané 17. 7. 2016.

10. Mikuláš Galanda: Tri fázy života ženy, 1924-1926, olej, plátno, 21.3×31.5 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3284, vyhľadané 17.7 .2016.
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11.   Mikuláš  Galanda:  V  krčme,  1927,  olej,  plátno,  52×59.5  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5237,

vyhľadané 17.7. 2016.

12.  Mikuláš Galanda: Sediaci model, 1936-1937, olej, preglejka, 34.9×26.3 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3334, vyhľadané 17.7. 2016.

13. Mikuláš Galanda: Gajdoš,  1936-1937, olej,  plátno,  69.8×80 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_131,

vyhľadané 17.7. 2016.

14. Cyprián Majerník: Don Quijote a Sancho Panza, 1940, olej, plátno, 73.5×60.8

cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1417, vyhľadané 17.7. 2016.

15. Ján Želibský: Jánošík, 1944, olej, plátno, 36×28 cm. Liptovská galéria Petra

Michala  Bohúňa.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GPB.O_461,

vyhľadané 17.7. 2016.

16. Ladislav Čemický: Proti prúdu, 1941, olej, plátno, 59.5×89.5 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1382,

vyhľadané 17.7. 2016.

17. Bedrich  Hoffstädter:  Utečenci,  1941,  tempera,  lepenka,  39.7×27.6  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5410, vyhľadané 17.7. 2016.

18. Ján Mudroch: Zavraždený básnik, 1939, olej, plátno, 59.5×80 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1383,

vyhľadané 17.7 2016.

19. Ján  Mudroch:  Kvety  vo  váze,  1942-1946,  olej,  plátno,  68.6×50.2  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2293, vyhľadané 17.7. 2016.

20. Peter Matejka: Kytica, 1943-1944, olej, plátno, 60.3×43 cm. Oravská galéria.

Zdroj: http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.O_689, vyhľadané 17.7. 2016.

21. Peter  Matejka:  Pred  zrkadlom,  1942,  olej,  plátno,  70×95  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1749,

vyhľadané 17.7. 2016.
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22.  Ester Šimerová-Martinčeková: Modré bobule, 1944, olej,  plátno, 56.8×77.3

cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1465, vyhľadané 17.7. 2016.

23. Vincent  Hložník:  Harlekýn,  1941,  gvaš,  kartón,  45.1×31  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_1688,

vyhľadané 17. 7. 2016.

24. Vincent  Hložník:  Nad ránom, 1942,  olej,  lepenka,  36×49.5 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1352,

vyhľadané 17. 7. 2016.

25. Viliam Chmel: Mesto II., 1947, olej, plátno, 55.2×67.2 cm. Slovenská národná

galéria. Zdroj: http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1735, vyhľadané 17.

7. 2016.

26. Ladislav Guderna: Balada, 1947, temepra, preglejka, 58.5×99  cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_193,

vyhľadané 17.7. 2016.

27.  Ervín  Semian:  Hra  s  mačkou,  1943,  olej,  plátno,  28.5×36  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_195,

vyhľadané, 17.7. 2016.

28. Ernest  Zmeták:  Autoportrét,  1943,  krieda,  papier,  42.2×30  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_14080,

vyhľadané 17.7. 2016.

29. Friedrich Johann Gottlieb Lieder: Portrét Ferdinanda V., 1840, olej,  plátno,

126.5×98.5  cm.  Galéria  mesta  Bratislavy.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.A_2418, vyhľadané 17.7. 2016.

30.  Jozef  Božetech  Klemens:  Podobizeň  M.  M.  Hodžu,  1846,  olej,  plátno,

100×76.5  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_6269, vyhľadané 17.7. 2016.

31.  Peter Michal  Bohúň:  Podobizeň sediacej dámy s krajinou v pozadí,  1870-

1875,  olej,  plátno,  100×76.5  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1162, vyhľadané 17. 7. 2016.

32.  Peter Michal Bohúň: Ján Francisci ako kapitán slovenských dobrovoľníkov,

1849-1850,  olej,  plátno,  49×39.2  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5301, vyhľadané 17.7. 2016.
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33. Peter Michal Bohúň: Slovák zo Zvolena, 1849, litografia, papier, 26×19 cm.

Liptovská  galéria  Petra  Michala  Bohúňa.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GPB.G_5, vyhľadané 17.7. 2016.

34. Jaroslav  Augusta:  Slovák  v  halene,  1905,  olej,  preglejka,  50.5×33.5  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5673, vyhľadané 17.7. 2016.

35. Jozef  Hanula:  Na  rodnej  hrude  II.,  1908,  olej,  plátno,  50.3×75.8  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_386, vyhľadané 17.7. 2016.

36. Karol  Ondreička  st.:  Skromná  úroda,  1935,olej,  plátno,  53.5×75.8  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_6035, vyhľadané 17.7. 2016.

