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udalosti

CLUB ABBELLIMENTO
ČINNOSŤ V ROKU 2006

Milan Greguš

Milí Stupavčania a priatelia nášho mesta,
prostredníctvom našej ročenky vás oslovujem po
druhý raz. V uplynulom období sme sa snažili zintenzívniť
našu prácu. Okrem prípravy druhého čísla tejto ročenky
sme sa usilovali rozvinúť našu činnosť. Občianske združenie CLUB ABBELLIMENTO sme zaregistrovali ako daňový
subjekt a príjemcu dvoch percent dane z príjmov. Mesto
Stupava nám v roku 2006 na činnosť poskytlo finančný
príspevok 10 000 Sk. Použili sme ho na nákup nového
pevného disku, ktorý nám slúži na zálohovanie dát
spojených so zbierkovou činnosťou. Ide najmä o historické
a súčasné fotografie so vzťahom k Stupave. Na tieto účely
sme zakúpili aj veľkokapacitnú pamäťovú kartu do klubového fotoaparátu. Zvyšné peniaze boli použité na vyplatenie honorárov súvisiacich s prípravou tejto ročenky.
V roku 2006 sme sa opäť zamerali na vyhľadávanie
starých fotografií, dokumentov a predmetov, ktoré
súvisia s históriou nášho mesta. Pribudlo nám takmer
850 rôznych fotografií a dokumentov, ktoré po
skopírovaní obohatili náš archív, a preto sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí pochopili naše úsilie
a poskytli nám svoje rodinné cennosti. Poďakovanie
patrí najmä pani Magdaléne Dovičičovej, ktorá ich pre
nás s veľkou obetavosťou vyhľadávala a zapožičiavala.
Práve ona sa zaslúžila o tento veľký prírastok. Medzi
najcennejšie fotografie patrí skupinová fotografia

zastupiteľstva obce Stupavy, ktorú vyhotovil pred
rokom 1910 stupavský fotograf Kázmér Wetschl. Ide
zatiaľ o najstaršie vyobrazenie obecného zastupiteľstva.
Z neskoršieho obdobia sú známe ešte dve fotografie
obecného zastupiteľstva. Jedna z nich je však stratená
a druhá značne poškodená. Pre výnimočnosť sme túto
fotografiu vybrali na obálku ročenky. Zaujímavosťou je,
že sa zachovala umiestnená za inou fotografiou a tvorila
tak zadnú výstuž rámu. Bola objavená náhodne, majiteľ
nepoznal bližšie údaje o jej pôvode a význame. Cenné
prírastky tvoria zdigitalizované súbory negatívov,
pôvodne na sklených platniach, ktoré zachytávajú
výstavbu stupavskej cementárne v rokoch 1929 – 1933.
Nepochybujeme, že rodinné archívy ukrývajú mnohé
ďalšie prekvapenia.
Časť získaných fotografií chystáme prezentovať.
Zámerom je usporiadať výstavu komparatívnych
fotografií. Ku každej historickej snímke priradíme
súčasný záber v rovnakej perspektíve. Fotografie budú
dopĺňať krátke informatívne popisy. Budeme radi, ak
časový priestor medzi jednotlivými zábermi vzbudí
u návštevníkov nielen nostalgické pocity, ale aj záujem
o veci súčasné.
V letných mesiacoch sme v Štátnom archíve v Bratislave preštudovali zápisnice obecného zastupiteľstva
z rokov 1925 – 1945. Zo získaného materiálu chystáme

Návrh na rekonštrukciu Troyerovej kúrie v Stupave, pohľad od juhozápadu. Autor: Monika Mistríková, Fakulta architektúry Slovenskej
technickej univerzity pod vedením Doc. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD.
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nové príspevky, ktoré uverejníme v nasledujúcom čísle
ročenky. Archívny výskum bude pokračovať.
Teší nás, že naše úsilie zachrániť troyerovskú
kúriu sa dokonca stretlo s porozumením na Fakulte
architektúry Slovenskej technickej univerzity. V minulom
akademickom roku 2005/2006 tu vypracovalo šesť
poslucháčov architektúry pod vedením doc. Ing. arch.
Pavla Gregora PhD. (ateliér obnovy pamiatok) šesť
alternatívnych projektov jej pamiatkovej obnovy. Je to
konkrétny krok na záchranu tejto kúrie a je iba na nás
a na zastupiteľstve mesta, či niektorý z pripravovaných
projektov nadobudne konkrétnu podobu, alebo sa
napriek všetkému rozhodne o jej asanácii.
V roku 2007 chceme iniciovať založenie mestského
múzea a vypracovanie súpisu pamätihodností mesta
Stupavy. Cieľom mestského múzea je zhromaždiť rôzne
predmety, ktoré dokumentujú históriu nášho mesta.
Zbierkové predmety po vytriedení bude potrebné
odborne skatalogizovať a vhodne inštalovať v múzeu.
Rovnako dôležité a potrebné je vypracovanie zoznamu
pamätihodností mesta Stupavy. Nachádza sa tu mnoho
objektov, ktoré nie sú evidované v štátnom zozname
pamiatkového fondu, ale pre dokumentáciu dejín a stavebného vývoja mesta majú svoju nezastupiteľnú hodnotu. Do tejto evidencie možno zaradiť okrem hnuteľných
a nehnuteľných pamiatok aj kombinované diela prírody
a človeka. Patria sem aj historické udalosti, názvy ulíc,
zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sú späté s históriou
a osobnosťami mesta. Vypracovanie zoznamu pamätihodností bude úlohou zvláštnej komisie a na jej činnosti sa
chceme zúčastniť. Prijatý zoznam bude môcť posilňovať
kultúrne vedomie občanov Stupavy a spísané pamiatky

bude potrebné chrániť. Na vypracovanie zoznamu pamätihodností, ako aj na ochranu a obnovu pamiatok poskytuje finančné príspevky Ministerstvo kultúry SR. Potrebu existencie zoznamu pamätihodností mesta Stupavy
dokazuje aj nedávny výrub javora horského a javora
mliečneho v blízkosti hlavnej lode Kostola sv. Štefana
(september 2006). Mohutné storočné stromy totiž
neboli evidované a pamiatkovo chránené. Spomínaný
zoznam by sa tak mohol stať jedným zo záväzných
regulatívov pre ochranu pamiatok, rozvoj výstavby
v centre mesta a ochranu už aj tak zdecimovanej
historickej zástavby.
Veríme, že s pomocou verejnosti a zástupcov mesta
sa nám podarí ciele občianskeho združenia CLUB
ABBELLIMENTO realizovať. Naše mesto má bohatú
a zaujímavú minulosť. Práve tu možno nájsť ten pevný
bod, na ktorom môžeme postaviť jeho budúcnosť.
Budeme vďační, ak nás podporíte dvoma percentami zo
svojej dane z príjmov. Pre všetkých záujemcov, ktorí sú
ochotní prejaviť nám svoju priazeň, uvádzame potrebné
identifikačné údaje:
Názov: CLUB ABBELLIMENTO
Sídlo: Keltská 7
900 31 Stupava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30857643
Číslo účtu: 0182530677/0900
Všetkým, ktorí týmto spôsobom podporia našu
činnosť, vopred ďakujeme.

Výstavba cementárne v Stupave, výkopové práce, armovanie základových pätiek. Sklená platňa, 23. 9. 1929.
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OCHOTNÍCKE DIVADLO
V STUPAVE A MÁSTE
1. časť

Milan Greguš

Divadlo sa v odbornej terminológii charakterizuje ako syntetické, časopriestorové umenie, v ktorom sa kombinuje
zvuková a vizuálna zložka. Za týmito strohými slovami sa skrývajú neopakovateľné pocity súdržnosti a radosti z tvorby
hereckého kolektívu, ako aj ich dosah v podobe umeleckého zážitku na obecenstvo. Aj v Stupave a Máste boli v minulosti
ľudia, ktorí prekročili prah pohodlnosti a aj za cenu obetí sa rozhodli hrať ochotnícke divadlo. Im zostali nezabudnuteľné
zážitky, nám dôkaz o kultúrnej vyspelosti obyvateľov Stupavy a Mástu v 20. storočí.

Počiatky divadla na našom území
Po vzniku Uhorska sa vplyvom štátnej politiky na jeho
území v priebehu 10. – 12. storočia udomácnilo kresťanstvo.
Cirkev musela postupne prekonať pohanské zvyky. Tance so
spevmi, sprevádzané rituálnymi maskami a symbolmi boli
súčasťou slávností, ktoré nezriedka končili rituálnymi obetami. Pohanská kultúra musela ustúpiť kresťanskej. Viaceré pohanské zvyky sa stali v pozmenenej podobe súčasťou cirkevných sviatkov. Cirkevní predstavitelia v tomto zápase museli
neraz formulovať aj písomné usmernenia a zákazy. Napríklad
čanádsky biskup Gerhard († 1046) vo svojom spise Deliberatio... supra Hymnum trium puerorum (Úvaha o chválospeve
troch mládencov) vystúpil proti ľudovým spevákom, hudobníkom a tanečníkom. Proti činnosti potulných spevákov
a muzikantov, v Uhorsku nazývaných igrici, vydala ostrihomská synoda v 12. storočí zákaz v kostoloch predvádzať ľudové
hry a spevy za sprievodu píšťal. Počas 13. storočia boli vydané
ďalšie dve ustanovenia obmedzujúce produkciu potulných
komediantov a ich divácku návštevnosť. V roku 1244 to bola
listina kráľa Bela IV., zameraná proti pôsobeniu potulných
muzikantov a spevákov. Nasledoval zákaz vydaný budínskou
synodou v roku 1279, v ktorom cirkevní predstavitelia zakazovali navštevovať produkcie igricov, ktoré predvádzali
počas mestských slávností na jarmokoch, trhoch i na svadbách.1 Pamiatka
na igricov (lat. joculator) sa zachovala
v názve obce Igram (okr. Trnava). Igram
sa spomína v roku 1244 ako poddanská
dedina muzikantov a spevákov, ktorá
patrila Bratislavskému hradu.2
Uvedené
skutočnosti
svedčia
nielen o zápase kresťanstva s pohanskou
kultúrou, ale aj o existencii hercov, spevákov a hudobníkov v 11. – 13. storočí.
Cirkvi sa však aj napriek zákazom nedarilo úplne vykoreniť pohanské zvyky, a tak
si niektoré z nich prispôsobila a včlenila
do svojich sviatkov. Pohanský zimný slnovrat sa stal sviatkom Narodenia Pána
(25. decembra) a jarná rovnodennosť
sa včlenila do Turíc, sviatku Zoslania Svätého Ducha (50 dní po Veľkej noci).

Stredovekí igrici, potulní komedianti z radov bývalých
študentov a klerikov (zvaní aj vaganti), predvádzali svoje
šašovské vystúpenia aj pri voľbách richtára. Svedčia o tom
písomné záznamy z 15. storočia.

Divadlo v novoveku
Všeobecne možno povedať, že vývin divadla v slovenských dejinách sa uskutočňoval v dvoch základných líniách
– svetskej a cirkevnej. Cirkev do liturgie vsúvala dramatické
formy na spestrenie bohoslužieb. Uvoľnenie nastalo, keď
cirkev pripustila, že aj laici môžu predstavovať biblické
postavy. Obe línie sa v počiatkoch prelínali a vzájomne
ovplyvňovali. Spolu s rozvojom miest a školstva tento proces
vyvrcholil v pestovaní mystérií, pašiových a vianočných
hier. Kňazov v týchto hrách postupne nahrádzali svetské
osoby. Pašiové a vianočné hry mali vo svojej vizuálnej
stránke silný emočný náboj, a tak pomáhali aj negramotným divákom pochopiť biblické udalosti a prehlbovať
kresťanskú vieru. Divadelné predstavenia, v ktorých sa
odohrávali biblické príbehy, s úspechom nacvičovali aj
v cirkevných evanjelických a katolíckych školách. Na jezuitských a piaristických kolégiách sa v priebehu 17. a 18. storočia odohralo množstvo divadelných predstavení.3 Pre
zaujímavosť možno uviesť, že len jezuiti
v rokoch 1601 – 1773 predviedli v Uhorsku vyše 10 000 hier, väčšinu z nich na
území dnešného Slovenska.4 Do repertoáru sa dostávali okrem biblických
príbehov aj antické drámy, hry o živote
svätcov, panovníkov, ba i vojnových
hrdinov. O ich veľkej obľube svedčí
napríklad dobový záznam kronikára
o verejnom predstavení historickej hry
o Konštancii, dcére Konštancia Veľkého,
ktoré sa konalo v roku 1635 v Bratislave.
Podľa kronikára po divadle bola taká
veľká túžba, že v dosť krutej zime
trvalo predstavenie tri hodiny. Ľudia
vyliezali na strechy a zapĺňali voľné
priestory.5 V tomto období súčasne
nastal aj rozmach svetských divadiel,
najmä šľachtických.
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Stupavský kaštieľ pred károlyiovskou prestavbou v prvej polovici 19. storočia

Pálffyovci
Šľachta v období renesancie a baroka pestovala svoj
vzťah k umeniu. Na divadelné predstavenia si stavala účelové
stavby – divadlá. Či sa odohrávali divadelné predstavenia aj
v stupavskom pálffyovskom kaštieli, zatiaľ potvrdené nie je.
Známym faktom však je, že aj Pálffyovci ako príslušníci
vysokej uhorskej aristokracie boli mecenášmi a zberateľmi
umenia. Gróf Pavol IV. Pálffy (1580 – 1653), majiteľ stupavsko-pajštúnskeho panstva, si vo svojom novom bratislavskom paláci na Zámockej ulici v Bratislave nechal vybudovať
priestor na divadelné účely. Tvorilo ho nízke murované
plató situované v záhrade, prístupné z dvoch strán schodmi.6 Rovnako aj na hrade Červený Kameň, rodinnom sídle
Pálffyovcov, sa odohrávali divadelné predstavenia a rodinné
slávnosti. Na tento účel počas ranobarokovej prestavby
hradu v rokoch 1651 – 1654 postavili umelú jaskyňu podľa
talianskeho vzoru, salu terrenu.
Zo stupavskej vetvy Pálffyovcov pochádzal gróf Ferdinand II. Pálffy (1774, Viedeň – 1840, Viedeň). Pôvodne vyštudoval Banícku akadémiu v Banskej Štiavnici. Po ukončení
štúdia pracoval v Mincovom a banskom úrade vo Viedni.
Spočiatku sa venoval montanistike a prírodným vedám. Lákal
ho bohémsky život a holdoval hazardným hrám. Napriek tomu
vynikol ako milovník a mecenáš vied a umenia. V roku 1810
sa stal členom spoločnosti, ktorá mala v prenájme viedenský
Hoftheater, neskôr si divadlo prenajal sám. V roku 1813 sa stal
jediným majiteľom Theater an der Wien. V divadle sa usiloval
uvádzať atraktívne predstavenia s nákladnou výpravou a udomácňovať nové žánre, napríklad detský balet. Angažoval najlepších hercov, ktorým v roku 1818 zaviedol penziu. Bohémsky

spôsob života a finančná náročnosť divadelného podnikania
takmer pohltili jeho rozsiahle majetky. V roku 1825 bol nútený pred dlžníkmi z Viedne utiecť. Zdržiaval sa na svojich bratislavských majetkoch, do Viedne sa vrátil až po piatich rokoch.7
O existencii svetských či cirkevných divadelných predstavení v Stupave do roku 1918 sa zatiaľ nenašli žiadne
konkrétnejšie údaje. Môžeme však predpokladať, že malá
vzdialenosť Stupavy od veľkých miest, akými boli Viedeň
a Bratislava, sem lákala potulných komediantov počas
výročných jarmokov. Rovnako možno predpokladať, že na
stupavskej Kalvárii sa v rámci procesií konali pašiové hry.
Kalvária po požiari v roku 1709, pri ktorom sa nevysvetleným spôsobom zachoval nepoškodený iba kríž s postavou
Krista, prešla významnou prestavbou. Po tejto zázračnej
udalosti vzrástol význam stupavskej Kalvárie, ktorá sa
stala na istý čas pútnickým miestom veriacich z okolia.

19. storočie
Počiatky školstva v Stupave môžeme podľa písomných
prameňov sledovať už od 16. storočia. Napriek tomu zatiaľ
nevieme, či učitelia so žiakmi nacvičovali zborový spev alebo
divadelné predstavenia. Prvé správy sa objavujú až na konci
19. storočia. Miestny učiteľ Jozef Krištoffy (1895 – 1966) sa
o výučbe v cirkevnej škole zmieňuje s trochou nadsádzky:
... celé vyučovanie sústredňovalo sa... okolo rečňoviek,
básničiek, spevu, čo žiačky prednášaly z príležitosti
narodenín, alebo menín pána grófa, alebo iného člena
rodiny, pána dekana, alebo pána kaplana...
Priestor na divadelné predstavenia poskytovali záverečné školské skúšky (exámeny) a majálesy. Záverečné skúšky
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boli slávnostnou akadémiou,
v ktorej žiaci dokazovali výsledky
svojho ročného úsilia pred obecenstvom. Po verejnej skúške konanej
v budove školy nasledoval majáles. Majálesy boli sviatkom celej
Stupavy a blízkeho okolia. Konali
sa od roku 1886 v lokalite Lochy
(približne v miestach dnešného
amfiteátra). Žiaci, učiteľský zbor,
rodičia a široká verejnosť išli
v sprievode na spomínané miesto,
kde bolo pripravené občerstvenie
a zábavný program.8
Slovenské ochotnícke divadlo
v 19. storočí zohralo mimoriadnu
úlohu v dejinách slovenského
národa. V čase národnostného útlaku nielenže nahrádzalo Slovákom Výletná reštaurácia Bednáreň, pohľadnica zo začiatku 20. storočia
profesionálne divadlo, ale plnilo
aj národnobuditeľskú a spoločenskú funkciu. Rovnako dôleochotnícku činnosť. O jej obľúbenosti svedčí aj údaj, že len
žitú úlohu zohralo aj v prvých rokoch existencie Českoslov období rokov 1920 – 1930 mali divadelné ochotnícke
spolky v Bratislavskom a Malackom okrese 600 činných
venskej republiky, keď pomáhalo posilňovať národné povečlenov. Odohrali 800 divadelných predstavení, z ktorých
domie jej občanov.
vyzbierali na kultúrne a dobročinné ciele 12 000 Kčs.9
Ochotnícke divadlo v rokoch 1918 – 1945
Z činnosti stupavských spolkov v rokoch 1918 – 1945
Pred rokom 1918 pracovalo na území dnešného
sa nezachovali kroniky, ochotnícku činnosť možno
zmapovať podľa dobovej tlače, prípadne zo spomienok
Slovenska len málo spolkov a združení. Okrem dobrovoľných hasičských zborov, čitateľských a náboženských
pamätníkov.
spolkov, pracovalo aj niekoľko ochotníckych divadelných
krúžkov. Ich kultúrna činnosť bola väčšinou zanedbateľná,
Miesta divadelných predstavení
podliehali štátnemu dozoru. Počas prvej svetovej vojny
Stupava v minulosti, podobne ako mnohé iné mestečká,
bola ich činnosť ochromená a viaceré z nich zanikli.
nemala svoj kultúrny stánok. Divadelné predstavenia
Po roku 1918 sa osvetová a kultúrno-výchovná činsa hrávali v hostincoch, ktoré vyhovovali priestorovo
nosť naplno rozvinula. Na celom území Slovenska sa
a kapacitne. Neskôr ochotníci skúšali a hrali v kinosále
zakladali divadelné ochotnícke krúžky. Vznikali živelne,
Bio Osveta. Keďže hostince menili svoje názvy, prípadne
ich členovia hrávali ochotnícke predstavenia často bez
zanikli, uvádzam ich stručnú lokalizáciu:
úradného hlásenia a povolenia.
Ich cieľom bolo prebudiť národné
cítenie občanov v novovzniknutej
republike. Ochotnícke predstavenia
kultivovali nielen samotných
ochotníkov, ale aj ich obecenstvo.
Herci sa učili spisovnej slovenčine,
správnej deklamácii a prekonávaniu
ostychu z verejného vystúpenia.
Z ochotníckej scény vzišli
mnohí herci, ktorí sa neskôr
uplatnili aj vo vznikajúcich slovenských profesionálnych divadlách.
Po roku 1925 činnosť ochotníckych
krúžkov upadala, jej prácu preberali iné spolky záujmovej, kultúrnej
a výchovnej činnosti. Rozvinutá
spolková činnosť v dvadsiatych
a tridsiatych rokoch 20. storočia
dávala dostatočný priestor na Prestavba bývalého špitála na hostinec U Maroša v roku 1924
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Dom potravného družstva v Máste

Bednáreň. Bývalá Bednáreň sa nachádza v údolí
parku, v priestore medzi dnešným amfiteátrom a bývalým
pálffyovským mlynom. Hostinec tu stál už začiatkom
20. storočia. Bednáreň bývala obľúbeným výletným
miestom Stupavčanov. Pomerne veľká budova, v ktorej
sa konali zábavy a divadelné predstavenia, tu vo veľmi
schátralom stave stojí dodnes.
Zemanské, U Lachkoviča, U zlatého jeleňa. Všetky
tri názvy sa vzťahujú na barokovú budovu bývalej zemianskej kúrie na Hlavnej ulici č. 42, v ktorej sa nachádzal
hostinec U Zlatého jeleňa. Vo dvore kúrie bola kolkáreň
a samostatne stojaca budova, v ktorej sa konali zábavy
a divadelné predstavenia. V tridsiatych rokov 20. storočia
tu bolo zriadené kino Bio Osveta, ktoré prevádzkovala
telocvičná jednota Sokol. V období rokov 1940 – 1945
budovu rekonštruovali a jej interiér zmodernizovali.
Majiteľom hostinca i spomínanej budovy vo dvore bol
v období prvej ČSR Štefan Lachkovič, Stupavčania ho
preto nazývali U Lachkoviča, prípadne Zemanské alebo
Na Zemanskom.
U Maroša. Hostinec sa dodnes nachádza na Hlavnej ulici
č. 942, majiteľom bol v dvadsiatych rokoch 20. storočia
Lenhart Maroš. V roku 1936 prevzal hostinec jeho syn Jozef
Maroš. Podľa priezviska majiteľa sa nazýval U Maroša
a tento názov ostal v povedomí doteraz, napriek poslednému
premenovaniu na Veselú krčmu. Hostinec mal samostatnú
väčšiu sálu (pri čelnom pohľade vpravo), v ktorej sa konali
okrem tanečných zábav aj divadelné predstavenia.
Potravný dom. Zásluhou mástskeho richtára Pavla
Polláka (1884 – 1951) bolo v Máste roku 1919 založené
potravné družstvo, ktoré si z vlastných prostriedkov postavilo dom s divadelnou sálou.10 Jeho slávnostné otvorenie
18. januára 1925 je späté so začiatkom ochotníckeho

divadla v Máste. Nasledujúce divadelné predstavenia sa
konali práve tu. Budova potravného družstva stála na
Hviezdoslavovej ulici v Máste, bola asanovaná a na jej mieste
stojí nový rodinný dom.

