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 Úvod

● V roku 1935 bolo tretie číslo časopisu Výtvarná výchova venované 
bratislavskej Škole umeleckých remesiel – redigoval ho jej riaditeľ Josef 
Vydra. V časopise vyšiel aj programový manifest tejto školy nazvaný Ces-
tou XX. století. Na manifeste možno jednoznačne poznať vplyv Vydru, 
ktorý bol aj etnografom. Išlo o jasné definovanie hlavného kultúrneho 
problému prvorepublikového Slovenska. Dotýkal sa totiž nielen citlivej 
otázky pôsobenia Čechov na Slovensku, ale aj ľudáckej politickej myto-
lógie. Vyzýval Slovensko na modernizáciu; nepopieral krásu miznúceho 
sveta archaickej slovenskej dediny, ale vravel, že patrí do múzea, nie do 
školy, a myslel tým Školu umeleckých remesiel. Tvrdil, že:
 „...její opakování nemůže býti předmětem výchovy mládeže pro budoucnost — vždyť 
vede jen k minulosti! A minulost není předmětem Školy uměleckých řemesel; tato ško-
la musí vytvořiti nové formy, novou krásu podle nových funkcí životních dvacátého  
století!“1 
● Modernizácia Slovenska prebiehala prirodzene a samovoľne, neda-
la sa zastaviť. Činnosť Školy umeleckých remesiel bola však cieleným 
úsilím o jej urýchlenie. Preto som zvolil názov tohto dielu Vyzliekanie  
z kroja, ktoré však ani u samotných pedagógov ŠUR nebolo dôsledné. 
Nielen Fulla, ale ani Galanda sa zvyškov toho kroja celkom dôsledne ne-
zbavili a zrejme ani celkom nechceli. Ani mladí marxisti zo skupiny DAV 
celkom neprijali Marxovu poučku, že proletár nemá vlasť, keď sa spolu  
s ostatnými generačnými súpútnikmi prihlásili k existencii slovenské-
ho národa. A nestotožnili sa ani s oficiálnou ideou jednotného českoslo-
venského národa.
● Presne to pomenoval Iľja Erenburg v súvislosti s davistami: „V davis-
tickom nadšení Majakovským, teóriami LEF-u a moderným umením bolo čosi z roman-
tického rebelantstva – myslím, že nikde som nevidel toľko pripútanosti k ornamentu,  
k tradičným ľudovým krojom, ako na slovenskej dedine: roľníci si maľovali nielen pece, 
ale dokonca aj náhrobné kríže; a tu sa ich deti nadchýnali holým, rozumovo založeným  
a suchým konštruktivizmom.“2 
● Čitateľom tejto knihy sa možno bude zdať, že vzhľadom na tému, 
ktorou je úžitková grafika, začínam príliš zoširoka a príliš politicky. Na 
objasnenie všetkých premien, zvratov a z toho prameniacej vývojovej 
diskontinuity sa mi však zdá najvhodnejšie začať takto. Úžitková gra-
fika má už v názve obsiahnutý prvok použiteľnosti a širším kontextom 
najlepšie objasním, aká bola spoločenská, ale aj mocenská a politická 
objednávka jej služieb. 
● Témou tejto časti viacdielnej práce Úžitková grafika na Slovensku 
po roku 1918 je prienik avantgardných výtvarných smerov do sloven-
skej úžitkovej grafiky. Jej prejavy v podobe novej typografie, spojenia ty-
pografie a fotografie, tzv. typofoto, šírili ľavicoví intelektuáli z okruhu 
časopisu DAV Vladimír Clementis a Josef Rybák. Priradil sa k nim aj ná-
zorovo blízky mladý učiteľ na ŠUR Zdeněk Rossmann. Preto bude dobré 
ozrejmiť si dva základné pojmy, ktoré v textoch o umení medzivojnové-
ho obdobia dominujú: avantgarda a revolúcia. 
● Snažím sa ukázať celoživotné pôsobenie jednotlivých tvorcov v ob-
lasti úžitkovej grafiky, ich vývoj, náhle zvraty spôsobené politikou  