37. Martin Benka: Hrabačky, 1941, olej,  plátno, 37×63 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_4722,  vyhľadané

17.7. 2016.

38. Miloš  Alexander  Bazovský:  Na  lístie,  1931,  olej,  lepenka,  61×50  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2311, vyhľadané 17.7. 2016.

39. Karol Ondreička st. : Na salaši, 1940, olej, plátno, 66.8×101.8 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3651,

vyhľadané 17.7. 2016.

40. Ladislav  Čemický:  Na  paši,  1935,  pastel/  tempera,  kartón,  50.3×72  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_16456, vyhľadané 17. 7. 2016.

41. Ján  Želibský:  Pasáčka  svíň,  1936,  olej,  plátno,  50.1×40  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_380,

vyhľadané 17. 7. 2016.

42. Edmund Gwerk: Krajina, 1935, olej, plátno, 52×47 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_4702,  vyhľadané

17.7. 2016.

43. Miloš  Alexander  Bazovský:  Dolina,  1930,  olej,  plátno,  80.4×70.2  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2176, vyhľadané 17.7. 2016.
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44. Janko  Alexy:  Z  Vysokých  Tatier,  1940,  pastel,  papier,  94.5×  131.5  cm.

Oravská  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.O_1647,

vyhľadané 17.7. 2016.

45. Ester Šimerová-Martinčeková: Strom v krajine, 1936, olej, plátno, 59.5×80.5

cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1464, vyhľadané 17.7. 2016.

46. Miloš Alexander Bazovský: Hôrni chlapci, 1928, olej, preglejka, 8.3× 9.5 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3317, vyhľadané 17.7. 2016.

47. Janko  Alexy:  Hôrni  chlapci,  1927,  olej,  plátno,  97.3×72  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_123,

vyhľadané 17.7. 2016.

48. Janko Alexy: Slovenskí povstalci, 1928, olej, plátno, 120×97 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5736,

vyhľadané 17.7. 2016.

49. Mikuláš  Galanda:  Zbojníci,  1932,  olej,  plátno,  60.3×50.2  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1929,

vyhľadané 17.7. 2016.

50. Mikuláš Galanda. Zbojníci, 1932-1933, olej, plátno, 45.3×34.8 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5239,

vyhľadané 17.7. 2016.

51. Štefan  Bednár:  Jánošík,  1943,  olej,  preglejka,  94.6×64.5  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_952,

vyhľadané 17.7. 2016.

52. Koloman  Sokol:  Tancujúci  Jánošík,  1945,  drevorez,  papier,  29×20  cm.

Liptovská  galéria  Petra  Michala  Bohúňa.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GPB.G_83, vyhľadané 17.7. 2016.

53. Ľudovít  Fulla:  Jánošík  na  bielom koni,  1948,  olej,  plátno,  165×110.5  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.OP_22, vyhľadané 17.7. 2016.

54. Vincent Hložník: Jánošík, linoryt, papier, 19.8×12.8 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_2740,  vyhľadané

17.7. 2016.
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55. Mikuláš  Galanda:  Stojaca Madona s anjelikmi,  1937-1938, olej,  preglejka,

29.5×24.5,  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1312, vyhľadané 17.7. 2016.

56. Cyprián  Majerník:  Dve madony,  1932,  olej,  plátno,  64×52 cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_934?

collection=49, vyhľadané 17.7. 2016.

57. Imrich  Weiner-Kráľ:  Matka,  1936,  olej,  plátno,  67.8×53.8  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5276,

vyhľadané 17.7. 2016.

58. Miloš  Alexander  Bazovský:  Lužnianska  Madona,  1932,  olej,  plátno,

151.8×65.4  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1732, vyhľadané 17.7. 2016.

59. Janko  Alexy:  Lužnianska  Madona,  1932,  pastel,  papier,  101.5×78  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_12503, vyhľadané 17.7. 2016.

60. Janko Alexy: Prameň, 1932, pastel, papier, 50×33.5, Liptovská galéria Petra

Michala  Bohúňa.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GPB.K_1378,

vyhľadané 17.7. 2016.

61. Ľudovít Fulla: Slovenské dievča, 1949, olej, plátno, 60×45.5 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1926?

collection=23, vyhľadané 17.7. 2016.

62. Ester Šimerová-Martinčeková: Žena s červeným kohútom, 1938, olej, plátno,

98×62  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1405, vyhľadané 17. 7. 2016.

63. Mikuláš  Galanda:  Nevesta,  1938,  akvarel,  kartón,  22.5×16.5  cm.  Galéria

mesta  Bratislavy.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.A_2741,

vyhľadané 17.7. 2016.