Miestna jednota slovenského roľníckeho
dorastu (MJSRD) v Máste
Prvými odohranými divadelnými predstaveniami v dome
potravného družstva boli zrejme detské rozprávkové hry
Hlúpy Jano v zakliatom zámku od Vojtešky Baldessari-Plumlovskej a Soľ nad zlato od Pavla Dobšinského, uvedené v roku
1925. Režisérom oboch predstavení bol Ján Mader. Konkrétnejšie časové údaje neboli v dobovej tlači uvedené.11
Koncom roku 1925 odohrali ešte tri predstavenia,
29. novembra to bola Nuśičova veselohra Čo povie svet
a Urbánkova jednoaktovka Sto dukátov odmena, kde
hlavnú rolu Strihaja hral Stupavčan Ján Machovič. Pre
úspech obidvoch predstavení sa ochotníci rozhodli uviesť
ich aj v susednej Stupave, v sále krčmy U Maroša. Išlo, samozrejme, aj o väčší finančný zisk, peniaze potrebovali na
opravu mástskeho javiska. Z hercov spomína dobová tlač
Antona Polláka, J. Matulníka a Františka Madera.12
Nasledovala hra Dr. Ľudovíta Okánika Mária zvíťazila,
ktorú odohrali počas vianočných sviatkov, 24. a 26. decembra. Z hercov dobová tlač uvádza p. Machoviča v úlohe
Simeona, M. Maderovú ako Máriu, J. Lachkoviča ako
Judáša, p. Mundoka ako Asara a M. Pollákovú ako Ester.
Agilný člen a opora mástskych ochotníkov Anton Pollák
sa pre chorobu nemohol zúčastniť. Predstavenie sa vydarilo napriek tomu, že hru nacvičili v krátkom čase. Pre
zaujímavosť možno z dobovej tlače odcitovať aj hodnotenie
predstavenia: ... čo sa týka výpravy hry, bola dobrá, ako
aj režia, len ten hluk za javiskom by nabudúce môhol
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prestať. Čudujem sa, ako môže vstúpiť za kulisne človek,
ktorý tam nemá čo hľadať. Raz to musí prestať: Kmotor
nekmotor, keď nehraješ, prataj sa do hladišťa alebo za
dvere.13
Nadviazanie priateľskej spolupráce s MJSRD v Záhorskej
Bystrici prinieslo vzájomné hosťovanie divadelných ochotníkov. Obidva spolky nacvičili divadelné hry a 27. decembra
1925 ich vzájomne ako hostia odohrali v susednej dedine.
Mástski ochotníci odohrali hru Ľudovíta Okánika Vianoce
dietok, Bystričania hru Opustená.14
V nasledujúcom roku bola divadelná činnosť mástskej
roľníckej jednoty rovnako bohatá. Prvou premiérou
v roku 1926 bola hra Pavla Socháňa Sedliacka nevesta,
uvedená 2. februára 1926. Vynikli v nej najmä ochotníci
L. Klas v hlavnej úlohe ako Imrich a Milka Polláková
ako Elena. Ďalší menom spomínaní ochotníci boli Bobák
a Puškáč.15 Nasledovalo predstavenie Legenda o čarodejných očiach od J. Procházku-Suchodárskeho, odohrané
21. marca. V apríli nacvičili ochotníci veselohru Prvý
obed v manželstve od Karla Görlitza. Zisk z oboch
predstavení činil 200 Kč a bol venovaný na výstavbu
pomníkov padlým v prvej svetovej vojne a prezidentovi
T. G. Masarykovi.16
Ďalším titulom bolo veľkonočné žiacke predstavenie
rozprávkovej hry Pravda víťazí! autora Ferka Urbánka,
réžiu mal Arnošt Pollák.17 Nasledovalo predstavenie
Mallochovej hry Čierne oči, ktoré sa konalo v dvoch
termínoch, 9. a 13. mája 1926.18
Po založení stupavského Združenia divadelných
ochotníkov v roku 1925 činnosť mástskych divadelníkov
ocha-bovala. Životaschopnejšími sa ukázali ochotníci
v Stupave. V nasledujúcom období dobová tlač uviedla
skromnejšie zmienky o činnosti divadelných ochotníkov
MJSRD v Máste: 30. marca 1930 zahrali hru F. Urbánka
Hrob lásky. Po tejto premiére nacvičovali ešte dve hry,
Už sú všetci v jednom vreci od Ferka Urbánka a Mlynár
a jeho dieťa od Ernesta Raupacha.19 Pravdepodobne boli
následne uvedené aj pred obecenstvom.

Učiteľský zbor v Stupave
Prvé doteraz známe ochotnícke
predstavenie v Stupave po roku
1918 sa odohralo 18. a 19. decembra 1920. Ochotníci učiteľského
zboru Čs. štátnej meštianskej
školy v Stupave odohrali divadelnú hru Jánošík. Titul bol novou
dramatizáciou slovenskej povesti
v štyroch dejstvách od Jána
Petrusa, zisk z predstavenia bol
venovaný školskej knižnici.20
Miesto uvedenia dobová tlač
nespomenula.
V roku 1921 odohrali ochotníci učiteľského zboru v sále Na
Zemanskom detské predstavenie
J. Průchu Pre tatíčka prezidenta.21

Pre úplnosť možno uviesť, že Meštianska škola v Stupave
bola založená 18. septembra 1920, jej učiteľský zbor mal
v roku 1920 päť členov.22 Prvým riaditeľom bol Čech
Dr. Libor Prcín. Meštianska škola v tom čase sídlila na
Kalvárskej ulici č. 5, v budove bývalej cirkevnej dievčenskej
školy, ktorá v roku 1920 zanikla.23

Osvetový zbor v Stupave
Osvetový zbor pre Stupavu a okolie bol založený v roku
1920. Jeho členmi boli učitelia ľudovej a meštianskej školy
v Stupave a niektorí pracovníci miestnych úradov, spolkov,
kultúrnych a politických organizácií. Zbor počas svojej
činnosti pripravoval okrem divadelných predstavení aj
prednášky, akadémie a rôzne slávnosti.24 V rokoch 1920
– 1929 usporiadal podľa dobovej štatistickej správy 30 divadelných predstavení. Žiaľ, bližšie údaje neboli uvedené.25
Telocvičná jednota Sokol v Stupave
Telocvičná (telovýchovná) jednota Sokol bola
v Stupave založená posádkou československého vojska
hneď po prevrate v roku 1918. Spočiatku sa činnosť
Sokola obmedzovala len na telocvik, čiastočne aj na
vojenský výcvik. Neskôr sa rozšírila aj na kultúrne
a spoločenské aktivity, v ktorých rámci sa konali aj
divadelné predstavenia.26 Medzi zakladateľov a najaktívnejších členov stupavského Sokola patril prisťahovaný Čech Alois Hradil, prednosta stupavskej železničnej
stanice.27
Pravdepodobne prvé divadelné predstavenie Sokola
v Stupave sa konalo 14. októbra 1922 premiérou
veselohry V. Kroftu Nemaľuj čerta na stenu. Réžiu
mal Jindřich Flos.28 Z nasledujúceho roku (1923)
sa v tlači zachovala správa, že v mesiacoch január a február
odohrali päť divadelných predstavení. Žiaľ, bližšie informácie chýbali.29
Ďalšie predstavenie vieme aj presnejšie lokalizovať.
Hralo sa trikrát, 27. – 28. októbra a v nedeľu 30. novembra
1924 Na Zemanskom. Členovia Sokola sa predstavili hrou

Hostinec U Maroša, dnes Veselá krčma. Foto: Milan Greguš, 2005.
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Divadelný krúžok v Stupave. Fotografia z roku 1928.

Biely lev. Obecenstvo upútali dejom aj hereckými výkonmi.
V hereckom súbore hrali aj ochotníci z Mástu. Spoločne
s nimi účinkovalo aj hudobné kvarteto Bartolomeja Gažu,
vtedajšieho správcu školy.30 Sokolský dorast odohral
aj detské predstavenie Zlaté srdce od Ferka Urbánka.
Zachovala sa z neho len fotografia bez bližších údajov, na
nej sú okrem detských ochotníkov aj dve dospelé postavy,
jednou je miestny učiteľ a člen Sokola Jozef Krištoffy,
druhú osobu sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.
Nasledujúce divadelné predstavenie odohrala Telocvičná jednota Sokol podľa dobovej tlače 27. – 28. októbra
1927. V týchto dňoch sa vo večerných hodinách konalo
predstavenie Lucerna od Aloisa Jiráska. Mástski a stupavskí
ochotníci ho nacvičili a odohrali pri príležitosti osláv
národného sviatku – vzniku republiky. Pred predstavením
rečnil o význame divadelného predstavenia Anton Filka.
Na dobrom priebehu skúšok mal zásluhu František Veselý,
o svetelné efekty sa postaral Bohuš Vávra. Réžiu predstavenia mal správca školy Gustáv Langašek, podľa dobovej
tlače bola veľmi presná. Z hercov vynikli pani Čihánková
v úlohe kňažnej a pán Čihánek v úlohe mlynárskeho
pomocníka. Dobré výkony podali aj Margita Lysonková
v úlohe Hanče, slečna Mózová v úlohe babky.31
Stupavskí ochotníci pociťovali potrebu združiť sa
v divadelných krúžkoch. V Stupave ich počas dvadsiatych
a tridsiatych rokoch 20. storočia vzniklo viacero. Ľudia sa
v nich združovali na politickom či konfesijnom základe.
Najdôležitejším impulzom však bola láska k ochotníckemu
divadlu a tak si ich členovia neraz vzájomne vypomáhali.

Katolícky divadelný krúžok v Stupave
Katolícky divadelný krúžok v Stupave bol založený
v roku 1923.32 Neskôr sa uvádzal aj pod názvom Slovenský
katolícky krúžok (spolok). Členovia tohto krúžku odohrali
ročne až sedem predstavení. Napriek tomu ich prvým zatiaľ
zdokumentovaným predstavením bola hra Hriešnica od
Ferka Urbánka. Zahrali ju (pravdepodobne v decembri)

roku 1927, presnejší dátum nie je
v tlači uvedený. Čistý zisk z predstavenia bol venovaný na vyplatenie javiska a ľudovej knižnici.
Pisateľ tejto správy privítal, že
ochotníci uvádzajú aj slovenské
hry. Podľa neho posledné české
predstavenia pod Hradilovým vedením (zrejme Jiráskova Lucerna)
mali vraj nízku účasť a vstupné
neuhradilo ani náklady na réžiu.33
Ďalším predstavením Slovenského
katolíckeho divadelného krúžku
bola hra slovenského autora
Ignáca Grebáča-Orlova Slovenský
legionár. Hrala sa v sobotu 5. mája
1928. Predstavenie v sále hostinca
U Maroša bolo súčasťou spomienky
na tragickú smrť M. R. Štefánika.
Slávnosť začala o ôsmej hodine
večer, čistý zisk z divadelného predstavenia mal tvoriť
základný fond na pomník M. R. Štefánika v Stupave.34
Na oslavu boli osobitne pozvaní aj všetci v obci žijúci Česi.
Prišli takmer všetci a ochotne preplácali vstupné. Pisateľ
správy o tomto predstavení upozorňuje na nevhodnosť výberu hry. Jej ľudácky ráz vraj urážal prítomných Čechov.35
Krúžok pracoval až do konca druhej svetovej vojny.
V rámci výročia tragickej smrti M. R. Štefánika zahrali
6. mája 1934 v sále Jána Vacu hru Jána Petroviča Príde
doba.36
V nasledujúcom roku odohrali dve predstavenia v hostinci vdovy Agneši Okruhlicovej, budova hostinca stála
v priestore dnešnej križovatky Hlavnej a Zdravotníckej
ulice. Na prvom predstavení 2. februára 1935 uviedli hru
Ferka Urbánka Krutohlavci. Druhé predstavenie bolo
24. februára, vtedy odohrali predstavenie Slovenská sirota
od Maríny Oľgy Horvátovej.
V roku 1936, prípadne v roku 1937, odohrali veselohru Živá socha. Hru nacvičil Ladislav Kudijovský spolu
s miestnym farárom vdp. Karolom Kožom. Predstavenie
sa konalo v katolíckom chudobinci na Cintorínskej ulici
č. 1. Dnes v tejto budove sídli základná umelecká škola.
Hru nacvičili žiačky a žiaci miestnej meštianskej školy,
spolužiaci Ladislava Kudijovského. Hlavnú postavu Živej
sochy hrala Jozefína Ivicová (neskôr manželka Ladislava
Kudijovského). Z ďalších hercov možno spomenúť Antóniu
Lachkovičovú, Štefana Németha, Matildu Banovičovú, Jozefínu Štorovú, Gizelu Némethovú, Pavlínu Hricovú, Soňu
Kniršovú, Františku Šimoničovú, Žofiu Menclovú a Annu
Ftáčkovú. V predstavení hral aj žiak obecnej ľudovej školy
Štefan Neradovič, kulisárom a pomocníkom bol miestny
zvonár Jozef Sedlák.
Počas vianočných sviatkov roku 1937 členovia krúžku
zahrali operetu Srdiečko z lásky. Réžiu mal František
Mercl st., z hercov vynikli Júlia Havranová, A. Rybárová,
L. Matejíčková, Anna Pavlíčková a A. Slezák, F. Mercl ml.,
Ján Machovič a F. Hason. Spevy nacvičil kapelník krúžku
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Predstavenie Zlaté srdce, dorast stupavského Sokola. Vpravo učiteľ Jozef Krištoffy.

J. Heršt. Predstavenie bolo podľa dobovej tlače veľmi
Garda Božského srdca Ježišovho v Stupave
Garda Božského srdca Ježišovho bol spolok chlapcov
vydarené.37 Medzi ďalšie uvedené tituly patrí hra Ignáca
Grebáča-Orlova Až lipa zakvitne a operety Pozor na vlak
a dievčat vo veku do štrnásť rokov, ktorého cieľom
a Modrá ruža od Gejzu Dusíka. Zatiaľ však nie sú známe
bolo učiť deti láske k Ježišovi. Viedol ho miestny kňaz.
Okrem modlitieb sa deti venovali športu, výletom do
časové údaje o spomínaných tituloch. Medzi najaktívnejších
prírody a hrávali aj ochotnícke divadlo. Členovia Gardy
členov patrili: Anton Havran, Alexander Hason, Jozef Daráš,
Božského srdca Ježišovho v Stupave odohrali koncom
Ján Machovič, Pavel Kovačovský, František Mercl ml., Jozef
roku 1935 divadelné predstavenie Lourdská pasáčka od
Slezák, Alexander Slezák, Štefan Pogač, Adolf E. Zimprich,
J. Briška.39
Júlia Havranová-Zezulová, Anna Pavlíčková-Prokešová, Emília Klasová-Szabová, Irena Šteflovičová-Jurkovičová, Antónia
Spálová.38 Pravdepodobne v roku 1939 bolo odohrané predZdruženie divadelných ochotníkov v Stupave
Divadelné predstavenia sa tešili veľkej obľube,
stavenie Tri haliere. Hru nacvičil misionár Elezear Jakubík,
pôsobiaci v tom čase v Stupave. Hlavnú postavu hrala
a preto si stupavskí ochotníci založili ďalšie konkurenčné
Združenie divadelných ochotníkov. Ustanovujúca schôdza
Mária Kožová, sestra stupavského farára vdp. Karola Kožu.
Ďalej účinkovali: Etela Bertovičová, Žofia Pírová, Marta
sa konala v nedeľu 27. októbra 1925. Predsedom sa stal
Kubíčková, Jozefína Banovičová, Anna
Ftáčková, Ondrej Škrovan, Albert Škrovan, Anna Szekházyová, Erna Szekházyová, Hedviga Marošová, Ľudovít
Maroš, Jaroslav Pavlíček, Jozef Kristín
Bohdan Kristín, Bedrich Ftáček,
František Daráš, Jozef Belzár, Štefan
Maroš, Etela Suchá, Žofia Sedláčková,
Milan Spál, Arnošt Kostka, Uhrová,
Janečková, Bubíková,
Patronát nad krúžkom mal miestny kňaz (v období rokov 1910 – 1937 to
bol vdp. Imrich Hojszik), ktorý ochotníkom poskytol na skúšanie a hranie
farskú budovu – katolícky chudobinec. Podľa pamätníkov divadelné
predstavenia nacvičoval najmä vdp.
František Udvardy, stupavský kaplán
Slovenský katolícky divadelný krúžok v Stupave. Fotografia z rokov 1931 - 1932.
v rokoch 1922 – 1924.
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Divadelné predstavenie Živá socha, v strede vdp. Karol Koža

hlavný iniciátor združenia Alois Hradil, podpredsedom
brat Pollák z Mástu. Režisérmi združenia sa stali správca
školy Gustáv Langašek, výpravca z Devínskeho Jazera
p. Hendrych,40 a p. Uhor (Uher?). Ďalšími členmi a funkcionármi výboru boli zástupcovia rôznych spoločenských
organizácií zo Stupavy a Mástu. Združenie organizovalo
divadelné predstavenia, výlety, kabaretné a iné večierky.41
V roku 1926 malo až 86 členov, medzi nimi bola v hojnom
počte zastúpená aj miestna inteligencia.42 Pôvodný názov
združenia si Stupavčania upravovali a najčastejšie ho
nazývali Divadelný krúžok, Ochotnícky krúžok, prípadne

Divadelné predstavenie Tri haliere. Zľava Mária Janečková, Anna
Ftáčková, Etela Bertovičová, Frico Ftáček.

Stupavský
divadelný
krúžok.
Medzi jeho členmi však nastávali nezhody, ktoré spôsobovali
rozličné okolnosti. Miestni ľudia
ochotníkov spočiatku podceňovali,
znepríjemňovali im prácu rôznymi
poznámkami o straníckosti, náboženských a národnostných rozdieloch.43 Kritike sa nevyhol ani Alois
Hradil, ktorému zazlievali jeho český
pôvod a presadzovanie českých titulov.44 Mástskych ochotníkov vysmievali pre ich roľnícky pôvod a nedostatočnú kultúrnu vyspelosť.
Nezhody sa vyriešili na valnom
zhromaždení,
kde
najväčších
krikľúňov poslali kričať pod
Pajštúnsky zámok.45 Dnes síce
presne nevieme, čo tým pisateľ myslel, ale situácia sa zrejme naozaj zlepšila. Stupavskí ochotníci v nasledujúcom
roku odohrali viacero úspešných predstavení. Prvé sa
konalo začiatkom februára, ochotníci zahrali predstavenie
Hanzelínova kometa od Jozefa Skružného.
Ďalšie predstavenie nasledovalo 6. marca 1926, uviedli adaptáciu Urbánkovho románu Kríž u potoka v úprave
J. A. Šlechtu. Réžiu mal Gustáv Langašek, hľadisko bolo
zaplnené do posledného miesta. Z hercov vynikli p. Hendrych, sl. Kuperová, p. Weinberger, učiteľ Havelka a p. Jants
z Marianky.46
Pravdepodobne tretím odohraným predstavením boli
Dva erby od Jozefa Štolbu (nie je uvedený presnejší dátum predstavenia). Nasledovalo predstavenie veselohry
J. Skružného Románik na horách, ktoré sa konalo 21. marca 1926, predstavenie malo slabú návštevnosť.47 Po tomto predstavení zahrali 1. a 2. mája veselohru Z českých
mlýnov, prepracovanú podľa Tůmovej predlohy J. Fořtom.
Réžiu mal učiteľ Novotný,48 scénu mal na starosti pán
Hendrych, železničný výpravca z Devínskeho Jazera. Predstavenie malo úspech, obidva dni bola sála plná.
Stupavský divadelný krúžok nenacvičoval len divadelné predstavenia, jeho členovia utužovali kolektív aj
spoločnými výletmi. Na jednom z výletov (25. júla 1926)
sa zúčastnili ochotníci zo Stupavy aj Mástu. Cieľom výletu
bola návšteva staroslovanskej pamiatky na hrade Devín.
V sobotu a v nedeľu 25. a 26. septembra 1926 odohrali
drámu Jiřího Mahena Jánošík. Predstavenie nacvičili
stupavskí ochotníci, ktorým vypomohli aj hostia z Roľníckeho dorastu v Máste. Podľa dobovej tlače bola divácka
účasť hojná. V sobotu vyzeralo predstavenie ako skúška,
v nedeľu však bolo brilantné. Pred predstavením mal predslov predseda Sokola Alois Hradil. Hlavnú postavu Juraja
Jánošíka zahral pán Hendrych. Z ďalších ochotníkov vynikli
p. Weinberger v úlohe otca, slečna Kupperová v úlohe Anky
a p. Löbl v roli Šándora. Ostatní herci mali úlohy dobre
precvičené, ale nedosiahli takú presnosť a cit ako spomínaní
herci. Hru chceli ochotníci pôvodne odohrať v prírode,
premiéra sa však pravdepodobne konala v sále U Maroša.49
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Detskí herci z ochotníckeho predstavenia Tri haliere v roku 1939, vpravo vdp. Karol Koža

Ochotníci v úsilí neochabovali. O necelý polrok, 2., 5.,
a 6. februára 1927 uviedli divadelné predstavenie Prodaná
nevesta (Dražoba na nevestu). Bola to vlastne paródia
na Predanú nevestu od Bedřicha Smetanu, herci ju hrali
v domácich krojoch. Postavu Jeníka zahral mladý ochotník
Ľudovít (Lajoš) Zeman, dobrý spevák a hudobník. Marienku
hrala slečna Lopačovská, taktiež výborná speváčka. Vaška
zahral František Daráš. Z ostatných hercov sú spomínaní
J. Mader ako Krušina, slečna Dolanská ako Barča, Brbuchová
ako Háta. V zbore sa presadili Jakubík a Bartoš. Uznanie sa
dostalo aj hudobníkom, ktorí doprevádzali spevy.50
Pri príležitosti osláv 77. narodenín prezidenta republiky T. G. Masaryka odohrali ochotníci činohru A. H. Řehořa Menom jeho veličenstva v úprave Jozefa Kudrnu. Predstavenie malo štyri dejstvá a jeden obraz, konalo sa
26. a 27. marca 1927. Réžiu mal Alois Hradil, ktorý hral aj
postavu poľného podmaršálka. Z ďalších hercov dobová tlač uvádza p. Čihánkovú v úlohe Anny Kudrnovej
a p. Čihánka v hlavnej úlohe Josefa Kudrnu. František Daráš
hral postavu kňaza, p. Nasch podplukovníka. Ďalej hrali
p. Jakubík a p. Zeman.51

Miestna jednota slovenského roľníckeho
dorastu (MJSRD) v Stupave
Členovia MJSRD v Stupave nacvičili hru Ferka Urbánka
Pytliakova žena, premiéra sa konala 7. januára 1937.
Režisérom predstavenia bol pán Benca a miestny učiteľ
Ján Nálepka. Napriek tomu, že väčšina hercov stála na
javisku prvý raz, svoju rolu zvládli dobre. Vynikol najmä
Hric v úlohe pytliaka. Predstavenie zopakovali o tri týždne
neskôr, 21. februára.52

Ochotnícky divadelný krúžok Robotníckej
telocvičnej jednoty (RTJ) v Stupave
Robotnícka telocvičná jednota v Stupave bola založená
v roku 1921 v hostinci Bednáreň, kde sa v prvých rokoch svojej existencie jej členovia aj schádzali. Neskôr sa
domovským sídlom RTJ stala tanečná sála vo dvore Na
Zemanskom.
V týchto miestnostiach sa konali aj divadelné predstavenia RTJ, ale aj iných spolkov. RTJ združovala prevažne
ľavicovo orientovanú mládež z robotníckych rodín. Vplyv
v nej mala najmä sociálnodemokratická strana, ktorá mala
v Stupave silnú členskú základňu. Ochotnícky divadelný
krúžok RTJ vyvíjal svoju činnosť v rokoch 1930 – 1938.
Organizátormi a režisérmi divadelných predstavení boli
Michal Haršáni, Jozef Tomčik st. a František Bartoš. Krúžok
v uvedenom období zahral predstavenia Ženský zákon od
Jozefa Gregora Tajovského, Bačova žena od Ivana Stodolu,
Hájnikova žena od Pavla Országha Hviezdoslava, Rozmarín od Ferka Urbánka a iné. Z detských predstavení možno
uviesť hry Severína T. Pápaja Malý drotár a Nitra, milá
Nitra. Medzi ochotníckymi hercami účinkovali Arnold
Jánoš, Ľudovít Jánoš, Štefan Jánoš, Jozef Mader, Štefan
Tonkovič, Viktória Haršániová a Anna Tomčíková. Ako
spolupracovníci krúžku sa spomínajú Jozef Tomčík st.
a výtvarne nadaný Eugen (Jenő) Arpáši (1879 – 1953), ktorý
maľoval kulisy. Na činnosti RTJ, vrátane nacvičovania
divadelných predstavení, sa zúčastňoval aj miestny učiteľ
Ján Nálepka.53
Pravdepodobne posledným ochotníckym predstavením
RTJ bola Snežienka a sedem trpaslíkov. V núdzi odohrali
predstavenie vo veľkej sále stupavského kaštieľa, ktorá
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Miestna jednota slovenského roľníckeho dorastu v Stupave

sa nachádzala na prvom poschodí západného krídla.
Hru nacvičila Anna Tomčíková, žiaľ, nepodarilo sa zistiť
presnejšie časové zaradenie hry. Hrala sa pravdepodobne
v roku 1949, o tri roky neskôr bola RTJ spolu sa ďalšími
podobnými spolkami zákonom zrušená.