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a u niektorých aj tragiku ich osudu. Naznačím tiež súvislosti s ich ďal-
šou činnosťou, lebo to boli často mnohostranní tvorcovia. Už v predchá-
dzajúcej časti som nezatajoval ani nezjemňoval osudy a postoje umel-
cov, najmä ich vynútené sebapopretia, tzv. „názorové kotrmelce“. 
● „Každá modernosť je násilnícka. Neprosí o uprázdnené miesto, ale derie sa do života, 
ako sa patrí.“3 Tieto slová napísal Josef Rybák do slovenského čísla pražskej 
Typografie v roku 1932. Dá sa vystopovať určitá súvislosť (i keď nie ab-
solútne platná, lebo práve v Rybákovom prípade neplatí) medzi radikál-
nosťou revolucionárov a ich zväčša tragickým osudom. Známa pravda, 
že revolúcia požiera svoje deti, je staršia ako marxizmus. Až keď som 
priradil k sebe osudy významných obhajcov avantgardy, zarazilo ma, 
koľkí z nich skončili v komunistickom väzení. Každý umelec, čo prežil 
kruté časy vojny a päťdesiatych rokov 20. storočia, sa musel vyrovnať  
s tým, že stál pred tribunálom, ktorý ho vlastne súdil, aj keď formálne 
nebol oficiálnym súdom. Boli to tzv. preverovacie komisie, prijímacie 
komisie do zväzov a podobne. Navyše existovali rôzne neoficiálne čier-
ne listiny, kádrové posudky a z centra riadené diskreditačné kampane.  
A zdôrazňujem – pretože som to vo svojej praktickej činnosti za totality 
zažil – umelec bol neustále vystavovaný tlaku, aby s mocou spolupraco-
val. Ak priamo odmietol alebo sa kľučkovaním spolupráci vyhýbal, ne-
vyhol sa rôznemu stupňu diskriminácie. 
● Niektorí dôležití protagonisti tejto knihy boli poprednými šíriteľ-
mi avantgardného umenia a komunizmu zároveň. Začínali ako mladí 
nadšenci revolúcie a avantgardného umenia, boli nesporne talentovaní  
a nehrabali sa za okamžitým úspechom či ziskom. V niektorých kapi-
tolách predstavím bližšie aj nevýtvarníkov, najmä literátov, ak ich čin-
nosť pomôže osvetliť celkovú kultúrnu klímu doby a jej priemet do úžit-
kovej grafiky. Táto kniha hovorí aj o tom, v čom uspeli, kde sa, v dobrej 
snahe, tragicky mýlili, kde podľahli strachu a popreli sami seba a kedy 
trápne mravne zlyhali. Prejavilo sa to aj na ich diele, ktoré sa snažím 
dokumentovať a prezentovať v súvislostiach.
● V slovenskej kultúrnej histórii sa aj po roku 1990 málo reflektujú 
príčiny nástupu dogmatického socialistického realizmu, ktorý u nás 
zavládol po víťazstve komunistov v roku 1948. Neskôr sa teror päťdesia-
tych rokov vysvetľoval deformovaním pôvodne humanistických lenin-
ských kultúrnych princípov. Slovenský štát a vojna zabrzdili otváranie 
okien do Európy, avšak najtvrdší úder snahám o etablovanie moderného 
umenia zasadil práve spomínaný stalinský teror, uplatňovaný v kultúre  
s brutálnou dôslednosťou.
● Môj výskum neustále prebieha, a preto sa aj rozsah jednotlivých ka-
pitol mení. Výskum v prípade Školy umeleckých remesiel v poslednom 
čase veľmi pokročil. Zhromaždený materiál je obsiahlejší, ako sa zdalo 
pri začatí tejto práce, a tak som sa rozhodol jeden diel do zamýšľaného 
cyklu pridať a rozšíriť o tvorbu žiakov ŠUR a k nim priradím aj tvorbu 
grafikov košického kultúrneho okruhu. Tento diel sa venuje len pouká-
zaniu na vplyvy, ktoré pôsobili pri nástupe avantgardného umenia na 
Slovensku, vzniku Školy umeleckých remesiel a tvorbe jej kľúčových pe-
dagógov v oblasti úžitkovej grafiky. 

