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Kniha ako pocta architektovi
Jana Pohaničová

Komplexná výpoveď o  osobnosti, die-
le a  dobe architekta Dušana Samuela 
Jurkoviča (1868 – 1947) – aj takto by 
sa dala stručne charakterizovať naj-
novšia monografi a Dany Bořutovej, 
ktorá sa objavila na pultoch našich 
kníhkupectiev na sklonku roka 2010. 
Jej autorka využila nebývalú príležitosť 
na poli osobnostnej umeleckohistoric-
kej literatúry k tomu, aby sa s dielom 
velikána a azda najvýznamnejšej osob-
nosti našej architektúry stretla symbo-
licky aj po druhýkrát. 

Už roku 1929 vychádza prvá práca 
o Jurkovičovom živote a diele vôbec, no 
jej autor, profesor dejín umenia na bra-
tislavskej univerzite František Žákavec, 
ktorý monografi u napísal ešte počas 
architektovho života, nemohol v  celej 
šírke postihnúť všetky etapy jeho tvo-
rivej činnosti. Neskôr sa viacerí autori 
z  rôzneho uhla pohľadu a  s  rozličnou 
mierou podrobnosti venovali tejto vý-
znamnej osobnosti, ale iba parciálne 
– ako súčasť iných veľkých tém, naj-
mä moderných dejín našej architektú-
ry, a ojedinele aj 19. storočia. Až roku 
1993 prichádza s prvým, a hneď šírkou 
i hĺbkou záberu jedinečným spracova-
ním osobnostnej témy Dana Bořutová. 
Už túto jej prvú knihu Dušan Samo 
Jurkovič – Osobnosť a dielo (1993, vy-
davateľstvo Pallas) možno pre spome-
nuté kvality jednoznačne zaradiť k naj-
významnejším počinom slovenskej 
umenovednej literatúry takéhoto za-
merania. Logicky sa tak natíska otázka, 
či vôbec a ako možno túto kvalitu opa-
kovane dosiahnuť, ba i prekročiť.

Avšak úctyhodných tristoosemde-
siatdva strán textu poslednej monogra-
fi e prostého názvu Architekt Jurkovič 
(2009, vydavateľstvo Slovart) z  pera 
tej istej autorky, s výpravnou fotogra-
fi ckou a  grafi ckou dokumentáciou, to 
všetko doplnené sprievodnými textami 
o atmosfére doby, o architektovi a ľu-
ďoch, ktorí ho obklopovali, opierajúc 
sa o  bohatý poznámkový aparát, ne-
nechajú nikoho na pochybách, že Dana 
Bořutová kvalitatívnu métu vedeckej 
monografi e osobnostného rázu opäť 

naplnila mierou vrchovatou. Náročne 
a precízne – tak ako sme u nej už zvyk-
nutí, vydajúc svedectvo aj o  vlastnej 
systematickej a  dlhodobej práci, zú-
ročiac tak  stovky hodín, strávených 
v archívoch nad sústredeným štúdiom 
architektovej pozostalosti a iných pra-
meňov. Výsledkom sa stala mimoriad-
ne kultivovaná a hĺbková sonda do ži-
vota a  diela jednotlivca – osobnosti 
európskeho formátu, prinášajúca záro-
veň aj obraz o dobe, v ktorej žil, a ktorá 
ho permanentne formovala. 

Postupne, chronologicky nás autor-
ka sprevádza celým životom a tvorbou 
Dušana Jurkoviča. Pred čitateľom tak 
defi lujú rozmanité impulzy, pohnútky 
a okolnosti vplyvov, udalosti i konkrét-
ne osobnosti, ktoré vstúpili do dialógu 
s architektom – doma aj na európskej 
scéne. Životný a  tvorivý príbeh archi-
tekta tu plynie pod drobnohľadom 
rozmanito nastavenej optiky kontex-
tov a súvislostí či opisov a hodnotení 
jednotlivých architektonických diel, 
s prehľadom zasadených do širších eu-
rópskych súvislostí. Nestráca sa však 
ani ľudská rovina tohto príbehu, za-
znamenávajúca architektove pocity, 
zmýšľanie, nálady či rodinnú atmosfé-
ru – blízkych, priateľov a kolegov, ktorí 
spoluvytvárali jeho osobnosť a podne-
covali obdivuhodný tvorivý potenciál.