Ochotnícky divadelný krúžok Miestneho
odboru Matice slovenskej (MOMS) v Stupave
Miestny odbor Matice slovenskej bol v Stupave
založený 7. októbra 1933. Včlenili do neho aj Vzdelávací
spolok študentov, ktorý vyvíjal najmä hudobnú činnosť.
Zakladateľmi MOMS-u boli bratia Ladislav a Alexander
Šmelíkovci, František Král, Adolf Eduard Zimprich a František Schreier.

Pravdepodobne divadelné predstavenie Sláva nám z roku 1931

Predstavenie bez zaradenia
Zachovala sa historická fotografia z divadelného
predstavenia Sláva nám, odohraného v Stupave
18. februára 1931. Bližšie údaje o predstavení sa zatiaľ
nepodarilo zistiť. V literatúre sa uvádza aj divadelné
predstavenie Maríny Oľgy Horváthovej, ktoré bola
odohrané 1. mája 1920 v Stupave. Žiaľ, autori o tomto
predstavení neuviedli presnejšie informácie a neuvádza sa ani v retrospektívnej bibliografii Matice
slovenskej.54
Uvedené skutočnosti sú dôkazom, že aj obyvatelia
Stupavy a Mástu sa po roku 1918 zapojili do procesu
formovania slovenskej kultúry. Počiatočnou hybnou
silou tunajšieho ochotníckeho divadelníctva boli prisťahovaní českí
úradníci, ktorí pôsobili v štátnych
službách. Rozdielnosť a rivalita
obyvateľov Stupavy a Mástu, ktorá
pramenila z odlišných sociálnych
pomerov a spôsobu obživy, prispela
k založeniu dvoch samostatných
ochotníckych súborov. Snahou
mástskych ochotníkov združených
v Miestnej jednote slovenského
roľníckeho dorastu bolo vyrovnať
sa zdatnejším kolegom v Stupave.
Slabinou mástskeho súboru bolo
horšie technické zázemie, najmä
však nedostatočná disciplína jej
členov. Demotivujúcim faktorom
boli aj odmietavé reakcie Mášťanov,

12

stupava_rocenka3.indd 12

4.12.2006, 19:30:19

história
ktorí nezriedka negatívne prijímali divadelné aktivity. Ku cti
mástskym ochotníkom slúži, že nacvičovali divadelné predstavenia aj
mimo zimného obdobia, kedy boli
vyťažení prácou v poľnohospodárstve. Svojou obetavosťou prispeli ku kultúrnemu rozvoju obce.
Situácia v Stupave bola spočiatku priaznivejšia vďaka širšej
členskej základni a zdatnejším
funkcionárom. V tridsiatych rokoch
20. storočia vzrástol počet
stupavských kultúrnych spolkov,
ktoré sa usilovali hrať ochotnícke
predstavenia samostatne. Trieštenie ochotníkov do menších
súborov, ktoré reprezentovali
odlišné politické presvedčenie, Herci divadelného predstavenia konaného v Bednárni
neprispelo k rozvoju ochotníckeho
divadla v Stupave. Ich činnosť sa dostávala do postupného
štátu v rokoch 1939 – 1945 ochromili ochotnícke aktiútlmu už koncom tridsiatych rokov. Vojnové pomery, zákazy
vity. Obroda ochotníckeho divadelníctva nastala až po
a obmedzovania spolkovej činnosti počas Slovenského
skončení druhej svetovej vojny.
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LUKI A MAGI,
NEROZLUČNÍ PRIATELIA
Peter Králik
Dostal som neľahkú úlohu – opísať priateľstvo. Priateľstvo dvoch šľachticov, bonvivánov, vynikajúcich poľovníkov
a poľovných hospodárov, ktorých rozdelila až smrť jedného z nich. Priateľstvo grófa Henrika Apponyiho (1885 – 1935)
z Oponíc a grófa Ľudovíta Károlyiho (1872 – 1965) zo Stupavy.

Nevedno presne, kedy sa títo dvaja páni stali nerozlučnými priateľmi. Isté však je, že to bolo buď na spoločnej poľovačke v Stupave či Palárikove, alebo pri niektorom
rodinnom stretnutí, pretože Károlyiovci boli s Apponyiovcami v príbuzenskom vzťahu. Hoci bol medzi nimi trinásťročný vekový rozdiel, spriatelili sa veľmi rýchlo. Obaja
pobudli istý čas v Anglicku, a vďaka rodinným a diplomatickým kontaktom nadviazali mnohé spoločné priateľstvá.
Henrik Apponyi pôsobil ako poslanec Uhorského snemu
a rakúsko-uhorský diplomat, otec Ľudovíta Károlyiho bol
taktiež veľvyslancom. Azda Henrikova extrovertnejšia
povaha a práca v diplomatických službách pripomínala
Ľudovítovi otca, ktorého stratil už ako 17-ročný.

Gróf Ľudovít Károlyi s trofejou v poľskej Wygode, 1928

Častokrát sa vzájomne navštevovali na svojich veľkostatkoch, u Apponyiho v Oponiciach alebo u Károlyiho
v Stupave a Palárikove. Obaja boli vášnivými poľovníkmi.
O intenzite ich priateľstva svedčia aj časté podpisy
Ľudovíta Károlyiho v návštevnej knihe Apponyiovskej
knižnice alebo jeho listy, ktoré sa nachádzajú v súkromnej
korešpondencii Henrika Apponyiho. Najlepším dôkazom
Károlyiho prítomnosti v Oponiciach je niekoľko unikátnych
fotografií súkromného charakteru, ktoré sa nachádzajú
vo fotoalbume grófa Henrika Apponyiho. Z písomností
vyplýva, že obaja priatelia sa vzájomne oslovovali Luki
a Magi. Luki bolo domáce oslovenie Ľudovíta (Lajos, Luis)
Károlyiho. Prezývku Magi (maďarsky miláčik) dostal Henrik
Apponyi ešte v detskom veku od svojej matky, s ktorou ho
spájalo silné citové puto. Prezývka mu zostala, menom Magi
ho oslovovali príbuzní a priatelia po celý život. A nielen
oni, takto sa dokonca sám podpisoval do poznámok pod
fotografie vo svojich fotoalbumoch.
Počas ich spoločných poľovačiek padlo viacero
európskych i svetových rekordov. Tak napríklad Apponyi
si do svojho poľovného denníku poznamenal, že u Lukiho
v Tóthmegyeri (Palárikovo) v roku 1909 za jeden deň osem
strelcov ulovilo 6 300 bažantov. Obaja však nevynikali
v rekordnom počte odstrelenej zveri, vždy sa držali „zlatého
stredu“. Rekordy diplomaticky prenechávali svojim
poľovným hosťom, akými boli napríklad srbský gróf Ivan
Draškovič,1 americký miliardár Thomas Cardeza,2 gróf
Otakar Czernin,3 maharadža z Patialu,4 bratia Rooseveltovci
a mnohí iní. Ako zaujímavosť možno uviesť, že poľovačky
s patialským maharadžom v okolí Oponíc sa zúčastnil aj
Ľudovít Károlyi. O počte ulovenej zveri svedčí aj poľovačka
v Palárikove v roku 1909, ktorú organizoval Ľudovít
Károlyi. Najlepším strelcom bol Ivan Draškovič s počtom
1 211 zastrelených bažantov. Apponyi s počtom 663 bažantov a Károlyi s 510 bažantmi skončili medzi poslednými.
Dnes by obaja svojimi výsledkami určite vytvorili slovenský
rekord.
Láska k poľovačkám u oboch vyvrcholila spoločným
prenájmom veľkého poľovného revíru s výmerou 17 000 ha
v poľskej Wygode (Poloninské Karpaty). Tretím nájomcom
revíru bol poľský šľachtic gróf Alfred Potocki,5 ktorý bol
v tom čase považovaný za jedného z najbohatších mužov
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zvieratá mu pripomínali našich
muflónov, ktorých jeho otec
spolu s grófom Forgáchom priviezli
z Korziky a Sardínie a rozmnožili
pod Gýmeš-ským a Oponickým
hradom. Opisu-je, ako s Károlyim
stopovali tieto kapitálne jedince
v Tribečských horách.
Treba spomenúť, že ďaleké
exotické cesty boli na prelome
19. a 20. storočia módnym trendom vtedajšej európskej aristokracie. Takejto cesty sa zúčastnila
aj matka Ľudovíta Károlyiho
Františka, rod. Erdődyová (1842–
1927). Štvormesačnú cestu do
Indie podnikla v roku 1913 so
svojimi
dvoma
priateľkami.
Kurióznym bol vek Františky
Károlyiovej, pretože v tom čase
mala už 71 rokov.
Ako je u priateľov zvykom,
obaja páni sa radi obdarúvali. Zo
zachovaných darov v Oponiciach
možno uviesť strieborné alebo zlaté
tabatierky, toaletné kazety, alebo
v zelenej koži viazaný album, ktorý
Magi daroval Lukimu k Vianociam
Aristokratická spoločnosť na jednej zo spoločných poľovačiek. Vzadu vpravo gróf
roku 1913. Je na ňom napísané
Ľudovít Károlyi.
venovanie: Poľovačkám zdar!
v Európe. Prenájom revíru sa ukázal ako dobrá investícia.
Úprimná vďaka za príjemne spoločne prežité chvíle
Dá sa povedať, že Károlyi s Apponyim tu zúročili nielen
v Užhorode, Stupave a v Palárikove. Vianoce 1913, Magi.
svojho poľovníckeho ducha. Trofeje, či už išlo o silných
karpatských jeleňov, medveďov či vlkov, tu dosahovali
medailové hodnoty. Svedčia o tom údaje v poľovných
denníkoch a niekoľko vzácnych fotografií z Wygody z roku
1929 vo fotoalbume Henrika Apponyiho.
Z dnešného pohľadu sa zdá, že Henrich Apponyi
mal extrovertnejšiu, temperamentnejšiu a svetáckejšiu
povahu ako jeho priateľ. Bol známy aj ako výborný rečník
so sociálnym cítením. Jeho túžba po nových poľovníckych
zážitkoch sa naplnila zorganizovaním dvoch exotických
ciest. Prvú uskutočnil v roku 1924 do Sudánu, druhú
v roku 1930 do Indie. Z cesty do Indie vydala Henrikova
matka Margaréta, rod. grófka Seher-Thoss, denník,
v ktorom opisoval svoje zážitky. Denník vznikol prepísaním a upravením listov, ktoré Henrik posielal z ciest
matke do Oponíc.6 Dnes nevieme, prečo sa týchto ciest
nezúčastnil aj Ľudovít Károlyi, Apponyi ho však v indickom denníku viackrát spomína. Pri porovnávaní indických
poľovačiek s poľovačkami v Stupave, Palárikove, Wygode
či v Tribečskom pohorí dodáva: ktovie, ako by na to
zareagoval Luki, alebo: keď som bol s Lukim v Haliči
na jelene, pripomenulo mi to jeden okamih na poľovačke na Ovis Amony (majestátne zviera pripomínajúce
naše muflóny, vzrastom však asi trikrát väčšie, žijúce
Vľavo gróf Henrik Apponyi, vpravo gróf Ľudovít Károlyi
vo vysokohorskom prostredí). Vzápätí dodáva, že tieto
na poľovačke v Oponiciach
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Poľovnícky revír vo Wygode. Sediaci na blatníku auta gróf Ľudovít Károlyi, stojaci vľavo Stupavčan Ján Beda (1879 - 1958), revírnik.

Po smrti Henrikovej matky v júni 1931 nadobudlo
mu dvojité bremeno: rozpredaj rodinného pokladu
ich priateľstvo trochu inú podobu. Henrik ostal zo straty
– knižnice Apponyiovcov a výčitky, že nedokázal zabrániť
matky otrasený a vďaka svojmu bohémskemu spôsobu
predčasnej smrti priateľa. Možno práve aj jeho požičané
života sa prepadal do veľkých dlžôb. Čím ďalej, tým viac
peniaze prispeli k Henrikovej skaze. Musel sa však tejto
sa stával čudákom a svojho priateľa zo Stupavy častejšie
tvrdej realite postaviť zoči-voči a snažiť sa získať späť
navštevoval kvôli pôžičkám. Priateľ
Luki mu peniaze nikdy neodoprel.
Situácia bola pre Apponyiho v roku
1935 už neúnosná, nevládal splácať
svoje pôžičky. Ponúkol Ľudovítovi
Károlyimu svoje oponické panstvo za
takmer štyri milióny korún, ten však
kúpu odmietol. V decembri 1935
Henrik Apponyi v Berlíne tragicky
zomrel. Károlyi bol v závete určený
na vysporiadanie časti Henrikovej
pozostalosti, presnejšie na predaj
slávnej bibliotéky Apponyiovcov
s vyše 25 000 zväzkami. Knižnica
mu mala pripadnúť ako náhrada za
nesplatené dlžoby. Ľudovít Károlyi
nebol nadšený touto situáciou
a hoci nerád, začal hľadať kupca na
slávnu rodinnú knižnicu obrovskej
hodnoty. Trápilo ho, že jeho blízky
priateľ skončil svoj život predčasne
vo veku päťdesiat rokov a zanechal Gróf Henrik Apponyi s trofejou ulovenou vo Wygode, 1928
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svoje peniaze. Rozhodol sa predať knižnicu
ako celok. Podarilo sa mu to, ale až v júni
roku 1939. Skontaktoval sa s aukčnou sieňou
Karla Zinka v Prahe, ktorú v spolupráci s viedenskou spoločnosťou Gilhofer & Ranschburg požiadal o predaj vzácnych kníh z knižnice Apponyiovcov. Títo mu vyšli v ústrety
a v rokovaní nepochybne zohrala úlohu
aj šikovnosť a diplomacia grófa Ľudovíta
Károlyiho. Podarilo sa mu totiž nemožné.
Zorganizoval transport desiatich nákladných
áut do Protektorátu Čiech a Moravy v júni
1939 a z Oponíc odviezol na prvýkrát desaťtisíc
zväzkov. Knihy prišli do Prahy v poriadku
a tam ich prebrala aukčná spoločnosť
K. Zinka. Spoločnosť knihy skatalogizovala
a k aukcii vydala katalóg s 1 302 zväzkami,
ktoré sa v prvý deň aj predali. Čo je na
celej tejto aukcii organizovanej Ľudovítom
Károlyim smutné, nie je ani tak odpredaj
kníh v Prahe, ako paradoxná skutočnosť, že
aukcia nebola dotiahnutá do konca. Dražba
vyše 8 200 zväzkov, ktorá sa mali konať
o deň neskôr, sa už nikdy neuskutočnila.
V Prahe doslova z večera do rána „zmizlo“
vyše osemtisíc vzácnych kníh a do Oponíc
sa z nich už žiadna nevrátila. Knihy mali
obrovskú historickú a kultúrnu hodnotu,
medzi nimi boli aj mnohé vzácne tlače zo Nad poľovníckou trofejou, vpravo gróf Ľudovít Károlyi
16. a 17. storočia. Čo sa v Prahe stalo, a prečo
Ľudovít Károlyi netrval na dokončení aukcie, nie je známe.
slovenský veľkostatkár Ing. Vít Slezák a jeho rodina
Všeobecne sa konštatuje, že predaju knižnice zabránili
grófovi Károlyimu vyplatili určitú sumu ako odstupné za
nastupujúce vojenské pomery v Čechách. Môžeme sa
prenechanie kníh v knižnici a vzdanie sa záložného práva
domnievať, že predaj ukončili Nemci, ktorí v Prahe začali
na severné krídlo kaštieľa, kde bola knižnica umiestnená.
robiť čistky a niekto sa knihami snažil obohatiť. To všetko
Svedčí o tom korešpondencia medzi Slezákom a Károlyim.
sú však iba dohady. Isté je však jedno, po tomto transporte
Týmto posledným odpredajom uzavrel gróf Ľudovít
kníh sa už Ľudovít Károlyi nepokúsil o ďalší predaj. Možno
Károlyi, prezývaný Luki, svoju životnú kapitolu, ktorú
ho znechutilo rozkradnutie prvej zásielky, možno sa
mohol nazvať Oponice a môj blízky Magi. Jeho kaštieľ
v ňom prebudili city a spomienky na priateľstvo s Henriv Stupave po roku 1945 mal podobný osud ako kaštieľ
kom a zvyšok knižnice ponechal v Oponickom kaštieli.
v Oponiciach. Ale to je zase iná história...
Nebolo to však celkom zadarmo. Nový majiteľ kaštieľa,

Poznámky
1

2

3

4

Gróf Ivan Draškovič (tiež Draskovich, 1876 – 1971), chýrny poľovník tých
čias, vlastník a nájomca veľkých poľovných revírov. Priateľ Ľudovíta
Károlyiho, s ktorým často poľoval.
Thomas Cardeza (1875 – 1952), americký miliardár španielskeho
pôvodu. V roku 1912 sa so svojou matkou Charlottou zúčastnil poslednej
tragickej plavby lode Titanic. Obaja sa zachránili, po Thomasovej smrti
prešiel rodinný majetok v hodnote 5,5 miliardy dolárov do Jefferson
Medical College na založenie nadácie na výskum krvi. Nadácia funguje
podnes.
Gróf Otakar Czernin (1872 – 1932), v rokoch 1916 – 1918 rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí.
Maharadža z Patialu, jeden z indických panovníkov. Rozprávkovo bohatý
a vplyvný maharadža navštívil Oponice so svojím sprievodom v decembri 1930. Malá slovenská obec bola jeho priateľskou zastávkou na ceste
do Londýna na medzinárodnú konferenciu.

5

6

Gróf Alfred Potocki (1886 – 1958), absolvent Oxfordskej univerzity.
Veľa cestoval, stretával sa s najvýznamnejšími osobnosťami svojej doby.
Jeho priateľmi boli napríklad americký prezident Franklin D. Roosevelt,
maršal Pétain, ale aj hollywoodski herci Douglas Fairbanks a Mary
Pickford. Nezriedka s nimi chodieval na poľovačky. Ich rodový zámok
v Łancute je dnes sídlom múzea kočov a sú v ňom vystavené aj trofeje,
ktoré gróf Alfred Potocki získal na poľovačkách v Sudáne.
Tlačou vydaný denník z cesty do Indie (vyšiel v maďarčine roku 1931)
sa autor tohto článku usiluje už niekoľko rokov vydať v slovenčine.
Druhý denník z cesty do Sudánu zostal v rukopise. Obidva denníky sú
v zbierkach múzea v Oponiciach.
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KRYPTA V KOSTOLE
SV. ŠTEFANA KRÁĽA
V STUPAVE

Milan Greguš

Staré krypty ukryté pod kamennou dlažbou kostolných lodí nebývajú prístupné verejnosti. V tomto čestnom a posvätnom
priestore bývajú uložené telesné ostatky významných osobností cirkevného i svetského života. Prieskum krýpt často
prináša nové poznatky do dejín miest a obcí, prípadne kláštorov a ich rehoľnej komunity. Aj v krypte pod stupavským
kostolom našli miesto posledného odpočinku viacerí mužovia a ženy, ktorí v dejinách Stupavy zanechali svoju pečať.
Grécke slovo krypta (kryptos) pôvodne označovalo
podzemnú kobku určenú na uschovávanie potravín. Neskôr
sa týmto názvom pomenovávali všetky podzemné chodby
a priestory. V ranokresťanskom období sa prenasledovaní
kresťania stretávali v podzemných chodbách – katakombách.
V nich sa nachádzali aj miestnosti zvané krypty, ktoré slúžili
prvým kresťanom na bohoslužby. V kryptách pochovávali aj
svojich svätcov a mučeníkov.1 Na ich hroboch, ktoré bývali
prikryté kamennými platňami, slúžili bohoslužby. Nad
hrobmi neskôr stavali kaplnky, ktoré sa nazývali memoria.
Tento zvyk ostal zachovaný do dnešných čias.

Kostol v Stupave sa v písomných prameňoch nepriamo
spomína už v 14. storočí. Malý kostolík bol súčasťou
komplexu vodného hradu, ktorý sa tu nachádzal až do
polovice 17. storočia. Je pravdepodobné, že poloha kostola
sa nezmenila, ale objekt prešiel viacerými stavebnými
úpravami. V kanonickej vizitácii stupavskej farnosti z roku
1731 je uvedené, že kostol má dve krypty, do ktorých
pochovávali za poplatok 12 zlatých.2 V súčasnosti je
známa len jedna kostolná krypta. Jej prieskum mi umožnil
stupavský farár vdp. Felix Mikula 11. októbra 2002, za čo mu
ďakujem.