64. Janko  Alexy:  Obliekanie  nevesty,  1942,  kombinovaná  technika,  lepenka,

97×66  cm.  Liptovská  galéria  Petra  Michala  Bohúňa.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GPB.O_924, vyhľadané 17.7. 2016.

65. Viliam Chmel: Nevesta v kroji, 1948, linorez, papier, 16.6×11.2 cm. Oravská

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.G_1326,  vyhľadané

17.7. 2016.
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66. Miloš  Alexander  Bazovský:  Starý  drotár,  1929,  olej,  drevo,  20.8×23  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2150, vyhľadané 17.7. 2016.

67. Karol Ondreička st. : Drotár, 1930-1935, olej, lepenka, 33×40 cm. Oravská

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.O_1620,  vyhľadané

17.7. 2016.

68. Janko Alexy:  Fujarista,  1930,  pastel,  papier,  59×42.5 cm. Oravská galéria.

Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.O_1143,  vyhľadané  17.7.

2016.

69.  Vincent Hložník: Muž s fujarou, 1948-1949, linorez, papier, 10.7×20.6 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_2826, vyhľadané 17.7. 2016.

70. Miloš Alexander Bazovský: Bača, 1940-1949, kombinovaná technika, papier,

29.5×43  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_8236, vyhľadané 17.7. 2016.

71. Mikuláš Galanda: Pastier, 1935-1936, gvaš, papier, 20×29.5 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_5168,

vyhľadané 17.7. 2016.

72. Ernest  Zmeták:  Pastier,  1945-1949,  olej,  preglejka,  38×46  cm.  Oravská

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.O_510,  vyhľadané

17.7. 2016.

73. Martin Benka: Na holiach, 1922, olej, plátno, 139×116 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_679,  vyhľadané

17.7. 2016.

74. Gustáv Mallý: Z paše, 1924, olej, plátno, 88.5×103.5 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2313,  vyhľadané

17.7. 2016.

75. Gustáv Mallý: Dedinská matka s dieťaťom, 1926, olej, lepenka, 33×29 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5153, vyhľadané 17.7. 2016.

76. Martin Benka: Pri kolíske, 1924, olej, plátno, 95.5×79 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1909,  vyhľadané

17.7. 2016.
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77. Martin  Benka:  Kosci  za  rána,  1925-1929,  olej,  lepenka,  51.5×71  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_586, vyhľadané 17.7. 2016.

78. Jan  Hála:  Tanec  vo  Važci,  1931,  olej,  plátno,  100×120.8  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2519,

vyhľadané 17.7. 2016.

79. Jan Hála: Pohreb vo Važci, 1930-1939, olej, plátno, 57.8×63.6 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3490,

vyhľadané 17.7. 2016.

80. Štefan Polkoráb: Hronka v smútku, 1933, olej, plátno, 90×72 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_191,

vyhľadané 17.7. 2016.

81. Štefan  Straka:  Starý  trenčiansky  sedliak,  1930,  olej,  plátno,  55.5×71  cm.

Galéria  mesta  Bratislavy.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.A_635, vyhľadané 17.7. 2016.

82.  Karol Ondreička st.  :  Madona, 1926, olej,  drevo, 36.4×20.5 cm. Liptovská

galéria  Petra  Michala  Bohúňa.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GPB.O_605, vyhľadané 17.7. 2016.

83. Zolo Palugyay: Dedina, 1929, akvarel, kartón, 30×44 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_691,  vyhľadané

17.7. 2016.

84. Miloš  Alexander  Bazovský:  Hrobári,  1930,  olej,  plátno,  81.5×81.5  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5227, vyhľadané 17.7. 2016.

85. Miloš  Alexander  Bazovský:  Žatva,  1932,  pastel,  kartón,  38×42.5  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_1364, vyhľadané 17.7. 2016.

86. Janko Alexy: Rodina, 1932, pastel, kartón, 44.5×60.5 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_4010,  vyhľadané

17.7. 2016.

87. Janko Alexy: Dievčatá na poli, 1931, pastel, papier, 58×42.5 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_3484,

vyhľadané 17.7. 2016.
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88. Ľudovít Fulla: Madona s anjelom, 1929, olej,  plátno, 80.5×70.5. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1223,

vyhľadané 17.7. 2016.

89. Ľudovít Fulla: Pieseň a práca, 1933, kombinovaná technika, kartón, 38.6×43.4

cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.KD_375, vyhľadané 17.7. 2016.

90. Mikuláš  Galanda:  Žena,  1938,  gvaš,  kartón,  18.5×23  cm.  Galéria  mesta

Bratislavy.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.A_2736,

vyhľadané 17.7. 2016.

91. Miloš  Alexander  Bazovský:   Sestry,  1935,  olej,  lepenka,  19.5×21.5  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5232, vyhľadané 17.7. 2016.