● ● ● „Davisti rojčili o industriálnej kráse 
a zároveň milovali pologramotných, avšak 
duchom šľachetných slovenských roľníkov, 
ktorí neprešli vyhňou kapitalizmu, mrza-
čiacou dušu. Práve v tom bol svojráz DAV-u, 
jeho ťažkosti. Aj keď Clementis vedel spievať 
pesničku o starom pastierovi, čo posledný raz 
ženie čriedu do hôr, alebo o Jánošíkovi, aj keď 
sa vedel nadchýnať krásou starého črpáka, 
neraz mi povedal, že žijem v ,mnohých  
idealistických omyloch‘ a že ku všetkému 
treba ,pristupovať marxisticky‘.“
Erenburg, Iľja: Ľudia, roky, život 3.
Bratislava : Tatran, 1966, s. 148.
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1    Výročná zpráva učňovských škôl a školy umeleckých remesiel v Bratislave 

1934 – 35.  

Bratislava : Správna komisia učňovských škôl a kuratória školy 

umeleckých remesiel, 1935, s. 2.
2    Erenburg, Iľja: Ľudia, roky, život, 3. 

Bratislava : Tatran, 1966, s. 151.
3    Rybák, Josef: Poznámky k modernej typografii. 

In Typografia, slovenské číslo, 1932, r. 39, č, 9, s. 148.

Karol Plicka (1894 – 1987)
Česko-slovenský etnograf, fotograf, hudobník, filmár  
a pedagóg, autor ilustračných fotografií v úvode aj na 
obálke. Plicka patril k mladým Čechom, ktorí po prevrate 
v roku 1918 prišli na Slovensko, aby mu pomohli. Príchod 
českej inteligencie na Slovensko kritizovali často najmä 
ľudáci. Plicka, Vydra, Vodrážka, ale i ďalší boli však pre 
slovenskú kultúru požehnaním. Typografi školy okru-
hu umeleckých remesiel okolo Zdeňka Rossmanna jeho 
fotografie často používali, aj keď Plicka Slovensko z kroja 
nevyzliekal, ale snažil sa zachytiť miznúcu krásu auten-
tického folklóru vo fotografiách a filme.
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 Introduction