Pohľad na východnú stenu krypty. Foto: Milan Greguš, 2002.
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Zakreslenie hrobových miest v západnej stene krypty:
1. Ján Gecz, 2. nečitateľné, 3. Matej Kováč, 4. nečitateľné,
5. Katarína Ševčíková, 6. Ján Rauscher, 7. Eva Iskrová, rod.
Soosová, 8. Ján Bánovský, 9. Juraj Prucker, 10. nečitateľné,
11. Katarína Zaiczová, rod. Laabasová, 12. – 13. nečitateľné

Zakreslenie hrobových miest vo východnej stene krypty:
1. Alžbeta Žišková, rod. Gollingerová, 2. Zuzana Ševčíková,
3. – 6. hrobové miesta s nečitateľnými nápismi, 7. Rauscher(?),
8 – 10. hrobové miesta s nečitateľnými nápismi

Krypta sa nachádza pod hlavnou loďou kostola, ktorú
V nasledovných riadkoch prepisujem v abecednom poradí
priečne pretína v smere sever – juh. Vybudovať ju dal v roku
nápisy o zosnulých, pričom v hranatých zátvorkách sú
1707 stupavský farár Matej Uzeróczy.3 Slúžila ako miesto
rozpísané skratky a doplnené poškodené časti slov.
posledného odpočinku miestnym kňazom, rodinám panských
úradníkov a fundátorom kostola. Pôvodne sa nachádzala na
Ján Bánovský (Joannes Banouszki)
rozmedzí presbytéria a hlavnej lode. Po rozšírení a predĺžení
I[esus] H[ominum] S[alvator] / R[everen]dus D[omi]nus:
hlavnej lode kostola v rokoch 1763 – 1766 sa krypta ocitla
/ Ioannes Banouszki / Capellanus [Stomffensi]s / ob t die
v strede hlavnej lode. Vstup do krypty bol upravovaný
30. Aprilis / A[nno] 1753.
v roku 1767, o čom svedčí zachovaný letopočet umiestnený
Preklad: Ježiš, Spasiteľ ľudí. Najctihodnejší pán Ján
na klenbe pod vstupnou platňou. Dĺžka krypty je rovnaká
Bánovský, stupavský kaplán. Zomrel 30. apríla roku 1753.
ako šírka kostola, meria približne 1 600 cm, šírka krypty
Ján Bánovský absolvoval seminár sv. Štefana, stupavje 240 cm. Pôvodne však bola kratšia, po pristavaní bočných
ským kaplánom bol v rokoch 1750 – 1753.4 Zomrel v Stupave
lodí ju predĺžili a na jej koncoch vyviedli vetráky. Zamrežova30. apríla 1753, pravdepodobne v mladom veku.
né vetracie okná ústia z vonkajšej strany tesne nad zemou.
Krypta má vzhľad chodby. V jej východnom a západnom
František de Buchenberg (Franciscus de Buchenberg)
múre sú v troch radoch nad sebou samostatné otvory, ktoré
...c... Fran[ciscus] de Buchenberg / Eccel[lentissimus]
D[ominus]... Aula Inspector. / obyt die 22 juni...
slúžili na vloženie rakvy so zosnulým, tzv. kolumbáriá. Po
Preklad: ...c... František z Buchenbergu, panský inšpektor
uložení ostatkov bol otvor v múre zamurovaný a omietosvieteného pána. Zomrel dňa 22. júna... Nápis je poškodený.
nutý. Na vybielenú omietku napísali krátky text, ktorý
obsahoval meno zomrelého, jeho
povolanie, dátum úmrtia a vek.
Krypta má kapacitu asi 25 miest,
voľne uložené rakvy sa v nej nenachádzajú. Pri poslednom čistení krypty
koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia bolo zistené narušenie jedného
hrobového miesta v západnom múre
v severnej časti. Krypta bola vyčistená,
kostrové ostatky boli uložené naspäť
do narušeného miesta a zamurované.
Všetky hrobové otvory sú zamurované
a omietnuté, počas obdobia svojej
funkčnosti bola krypta pravdepodobne
zaplnená. Vlhkosť spôsobuje narúšanie
omietky a jej následné opadávanie,
preto sa podľa mena podarilo identifikovať len dvanásť pochovaných.
Identifikované hroby sú z časového
obdobia rokov 1722 – 1781, pochovali
v nich miestnych kňazov a panských
úradníkov, prípadne členov ich rodín. Hrob stupavského kaplána Jána Bánovského. Foto: Milan Greguš, 2002.
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Hrob Kataríny Ševčíkovej. Foto: Milan Greguš, 2002.

Hrob Evy Iskrovej, rodenej Soosovej. Foto: Milan Greguš, 2002.

Ján Gecz (Joannes Gecz)
Adm[odum] R[everendus] D[ominus]: / Joannes Gecz
Protonot[arius] / Apostolicus oppidi / Stomffensis
Parochus / Obÿt 22 oc[to]br[is] A[nn]o 1740 / aetatis 40.
Preklad: Najctihodnejší pán Ján Gecz, apoštolský protonotár, stupavský farár. Zomrel 22. októbra roku 1740 vo veku
40 rokov.
Ján Gecz sa narodil v roku 1700. Pôsobil ako kaplán v Bratislave, stupavským farárom sa stal 5. septembra 1731 a ostal
ním až do svojej smrti 22. októbra 1740.5 Na miesto stupavského farára nastúpil ako 31-ročný a pôsobil tu celkove 9 rokov.6

Juraj Prucker (Georgius Prucker)
A[dmondum]. R[everendus] / [Geor]gius Prucke[r] /
Theologiae Doctor, / ProthoNot[arius] Apos[tolicus].
Preklad: Najctihodnejší Juraj Prucker, doktor teológie,
apoštolský protonotár.
Juraj František Prucker sa narodil v roku 1703 v Pezinku.
Štúdium filozofie a teológie ukončil v roku 1727, 12. júna
1728 sa stal farárom v Kaplnej. Po roku (24. januára 1729) sa
stal farárom v Rači.8 Vizitátor račianskej farnosti v roku 1731
uvádza, že v tom čase mal 28 rokov. Tu zažil aj hrozný požiar,
ktorý vypukol v máji 1732. Prudký oheň, ktorému napomáhal
silný vietor, zničil počas hodiny 93 domov. Zhoreli štyria ľudia,
dvaja sa zadusili. Nešťastie neobišlo ani budovu račianskej fary,
ktorú úplne pohltil oheň. Zhorelo celé zariadenie fary aj cenné
matriky. Farár Pruker si zachránil len holý život, spomínaný
požiar opísal v novo založenej matrike narodených.9
Po dvanástich rokov pôsobenia v Rači sa stal farárom
v Stupave (5. januára 1741) a ostal ním až do svojej smrti
13. novembra 1752. Na miesto stupavského farára nastúpil
ako 38-ročný a pôsobil tu dovedna 11 rokov. Podľa nápisu
v krypte dosiahol hodnosť apoštolského protonotára a doktora filozofie.

Eva Iskrová, rodená Soósová (Eva Iskra, nata Soos)
G[ene]rosa D[omin]ua E[va] / nata Soos, cundam
Generosi / D[omin]iu Georgy Iskra Consors / Aetatis Suae
An[n]or: 73. / obÿt 1772. die 30 / 7[septem]bris I[esus]
H[ominum] S[alvator].
Preklad: Urodzená pani Eva, rodená Soosová, manželka
urodzeného pána Juraja Iskru, zomrela vo veku 73 rokov,
30. septembra 1772. Ježiš, Spasiteľ ľudí.
Matej Kováč (Mathaeus Kovacz)
I[esus] H[ominum] S[alvator] / A[dmodum]
R[everendus] Nobilis D[omi]nus / Mathaeus Kovacz
Parochus / Stomphensis, et Vice.Archi / Diaconus Aetatis
Suae / An[noru]m 64 ob[yt]... / Octobris Anno / 1781.
Preklad: Ježiš, Spasiteľ ľudí. Najctihodnejší vznešený pán
Matej Kováč, stupavský farár a vicearchidiakon. Zomrel vo
veku 64 rokov, v októbri roku 1781.
Matej Kováč sa narodil v roku 1717 v Brodskom. Absolvoval viedenské Pázmaneum. Vysvätený bol 1. marca 1747, po
vysviacke pôsobil ako stupavský kaplán. Po dvoch rokoch
bol menovaný farárom v Turčianskom Sv. Martine. Krátko
potom, 20. decembra 1750 sa stal farárom v Devínskej
Novej Vsi a po ďalších dvoch rokoch farárom v Lábe
(16. novembra 1752). Do Stupavy sa opäť vrátil 1. decembra 1766. Zastával funkciu stupavského farára a neskôr
vicearchidiakona malackého dištriktu. Farárom v Stupave
bol až do svojej smrti 2. októbra 1781. Na miesto
stupavského farára nastúpil ako 49-ročný, dovedna tu
pôsobil 15 rokov.7

Ján Rauscher (Joannes Rauscher)
P[erillustris]: ac G[enerosus]: D[ominus]: / Ioannes
Rauscher / Ill[ustrissimus]: D[ominus]. G[enerosus].
D[ominus]. Fran[ciscus]. Palffy / ab Er[död] D[omi]nis
Stom[ffensis] / Provis[or] Aetatis Suae Ann[orum] 50 /
obÿt Die 19. Apr[ilis] / 1773.
Preklad: Osvietený a urodzený pán Ján Rauscher,
provízor osvieteného a urodzeného pána pána Františka
Pálffyho z Erdődu, stupavského zemepána. Zomrel vo veku
50 rokov, 11. apríla 1773.
Rauscherovci boli povýšení do šľachtického stavu v roku
1633.10 V Stupave pôsobilo niekoľko členov tohto rodu,
pracovali v službách Pálffyovcov. Sobášmi boli spríbuznení
s Lonzkronnerovcami11 a Troyerovcami, takisto šľachticmi
v službách Pálffyovcov. Na staršom katolíckom cintoríne
v Stupave je pochovaný Jozef Rauscher (1755 – 1831)
s manželkou Annou Troyerovou.
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Hrob stupavského farára Mateja Kováča. Foto: Milan Greguš, 2002.

Hrob Jána Rauschera. Foto: Milan Greguš, 2002.

Manželka Jána Rauschera
I[esus] H[ominum] S[alvator] / Nobi[lis] dom[ini]... /
condam d[omi]ni Joani R[auscher]... / chariss... die 30...
Preklad: Ježiš, Spasiteľ ľudí. Urodzená pani... manželka
Jána Rauschera... dňa 30...
Pravdepodobne ide o manželku Jána Rauschera (1723
– 1773), pochovaného v krypte. Nápis je poškodený.

Stupavského kaštieľa a hradu Pajštún. Laabassovci pracovali
ako úradníci v pálffyovských službách.12 Z tohto rodu pochádzala aj Katarína.

Katarína Ševčíková (Catharina Schewsikin)
Anno 1754. / die 6. [J]an: obÿt / Catharina Schew / sikin:
Aetatis sua[e] / Annor: 48.
Preklad: Katarína Ševčíková, zomrela 6. januára roku
1754 vo veku 48 rokov.
Zuzana Ševčíková (Susanna Schefftschikin)
Hier liegt begraben ... / die W[aissdl] (?) gebohrne frau
/ Susan[ne] [Sche]fftschikin, Vorma / hlige Clormannin
Ao 1711 d... 27. / Julÿ gebohrne Richterin / In 66. jahr
Schlosse Sie ihre / augen zu [G]ott schencke ihr / die
Ewigund Seelige ruh / A 1776 / IHS.
Preklad: Tu leží sirotská pani(?) Zuzana Ševčíková, predtým manželka richtára(?) Clormanna, (zomrela) 27. júla
roku 1711. Oči zavrela v 66. roku života. Boh daj jej duši
večné odpočinutie. Nápis je poškodený, presnejšie doplnenie
a preklad textu spresní archívny prieskum.
Katarína Zaiczová, rodená Laabass
(Catharina Zaicz, nata Laabass)
Nobilis ac / G[ene]rosa D[omi]na Catharina / Nata
Laabass, Nobilis ac G[ene]ro[sus] / D[omi]ni Josephi
Zaicz Charissima / Consors, aetatis Suae Annorum /
23. obÿt A[nnorum] 1772. / 7. Augusti.
Preklad: Vznešená a urodzená pani Katarína, rodená
Laabass, manželka vznešeného a urodzeného pána Jozefa
Zaicza. Zomrela 7. augusta roku 1722 vo veku 23 rokov.
Pôvod rodu Laabassovcov (Labos) nie je známy, do
šľachtického stavu boli povýšení v roku 1610. Prvý známy
predok rodu Vavrinec sa spomína v roku 1612 vo funkcii
hospodárskeho úradníka na devínskom panstve. Potomkovia
jeho syna Pavla zostali na Záhorí a tvorili devínsku vetvu
rodu. Pavlov syn Tomáš (1633 – 1714) bol kastelánom

Alžbeta Žišková, rodená Gollingerová
(Elisabetha Ziska, nata Gollingeriena)
P[erillustris] ac G[ene]rosa / dom[ina] Elisabetha / Ziska
nata Gollinge / riena Aet[atis] Su[ae] A[nnorum] 56...
Preklad: Osvietená a urodzená pani Alžbeta Žišková,
rodená Gollingerová, (zomrela) vo veku 56 rokov.
Žiškovci boli usadení v Stupave, z rodu je známy
stupavský poštmajster Ján Adam Žiška (1725 – 1789), jeden
z prvých po mene známych poštárov na Záhorí.13
Pochovávanie do krýpt ukončilo nariadenie Jozefa II.
v roku 1784. Z hygienických dôvodov panovník zakázal
pochovávať mŕtvych nielen do krýpt, zrušil aj cintoríny
v intravilánoch miest a dedín a prikázal zriaďovať nové,
mimo intravilánov. Uvedené nariadenia sa však do praxe
zavádzali s ťažkosťami. Starobylý stupavský cintorín okolo
kostola bol zrušený už v roku 1765, ale krypta pod kostolom
slúžila svojmu účelu ešte asi dvadsať rokov.
Poznámky
1

Ottův slovník naučný, XV. diel. Argo/Paseka 1999, s. 299.
Mrva, I.: Stupava, s. 187 (rkp).
3
Visitatio Batthyanyana parochiae Stomffensis, 1782, pag. 4 (Archív r. k.
fary v Stupave).
4
Mrva, I.: c. d., s. 192.
5
Némethy, L.: c. d., s. 248, 589. Tu je pravdepodobne uvedený chybný
dátum smrti – 21. december 1740.
6
Némethy, L.: c. d., s. 248, 589; Mrva I.: c. d., s. 191.
7
Némethy, L.: c. d., s. 248, 706 – 707; Mrva, I.: c. d., s. 191; Konštantín Palkovič
v monografii o obci Brodské (1999) uvádza na s. 218 kňaza Antona Kováča,
narodeného 16. 1. 1757 v Brodskom. Pochádzal zo zemianskej rodiny, ktorá
údajne prišla do Brodského počas tureckých vojen. Tu spomínaný Matej
Kováč pravdepodobne pochádza z tej istej zemianskej rodiny.
8
Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum arcidioecesis Strigoniensis
ab antiquissimis temporibus. Estergom 1894, s. 248, 876; Mrva, I.: c. d., s. 191.
9
Havlovič, Ľ.: Rača, z dejín a pamiatok obce. Bratislava, Vydavateľstvo FB
2002, s. 40 – 41, 101.
10
Kempelen, B.: Magyar nemes családok IX, v hesle Rauscher sa uvádza, že
členovia rodu žili v Bratislavskej stolici.
11
Nagy, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal
VII, heslo Lonczkrener. Pest 1860, s. 19 a 155.
12
Pongrác, D. – Strešňák, G. – Ragač, R. – Tandlich, T. – Federmayer, F.: Šľachta
Bratislavskej stolice. Bratislava, Agentúra LUIGI 2004, s. 228 – 229.
13
Greguš, M.: Stupavský poštmajster Adam Žiška. Naše Záhorie 6/1997, s. 30.
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ZA PROFESOROM
JÁNOM HORECKÝM
(1920 – 2006)

Milan Greguš

V dejinách Stupavy možno nájsť viaceré osobnosti, ktoré dosiahli významné uplatnenie v spoločnosti a výsledky ich
práce našli uznanie aj v zahraničí. Menšinu z nich však tvoria Stupavčania, ktorí sa aj hlásili k Slovákom. Z nich možno
menovať napríklad keramikára Ferdiša Kostku. V auguste roku 2006 sme sa navždy rozlúčili s ďalšou našou významnou
osobnosťou, s Prof. PhDr. Jánom Horeckým, DrSc., Dr. h. c.

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc., Dr. h. c.

S pánom profesorom, ako sme ho volali, som sa
prvýkrát osobne stretol v roku 2004. Už dlhší čas som
zháňal ochotného prekladateľa z latinčiny na preklad
textu pamätnej tabule v stupavskom kostole. Po viacerých neúspešných pokusoch som dostal trúfalý nápad.
Osloviť Stupavčana, univerzitného profesora Jána
Horeckého. Pán profesor ma ochotne prijal a prisľúbil
text v krátkom čase preložiť. Dočkal som sa tak dvoch
prekvapení. Prvým bolo stretnutie so vzdelaným,
skromným a príjemným človekom, druhé prišlo o krátky
čas. Okrem náročného prekladu ma posmelil do novej
práce a ponúkol mi ďalšiu pomoc. Pán profesor slovo
dodržal a vo svojich 84 rokoch sa stal spoluzakladajúcim členom občianskeho združenia Club Abbellimento.
Nebol však len formálnym členom, aktívne sa
zúčastňoval našich stretnutí. Pustil sa do ďalšieho,
tentoraz rozsiahlejšieho prekladu kanonickej vizitácie
stupavskej farnosti z roku 1782. Žiaľ, úplné dokončenie
tejto práce mu nebolo dopriate. Na našu prosbu napísal
pre túto ročenku svoje životné spomienky, ktorým
dal priliehavý názov: Očitý svedok 20. storočia. Nikto
z nás vtedy netušil, že jeho zaujímavý príspevok bude
súčasťou pietnej spomienky na pána profesora Jána
Horeckého.

Očitý svedok 20. storočia
Narodil som sa 8. januára 1920 v Stupave na
Hlavnej ulici č. 5 ako syn Štefana Horeckého a Terézie,
rod. Pírovej. Musím hneď povedať, že môj otec nebol
ten sedliak, ktorý bol dlhé roky podrichtárom, ale ten,
pôvodom bíreš, ktorý bol istý čas veliteľom hasičov.
Mojím svetom sa tak stal na prvých šesť rokov života
priestranný dvor, ohraničený do ulice novším domom
a v zadnej časti Stupavským potokom, ktorý sa vinul
hlbokým údolím. Cez náš dvor sa voľne prechádzalo do
Marcheggskej ulice.
Bolo nás sedem až osem: otec a matka, starší brat
Štefan a mladšia sestra Mária, okrem toho slepá starenka
a chromý strýček Francek, starý mládenec, samorodý stolár a tesár. Okrem toho u nás býval a žil bratanec Viktor,
známy ako šikovný pytliak. Ten spával na visiacej posteli
v maštali. Bolo u nás hojne živých tvorov: v maštali dva
voly, respektíve neskôr dva staršie koníky, krava s teľaťom, v krmníku dve ošípané. No a sliepky s kohútom,
ktoré spávali v sieni pod ohniskom. Vo dvore smerom
k Hlavnej ulici bol veľký orech a statná malina. V zadnej
časti dvora až po potok bolo humno – tak sa nazýval kus
zeme siahajúci až po potok, tu sme sadili zemiaky na prvú
spotrebu. Ale v zime tu bola vynikajúca sánkovačka.
V tomto svete som pobehoval a hrával sa so susednými deťmi. V lete v sukničke, v zime v štrikovancoch.
Odohrával sa tu každodenný rituál: vypustiť sliepky
a nasypať im zrna, krave a koňom nasypať obroku
a naložiť za rebríky sena, vykydať hnoj a nastlať čerstvú
slamu. O svine sa starala slepá starenka, ktorá vedela
trafiť ku krmníku a naliať sviniam do hranta. V lete
pribudlo odviazanie hovädzieho dobytka a vypustenie
do stáda pod dozor obecného pastiera. Všetok dobytok
už vedel kam patrí – lebo oddelene sa pásli „dospelé“
kravy a osobitne junčovina a, samozrejme, kozy. Dobytok sa po trubačskom signáli zhromažďoval v priestore,
kde je dnes benzínové čerpadlo (oproti Mestskému
úradu) a po zhromaždení ho pastieri odohnali na osobitné pasienky: kravy, junčovina, kozy. Je pozoruhodné,
že podvečer sa každý kus dobytka vedel vrátiť do svojho
„domu“. Len zriedka sa niektorý kus pozabudol, a potom
sme ho museli hľadať a naháňať po blízkych uliciach.
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V tomto priestore sa každoročne odohrával aj najzávažnejší výrobny proces – mlatba. Už za čias môjho
raného detstva bol to proces mechanizovaný. Na vývine
pohonnej sily možno demonštrovať vtedajší technický
pokrok. Na začiatku bola hnacím strojom parná lokomobila – ťažký stroj, ktorý do nášho dvora museli ťahať voly.
Boli tu potrebné aj špeciálne opatrenia: dostatok paliva
a vody na výrobu pary, ale aj vody pre prípad požiaru. Po
tejto „parnej“ etape prišli benzínové motory. Sympatický
bol najmä motor Wikov (moravskej firmy Wichterle
a Kovařík). Na ďalšom stupni sa objavili traktory – to malo
výhodu aj v tom, že celý pomocný materiál si majiteľ vozil
na vlastnom voze, nepotreboval zvieracie výkony. Napokon prišiel do užívania elektromotor – najprv v podobe
osobitnej skrine na kolesách, potom namontovaný na
vlastnú mláťačku. Záverom tohto vývinu sú kombajny.
Nedá mi pri tomto rozprávaní nespomenúť ešte jeden
vývinový rad: mediálnu komunikáciu. V živej pamäti
mi ostáva vetristý večer, keď som sa už potme (čo bolo
výnimočné) vracal od kamaráta V. Kubíčka, ktorý ma pozval počúvať rádio. Mal vtedy malý kryštálový prístroj, na
ktorom sa dalo počúvať vysielanie pomocou slúchadiel.
Čoskoro som si obstaral taký strojček aj sám. Po zavedení
elektriny som sa stal majiteľom „lampového“ prijímača.
S ním súvisí moja účasť vo vojnovom dianí. Po prelomení
frontu a príchode sovietskych vojsk vyzval miestny úrad
občanov, majiteľov rozhlasových prijímačov, aby ich
hneď priniesli „do úschovy“ na obecný dom. Ale toho
chlapa, ktorý prijímač priniesol, hneď zaradili do osobitnej skupiny mužov, ktorých poslali k Vačkovej (hostinec
vdovy Vačkovej pri Devínskom Jazere) prevážať ruských
delostrelcov na kompe na rakúsku stranu Moravy. Ocitol
som sa veľmi jednoducho v tejto skupine. Ale keď sme
už boli dosť unavení a trocha aj postrašení nemeckým
bombardovaním, sťažovali sme sa u náčelníka tohto prevozu. Sovietsky kapitán mal pochopenie pre našu situáciu
a tak poslal dvoch členov tejto „posádky“ do Stupavy,
aby sme priviedli náhradu. Bol som týmto poslom spolu
s J. Novákom. A na naše prekvapenie, obecná vrchnosť
dokázala zostaviť novú skupinu a my dvaja sme ju odviedli na pracovisko, na moravskú kompu. Nad ránom sme
sa šťastne vrátili domov. Ale aby som sa vrátil k svojmu
prirovnaniu: kryštálky veľmi skoro zanikli, čoskoro sme
mali elektrónkový prijímač, čoskoro potom aj maličký
televízor a dnes máme už pripojenie na internet.
Akokoľvek jednoducho vyzerá život opísaný na našom
dvore – nemali sme vlastný vodný zdroj. Pre celý dom
a celé hospodárstvo sme vodu nosievali z verejnej studne,
ktorá bola postavená na Hlavnej ulici oproti nášmu
domu. Náš otec bol poverený starostlivosťou o jej údržbu.
Až po príchode nových nájomníkov do prednej časti domu
sme dali vykopať vlastnú studňu vo dvore, ale aj tá pracovala po celý čas svojho fungovania na rumpál.
Zo všetkej takejto činnosti som veľmi skoro pochopil, že
je vyvolaná na udržanie istej životnej úrovne, ktorej cieľom
bolo zhromaždiť cez leto na jeseň toľko zásob (pre ľudí
i dobytok), aby sme vydržali cez zimné mesiace, a mohli