92. Miloš Alexander Bazovský: Vianoce, 1936, olej, plátno, 98×73 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_109,

vyhľadané 17.7. 2016.

93. Martin Benka: Na pole, 1934, olej, plátno, 140×115 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_676,  vyhľadané

17.7. 2016.

94. Edmund Gwerk: Hradská, 1930-1940, olej, preglejka, 62×75 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_6377,

vyhľadané 17.7. 2016.

95. Arnold  Peter  Weisz-Kubínčan:  Z  Lužnej,  1935,  olej,  plátno,  59×46  cm.

Oravská  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.O_593,

vyhľadané 17.7. 2016.

96. Arnold  Peter  Weisz-Kubínčan:  Západ  slnka  na  horách,  1940-1944,  olej,

lepenka,  17.7×22.9  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_4483, vyhľadané 17.7. 2016.

97. Imrich Weiner-Kráľ: Čepčenie na Rachovsku, 1935, olej, plátno, 66.5×55 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2161, vyhľadané 17.7. 2016.

98. Imrich  Weiner-Kráľ:  Rachovo,  1935,  olej,  plátno,  67×54.5  cm.  Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_189,

vyhľadané 17.7. 2016.
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99. Cyprián Majerník: Svadba, 1933, olej, plátno, 81×65 cm. Slovenská národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_789,  vyhľadané

17.7. 2016.

100.  Cyprián  Majerník:  Svadobný sprievod,  1935,  olej,  plátno,  54.5×68.3 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1233, vyhľadané 17.7. 2016.

101. Ján  Želibský:  Svadba,  1936,  olej,  plátno,  48×38  cm.  Slovenská  národná

galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1762,  vyhľadané

17.7. 2016.

102. Ladislav  Čemický:  Symfónia  Tatier,  1935,  olej,  plátno,  68.7×77.5  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2241, vyhľadané 17.7. 2016.

103. Ester  Šimerová-Martinčeková:  Vtáci  nad  horami,  1935,  olej,  plátno,

79.9×99.8  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_995, vyhľadané 17.7. 2016.

104.  Martin Benka: Ľudia a hory, 1941, olej,  plátno, 79.6×94.3 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3130,

vyhľadané 17.7. 2016.

105. Martin Benka: V spurnom kroku, 1945, olej, plátno, 97×61.5 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1379,

vyhľadané 17.7. 2016.

106. Janko  Alexy:  Bitka  pri  Devíne,  1942-1943,  pastel,  papier,  66×98  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_3487, vyhľadané 17.7. 2016.

107. Janko  Alexy:  Mojmírova  smrť  II.,  1942,  pastel,  papier,  82×111  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_3477, vyhľadané 17.7. 2016.

108. Janko Alexy:  Kráľ  Svätopluk,  1943,  olej,  sklo,  27.6×19.7 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_4030,

vyhľadané 17.7. 2016.

109. Miloš Alexander Bazovský: Zlatý deň, 1939, olej, preglejka, 40.1×30.1 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1900, vyhľadané 17.7. 2016.
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110. Miloš  Alexander  Bazovský:  Stráne,  1941,  pastel,  papier,  30×30  cm.

Liptovská  galéria  Petra  Michala  Bohúňa.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GPB.K_700, vyhľadané 17.7. 2016.

111. Miloš Alexander Bazovský: Zátišie, 1942, tempera, lepenka, 29.2×44.8 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1146, vyhľadané 17.7. 2016.

112. Ľudovít Fulla: Motív z Kukučínovej novely Rysavá jalovica, 1942, tempera/

akvarel,  kartón,  32.1×41  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.KD_426, vyhľadané 17.7. 2016. 

113. Bedrich Hoffstädter: Pochod partizánov 1945, 1945, gvaš/ akvarel, papier,

26.5×57.9  cm.  Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_611, vyhľadané 17.7. 2016.

114.  Štefan  Bednár:  Partizáni  pod Prašivou,  1949,  olej,  plátno,  55.8×68.5 cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_953, vyhľadané 17. 7. 2016.

115.  Vincent  Hložník:  Slovenskí  partizáni,  1949,  gvaš,  kartón,  22.6×32.7  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_3819, vyhľadané 17.7. 2016.

116. Ján  Želibský:  Chytený  Jánošík,  1944,  olej,  preglejka,  31.7×62.9  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2992, vyhľadané 17.7. 2016.

117.  Peter  Matejka:  Hlava  dedinčanky,  1947,  olej,  lepenka,  31.1×26.5  cm.

Slovenská  národná  galéria.  Zdroj:

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1328, vyhľadané 17.7. 2016.

118. Viliam Chmel: Slovenka, 1948, tempera,  lepenka, 51×34.5 cm. Slovenská

národná  galéria.  Zdroj:  http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2601,

vyhľadané 17.7. 2016. 
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