Jednotlivé kapitoly: Počiatky, Od 
národopisu k  architektúre, Architekt 
na križovatke, Novými cestami, Odkaz 
vojnových rokov, Duch slobody a V tie-
ni druhej vojny – už svojimi výstižný-
mi názvami reagujú na architektove 
míľniky – detstvom, rodinou a rodným 
krajom počnúc cez obdobie hľadania 
vo víre viacerých prúdov doby, keď sa 
neraz ocitol na rázcestí, aby sa napo-
kon predsa odvážne vybral svojskou 
a  jedinečnou cestou, ktorú poznačilo 
nadšenie slobody, ale aj tiene vojny. 

Autorkina obdivuhodná vníma-
vosť k  týmto mnohorakým podnetom 
či štýlovým premenám od národopi-
su, prameňov ľudovej architektúry, 
historizmov cez  secesiu až k  moderne 
a  funkcionalizmu dovolila preniknúť 

aj k  najvnútornejším impulzom a  po-
hnútkam jeho tvorby. Jej korene sú sil-
no ukotvené v tradícii a národno-budi-
teľskom cítení architekta, no nájdeme 
v  nej aj jemné odtiene  lyrizmu, vizio-
nárstvo a  racionalizmus, sociálne cí-
tenie či modernosť, nechýba citlivé 
vnímanie „genia loci“ či pokora a úcta 
ku kultúrnemu dedičstvu aj  ochrane 
pamiatok. 

To, čo však odlišuje Bořutovej po-
slednú monografi u od tej predchádza-
júcej, rovnako komplexnej, je azda väč-
ší dôraz kladený na Jurkovičovu tvorbu 
medzi dvoma vojnami, keď autorka 
predkladá čitateľovi doteraz málo pub-
likované súvislosti a často nedocenené 
realizácie, projekty i  vízie z  tohto ob-
dobia. Jeho fenoménmi sa stali typi-
zácia, štandardizácia, progresívne spô-
soby stavania či  priekopnícke modely 
minimálneho bývania, rezonujúce vo 
viacerých prácach. Rovnocennosť a zre-
losť architektonickej výpovede v  rám-
ci jednotlivých tvorivých období je tak 
zrejmá a vzácne vyvážená.

Ešte jeden faktor dopomohol au-
torke k väčšej výpovednosti témy. Stali 
sa ním sprievodné texty na margách 
v  rámci jednotlivých kapitol, tvoria-
ce akýsi druhý plán dejovej línie a  jej 
vnímania. Pomohli dopovedať nevy-
povedané, rozkrývať hlbšie kontexty, 
osvetľovať rôzne vplyvy a vzájomné sú-
vislosti – to všetko na pozadí širšieho 
diania doma i v Európe. 

Bořutovej kniha nás však núti aj 
uvažovať a  zamyslieť sa nad posol-
stvom architekta nasledujúcim gene-
ráciám. Jurkovičov zašifrovaný a mno-
hovrstevnatý odkaz hľadá v  závere aj 
sama autorka v jeho predstave: „ …ar-
chitektúry v službách ľudu – architektú-
ry užitočnej svojím materiálnym posla-
ním, no zároveň architektúry tlmočiacej 
posolstvo, architektúry ako prostriedku 
povzbudenia národnej hrdosti a vzdelá-
vania ľudu“, lebo: „…ako človek vzde-
laný a tvorivý cítil povinnosť rozdávať 
svoje poznanie a schopnosti, pomáhať 
slabším, vzdelávať, šíriť a  rozvíjať ná-
rodnú kultúru.“ (s. 346) Alebo je snáď 

jeho krédo zašifrované v tom, že po celý 
život: „hľadal svoju vieru a  nábožen-
stvo aj vo veci tvorenia“, pretože „súhrn 
týchto tvorí štýl života“? (tamže) 