Apoštolské požehnanie pápeža Jána Pavla II. profesorovi
Jánovi Horeckému

začať znova v predpísanom cykle. Bolo teda treba dosť
zemiakov, uložiť ich do hroble, neskôr do malej pivničky
na zadnom konci dvora, dosť obilia na múku a chlieb, ako
aj na budúcu sejbu, dosť sena a repy pre zvieratá.
Pomerne malú časť svojich výrobkov sme mohli
predávať na trhu. Na trh sa chodilo, správnejšie vozilo,
najčastejšie do Bratislavy. Vozili sme tam zeleninu, ale
aj drevo, ba niekedy aj seno. Stále si spomínam na nočnú
cestu na fúre sena – bolo to nielen príjemné kolísanie, ale
aj istá námaha pri ukladaní celej fúry sena na povalu
u istého majiteľa vo Feribe (dnešný Prievoz).
Nová etapa v mojom živote bola poznamenaná vstupom do školy. Chodieval som do nej veľmi pravidelne.
Bola to klasická školská budova, v ktorej na poschodí
zadného traktu býval riaditeľ. Cestou do školy sa mierne
rozšířil môj životný obzor. Nielen o kamarátov, ale aj o celkový pohľad na vonkajší život. Zapadala doň už ako-tak
upravená cesta a chodníky. Predtým bola Hlavná ulica,
ale najmä do nej vyúsťujúca Nová ulica, značne zablatená
až rozbahnená. Pri prechode cez Novú ulicu pri rožnej
krčme som sa zaboril do blata a stratil som tam topánku.
Do blata sa občas zabárali aj vozy ťahané mulicami, ktoré
vozili materiál na Medené hámre.
Do životného priestoru zapadol prirodzene aj kostol.
Už v druhej triede som začal miništrovať a neskôr, po smrti
kostolníka, som dlhší čas vykonával funkciu kostolníka.
Podotýkam, že všetky poplatky, ktoré dostával kostolník od
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PhDr. Anton Hrnko (vľavo) a členovia Clubu Abbellimento:
akad. mal. Milan Kubíček, Prof. Ján Horecký,
Mgr. Gabriela Prokešová, Ing. Svetozár Prokeš na odhaľovaní
pamätníka M. R. Štefánikovi v Stupave v roku 2005

veriacich za rozličné úkony, mi pán dekan Hojszik vždy
statočne dával. Pevne v mysli mi ostáva aj verejný priestor, charakterizovaný najmä stromoradím cez Námestie
a Hlavnú ulicu a malým potôčikom, ktorý viedol od
malého vodopádu v zámockom parku popri múre
a potom prostriedkom Hlavnej ulice až za Mást.
Pri funkcii miništranta a kostolníka sa zaujímavo
rozširoval môj životný obzor, respektíve poznanie
mestečka. Ako miništranti sme chodievali na pohreby
do domu zosnulého, odkiaľ chodil smútočný sprievod
na cintorín. Tak som spoznal veľa obyvateľov, bohužiaľ,
mnohých až po smrti.
Veľa času som strávil na fare. Znamenalo to isté odlúčenie od kamarátov, ale kladne sa ukázalo po prijatí do
gymnázia. Pán dekan ma vzal do Bratislavy a v kníhkupectve na Palisádoch mi kúpil všetky potrebné učebnice
(aj atlas, ktorý tvoril najväčšiu položku). Netreba tajiť,
že to súviselo najmä s plánmi študovať teológiu.
Roku 1931 som začal chodiť do gymnázia. Bol som
prijatý na vtedajšie Masarykovo reálne gymnázium na
Grösslingovej ulici, ale v dôsledku rozličných dislokačných ťažkostí som s celou triedou prešiel na štátnu
reálku, neskôr sme sa vrátili do pôvodného gymnázia,
niektorí spolužiaci odtiaľ odišli na gymnázium na
Kalinčiakovej ulici. Ja som maturoval v roku 1939 na
Kozej ulici (to bolo IV. gymnázium). V roku 1939 som
sa zapísal na Filozofickú fakultu, zvolil som si slovenský
jazyk a klasické jazyky – latinčinu a gréčtinu.
V biednych pomeroch som si musel aj čosi zarobiť. Už
na gymnáziu som síce dostal Pálffyho štipendium – sedemsto korún ročne. Bola to na vtedajšie pomery pekná
suma, ale často padla celá na rodičovské úroky alebo
na opravu strechy, ktorú nám raz búrka úplne zničila.
Doučoval som niekoľkých slabších spolužiakov na gymnáziu, i niektoré stupavské deti. Istý čas som vykonával
funkciu obecného knihovníka. Najvýnosnejšia však
bola funkcia ústredného pokladníka v miestnom kine.
Koncom roku 1942 som ešte ako študent nastúpil ako
pomocný učiteľ na stupavskú meštianku. Dlho som tu

však nevydržal, vcelku len päť mesiacov. Učil som všetky
predmety okrem spevu, teda všetko, čo iní učitelia
nechceli alebo nevedeli.
Ešte pred formálnym ukončením vysokej školy som
dostal miesto v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra
SAV. Nastúpil som 1. júna 1943 a vydržal som tam až
po odchod do dôchodku v roku 1990. Dobré styky,
prirodzene, udržiavam s ústavom dodnes.
Služobné povinnosti, ale aj naznačená uzavretá
povaha, a napokon aj potreba privyrábať si k platu, ma
odvádzali od spoločenského života v obci. V roku 1945
som sa oženil a presťahoval na Kalinčiakovu ulicu, zvanú
predtým Pätidomky, lebo tu, skutočne na samom okraji
obce, stálo päť domov. Moja žena Žofia pracovala istý čas
v Komunálnom podniku ako referentka a potom niekoľko
rokov v Mestskej knižnici. V roku 1960 sme sa nasťahovali
do novostavby na Mariánskej 15. Tu sme s manželkou
Žofiou, rod. Menclovou, vychovali tri deti: Anna Rácová
je vedecká pracovníčka v Ústave orientalistiky SAV. Je
absolventkou Filozofickej fakulty Karlovej univerzity,
má hodnosť PhDr. a vedeckú hodnosť CSc. Marián je
riaditeľom odboru štatistiky obyvateľstva na Slovenskom
štatistickom úrade, má hodnosť inžiniera ekonómie. Ján
je veterinár s vedeckou hodnosťou MVDr., je majiteľom
ošetrovne malých domácich zvierat a chovateľom psov.
Ja som dosiahlol vedeckú hodnosť kandidáta vied
a doktora vied (CSc., DrSc.). Bol som vymenovaný za
univerzitného profesora všeobecnej jazykovedy, tridsať
rokov som externe prednášal na Prešovskej univerzite.
Dostal som čestný doktorát (Dr. h. c.) na univerzitách
v Košiciach a v Trnave, napokon štátne vyznamenanie
Pribinov kríž prvej triedy.
Nám zostáva doplniť to, čo pán profesor zo
skromnosti do príspevku neuviedol. Jazykovede zasvätil celý svoj život. Už počas svojho života sa zaradil
medzi najvýznamnejších slovenských jazykovedcov.
Vo vedeckej práci sa venoval výskumu slovnej zásoby
spisovnej slovenčiny, lexikológii, gramatickej stavbe
jazyka, štylistike, jazykovej kultúre, fonetike a pravopisu. Výsledky svojho výskumu publikoval v desiatkach
vedeckých publikácií, štúdií, odborných a vedecko-populárnych článkoch. Spolu tvoria viac ako 2 000 bibliografických jednotiek, z čoho je takmer 30 monografií.
Bol výnimočnou osobnosťou slovenského vedeckého,
kultúrneho a spoločenského života. Stál pri formovaní
slovenského jazykovedného myslenia a položil základy
modernej náuky o tvorení slov.
Pápež Ján Pavol II. udelil profesorovi Jánovi Horeckému apoštolské požehnanie pri príležitosti jeho 80. narodenín. Požehnanie sprostredkoval v rámci cirkevného
jubilejného roka 2000 arcibiskup Oscar Rizzato.
Slovenská jazykoveda, Stupavčania a členovia Clubu
Abbellimento stratili 11. augusta 2006 nielen výnimočného odborníka, ale aj výnimočného človeka. Jeho
vzdelanie, skromnosť, nezištnosť a ochota pomáhať
môžu byť vzorom pre všetkých.
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MAX REINHARDT
A JEHO STUPAVSKÉ KORENE
Milan Greguš
Znalcom divadelného umenia netreba Maxa Reinhardta predstavovať. Málokto z nich však vie, že jeho rodinné korene
siahajú do Stupavy, kde býval jeho otec a predkovia. Rovnako aj máloktorí Stupavčania tušia, kto bol Max Reinhardt.
Svetoznámy divadelný režisér a herec Max Reinhardt pochádzal zo stupavskej židovskej rodiny Goldmannovcov.
Priezvisko si zmenil v roku 1904, na začiatku svojej divadelnej kariéry.

Wilhelm Goldmann, otec Maxa Reinhardta, kráčal
v šľapajach svojich predkov, bol stupavským obchodníkom.
Narodil sa v dome na dnešnej Mlynskej ulici.1 V roku 1869
sa vysťahoval ako obchodný učeň do Viedne.2 O tri roky
neskôr sa zosobášil v Brne s Rosou Wengrafovou, rodáčkou
s moravského Mikulova. Manželia sa usadili vo Viedni,
kde Wilhelm Goldmann začal podnikať. Firma však padla
za obeť veľkému krachu na burze v roku 1873, neúspech
sprevádzal aj jeho ďalšie podnikanie. V tomto čase sa im
počas matkinho letného pobytu v kúpeľoch Baden, v ulici
Mariengasse č. 2, narodilo prvé dieťa, syn Max.
Max Reinhardt vo svojom životopise spomína: Narodil
som sa 9. septembra 1873 v Badene pri Viedni. Baden

sú staré kúpele v bezprostrednej blízkosti Viedne, položené medzi pôvabnými vŕškami s vinohradmi, s nádhernými starými domami a dvormi. Vinohrady. Slávne prostredníctvom svojich sírnych prameňov. Leto. Horúčava.
Svetlo. Zeleň. (Moje celé detstvo školské roky vo Viedni.)
Moji rodičia, moji starí rodičia z obidvoch strán, boli
obchodníci, tak isto ako ich mnohopočetní príbuzní.
O divadle alebo nejakom inom umení nie je ani stopy.
Tichí, nábožní mešťania. Strýko, tety z matkinej strany,
takmer uzavretí osamelí ľudia. Z otcovej strany (z Uhorska) čulí, do spoločnosti naklonení, veselí, majúci radi
veselú hudbu. Starí rodičia pochádzali z malého provinčného mestečka na moravsko-uhorskej hranici, v ktorom

Rodný dom Wilhelma Goldmanna – Reinhardta na dnešnej Mlynskej ulici v Stupave
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Rosa Goldmannová, matka Maxa Reinhardta

Stupavčan Wilhelm Goldmann, otec Maxa Reinhardta

sa ale hovorilo len nemecky. Neskoršie presťahovanie do
Viedne, kam všetko prúdilo z celej monarchie. Spočiatku
zámožní, cez skromné, nútené podmienky počas veľkej
krízy v sedemdesiatych rokoch. Príbuzní, tety, strýkovia,
sesternice a bratanci boli neobyčajne početní. Nás súrodencov bolo sedem. Ja najstarší, môj brat o jeden a pol
roka mladší. Priatelia. Bol som plaché dieťa a môj brat,
ktorého som nadovšetko miloval, bol nádherný. Sny. Hry.
Čítanie. Príbuzní nemali ani len najmenší vzťah k divadlu. Moji rodičia sotva chodili do divadla, v každom prípade nás nebrali so sebou. Ale mesto bolo plné divadiel
a hudby. Slávne divadlo, opera, operetné divadlo a mnoho
ľudových divadiel a predmestské divadlo. Všade obrazy
a spev.3 Reinhardt teda v spomienkach lokalizoval Stupavu
na moravsko-uhorskú hranicu, správne však upozornil na jej
nemecký ráz, ktorý mala koncom 19. storočia.
Rodina sa čoskoro rozrástla, po Maxovi sa narodil druhý
syn Edmund, neskôr ešte päť ďalších súrodencov.4 Rodina
Goldmannovcov sa ocitla v pomerne zlej finančnej situácii.
Otec si po konkurze už nemohol otvoriť vlastný obchod, od
roku 1883 sa živil ako výrobca ženských šnurovačiek. Matka
od roku 1881 viedla obchod na apretúru (upravovanie) odevov. Najstarší syn Max po ukončení stredoškolských štúdií
musel ísť pracovať do banky, aby mohol rodinu finančne
podporovať. Východisko zo všedných pracovných dní hľadal
v čítaní a v častých návštevách divadla. Zo štvrtých galérií,
kde boli lacné miesta, sledoval veľkých hercov tých čias.
Javisko bolo od galérie veľmi vzdialené, a tak čo nemohol
dovidieť, nahrádzal svojou veľkou fantáziou. Neskôr sám

priznával, že toto obdobie bolo vlastne jeho prvou divadelnou školou. Divadelný svet ho natoľko zaujal, že sa rozhodol
stať hercom. Chodil na hodiny dramatického umenia, prvé
vystúpenie pred publikom odohral ako sedemnásťročný,
v roku 1890. Už vtedy preukázal veľký talent, brilantne vedel
zahrať postavy starých mužov. Po dvoch elévskych rokoch
na javisku kniežacieho Sulkowského divadla hral vo Volks
Theater v Rudolfsheime, blízko Schönbrunnu. V letnej sezóne
roku 1893 hosťoval v petržalskom letnom divadle Aréna,
kde odohral dvadsaťpäť úloh. O rok neskôr sa stal členom
Deutsches Theater v Berlíne, ktoré viedol slávny Otto
Brahm. Od roku 1902 pôsobil v úspešnom kabarete
Schall und Rauch, ktorý zmenil na Kleines Theater
a neskôr na Neues Theater. Členom hereckého súboru
Deutsches Theater bol do roku 1904. V tomto roku si na
základe oficiálneho povolenia zmenil pôvodné priezvisko
Goldmann na Reinhardt. Nové priezvisko si vraj vybral podľa
jednej divadelnej postavy v novele Immensee od Theodora
Storma. Zaujímavosťou je, že nové priezvisko prijali aj jeho
rodičia a súrodenci. O rok neskôr vystriedal O. Brahma
a stal sa umeleckým vedúcim slávneho berlínskeho divadla
Deutsches Theater. V roku 1906 otvoril komornú scénu
Kammerspielle pre 200 ľudí a pripojil ju k Deutsches
Theater. Predstavenia v Kammerspielle otvoril Ibsenovými
Strašidlami, kde si zahral postavu Engstranda. Bola to
zároveň jeho posledná herecká postava, odvtedy pracoval
len ako režisér. V rokoch 1911 – 1912 založil spolu s Paulom
Davidsonom, významnou osobnosťou nemeckého filmu,
organizáciu na úpravu vzťahov medzi výrobcami a drama-
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tickými spisovateľmi. Vďaka tejto organizácii sa prelomili
ľady medzi divadelníkmi a filmom – novým dramatickým
umením, ktoré spočiatku nemalo veľa priaznivcov. Reinhardt inscenoval všetky najslávnejšie klasické i moderné
diela. Medzi jeho najobľúbenejších autorov patril William
Shakespeare. Štatistika hovorí, že inscenoval asi 3 000
predstavení jeho hier. Počas prvej svetovej vojny pôsobil
ako riaditeľ obrovskej Berliner Volksbühne, ktorá bola pre
2 000 divákov. Dva roky po skončení prvej svetovej vojny
dal prestavať (spolu s architektom Hansom Poelzigom) starý
Schumannov cirkus na veľkolepý Grosses Schauspielhaus,
ktorý pojal 3 000 divákov a Reinhardt v ňom chcel obnoviť
antické divadlo. Od roku 1924 pôsobil vo Viedni, kde riadil
Theater in der Josefstadt, s ktorým pravidelne hosťoval
v Bratislave v rámci nemeckej divadelnej sezóny. V Rakúsku,
neďaleko Salzburgu, si kúpil zámok Leopoldskron, v ktorom
inscenoval tri divadelné predstavenia. Pohostinsky režíroval v Berlíne a vo Florencii, v Benátkach na námestí i v americkom Oxforde. V roku 1932, po víťazstve národného
socializmu, musel opustiť Nemecko a vzdať sa funkcie
riaditeľa Deutsches Theater, v tom čase najlepšieho divadla
v Berlíne, ktoré viedol s krátkou prestávkou od roku 1905.
V roku 1935 sa oženil s herečkou Helen Thimigovou (1889
– 1974), dcérou herca Huga Thimiga.
Max Reinhardt je spoluautorom medzinárodne
uznávaného Salzburgského hudobného festivalu (Salzburg festival), ktorý má už osemdesiatšesťročnú tradíciu.
Založil ho spolu s básnikom Hugom von Hofmannstahlom,
hudobným skladateľom Richardom Straussom a dirigentom
Frankom Schalkom. Pôvodný Reinhardtov nápad – dať
hercom príležitosť hrať aj počas divadelných prázdnin – sa
pretavil na prehliadku najlepších činoherných a operných
predstavení. Festival bol otvorený 18. augusta 1920
inscenovaním predstavenia Jedenmann (Ktokoľvek) na
schodisku salzburskej katedrály. Hudobnú zložku vynikajúco dirigoval Max Reinhardt. Veľkolepé predstavenie malo
obrovský úspech, predstavenie Jedenmann bolo uvádzané
na festivale každoročne s výnimkou obdobia fašistickej
okupácie. Iniciátorom sa zámer vydaril. Každoročne sa
v letných augustových dňoch stretne v Salzburgu viac ako
200 tisíc milovníkov umenia, kde si môžu vybrať z ponuky
približne 150 koncertov, opier a inscenácií. 5
Vo Viedni založil Reinhardt hereckú školu – Reinhardtov
divadelný seminár – ktorý navštevovali viacerí herci, zo
slovenských umelcov to bola napríklad Mária Prechovská
(1921 – 1995).6 Ani v Rakúsku po nástupe nacizmu nebola
pre Reinhardta bezpečná pôda. A tak v roku 1937 emigroval
do USA. V Amerike ho však čakalo sklamanie. Krátko pred
smrťou zhodnotil svoj život takto: Ja? Mohol by som sa len
smiať. Ale mojej bránici sa už nechce. Už v Európe som
všetko, čo ušetril môj brat, premenil v krásne veci. Bolo
to nepraktické, ale nádherné. Nie je mi toho ľúto. Krásne
veci zobral čert v rokoch hajlovania... Ako moji predkovia
som suchou nohou prešiel more a prišiel na púšť a strávil
som v Hollywoode sedem chudobných rokov. Tam Warnerovci a iní neveriaci zistili, že som ťažkopádny pre
tanec okolo zlatého teľaťa... Na dane padne i to posledné,

Max Reinhardt v detskom veku

čo mám. A to, čo zostane, nestačí na dve domácnosti
– v Santa Monica a tu. Zbytok sú dlhy.
V Amerike Reinhardt sfilmoval Shakespearovu divadelnú
hru Sen noci svätojánskej, vychoval rad úspešných a známych hercov.7 Jeho šesťročný pobyt v Amerike bol plný
odriekania. Častokrát bol odkázaný na príjmy svojej manželky, v roku 1939 ho najatý menežér dokonca okradol o zisk
z viacerých predstavení.
Geniálny divadelný režisér, experimentátor, herec
a odvážny podnikateľ Max Reinhardt zomrel v chudobe
ako sedemdesiatročný, 31. októbra 1943 v hoteli Gladstone
v New Yorku. Poslednú poctu a poklonu mu prišiel vzdať aj
slávny spisovateľ Thomas Mann.
Max Reinhardt patril medzi najvýznamnejších režisérov
prvej polovice 20. storočia. Dôraz kládol hlavne na herecký
prejav, sám obdarený veľkou fantáziou a talentom vedel vyprovokovať hercov k veľkým výkonom. V divadelnej technike
začal dôsledne využívať otáčavé javisko a kruhový horizont,
ale hlavne novým spôsobom osvetľoval javisko. Zrušil staré
rampové osvetlenie a zaviedol reflektory, v ktorých využíval
aj farebné svetlá. Jeho ďalšou novinkou bolo časté využívanie
hudby na umocnenie zážitku z predstavenia. Novými technickými prostriedkami napĺňal svoju myšlienku: Divadlo bez
skutočnosti znamená pre mňa práve tak málo ako skutočnosť
bez sna. A divadlo – to sú predsa len uskutočnené sny.
V Reinhardtových šľapajách pokračoval aj jeho syn
Gottfried (1911, Berlín – 1994, Los Angeles), filmový
režisér, producent a scenárista. Úspech svojho otca však
nedosiahol.
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Max Reinhardt

Zaujímavé údaje o rodine Goldmannovcov sú uvedené
v zápisniciach obecného výboru Stupavy. Na zasadnutí
v roku 1932 riešili otázku domovskej príslušnosti Maxa
Reinhardta, predtým Goldmanna. Člen obecnej rady
Richard Mittler do zápisnice uviedol, že Maximilána
Reinhardta otec Viliam Goldmann v roku 1860 sa
odsťahoval zo Stupavy do Rakúska a od toho času tam
býval. Maximilán narodený v Badene roku 1873, jeho

otec Viliam Goldmann v dobe vyhlásenia
zákona XVIII. z roku 1871 v Stupave
nebýval. Pod právomocou tejto obci
nestál a do obecného zväzku prijatý
nebol. Menovaného otec ešte v roku
1860 sa vysťahoval do Rakúska a už sa
nevrátil.8 O dva roky neskôr riešili žiadosť
o uznanie domovského práva do Stupavy
pre Víťazoslava Reinhardta (Goldmanna).9
V zápisnici sa uvádza: Víťazoslavov brat
Maximilián sa stal československým
štátnym občanom a obec Stupava mu
priznala domovskú príslušnosť. Tak aj
bratovi Víťazoslavovi sa musí priznať
príslušnosť do Stupavy. Táto rodina
pôvodne zo Stupavy pochádza.10 Podľa
týchto údajov teda žiadal Max Reinhardt
v tridsiatych rokoch 20. storočia o československé štátne občianstvo. Tento krok
bol vynútený protižidovskými pomermi
v Nemecku a Rakúsku, záchranu hľadal
v rodnej krajine svojich rodičov.
V poslednom období sa objavili pochybnosti o rodisku Maxa Reinhardta. Isté
nezrovnalosti v badenskej židovskej matrike vyvolávajú otázniky. Zmienku o vzťahu
Maxa Reinhardta k Stupave uverejnil aj
malý turistický lexikon z roku 1934, ktorý
uvádza, že Stupava je rodiskom svetoznámeho režiséra Maxa Reinhardta.11
Kontakty a blízke príbuzenské vzťahy
medzi stupavskými, moravskými a viedenskými (nielen židovskými) rodinami
v 19. a 20. storočí sú všeobecne známe.
Podrobnejšie vysvetliť genealogické vzťahy Goldmannovskej rodiny umožní pravdepodobne až
prieskum židovských matrík stupavského a badenského
rabinátu.
Nech už však prieskum židovských matrík dopadne
akokoľvek, Reinhardtove stupavské korene sú nespochybniteľné. Pre Stupavu je Max Reinhardt podobným symbolom, ako pre dedinu Miková na východnom Slovensku
Andy Warhol.

Poznámky
1

2

3

4

Dom v čase prvej republiky patril rodine Lehnerovcov. V zadnej časti
býval a mal výrobňu cukrár a pernikár Karol Zagler (1871 – 1960). Dom,
spolu s inými v jeho okolí, bol asanovaný v roku 1976 z dôvodu výstavby panelových domov. Dom stál približne na rohu dnešnej Mlynskej
a Ružovej ulice.
Wilhelm Goldmann bol synom Phillipa Goldmanna a Charlotty Kuglerovej. Podľa sobášneho listu mal v roku 1872 dvadsaťšesť rokov, teda
na učňovské miesto nastúpil ako dvadsaťtriročný. Zrejme teda pracoval
ako obchodný praktikant. Adler, G.: Max Reinhardt sein Leben. Salzburg,
Festungverlag 1964, obrazová príloha.
Fuhrich, E. – Prossnitz, G.: Max Reinhardt. Die träume des Magiers. Salzburg und Wien, Residenz Verlag 1993, s. 9 – 11. Za preklad ďakujem pani
Hilde Weiszovej.
Bratia Leo a Sigfried, sestra Jenny. Meno posledného súrodenca sa zatiaľ
nepodarilo zistiť. www.wienbibliothek.at/hs1/!LISTHS!reinhardt.pdf,
dokumenty č. 1023 a č. 1438.

5

http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2120;
http://cz.salzburg.info/festspiele_43.htm.
6
Zednikovičová, Ľ.: Celý život som bola rebel – rozhovor s herečkou
Máriou Prechovskou. Večerník, 10. 2. 1995.
7
Braulich, H.: Max Reinhardt, divadlo mezi snem a skutečností. Praha,
Orbis 1969, s. 228 a n.
8
Zápisnica výborového zasadnutia obce Stupava zo dňa 26. januára 1932.
Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra.
9
Max Reinhardt mal brata Edmunda, ktorý zomrel v roku 1929. Edmund
mal na starosti ekonomickú stránku Maxových divadelných projektov.
Z literatúry je známe, že mal ešte tri sestry, o ďalších dvoch súrodencoch
som zatiaľ nenašiel konkrétnejšie údaje.
10
Zápisnica výborového zasadnutia obce Stupava zo dňa 16. apríla 1932.
Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra.
11
Benedek, L.: Malé Karpaty – turistický sprievodca. Prešov, Štehrova
kníhtlačiareň 1934, s. 61.

28

stupava_rocenka3.indd 28

4.12.2006, 19:33:48

osobnosti

RUDOLF PAVLÍČEK
PhDr. Geraldína Palovčíková, CSc.
Ing. Svetozár Prokeš
Stupava je rodiskom viacerých osobností kultúrneho a spoločenského života. Výnimkou nebola ani kinematografia,
v ktorej sa výraznou mierou uplatnil zvukový majster Rudolf Pavlíček.

Rudolf Pavlíček sa narodil v Stupave 17. apríla 1913
ako druhý syn stupavského murárskeho majstra Michala
Pavlíčka (1880 – 1942) a jeho manželky Márie, rodenej
Jurkovičovej (1887 – 1950). Hoci technicky nadaného
chlapca lákala astronómia a medicína, neľahká doba
a materiálna situácia rodiny so štyrmi deťmi mu
po ukončení elektrotechnickej priemyselnej školy
v Bratislave ďalšie štúdium neumožnili. Po základnej
vojenskej službe krátko pracoval ako strojný zámočník,
no túžba po zaujímavejšom uplatnení ho doviedla až
do Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde prvý raz zasadol ako zvukový technik za mixážny pult, ktorý sa stal
jeho celoživotným pracoviskom. V druhej polovici
tridsiatych rokov 20. storočia sa definitívne presťahoval do
Bratislavy. V Slovenskom rozhlase stretol Rudolf Pavlíček
aj svoju neskoršiu manželku Alicu Veselú, s ktorou sa
v roku 1940 zosobášil. V rozhlase nadviazal priateľské
a kolegiálne vzťahy s mnohými známymi hudobnými
skladateľmi, napríklad Tiborom Frešom (1918 – 1987),
Jánom Cikkerom (1911 – 1989), Andrejom Otčenášom
(1911 – 1995) či klavírnym virtuózom Rudolfom Macudzinskim (1907 – 1986).
V povojnových rokoch sa začala rodiť slovenská
filmová tvorba. Rudo, ako ho volali, dlho neváhal. Po
zaškolení vo Filmových ateliéroch v Prahe na Barrandove započal v roku 1946 úspešnú dráhu zvukového

majstra ozvučením prvého povojnového hraného dlhometrážneho filmu Varúj. Režisérom bol úspešný medzivojnový český režisér Martin Frič, známy aj spoluprácou
s Vlastom Burianom. V roku 1948 nasledovala povstalecká
dráma Vlčie diery, potom komédie ako Katka, Čertova
stena, Zemianska česť či úspešná slovensko-maďarská
koprodukčná veselohra Dáždnik svätého Petra o histórii
červeného dáždnika, ktorým podľa legendy ochránil
svätý Peter osirelú sestru farára pred prudkým lejakom.
Rudolf Pavlíček sa ako zvukový majster podpísal aj
pod prvý slovenský farebný film Rodná zem, muzikál
oslavujúci ľudovoumeleckú tvorivosť slovenského národa.
Dielo si plne získalo i srdcia zahraničných Slovákov, ktorých v minulosti vyhnala núdza za oceán. Starší diváci si
iste spomenú aj na historický film Posledná bosorka
alebo na slovensko-gruzínsky koprodukčný film Prerušená
pieseň, o hrdinstve a láske v období druhej svetovej vojny.
V niekoľkých slovenských filmoch z päťdesiatych
a šesťdesiatych rokov 20. storočia sa nakrúcali exteriérové scény aj v Stupave. Bola to i jeho zásluha, že
filmové štáby lokalizovali viaceré exteriérové scény práve
do Stupavy. Pri reprízach starších slovenských filmov
môžu pozorní diváci vidieť Stupavu tak, ako sa zachovala už len na historických pohľadniciach a fotografiách.
Sú to najmä filmy Štyridsiaťštyri (1957) a Kapitán
Dabač (1959), pretože niektoré exteriérové scény

Pečiatka stupavského murárskeho
majstra Michala Pavlíčka,
otca Rudolfa Pavlíčka

Dom Pavlíčkovcov na Agátovej ulici,
dnes číslo domu 4
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Rudolf Pavlíček na začiatku svojej kariéry v Slovenskom rozhlase

Pred obchodom Michala Pavlíčka, dnes Agátová ulica č. 4

boli nakrútené v Stupave. V spomínaných filmoch možno
Slovenská kinematografia sa začala rozvíjať až po
uvidieť košatú gaštanovú aleju na Hlavnej ulici, bývalú
druhej svetovej vojne. Do tohto obdobia sa okrem legenobecnú školu či pôvodnú zástavbu rodinných domov,
dárneho filmu režiséra Jaroslava Siakeľa Jánošík (1921),
ktorá neskôr ustúpila výstavbe panelových domov.
nakrútilo len osem filmov. Nejde však o hrané filmy, preNapriek intenzívnej práci sa Rudolf Pavlíček rád vracal
važnú časť z nich tvoria krátkometrážne dokumenty,
do Stupavy, kde žili jeho dve sestry, Mária Banovičová
z ktorých sa zachovali len torzá. Rozmach slovenskej kinea Anna Prokešová s rodinami.
matografie po roku 1945 sa vyznačoval nedostatkom tvoriNajsvetlejším obdobím českého a slovenského filmu boli
vých pracovníkov, nevyhnutných pre filmovú tvorbu.
šesťdesiate roky minulého storočia. Odborníci
toto obdobie nazývajú aj československá nová
vlna. Začalo dnes už kultovým filmom režiséra
Štefana Uhera Slnko v sieti (1962). Po tomto
vysoko hodnotenom diele pracoval ako zvukár
u režiséra Martina Hollého na filme Havrania
cesta (1962). Aj tento film sa zaraďuje do
zlatého fondu československej kinematografie.
Bolo to, žiaľ, zároveň aj posledné filmové dielo,
na ktorého vzniku sa Rudolf Pavlíček podieľal.
Predčasná smrť ho zastihla 18. augusta 1963
uprostred tvorivej aktivity. Pochovaný je
v urnovom háji bratislavského krematória.
Rudolf Pavlíček ozvučil celkom 21 celovečerných a veľké množstvo krátkych filmov. Jeho
želanie stráviť jeseň života v rodnej Stupave
a venovať sa svojmu koníčku – maľovaniu, sa
nesplnilo.
Rudolf Pavlíček (vpravo) s hudobným skladateľom Ľudovítom Stančekom
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Bolo potrebné vyškoliť odborníkov
do nových profesií: režisérov,
kameramanov, strihačov, zvukových majstrov a pod. Úlohou
zvukového majstra bolo zaznamenať zvuk (hovorené slovo, ruchové
pozadia, hudbu) počas nahrávania
filmu. Ak to nebolo technicky
možné, nahrávali sa tieto zvukové
zložky dodatočne. Po zosynchronizovaní s obrazom sa dodávali už
do nakrúteného filmu. V počiatočnom období, v čase nedokonalej techniky a obmedzených možností, bolo dobré ozvučenie
filmového materiálu výsledkom
zručnosti a šikovnosti majstra
zvuku. Jeho podiel invenčnosti
a zužitkovania praktických skúseností výrazne prevyšoval možnosti,
ktoré mu ponúkala technika.
Stupavčania môžu byť právom hrdí
na svojho rodáka Rudolfa Pavlíčka,
priekopnícku osobnosť slovenského
filmu v oblasti zvukovej tvorby.

Rudolf Pavlíček za mixážnym pultom

Scéna z nakrúcania filmu
Štyridsaťštyri v Stupave.
V popredí v úlohe komparzistu
Stupavčan Rudolf Osvald.

Filmy, na ktorých sa Rudolf Pavlíček podieľal ako majster zvuku
1962
1962
1961
1961
1960
1959
1958
1957
1957

Havrania cesta, réžia Martin Hollý
Slnko v sieti, réžia Štefan Uher
My z deviatej A, réžia Štefan Uher
Pieseň o sivom holubovi,
réžia Stanislav Barabáš
Prerušená pieseň,
réžia Nikolaj Konstantinovič Sanišvili
Dom na rázcestí, réžia Vladimír Bahna
Dáždnik svätého Petra,
réžia Vladislav Pavlovič, Frigyes Bán
Posledná bosorka, réžia Vladimír Bahna
Zemianska česť, réžia Vladimír Bahna

1956
1955
1955
1955
1953
1952
1952
1950
1949
1948
1948
1946

Čert nespí, réžia Peter Solan, František Žáček
Štvorylka, réžia Jozef Medveď, Karol Krška
Za slobodu (Partizáni), réžia Stanislav Barabáš
Žena z vrchov, réžia Vladimír Bahna
Rodná zem, réžia Josef Mach
Dúha nad Slovenskom, réžia Vladimír Bahna
Mladé srdcia, réžia Václav Kubásek
Kozie mlieko, réžia Ondrej Jariabek
Katka, réžia Ján Kadár
Čertova stena, réžia Václav Wasserman
Vlčie diery, réžia Paľo Bielik
Varúj..!, réžia Martin Frič
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REVITALIZÁCIA
KAMENNÉHO MLYNA
Ing. arch. Michal Hučko
Mlynárske hospodárstva na Záhorí v minulosti
Geopolitický rozmer Záhoria, ruka v ruke s ťažbou
a spracovaním okolitých lesov, spôsobil postupnú zmenu
v prírodných pomeroch. Vyťažený lužný les bol už od
pálffyovských čias sčasti nahrádzaný novým, ihličnatým.
Čiastočne sa menil na poľnohospodársky obrábanú pôdu.
Mnohé produkty (zrno) spracúvali mlyny. Záhorím znelo
klepotanie mlynov, a to vodných i veterných.
Zachované písomné pramene spomínajú v tejto časti
Záhoria v 17. a 18. storočí úctyhodný počet mlynov a ich
osudy. Mlyny bezpochyby existovali skôr ako prvé písomné
údaje o nich. Murovaným stavbám predchádzali drevené
objekty.
Staré vodné mlyny ľudia zvyčajne budovali priamo na
vodnom toku. Často ich ohrozovali požiare a vodný živel.
Moderná doba priniesla stavbu mlynov na upravených
a odrazených vodných tokoch. Drevo pomaly nahrádzal
pevnejší materiál, ktorý umožnil použiť väčší a odlišný
mlyn-ský kameň. Kamenný mlyn. Menili sa pomery vo
vodnom práve, zákony, technické vybavenie, technické
parametre. Para priniesla do niektorých mlynov i zmenu
pohonov. Mlyny sa postupne, prevažne v prvej polovici
20. storočia upravovali a modernizovali. Používanie
elektriny znamenalo rozšírenie možností mlynov, ktoré sa
neraz stali aj jej výrobcami. Osudová bola druhá polovica
20. storočia, éra budovania komunizmu, ktorá nebola
prívetivá ani k mlynom, mlynárom a ich technickému
vybaveniu. Zanikli a domleli skoro všetky historické mlyny.
Tie šťastnejšie, hoci schátrané, stoja. K nim patrí aj Kamenný
mlyn.

Objekty Kamenného mlyna
Mlynárske hospodárstvo tvoria dva objekty: pôvodná
budova mlyna a hospodársky objekt. Oba boli pôvodne
napojené na prístupovú komunikáciu, ktorá prechádzala
medzi budovami. Dokazujú to vykopané kamene zo zemných
prác v blízkosti hospodárskej budovy, ktoré boli základným
stavebným materiálom spevnenej plochy komunikácie.
Budova mlyna mala suterén, prízemie a podkrovie. Od
potoka je suterénna časť mlyna otvorená na zvýšených,
resp. prehĺbených základoch. Hospodársky objekt pôvodne
slúžil na bývanie mlynára, jeho rodiny a plnil funkciu prepriahacej stanice a hostinca. Tvorí ho prízemná, čiastočne
podpivničená budova so sedlovou strechou. Zvislé nosné
konštrukcie tvoria – rovnako ako pri mlyne – masívne
murované múry z plných pálených tehál premiešaných
kamenným murivom. Stropné konštrukcie sú trámové
a majú drevený záklop. V starom tráme strechy je viditeľne
vysekaný letopočet 1838. Stavby dotvárali remízy pre
vozy a maštale pre kone. Mená nájomcov odvial čas.
V medzivojnovom období sa uskutočnila prístavba mlyna
kvôli jeho rozšíreniu a modernizácii. Osadili tu Kaplanovu
turbínu, jedinú v širokom okolí, čím sa podstatne zvýšil
výkon mlynského zariadenia. Ako stavebný materiál bola
použitá plná pálená tehla a lomový kameň.
V roku 2000 bol požiarom poškodený drevený interiér
mlyna, stropné konštrukcie a strechy. V objekte zostali len
kovové časti strojného zariadenia.
Vlastníci
Kamenný mlyn bol vo vlastníctve šľachtických rodín
Pálffyovcov, neskôr Károlyiovcov. Po zániku Rakúsko-Uhorska ho získala do vlastníctva rodina Vajarských. V roku

Vizualizácie obnovy Kamenného mlyna, autor Ing. arch. Michal Hučko, 2005
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1929 dostal Kamenný mlyn ako
svadobný dar František Vajarský.
Ťažká doba prinútila mladomanželov rozmýšľať o tom, ako mlyn
a okolité pozemky využiť čo najefektívnejšie. Jedným z mnohých
nápadov bolo aj vybudovanie
prírodného kúpaliska, čo prilákalo
mnohých turistov, a tým aj zákazníkov. Priaznivý rozvoj areálu
zastavil prechod frontu počas
druhej svetovej vojny.
V povojnovom období pomohli
Františkovi Vajarskému v obnove
areálu nielen jeho deti a bratia, ale
aj mnohí občania z Lábu. Kamenný
mlyn začal opäť žiť. Usporadúvali
sa tu tanečné zábavy, športové
víkendové podujatia. Obnovila Vizualizácia obnovy Kamenného mlyna, autor Ing. arch. Michal Hučko, 2005
sa prevádzka kúpaliska. Známou
stvo osadené v severozápadnom cípe približne štrnásťv okolí sa stala aj výborná kuchyňa. V čase nových plánov
prebudovania Kamenného mlyna na veľké rekreačné
hektárového areálu a napojené je priamo na potok
stredisko mlyn prevzali v roku 1950 Západoslovenské
s náhonom. Celý pozemok je rovinatý.
mlyny. V roku 1951 bol areál vyvlastnený. Hostinec prevzala
Z architektonického hľadiska sú objekty historicky
Jednota. František Vajarský s manželkou prišli o celý majetok
zaujímavé a zámerom investora je zachovať ich pôvodný
a odsťahovali sa do Lábu.
architektonický vzhľad, avšak s novou funkciou. Účelom
Počas budovania komunizmu akoby náhodou mlyn aj
revitalizácie je spojiť objekty mlynárskeho hospodárstva
s hostincom nezbúrali ako mnohé iné mlynské hospodárstva
do jedného funkčného celku so zachovaním pôvodnej
v okolí. Celé desaťročia ostal zapečatený. Revolúcia v roku
architektúry. Budova mlyna dostane novú funkciu – bude
v ňom nadštandardné ubytovanie na troch podlažiach
1989 priniesla aj reštitúcie a osud chcel, aby pečať na mlyne
rozlomil prapravnuk prvého majiteľa František Vajarský,
so zázemím. Tvoriť ju bude nástupný priestor s recepciou,
ktorý začal úspešne pokračovať v dlhodobej tradícii
spoločenská miestnosť, 9 izieb a jeden apartmán. Ubytovacia
mlynárskej rodiny Vajarských. Revitalizáciou mlynárskeho
kapacita bude asi 25 osôb. V prízemnej hospodárskej budohospodárstva chce vrátiť tejto časti Záhoria to, čo mal
ve bude stravovacia časť pre 30 osôb s kuchyňou a hygiev pláne jeho starý otec a praotec. Kamenný mlyn začal
nickým zázemím. Ďalších 30 stolovacích miest vznikne na
opäť žiť.
nádvorí. V podkroví bude viacúčelová miestnosť (školenia,
semináre, firemné prezentácie...). Vzájomné prepojenie
Revitalizácia Kamenného mlyna
objektov a vytvorenie „nádvoria“ umocní kompozíciu
oboch objektov. Projekt rieši aj znovusprevádzkovanie
Areál je situovaný pri diaľničnom ťahu Bratislava
vodného náhonu a mlynského kolesa. Suterén spoločenskej
– Brno. Výhodou je aj blízkosť hlavného mesta SR Bratislavy
miestnosti mlyna bude doplnený zachovanými pôvodnými
a štátnych hraníc s Rakúskom, Českou republikou a Maďarčasťami mlynského zariadenia.
skom. Z urbanistického hľadiska je mlynárske hospodár-

Vizualizácia obnovy Kamenného mlyna, Ing. arch. Michal Hučko, 2005

Obytná budova mlyna po rekonštrukcii. Foto: Milan Greguš, 2006.
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ZÁHORÁCKY KAMENNÝ
Mgr. Štefan Horský
MLYN

Kamenný mlyn, ľudovo nazývaný aj Kameňák, je už niekoľkým generáciám známy ako výletné miesto na polceste medzi
Stupavou a Malackami. Tento názov natoľko zovšednel, že pri jeho vyslovení sa už málokto zamyslí nad jeho významom.
V nedávnej minulosti tu však skutočne stál murovaný kamenný mlyn, ktorý najmenej dvesto rokov slúžil okolitým gazdom.
Dnes tu výletníci nájdu miesto na kempovanie, hotel, reštauráciu, kúpalisko, ba aj dráhový golf. O bokom stojacej ruine
kamenného mlyna, po ktorom je lokalita pomenovaná, dnešní návštevníci ani nevedia.

Kamže sa ťahali Stupavčania po nedeliach či sviatkoch
za zábavou a oddychom na výlety? Na hrad Pajštún, na
Košariská, k Vačkovej na čárdu pri Morave, dnešnej Maline
– vtedy Morávke, ale aj na Kameňák. Ten už bol celučký
ponorený do sosnovej vône v tieni štíhlych borovíc, čo vedia
kresliť nenapodobiteľné „čiarové kódy“, vrhajúc svoje tiene
na nekonečné koberce mäkučkého ihličia. Roky rokúce sa
tam stretávali Lozorňania, veď je v ich chotári, ale aj Záhoráci
z Plaveckého Štvrtka, Lábu, Zohorčania i Stupavčania. Mierili
sem gazdovia s vozmi zrna, mlyn hukotal, voľakedy mal potok
vody ako rieka, veď ju zberá až z karpatského Tureckého
vrchu, blízko Somára vysokého 649 metrov. Mlynári z Lozorna
tu mleli niekoľko generácií, prepriahacia lozornianska stanica
pre nákladné povozy v tomto chotári fungovala, mulice boli
vždy pripravené. Veď Lozorno má v názvoch pôvodne slovo
osol – esel. Základ je nemecký, nie taliansky, ako sa pýšia
vtipkári v Lozorne, hovoriac, že je to Locorno.