Tak či onak z  pohľadu dnešných 
čias je Jurkovič už súčasťou minulos-
ti, z  ktorej sa nám prihovára svojím 
odkazom a  je len na nás, aby sme to-
muto posolstvu architekta aj prostred-
níctvom knihy porozumeli, veď – ako 
konštatuje autorka: „každá nová prí-
tomnosť, nová generácia sa s minulos-
ťou vyrovnáva po svojom – dúfajme…“ 
(s. 346) 
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Hoci od jej vzniku ubehlo už viac ako storočie, mo-
derna je stále zdrojom inšpirácie pre veľkú skupinu 
architektov a  jej odkaz bude živý, pokiaľ bude exis-
tovať ľudstvo samo. Protiklad ornamentálnej his-
torizujúcej architektúre, odpoveď na technologické 
pokroky v  oblasti výskumu stavebných materiálov 
– to sú dva základné prívlastky, ktoré mi v súvislos-
ti s modernou napadnú ako prvé. A Le Corbusier – 
to nie je prívlastok, to je moderna samotná – rov-
nako ako Walter Gropius, Mies van der Rohe, Frank 
Lloyd Wright a ďalší dávno zosnulí velikáni svetovej 
architektúry. Odkedy prišiel Le Corbusier so svojou 
ideou vily Dom-Ino, už uplynulo vyše 95 rokov. Prečo 
je teda aj v súčasnosti vplyv moderny taký silný, že 
niektoré typologické druhy sa stavajú – takmer bez-
výhradne – v jej duchu? Je snáď moderna dokonalosť 
samotná? 

Nechystám sa tu obhajovať historizmus – minu-
losť je predsa minulosť a minulosťou by aj mala zo-
stať; práve preto ma prítomnosť moderny v súčasnej 
tvorbe trochu zaráža.

Pri kritike slohu ako celku by sa malo začať pekne 
od základov. So svojou koncepciou Maison Dom-Ino 
vyrukoval Le Corbusier v  roku 1914. Hoci boli stav-
by v  duchu moderny realizované aj skôr, táto kon-
štrukcia v  čistej podobe sa okamžite stala pilierom 
jej fi lozofi e. Ako ju môže vôbec niekto považovať za 
architektúru? Je niekde takáto stavba reálne posta-
vená? A ak náhodou aj je, býva v nej niekto? Chceli 
by ste v  takom dome bývať? Veď predsa nemá ob-
vodový plášť! Pôvodom britský teoretik a  kritik ar-
chitektúry Colin Rowe tvrdí, že ide len o všeobecný 
priestorový diagram. Naopak, americký architekt 
Peter Eisenman Dom-Ino obhajuje vo svojej puristic-
kej forme tým, že okná a dvere nie sú nevyhnutným 
predpokladom „architektúry“, keďže nie všetky budo-
vy s oknami a dverami sú naozaj architektúrou. Ako 
môže byť architektúrou niečo, čo je prakticky nevyu-
žiteľné? V tom prípade ide skôr o sochu a socha nie je 
architektúra, ako povedal ďalší významný architekt, 
na meno ktorého si, žiaľ, nespomeniem… Pán Rowe 
sa o Dom-Ine taktiež vyjadril, že „v sústredenej ener-
gii pár jednoduchých výrazov sú obsiahnuté tvrdenia, 
ktoré na najbližších 25 rokov podmieňujú ďalší vývoj 
architektúry“. A je to smutný fakt, lebo bol pravdivý 
(a platilo to nielen 25 rokov). 

Keď slávni americkí historici a  teoretici Phillip 
Johnson a  Henry-Russel Hitchcock v  roku 1932 
usporiadali v  newyorskom Múzeu moderných ume-
ní medzinárodnú výstavu modernej architektúry, vy-
zeralo to ešte nevinne. Potom však táto dvojica na 
základe tejto exhibície defi novala základy nového 

tzv. „medzinárodného slohu“ a  to už nebolo dobre. 
Medzinárodný sloh sa najmä vďaka cestovateľským 
chúťkam pionierov moderny rozniesol po celom sve-
te ako pandémia a začal dusiť prirodzený vývoj archi-
tektúry. V Európe bolo výnimkou azda len Nemecko, 
odkiaľ začali modernisti sústredení v  Bauhaus-e 
a Deutsche Werkbund-e v tridsiatych rokoch utekať 
pred nacistami. Isteže, kritizovať niečo len na základe 
globálnej dominantnosti nie je dvakrát racionálne, 
hoci je to do značnej miery pochopiteľné. Napríklad 
také americké „šírenie demokracie“ – funguje už od 
kórejskej vojny na rôznych miestach, no po určitom 
čase sa vojna skončí. Moderná architektúra však pre-
trváva po svojom postavení oveľa dlhšie.