Kamenný mlyn je na Záhorí už dvestopäťdesiat rokov,
ba aj viac. V análoch sa spomína aj v rokoch napoleonských
vojen. Od prvopočiatkov tam stál mlyn spolu so zájazdovým
hostincom. Hranica medzi Rakúskom a dnešným Slovenskom
bola len ako pomyselná čiara. Na rieke Morave boli aj mosty,
prievozy, aj loďky „na zavolanie“ z oboch strán. Susedia sa
poznali, navštevovali, ba i ženili a vydávali. Na Kameňáku
bývalo vždy veselo.
Tak prišiel rok 1918 a s ním potomkovia tristoročného
záhoráckeho rodu Vajarských z Lozorna, Lábu a Malaciek.
Ich lesné parcely v borinách Záhoria zabrala armáda
novovzniknutej Československej republiky. Ako náhradu
dostali územie Kamenného mlyna. No celkom tak to
nebolo. Boli to všakovaké výmeny aj finančné operácie,
ktoré im predpisovali ministerské papiere až z Prahy, lebo
v Malackách rozširovali delostreleckú stanicu. Jedného dňa
podpisovali listiny o preberaní pozemkov v katastrálnych

Oslava 1. mája na Kamennom mlyne v roku 1932
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Majiteľ
Kamenného
mlyna
František
Vajarský
a jeho zápisy
v účtovnej
knihe
.

jutrách, dokumenty hovorili o budovách, o jednom vodnom
mlynskom kolese za 1 200 korún československých (Kč),
o jednom mlynskom kameni za 150 Kč, mlynárskej stolici za
7 000 Kč a o mnohých ďalších položkách, ktoré Kamennému
mlynu prináležali. Majetok postupne prechádzal z jedného
člena rodiny Vajarských na druhého, spolu s vodným
právom upravovať si náhon vody podľa potreby. Od Gašpara
na Mateja, na Františka, deda (na obrázku), jeho syna
a vnuka Františka, terajšieho majiteľa Kamenného mlyna.
Kamenný mlyn začal prekvitať znova. Priťahoval Záhorákov zo širokého okolia, ale aj zďaleka. Počas nedelí bývali
zábavy, muzikanti vyhrávali, preslávená bola špecialita
pani Vajarskej – „mlynské rezne“, cez ktoré nebolo vidieť
Viedeň jak prez fluspapír, ako hovoria Záhoráci. Podávali
ich s uhorkovým šalátom. Zmrzlinár dochádzal z Malaciek.
„Lufťáci“, výletníci z Bratislavy, zasa zo železničnej stanice
Plavecký Štvrtok, pravidelne ako hodinky, po sobotách a ne-

deliach. Ich deťom učarovávalo mlynské koleso. Často sa tu
stretali vtedajší „turisti“, výletníci zo širokého okolia, ale aj
motoristi zo vznikajúcich motoristických organizácií, ba aj
športovci, ktorí tu ako vtedy hovorili „volejbalili“. Stanovali
či prespávali na dlhej povale vo voňavom sene. Pomestili sa
veru všetci, boriny ich pritúlili. Vládol tu pokoj a pohoda.
Keď boli automobilové preteky Tisíc míľ československých, viedla trať rovno cez dvor Kamenného mlyna po hradskej a návštevníci boli vo vytržení. Veď sa tam zastavil aj sám
Tomáš Baťa či slávny pretekár Turek a pretekárka Junková,
ktorí boli vtedy hviezdami tohto športu.
Môžem sa dokonca spýtať, čože je to dnes za objav
„agroturistika“. Na Kameňáku fungovala už vtedy. V Prahe
organizovali výlety s neuveriteľným názvom: Výlety do
neznáma. Vlak sa rútil z Prahy stovky kilometrov, zastal
uprostred voňavého borového lesa medzi Plaveckým
Štvrtkom a Zohorom, staničky nikde, turisti prešli niekoľko
sto metrov a boli v neznámom
rozprávkovom svete Kamenného
mlyna. Hostia sa porozhliadli po
priľahlom dvorci, ukázali na kačku,
sliepočku, morku či hus a po trochštyroch hodinách ju mali pred sebou
na pekáči tak, ako je to na obrázku
Rozálie Vajarskej a jej dcéry Márie.
Kapry plávali v rybníku, ktorý neskôr
upravili na bazén. Kúpať sa chodievali
hostia aj do Lábu a na výlety mierili
na Kančí bok, zvaný aj Tančibok na
malackej strane.
A mlyn mlel, mlynár zapisoval
do veľkej knihy krásne záhorácke
mená. Značil si, koľko im zomlel raže,
jačmeňa, múky, šrotu. Nekonečné
záznamy rok po roku, nájde sa tam
vari každý Záhorák. Chlieb náš
Sliepočku alebo kačičku? Pani Vajarská a hostia na „výlete do neznáma“.
každodenný.
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Cykloturisti na Kamennom mlyne

Prevalila sa vojna. Vajarskí ratovali československého
v roku 1965 som bol pri zrode relácie Dobré ráno.
pilota, ktorý v horiacom lietadle pristál pri mlyne a o pár
Keďže sme chceli získať čo najväčšiu priazeň posluchádní v malackej nemocnici dokonal. Po rokoch prišli jeho
čov, vymýšľali sme. Jedného dňa vravím kolegovi
najbližší hľadať svedkov jeho posledných hodín.
Skovajsovi, že by sme mali zistiť, kde by sa v našej republike
Ratovala sa celá krajina. Nastali ťažké povojnové časy, no
dalo zohnať staré vyradené lietadlo. V Českoslovenpredsa len bol mier. Aj Kamenný mlyn sa začal zviechať. Lenže
ských aerolíniách, na Ministerstve národnej obrany, vo
prišiel rok 1948 a po ňom? Na Vajarských to všetko doľahlo
Zväzarme, uvažovali sme. Napíšeme, vravím. Inšpirovala
veľmi ťažko. Pretrpeli si svoje. Kamenný mlyn im vyvlastnili
ma noticka o novej kaviarničke pre mládež v Hämenline,
a prenasledovali ich. Neskôr sa do ich mlyna nasťahovala
neďaleko Helsínk. Majiteľ si urobil v lietadle nezvyčajné
Jednota.
bistro. Senzácia.
Kamenný mlyn aj potom ostal
obľúbeným miestom turistov.
Vďaka prudkému nárastu motorizmu a turistiky, novému fenoménu, oddychovali práve tu. Bolo tu
kvalitné reštauračné zariadenie,
dobré jedlo, lacné pivo, kúpalisko,
výborný kemping. Vzduch ozónový,
oáza ticha, diaľnica sa vtedy ešte len
plánovala.
Jedného dňa, z večera do rána,
pribudlo Kamennému mlynu čosi
zvláštne. Na veľkom priestranstve,
ako sused starodávneho mlyna,
ktorý si už vtedy pýtal opravu,
stálo naozajstné, velikánske,
striebristé lietadlo Dakota. Kde
sa vzalo?
Pracoval som v tom čase
v Československom
rozhlase, Kúpalisko na Kamennom mlyne v roku 1946
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Letisko v Ivanke pri Dunaji. Posledný let Dakoty pred demontážou. Major Milan Horský a pracovníci Jednoty Bratislava, máj 1966.

Pripravoval som si vysielanie na pondelok 4. apríla 1966.
Odrazu sa rozleteli dvere a kolegyňa Zuzka Koláriková, celá
vzrušená spustí: Preboha, Ministerstvo národnej obrany
v Prahe, toť píše: ,Věc: žádost o vyřazený letoun. Vyřazený
letoun si můžete převzít od VÚ 3999 Košice. Spůsob

Detskí výletníci a Kamennom mlyne

převzetí projednejte s důstojníkem Šefčíkem v Košicích.‘
Zuzku sme upokojili, že ona nemusí lietadlo prevziať. Vo
vysielaní som ho ponúkol ako náš pozdrav a darček mestu
Bratislave k výročiu jej slobody.
Vzápätí, ihneď po odvysielaní, sa ozvali radní páni, šéf
Komisie pre obchod aj s rozhodnutím. Aeroplán prevezme
Ľudové spotrebné družstvo Jednota a bude v ňom cukrárnička pre deti. Vo štvrtok 26. mája zvoní telefón. Predstavím sa menom a na druhom konci sa ozve: Aj tu je Horský. Prekvapený poznávam hlas svojho brata Milana. Vraví:
Tak sme doviezli jednu Dakotu, som na letisku, príď. Brat
bol celý život u vojenského letectva.
Jedným slovom v noci na 1. júna 1966 rozobranú
Dakotu prevážali z letiska v Ivanke pri Dunaji do mesta.
Radní sa sporili, kam s ním. Lietadlo dlhé 20 metrov,
s rozpätím krídel takmer 30 metrov a vysoké päť metrov,
nad ránom len horko-ťažko previezli na trajleroch na kraj
dnešného Račianskeho mýta. Osemčlenná posádka lietadlo
poskladala.
Dobré ráno v ten deň vysielala Anna Klímová. Poslal
som jej správičku: Je v Bratislave, bude v ňom cukrárnička.
Po obede už museli k lietadlu postaviť strážcu. Deti by ho
boli naskutku schopné začať rozoberať.
Neodprisahám vám, koľko sme mali armáde zaplatiť,
bolo to ako za šrot, tuším 60 halierov za kilogram. Po
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Kamenný mlyn, vľavo obytná budova, vpravo ruina mlynu. Foto: Milan Greguš, 2006.

vrecku sa „buchla“ Jednota. Ba Jednota ich aj presvedčila,
že to videli vo francúzskom časopise a odvtedy sa o to aj
usilovali.
Prešiel prvý týždeň, druhý, tretí, cukrárnička nikde.
Začali sa spory a zvady. Taká špata v meste! Deložovať! Deti
sa nedočkali. Riaditeľa Jednoty to nahnevalo, takže jedného
pekného dňa, vlastne pod rúškom noci, lietadlo z Bratislavy
zmizlo. Objavilo sa pred reštauráciou na Kamennom mlyne.
Vraj v ňom bude múzeum SNP. Dali doň jeden padák, dva
samopaly, niekoľko fotografií a v kabíne nechali takmer
všetko. Vstupné bola jedna koruna. Pre deti to zaiste bola
atrakcia. Vedia krásne snívať, ale aj montovať a rozmontovať
všetko na svete.
Lenže ja som sa cítil celý život vinný. Bolo neuveriteľné, ako rýchlo návštevníci pilotnú kabínu rozobrali.
Vnútri nezostalo nič. Dakota sa premenila na reklamný
pútač. Nič viac a nič menej. A miesto, pri ktorom sa vyfotografujeme.
Preleteli roky, celé dve desaťročia. Aeroplán aj natreli, no
šedivel a zovšednel. Stál tam a už nikto nevedel, prečo. Kde
sa vzal. Dnes ho niet. Pýtam sa novoprišlých, čo tam teraz
podnikajú. Reku, kde je to lietadlo čo tu stálo. Kde by bolo,
keď po nežnej revolúcii likvidovali tie památniky na Rusú
– hen aj tank pri Kútoch, zmizlo aj to lietadlo. Skončilo
voľakde v šrote.
Lenže nebolo to tak. Vydržalo tam do roku 1987. Dva razy
vyhorelo, šafárili v ňom Rómovia z neďalekého Plaveckého
Štvrtka. Vzápätí na to sa začali povážlivo nakláňať krídla
a vrak už bol nebezpečný. Jednota rozhodla o jeho likvidácii.
Jedného dňa skončilo v Kovošrote na Jarabinkovej ulici

v Bratislave. Keby som to bol pri čítaní článku o cukrárničke
v Helsinkách vedel, namojdušu by som si zahryzol do
jazyka.
Lenže to už poznamenávam len na okraj. Hlavná
vec, že je Kamenný mlyn stále oným miestočkom, ktoré
priťahuje návštevníkov, že sa tu stále čosi deje, a to po celý
rok. K obnoveným každoročným Záhoráckym ľudovým
slávnostiam pribudol Hudobný festival Country mlyn
s medzinárodnou účasťou, stretnutia nadšencov, milovníkov
starých vozidiel a motocyklov, usporadúvajú sa tu súťažné
prehliadky psov, pravidelne tu bývajú plesy, zábavné
podujatia, spoločenské podujatia, svadby, firemné akcie.
Kamenný mlyn dýcha životom dneška.
Pán František Vajarský s celým kolektívom má veľké
plány ako Kamenný mlyn pre radosť Dolného Záhoria
ešte zveľadiť. Teraz rekonštruujú niekdajší zájazdový
hostinec a na rad príde aj kráľovstvo pôvodného mlyna,
ktorý sa jedného dňa návštevníkom ukáže v plnej kráse
hodnej obdivu. Neopakovateľné prostredie tohto jedinečného kúta Slovenska má osobitné čaro. Kamenný
mlyn privíta každého, kto ho bude chrániť a zveľaďovať,
aby tu aj budúce generácie mohli pookriať na tele aj na
duši.

Literatúra a pramene
Archív rodiny Vajarských.
Horský, Š.: Dívaj sa ušami. Printservis 2004, s. 170 – 172.
Horák, V.: Aký bol Kamenný mlyn. Práca, 21. 7. 1971.
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TRADIČNÉ PÁLENIE VÁPNA
V BORINKE
Ing. Svetozár Prokeš
Malebná obec Borinka bola v minulosti známa viacerými manufaktúrami. Okrem výrobne pušného prachu (článok
v prvom čísle ročenky roku 2005), papierne, hámru na spracovanie medi, sklárne a tehelne tu miestni obyvatelia pálili
aj vápno. Táto surovina potrebná v stavebníctve je známa už niekoľko tisícročí. Napriek tomu tradičný spôsob, akým sa
pálilo vápno v minulosti, je pre súčasníkov už takmer neznámy.

Prvé znalosti o vápne ako maltovine siahajú do starého
Egypta, 3 000 rokov pred n. l. Výrazné rozšírenie výroby
a používania vápna v stavebníctve nastalo v rímskej dobe. Na
území terajšieho Slovenska sa používanie vápna v stavebníctve
rozšírilo po prijatí kresťanstva v 9. storočí. Vápenec, ktorý
za feudalizmu vlastnila zemepanská vrchnosť, sa ťažil
a pálil v milieroch, postavených väčšinou v bezprostrednej
blízkosti surovinových zdrojov. Vápno sa po celý čas pálilo
v podstate rovnakou technológiou na celom našom území.
Rozvoj stavebníctva v 19. storočí podmienil výrobu vápna
v primitívnych peciach, ktoré sa následne predávalo na
trhoviskách. Výroba a predaj vápna sa stali doplnkovým
zamestnaním ľudu v oblastiach, kde sa vyskytuje potrebná
surovina – vápenec a vhodné druhy dreva. V 19. storočí
bola výroba vápna rozšírená v Nitrianskej, Trenčianskej,
Turčianskej, Gemerskej, Spišskej a Šarišskej župe.
Vápno vypaľovali z vápencov v milieroch, v poľných
peciach na výpal vápna. Napriek niektorým miestnym
rozdielom v stavbe pecí, podstata ich funkcie bola rovnaká.
Vápno bolo základnou surovinou pri výrobe malty, ktorá sa
používala ako spojivo stavebných materiálov, preto sa výroba
vápna začala rýchlejšie rozvíjať s rozširovaním kamennej

Vápenná pec na Medených hámroch

a tehlovej architektúry. Vápno sa používalo aj na bielenie
hlinených omietok, zmiešané s popolom po pálení slúžilo
ako hnojivo. Vápno našlo i ďalšie uplatnenie v priemyselnej
výrobe, napríklad pri výrobe cukru. V súčasnosti sa takzvané
hasené vápno (hydroxid vápenatý) okrem stavebníctva
používa aj v cukrovarníctve na čírenie cukrovej šťavy. Bielia
sa ním tiež obytné priestory a poľnohospodárske stavby.
Steny sa tak dezinfikujú.
Vápenné pece sa stavali vedľa ciest na miestach, kde
bola možná doprava. Konské povozy v minulosti slúžili
jednak na dovoz potrebných surovín k peciam a jednak
na odvoz hotového produktu k objednávateľovi, prípadne
na trhovisko. V prvej polovici 20. storočia začala tradičnú
výrobu nahrádzať priemyselná výroba vo vápenkách
(šachtové pece), a to na celom území Slovenska. V oblasti
Malých Karpát to bola napríklad vápenka v Plaveckom
Podhradí a v Devínskej Novej Vsi, neskôr pribudla moderná
výroba v rotačnej peci v Rohožníku.

Vápno a obec Borinka
O pálení vápna v Borinke nachádzame zmienku už
v 17. storočí. Vtedajší zemepán stupavsko-pajštúnskeho
panstva Pavol Pálffy ho dodával na
prestavbu Bratislavského hradu.
Nad obcou, pod hradom Pajštún, sa
nachádza vápencový kameňolom,
v ktorom sa od roku 1930 ťažil
kameň pre cementáreň v Stupave.
Druhý vápencový kameňolom,
ktorý sa volá Prepadlé, sa
nachádza niekoľko kilometrov za
obcou na ceste z Borinky smerom
k horárni Košariská. Aj tento
kameňolom slúžil v rokoch 1948
– 1982 potrebám cementárne.
V jeho blízkom okolí pálili miestni
obyvatelia vápno. Blízkosť vápencových ložísk a dostatok tvrdého
bukového dreva v lesoch predurčovali Borinku a jej okolie na túto
činnosť. Turistický sprievodca
Malé Karpaty a Biela hora, vydaný
v Olomouci v roku 1910, na strane
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Majitelia vápenných pecí v Borinke, sediaci zľava: Anton Mikulič, Jozef Bordáč, Kubrický, František Mislovič, Ján Pír, Štefan Mislovič,
František Pír, Štefan Hanúsek

20 uvádza: … Z Jabloňového dáme sa chodníčkom opäť
do hôr, a síce k jágarne (horárni) Skála (4 km), a ďalej
ku jágarne Košarisko (5 km). Zaujímavé, krásne lesné
partie i utešené doliny a cesta pohodlná. Z Košariska
pustíme sa vždy vedľa potoka, kráčajúc romantickým
údolím na juh a asi za hodinu dorazíme k vápenným
peciam a ďalej za štvrť hodiny ku medeným hámrom
Paulenstein, či aj Ballensteinským. Slováci ich menujú
Pajštúnske hámry…

Prvá polovica 20. storočia
Starší Borinčania sa pamätajú na pálenie vápna v prvej
polovici 20. storočia. Toto remeslo tu existovalo do obdobia
druhej svetovej vojny. V prvej polovici minulého storočia sa
vápno pálilo v priestore lomu Prepadlé. Tu sa pálilo v jedenástich peciach, ktoré stáli v blízkosti lomu. Patrili sedliackym rodinám s povolením na pálenie od grófa Károlyiho,
ktorému platili poplatok za miesto na pec. Sezóna pálenia
trvala od apríla asi do novembra, pálilo sa popri poľnohospodárskych prácach. Príjmy z tejto činnosti boli však „len
na prilepšenie“. Potreba konského záprahu limitovala
prípadných vápenníkov. Páliť mohol ten, kto mal kone, teda
dopravu, a to boli sedliaci.
Pálenie bolo remeslo a len skúsení vápenníci vedeli
vypáliť kvalitné vápno. Na samotné pálenie si preto
sedliaci najímali pracovníkov, ktorí sa tomuto remeslu
venovali dlhšie. Každý, kto pálil, musel si kúpiť „lístok na
drevo“. Drevo bolo majetkom grófa Károlyiho a „lístky“
sa kupovali na Lesnom úrade v Stupave. Drevo si dorobili
v okolí lomu, používalo sa preschnuté bukové, dubové,
brezové, respektíve menej hodnotné (zavädnuté). Drevo si
narezali a zviezli koňmi k miestu pálenia. Na jednu pec bolo

potrebné pripraviť 12 – 13 m3 štiepaného dreva, narezaného
na metrové kusy. Keď bolo drevo tenšie, spotrebovalo sa až
16 m3.
Kameň (vápenec) sa musel ťažiť tiež ručne, nepoužívala
sa žiadna ťažobná ani vŕtacia technika. Ľudia, ktorí pracovali
s kameňom, museli mať skúsenosti, museli vedieť kameň
čítať. Vápenec sa ťažil povrchovo, na rozbíjanie sa používali
ťažké kladivá a oceľové tyče, na rozbíjanie drobných
kameňov menšie kladivá. V 20. storočí sa začali používať
aj výbušniny na odstreľovanie kameňa. Na vŕtanie dier pre
uloženie trhaviny sa používali ručné majzlíky (sekáče), na
ktoré udierali kladivom a otáčali ich. Keď bola vysekaná
diera do hĺbky približne 5 – 6 cm, nalievali do nej vodu,
kameň zmäkol a otvor sa ľahšie hĺbil. Aby kameň pri
sekaní neprskal von z diery a neohrozoval sekáčom oči,
ovíjali sekáč handrou a dieru takto zatesnili. Diery sekali
do hĺbky 40 – 60 cm. Keď boli vysekané, vložili do nich
strelivo, rozbušku a kameň následne odstreľovali.
Pripraviť vhodný kameň – štiepky – bola veľmi dôležitá
práca, od ktorej závisela finálna kvalita vápna a tiež stavba
pece. Na kúpu streliva (pušného prachu) museli mať vybavené
povolenie. Nasledoval odvoz nalámaného vápenca k peci.
Najodbornejšou prácou bolo uloženie pripravených
štepov z kameňa do pôdorysu v tvare kružnice a s prierezom
v tvare oblúka. Stavba do oblúka bola veľmi náročná. Stena
musela byť previazaná vo všetkých smeroch, podobne ako
škridlica na streche. Pri pálení pec pracovala a kameň
musel byť uložený tak, aby umožňoval jej rozťahovanie
a zmršťovanie, pec však nesmela pri pálení padnúť. Pec mala
dva otvory, prvý (v spodnej časti) slúžil na prívod vzduchu
a druhý (umiestnený vyššie) na vhadzovanie dreva, ktorým
sa v peci kúrilo. Po postavení pece navrstvili na pec pálené

40

stupava_rocenka3.indd 40

4.12.2006, 19:39:04

okolie
tehly, tehlové úlomky a ešte ju pritesnili kamenným štrkom.
Vrstva tehál mala hrúbku asi 20 cm. Táto vonkajšia izolácia
zabraňovala úniku tepla z pece.
Pec zapálili pred večerom, asi o 17. hodine. Pálilo sa do
rána, asi do 3. – 4. hodiny. Drevo horelo po celom obvode
pece, asi do troch štvrtín výšky oblúka. Ako drevo postupne
vyhorievalo, upravovali oheň pomocou hákov. Podobali sa
hasičským hákom a boli nasadené na drevených rúčkach
(držadlách) zo surového hrabového alebo bukového dreva.
Drevo rúčiek muselo byť surové kvôli vysokej teplote v peci.
Rúčky mali pripravené pri peciach, lebo ich potrebovali
niekoľko. Keď bola rúčka suchšia, pri vložení do pece sa
ihneď zapálila. Počas celej noci museli byť chlapi pri peciach,
oheň nesmel zhasnúť. Preto pri peciach postávali, debatovali,
prípadne jedli prinesenú stravu.
Proces pálenia vápna prebieha pri teplote 950 – 1150 °C.
Aj vhodiť drevo do pece sa muselo vedieť. Drevený klát hodil
palič do pece tak, že v peci padol na jeden koniec, odrazil sa
a postavil sa k stene. Horel tak v zvislej, mierne šikmej polohe.
Po fáze pálenia sa musel oheň opatrne utlmiť, vtedy
kameň najviac pracoval. V tomto čase peci najviac hrozilo
zrútenie. Asi 24 hodín nechali pec prirodzene chladnúť. Na
druhý deň prišli kovári, spodným otvorom vyhrabávali
drevo, ktoré ešte tlelo a polievali ho vodou. Získali tak kvalitné
drevné uhlie, ktoré používali v kováčskych vyhniach.
Veľmi ťažká a nepríjemná bola ďalšia práca, a to rozoberanie pece. Pece rozoberali ručne, odstránili vonkajšie
krycie vrstvy a postupne rozoberali kusy vápna, ktoré dávali
na kopu, prípadne na voz. Bola to veľmi prašná práca, ktorá
dráždila dýchacie cesty a vykonávali ju aj ženy. Pri tejto
činnosti sa nepoužívali žiadne ochranné prostriedky proti
vdychovaniu prachu. Po vypálení sa z jednej pece získalo
približne 25 q vápna, tomu zodpovedá aj potreba surového
vápenca a dreva. Čím bolo vápno ťažšie, obsahovalo väčšie
množstvo nevypáleného kameňa, tým bolo menej kvalitné.
Majstrovstvo paličov spočívalo v úsilí dosiahnuť, aby vápno
obsahovalo čo najmenej kameňa, aby bolo ľahšie a tým
kvalitnejšie. Všeobecne sa v literatúre uvádza, že pálenie
trvalo 8 až 72 hodín, množstvo vypáleného vápna záviselo
od veľkosti pece (20 až 50 q).

Vypálené vápno vozili sedliaci na konských povozoch na
trh do Bratislavy. Na voze mali prútené košiny a vápno bolo
prikryté plachtou. Z Borinky vychádzali v noci o 1. – 2. hodine.
V Lamači sa zastavili v hostinci U Pantla (ešte existuje), kde sa
povozníci i kone občerstvili a pokračovali do Bratislavy. Ráno
boli na Sennom rínku, v priestore pri dnešnej Vysokej ulici.
Povozy tam stáli v rade a k nim prichádzali palieri zo stavieb
a dojednávali cenu. Kúpené vápno odviezli povozy priamo na
stavbu, kde sa zahasilo v jamách a používalo sa na stavebné
práce. V Bratislave existoval aj vápenný trh, a to v priestore
vyústenia Panenskej ulice na Suché mýto. Aj sem privážali
Borinčania vápno z okolia Borinky a Medených hámrov.
Údajne bolo také kvalitné, že ho Bratislavčanom závideli aj
stavitelia z Viedne. Borinskí vápenníci predávali svoj tovar
aj po okolitých dedinách. Ponúkali ho na stavbách, ale aj
gazdinám (na líčenie domov).
V peciach pri Borinke sa vápno pálilo do druhej svetovej
vojny. V rokoch 1947 – 1948 do lomu postavili lanovku – trasa sa predĺžila z lomu pod Pajštúnskym hradom a lom v Prepadlom sa začal využívať na ťažbu vápenca pre cementáreň.
Pri sledovaní histórie pálenia vápna sa našli dôkazy
aj o pálení vápna v peciach, ktoré patrili k Medeným hámrom a nachádzali sa pod lomom Prepadlé. Medený hámor,
manufaktúra na výrobu medených riadov, hrncov a kotlov,
bola založená v roku 1713. V prvej polovici 19. storočia sa
hámor dostal do majetku rodiny Weiszovcov, ktorá vlastnila
aj obchod v Bratislave. V archíve tejto rodiny je fotografia,
ktorá dokazuje, že popri výrobe medených výrobkov sa tu
pálilo aj vápno. Pec stála pri ceste pod lomom Prepadlé,
v priestoroch dnešnej vyvieračky vody. Na fotografii, ktorá
vznikla asi v roku 1925, vidieť pripravené drevo na pálenie
a členov rodiny Weiszovcov. Zmenou spoločenských pomerov ako i konkurenciou priemyselnej výroby hámre zanikli
v roku 1930.
Po druhej svetovej vojne sa ešte nepravidelne pálilo
v malom množstve. Dve pece boli postavené pod lomom
Prepadlé, približne oproti vyvieračke prameňa, hneď vedľa
cesty smerom k lomu. Na tomto mieste stála pec, ktorá patrila
k hámrom. Ešte dnes tam vidieť upravené plochy. Napriek
tomu, že sú už značne zarastené, aj teraz vidno záseky do
svahu, v ktorom stáli pece. Už o niekoľko rokov zmyje zásek
v svahu dažďová voda a miesto prekryje bujná zeleň. Zmizne
tak pamiatka na posledné vápenné pece za Borinkou.
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PRECHÁDZKA
PO STUPAVSKOM PARKU
Mgr. Iveta Škodová
Stupavský park patrí z historického i prírodovedného hľadiska k najvýznamnejším na Slovensku. Spolu s kaštieľom bol
majetkom Pálffyovcov, od ktorých ho v roku 1867 odkúpil diplomat v službách rakúsko-uhorskej monarchie gróf Alojz
(Alajos) Károlyi (1825 –1889). Scestovaný diplomat potreboval reprezentačné sídlo a neváhal investovať doň značné
finančné prostriedky. Okrem prestavby a úpravy budovy kaštieľa začal prostredníctvom svojich širokých kontaktov po
celej Európe a prizvaných odborníkov budovať anglický park. V tejto práci pokračoval aj jeho syn gróf Ľudovít (Lajos)
Károlyi (1872 – 1965), ktorý dal v parku vysadiť veľké množstvo cudzokrajných i domácich drevín, z ktorých mnohé
môžeme obdivovať dodnes.

Neodmysliteľnou súčasťou Stupavy je pekný a rozľahlý
park. Mohutné kmene a rozložité koruny platanov svedčia
o jeho dlhej histórii. Kaštieľ, ku ktorému park patrí, bol
postavený už v polovici 17. storočia, odvtedy však bol viackrát
prestavovaný a jeho vzhľad sa menil. Po priľahlom anglickom
parku s jazierkom sa prechádzali jeho dávni majitelia, spomedzi
ktorých k najvýznamnejším parili Károlyiovci. Ich erb sa
nachádza aj nad hlavným vchodom do kaštieľa. Termín „anglický

park“ vyjadruje štýl parkovej úpravy, pri ktorom sú jednotlivé
prvky – stromy, kry a zatrávnené plochy – usporiadané
nepravidelne tak, aby čo najviac pripomínali prírodný park,
ktorý má plynule prechádzať do okolitej prírody. Tento štýl
vznikol (v rozpore so svojím názvom) v Číne, odtiaľ prenikol aj
do Európy a Anglicka, kde sa stal veľmi obľúbeným. Francúzske
parky sa, naopak, vyznačujú pravidelnosťou v rozmiestnení
jednotlivých prvkov, ktoré sú symetricky usporiadané.

K najmohutnejším stromom v parku patria urastené platany západné. Foto: Milan Greguš, 2006.
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Katalpa bignóniovitá pri jazierku. Foto: Milan Greguš, 2006.

Stupavský park pri kaštieli a v okolí jazierka, ktoré
je napájané potokom, postupne prechádza do lesného
parku, ktorý sa plynule napájal na priľahlé lesné porasty.
V minulosti bola časť parku pri kaštieli oddelená a nachádzala sa tu menšia zoologická záhrada.1
Do parku zavítajú návštevníci z rôznych dôvodov,
predovšetkým aby sa poprechádzali v príjemnom prostredí,
oddýchli a posedeli si na lavičke pod korunami stromov.
Prechádzajú sa tu s deťmi aj svojimi štvornohými miláčikmi,
stretávajú sa tu s priateľmi alebo si skracujú cestu a vyhýbajú
sa tak rušnej hlavnej ceste.
Nech už nás do parku prilákalo čokoľvek, poobzerajme
sa okolo seba pozornejšie a pokúsme sa spoznať niektoré
zaujímavé exotické i domáce dreviny, ktoré tu rastú.
Keď vstúpime do zelenej oázy parku vchodom pri
fare, po ľavej strane nás zaujmú mohutné stromy sofory
japonskej (Sophora japonica), ktorých domovinou je Čína
a Kórea. Na rozdiel od ostatných drevín kvitne až koncom
leta alebo začiatkom jesene zelenkastobielymi až bielymi
kvetmi. Zaujímavosťou je, že prvé kvety sa objavujú až na
30 – 40 rokov starých stromoch. Listy sú podobné agátu
a struky vyzerajú ako na šnúrke navlečené podlhovasté
korálky. Pozor, plody sú mierne jedovaté.
Úzky chodníček lemovaný pásom krovín vtáčieho
zobu (Ligustrum vulgare) nás privedie k jazierku. Keď sa
vyberieme popri jeho pravom brehu, určite nášmu zraku
neunikne pokrivený kmeň katalpy bignóniovitej (Catalpa
bignonioides), ktorej suchý konár sa skláňa priamo k hladine.

Napriek úctyhodnému veku a všetkým príkoriam, ktoré si od
niektorých návštevníkov parku vytrpel, tento strom naďalej
prežíva. Pochádza zo Severnej Ameriky a z východnej Ázie.
Kvitne začiatkom leta (jún, júl) krásnymi bielymi kvetmi so
žltými pásikmi a červenohnedými bodkami. Listy po rozotretí
nepríjemne páchnu. Plody sú nápadne dlhé (až 40 cm),
úzko valcovité tobolky pripomínajúce cigarety „viržinky“,
ktoré mnohých chlapcov lákajú k prvému šluku. Niekoľko
ďalších jedincov sa nachádza aj v okolí jazierka. Priamo nad
pokrútenou katalpou sa týči mohutná koruna červenolistého
buka (Fagus sylvatica f. atropurpurea), ktorého listy sú

Plody katalpy bignóniovitej, ktoré pripomínajú dlhé „viržinky“.
Foto: Milan Greguš, 2006.
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Košatý buk v netradičnej červenolistej forme. Foto: Milan Greguš, 2006.

po vypučaní krásne červené, neskôr stmavnú. Keď pokračujeme ďalej po cestičke, na ľavej strane sa objaví skupinka
sýtozelených tisov (Taxus baccata). Tento prastarý rod rástol
na našej Zemi už v druhohorách a zažil aj éru dinosaurov. Na
Slovensku rastie aj vo voľnej prírode, je zákonom chránený.
S obľubou sa vysádza do miest a parkov, lebo je veľmi dekoratívny a dobre znáša znečistenie exhalátmi. Môže sa dožiť až
tisíc rokov. Kôra tisu je červenkastá a špecificky sa odlupuje
v plátoch. Ihličie je tmavozelené a pekne kontrastuje s červenými plodmi. Všetky časti tisu s výnimkou červenej dužiny sú
jedovaté, vrátane semena ukrytého v plode.
Od tisov sa popod koruny pagaštanov, smrekov a líp
dostaneme ku košatým gaštanom jedlým (Castanea sativa),
ktoré rastú po oboch stranách chodníka. Na jeseň vás na
prvý pohľad zaujmú pichľavými „ježkami“, ktoré sedia na
koncových konárikoch alebo sa krčia v tráve pod stromom.
Vo vnútri tejto ostitej čiašky sedia hnedé gaštany, ktoré sú po
upečení alebo uvarení výbornou lahôdkou. Gaštan pochádza
z oblasti Stredozemného mora. Jeho listy sú podlhovasté
s ostro pílkovitým okrajom, s ostitými zubami. Po pravej strane niekoľko metrov za gaštanom rastie štíhly smrek pichľavý
(Picea pungens), ktorý ľudia niekedy nazývajú strieborná
jedlička. Sivostrieborné zafarbenie ihličia vekom slabne. Tento
smrek pôvodne rastie v horách Severnej Ameriky.
Cestičkou sa dostávame k mostíku cez potok, kde sa na
pravej strane nachádza zaujímavý kultivar hrabu obyčajného (Carpinus betulus „Pendula“) s dlhými ovisnutými

konármi. Všade v okolí potoka rastú statné jelše lepkavé
(Alnus glutinosa), ktoré obľubujú vlhké stanovištia. Ak
nezabočíme vľavo okolo jazera, ale necháme sa chodníkom
viesť rovno cez ďalší mostík, po chvíli nás na ľavej strane
zaujmú dva nevysoké jedince jedľovca rôznolistého
(Tsuga heterophylla). Sú to stálozelené ihličnaté stromy
s tmavozelenými ihlicami. Drobné šišky dlhé asi dva
centimetre vyrastajú jednotlivo na konci vetvičiek. Táto
drevina pochádza z Japonska. Neďaleko rastie zaujímavá
borovica s jednostranne rastúcimi konármi.

Červené plody tisa obyčajného ukrývajú jedovaté semeno.
Foto: Milan Greguš, 2006.
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Cestička pokračuje ďalej až k mohutnému mnohovekému
jaseňu štíhlemu (Fraxinus excelsior), ktorý rastie aj v našich
lesoch. Poznáme ho podľa zložených nepárnoperovitých
listov pozostávajúcich z lístkov s ostro zúbkovaným okrajom
a podľa tmavých čiernozamatových zimných púčikov. Jasene
sa oddávna cenili pre ich hodnotné drevo, ktoré vyniká
pružnosťou a ohybnosťou. Z jaseňového dreva sa vyrábali
koče a karosérie prvých áut, ale aj prvé lyže.2 Vpravo
oproti jaseňu rastie strom so zaujímavými ostro a hlboko
laločnatými listami – dub červený (Quercus rubra), ktorý
pochádza z východnej časti Severnej Ameriky. Jeho druhové
meno dobre vystihuje charakteristické jesenné sfarbenie
listov, kvôli ktorému sa tento dub veľmi často vysádza
do parkov. Keby sme pokračovali ďalej, po niekoľkých
desiatkach metrov by sme prešli za múry, ktoré ohradzujú
areál zámockého parku.
Keďže najzaujímavejšie dreviny sú vysadené v blízkosti kaštieľa, vráťme sa naspäť k jazierku a obíďme
ho z druhej strany. Pri križovatke chodníka, po ktorom
sa vraciame, a cestičky obchádzajúcej jazierko, rastie
obrovská, pekne urastená lipa malolistá (Tilia cordata).
Tento strom je pôvodný v severnej Európe. Medzi lipou
malolistou a veľkolistou sú vzhľadom na to, že sa medzi
sebou krížia, početné prechody, takže máloktorý strom
môžeme označiť za typický. Lipy boli veľmi obľúbené pre
ich pekný vzhľad a voňavé liečivé kvety predovšetkým
u slovanských národov. Keď prejdeme ešte niekoľko metrov,
môžu sa nám pod nohy pripliesť pozoruhodné šišky,
zvláštne najmä svojimi dlhými vyčnievajúcimi trojhrotými
šupinami. Spadli z krásneho ihličnatého stromu rastúceho
po ľavej strane chodníka, ktorý sa volá duglaska tisolistá
(Pseudotsuga menziesii). Svojimi konárikmi a plochými
ihlicami pripomína tis. Jeho domovinou je západná časť
Severnej Ameriky. V porovnaní s našimi pôvodnými drevinami duglaska veľmi rýchlo rastie, preto sa často vysádzala
aj do voľnej prírody. Opodiaľ rozvíja do šírky svoje konáre
pekný jedinec katalpy bignóniovitej, ktorú sme videli
už na opačnom brehu jazierka. Už z diaľky nás zaujme
skupinka šiestich pekne tvarovaných, kužeľovitých korún
a červenohnedá odlupujúca sa kôra cyprušteka Lawso-

Ginko dvojlaločné je drevina, ktorá rástla na našej Zemi
už v prvohorách. Foto: Milan Greguš, 2006.

Cypruštek Lawsonov pôvodne rastie v horských údoliach
pri pobreží Tichého oceána. Foto: Milan Greguš, 2006.

novho (Chamaecyparis lawsoniana). Tieto statné stromy
isto pamätajú na slávu urodzených rodov, ktoré kedysi
sídlili v kaštieli. Pôvodne bol rozšírený v západnej časti
severoamerického kontinentu. Na konárikoch sa tvoria
maličké guľaté šišky, veľké približne jeden centimeter.
K najmohutnejším a najmajestátnejším drevinám parku
patrí bezpochyby platan západný (Platanus occidentalis).
Statné jedince rastú roztrúsene v okolí jazierka a kaštieľa.
Tieto velikány sú pôvodné v Severnej Amerike. Majú veľké
dlaňovito laločnaté listy, strakato sfarbenú „maskáčovú“
kôru a guľovité súplodia na dlhých stopkách. Okrem platanov
rastú v okolí aj krásne a vysoké jasene štíhle a smreky.
Na malom ostrovčeku uprostred jazierka sa v podraste
jelše lepkavej udomácnil expanzívny nepôvodný druh
– pohánkovec japonský (Reynoutria japonica). Táto statná
bylina, ktorá môže merať až 2,5 m, je pôvodná vo východnej
Ázii. U nás sa často pestovala ako dekoratívna rastlina alebo
ako krmovina pre vysokú zver. Postupne však prenikala aj
do voľnej prírody, kde sa začala veľmi rýchlo šíriť a vytláčať
pôvodné druhy rastlín. V parku rastie na viacerých miestach
predovšetkým v blízkosti potoka a pri ďalšom rozširovaní by
mohla negatívne pozmeniť celý ráz parku.
Okruh okolo jazierka sa nám postupne uzatvára. Medzi
kaštieľom a jazierkom sú vysadené smreky, smrekovce a orechy. Smrekovec opadavý (Larix decidua) je opadavý ihličnatý strom, ktorý rastie pôvodne aj v našich lesoch. Zrelé šišky

45

stupava_rocenka3.indd 45

4.12.2006, 19:41:01

príroda

Skupinka tisov neďaleko jazierka. Foto: Milan Greguš, 2006.

zostávajú na strome ešte dlho po vypadaní semien. Smrekovec
má veľmi kvalitné drevo s typickou červenou kresbou.
Pred vstupnou bránou vedúcou na malé nádvorie
kaštieľa si všimnime pekne tvarované kríky krušpána
vždyzeleného (Buxus sempervirens). Keďže krušpán
rastie veľmi pomaly, má mimoriadne tvrdé drevo, ktoré sa
v stredovekej kníhtlači používalo na drevoryty. Na pravej
strane brány stojí vysoký pajaseň žľaznatý (Ailanthus
altissima). Tento strom pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie

sa často vysádza v mestách, lebo veľmi dobre znáša imisiami
zaťažené prostredie. Jeho drobné belavé kvety vyrastajúce
v bohatých súkvetiach nepríjemne páchnu.
Na nádvorí kaštieľa rastú ďalšie pozoruhodné dreviny.
Tamariška francúzska (Tamarix gallica) je veľmi dekoratívny ker s drobnými bledoružovými kvetmi a s tenkými
prútovitými konármi, ktoré sú husto porastené malými
lístkami. Jeho domovinou je oblasť Stredozemného mora.
Nízka, široko rozložitá borievka netatová (Juniperus
Situačný plán vybraných
drevín v stupavskom parku:
1. sofora japonská
2. katalpa bignóniovitá
3. červenolistý buk lesný
4. skupina tisov obyčajných
5. gaštan jedlý
6. smrek pichľavý
7. previsnutý hrab obyčajný
8. jedľovec rôznolistý
9. jaseň štíhly
10. dub červený
11. lipa malolistá
12. cypruštek Lawsonov
13. platan západný
14. pohánkovec japonský
15. krušpán vždyzelený
16. pajaseň žľaznatý
17. tuja západná
18. tamariška francúzska
19. pagaštan konský
20. borievka netatová
21. duglaska tisolistá
22. platan západný
23. ginko dvojlaločné
Zakreslil: Mgr. Iveta Škodová,
Milan Greguš, 2006
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Zaujímavý kultivar hrabu obyčajného s dlhými ovisnutými
konármi. Foto: Milan Greguš, 2006.

Lipy, mohutné stromy boli od pradávna symbolom Slovanov.
Foto: Milan Greguš, 2006.

sabina) má okrem hustých drobných šupinovitých lístkov
na niektorých mladých vetvičkách vyvinuté aj ihlicovité
listy. Bobuľovité šištice sú čiernomodré. Celá rastlina je
prudko jedovatá vďaka obsahu sabinolu, ktorý je obsiahnutý
v silici tejto borievky. Tmavozelené kužeľovité tuje západné
(Thuja occidentalis) boli do Európy privezené zo Severnej
Ameriky a sú neodmysliteľnou súčasťou takmer každého
parku. Nádvoriu dominuje košatý pagaštan konský (Aesculus
hippocastanum), na ktorom v máji zakvitajú bohaté metliny
kvetov. Táto drevina pochádzajúca z Balkánskeho polostrova
sa s obľubou vysádzala do parkov a záhrad. Plody, ľudovo
nazývané gaštany, sú v zime vhodným doplnkom potravy
pre lesnú zver. Zlaté časy pagaštanov, žiaľ, už uplynuli. Často
podliehajú hubovým ochoreniam a najmä v poslednom desaťročí sú napádané larvami motýľa ploskáčika pagaštanového.
Stromy v parku i v „gaštanovej aleji“ sú do veľkej miery poškodené a mnohé preto museli byť radikálne orezané.
V zadnej časti parku za ohradeným areálom kaštieľa
je vysadených mnoho ďalších listnatých aj ihličnatých
stromov, spomedzi ktorých k najzaujímavejším patrí ginko
dvojlaločné (Ginkgo biloba). Rastie neďaleko futbalového
štadióna medzi malým jazierkom a potokom. Táto drevina
je považovaná za najstaršiu „žijúcu fosíliu“. Vyskytuje sa na
Zemi už takmer dvesto miliónov rokov. Jednotlivé stromy
sa môžu dožiť až dvetisíc rokov. Napriek tomu, že ginko
má ploché vejárovité listy, radí sa do jednej skupiny spolu
ihličnanmi.
V minulosti zdobili park aj ďalšie pozoruhodné dreviny.
V roku 1982 sa v parku nachádzalo celkom 34 exotických

druhov vysadených drevín.3 Patril k nim aj ľaliovník
tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera) s dekoratívnymi
veľkými žltými kvetmi. Mladý nekvitnúci strom s hrúbkou
kmeňa asi 8 cm rástol ešte pred niekoľkými rokmi v blízkosti
detského ihriska pri Zelenom dvore, ale pravdepodobne ho
pri úpravách parku vyrúbali. Možno sa vám na jar podarí
ešte objaviť v niektorom zákutí parku jeho prekrásne kvety,
ktoré by prezradili, kde sa ukrýva.
V súčasnosti sú viaceré stromy prestarnuté a je len otázkou
času, kedy začnú niektoré z nich postupne odumierať. Bola by
veľká škoda, keby takto dochádzalo k ochudobňovaniu druhového bohatstva drevín v parku. Bolo by potrebné zabezpečiť
výsadbu mladých stromov, predovšetkým exotických druhov
a prispieť tak k obnove a zachovaniu cenného dedičstva, ktoré
nám tu zanechali minulé generácie. Výstavbe ihrísk a hotelov
v odľahlejšej časti parku tiež padlo za obeť viacero stromov,
čo do veľkej miery poznačilo celkový ráz parku. Niekoľko statných stĺpovitých dubov len nedávno vyrúbali pri stavbe nového
futbalového ihriska s umelou trávou, hoci rástli len v jeho blízkosti. Keby tento trend ďalej pokračoval, z krásneho a rozsiahleho anglického parku s bohatstvom domácich a cudzokrajných
drevín by časom zostalo len bezvýznamné torzo.
Poznámky
1
Benčať F. – Tomaško, I.: Parkové a dendrologické objekty Západoslovenského kraja (Prehľad a stručná charakteristika). Bratislava, Krajské
stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti 1965, s. 19.
2
Větvička, V. – Matoušková, V.: Stromy a keře. Praha, Aventinum 1998, s. 267.
3
Benčať, F.: Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania. Bratislava, Veda, vydavateľstvo SAV 1982.
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