Moderna nabáda k  jednoduchosti a  pravouh-
lej frigidite, protežuje betón, oceľ a sklo ako jediné 
súce materiály (s občasným použitím tehál). Ťažko 
kritizovať ľudí aktívnych v dvadsiatych a tridsiatych 
rokoch 20. storočia za to, že vďaka ich vplyvu sa po 
svete rozšírili ekologicky najviac škodlivé stavebné 
materiály, pretože vtedy sa ešte nevedelo o  zhub-
nom vplyve výroby cementu na zemskú atmosféru. 
Môžeme sa do nich obuť preto, že zo scény postup-
ne vytlačili tradičné materiály a voľky-nevoľky svetu 
nanútili svoju víziu stavebníctva. Víziu, v ktorej síce 
prevláda pre ľudí priam neprirodzená voľnosť v dis-
pozícii, na druhej strane je to však vízia budov, ktoré 
masy polopatisticky pomenúvajú ako „škatule s ok-
nami“ (v prípade Adolfa Loosa aj bez okien). Moderna 
mala byť slohom pre mesto (lebo na vidiek sa neho-
dila) a na ostatné obyvateľstvo myslela len pramálo. 
Vďaka jednoduchosti vo formách a tvaroch malo ísť 
o  ľahko skonštruovateľné stavby a  predpokladal sa 
vysoký stupeň prefabrikácie. Malo to byť bývanie pre 
masy. Cenovo dostupné pre nižšie platové triedy oby-
vateľstva. Bolo to tak? 

Dobrým príkladom toho, že nie, je projekt výstavy 
21 domov vo Weissenhofsiedlung v Stuttgarte, ktorý 
rozbehol v roku 1927 Ludwig Mies van der Rohe. Ten 
prizval k  spolupráci najväčšie nemecké esá z  bran-
dže (medzi inými Behrensa, Gropia, Hilberseimera 
či Tautovcov) plus zahraničných hostí Le Corbusiera 
s  Jeanneretom, Bourgeoisa a  J.J.P. Ouda. Niektoré 
z budov boli bytové domy, niekoľko z nich bolo tera-
sovitých. Úroveň prefabrikácie bola skutočne veľmi 
dobrá, všetkých 21 domov sa podarilo postaviť za 5 
mesiacov, avšak z fi nančnej stránky sa o dostupnos-
ti pre širokú verejnosť vôbec nedalo hovoriť. Navyše, 
budovy mali väčšinu znakov spoločných – ploché 
strechy s  terasami, otvorený vnútorný priestor, ho-
rizontálne pásy okien, zjednodušené fasády. Akoby 
ani to nebolo dosť – devätnásť budov z dvadsaťjeden 

bolo bielych. Keď sa niektorí z architektov (a boli to 
presne traja zo šestnástich) chceli od ostatných od-
líšiť, použili na svojich stavbách zaoblené steny so 
štvrťkruhovým pôdorysom. Kam sa podela fantázia? 
Napríklad taká, akú preukázal americký modernista 
Frank Lloyd Wright pri návrhu Guggenheimovho mú-
zea v New Yorku. Alebo pri Falling Water House alias 
Kauff manovej vile. To však nie sú príklady modernis-
tických budov. Moderna je iná. Potláča rozmach tvo-
rivosti a vtesnáva ju do pravouhlej siete poprepicho-
vanej stĺpmi. Alebo občas aj stenami. 

Príspevok bol napísaný ako esej k  predmetu Trendy 
modernej architektúry a urbanizmu. 
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