● In 1935, the third issue of the journal Výtvarná výchova (Art Education) 
was devoted to the Bratislava School of Arts and Crafts and edited by its director 
Josef Vydra. It included the programme manifesto of the school with the title: 
Ge Way of the 20th Century. xe influence of the editor, who was also an 
ethnographer, can be felt in the manifesto. It presents a clear definition of the 
main cultural problem of Slovakia in the First Republic. He challenged Slovakia 
to modernise. While he did not deny the beauty of the vanishing world of the 
archaic Slovak village, he said that it belonged to the museum not to the school.
● xe modernisation of Slovakia was happening naturally and spontaneous-
ly. It could not be stopped. However, the activity of the School of Arts and Crafts 
represented the most consistent e{ort to accelerate the process. xerefore,  
I chose to give this work the title: Taking oL Traditional Clothes. However, the 
teachers at the school were not consistent in this direction. xe young Marxists 
from the DAV group did not entirely accept Marx’s teaching that the proletar-
ian has no homeland. Together with other members of their generation they 
proclaimed the existence of the Slovak nation, and did not identify with the 
o}cial idea of a united Czechoslovak nation.
● xe theme of this part of the series Graphic Design in Slovakia after 1918 
is the penetration of avant-garde creative impulses into Slovak graphic de-
sign. xeir expressions in the form of new typography and photography, the 
so-called typophoto, were spread by leftist intellectuals from the circle of the 
journal DAV such as Vladimír Clementis and Josef Rybák. xey were joined by 
the young teacher at the School of Arts and Crafts Zdeněk Rossmann who held 
similar views. xerefore, we should acquaint ourselves with two basic terms, 
which dominate in the texts about the art of the inter-war period: avant-garde 
and revolution.
● I will endeavour to present the lifelong activity of individual creators in the 
field of graphic design, their development, their sudden turns for political rea-
sons and in some cases tragic results. I will also point out the connection with 
their further creative work and activity, since they were often versatile artists. 
Even in the first part: Modernity of Tradition I did not conceal or soften the 
destinies and views of the artists, especially their forced self-denial, their so-
called “view somersaults”.
● Some important protagonists of this book were leading promoters of 
avant-garde art and of communism at the same time. xey started as young 
enthusiasts for revolution and avant-garde art, they were undoubtedly talent-
ed, but did not achieve immediate success and profit. In some chapters, I also 
give closer attention to non-artists, especially writers, if their activity helps 
to explain the overall cultural climate of the time and its reflection in graphic 
design. xis book speaks both about their successes and about their tragic mis-
takes, where they succumbed to fear and denied themselves and when they em-
barrassingly and morally failed. xis was also reflected in their works, which I 
will try to document and present in their contexts.

● ● ● „Pri našom stole sedeli mladí 
slovenskí spisovatelia. Vypytovali sa ma na 
Majakovského, na konštruktivizmus, na 
industrializáciu Sovietskeho sväzu, na to, 
čo momentálne robí Ejzenštejn, Mejerchold, 
Tatlin. Clementis rozprával o víťazstve mar-
xizmu, ale potom zrazu zanôtil pieseň  
o zbojníkovi Jánošíkovi, ktorý bohatým bral  
a nazbíjané bohatstvo rozdával bedači. Všet-
ci sa pridali. Clementis s úsmevom, v ktorom 
som cítil pokoru i hrdosť, povedal: ,Takí sme 
my, Slováci‘...“
Erenburg, Iľja: Ľudia, roky, život 3.
Bratislava : Tatran, 1966, s. 151.
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● Avantgarda znamená predvoj. Počas vojenského ťaženia pri prenika-
ní na územie nepriateľa ide pred hlavným vojom. V dvadsiatom storočí 
prenikla vojenská terminológia aj do umenia. V umení sa prekračujú 
hranice a prebiehajú výboje.
● Moderní umelci sami seba taktiež považovali za avantgardu. Tradíciu 
odmietali, estetické normy minulosti považovali za prekonané a prežité. 
Radi používali radikálny slovník, vo svojich deklaráciách, manifestoch 
a podobných dokumentoch hovorili o minulom umení ako o prehnitom, 
zapáchajúcom, plesnivom, najčastejšie ako o mŕtvom a dôrazne požado-
vali odstránenie jeho mŕtvoly. Realizovali revolúciu v umení, boli radi-
kálni, v programe nemali žiadnu úctu k minulosti. Z nej si vyberali len 
tie umelecké prejavy, ktoré boli vo svojej dobe podobne radikálne ako ona.  
Inklinovali k anarchii, požadovali sociálne oslobodenie a v určitých prin-
cípoch sa stotožňovali s komunistickým variantom sociálnej revolúcie.
● V tejto revolúcii išlo o víťazstvo svetového proletariátu nad silami 
reakcie, o odstránenie kapitalistického spoločenského poriadku, od-
stránenie vykorisťovania človeka človekom a o beztriednu spoločnosť. 
Prechodnou fázou k radostnej vízii šťastných zajtrajškov mala byť diktatúra 
proletariátu, ktorá odstráni vládnuce triedy minulosti a zavedie nový 
poriadok. Diktatúra boľševického centra sa prehlásila za diktatúru pro-
letariátu. Lenin označil komunistickú stranu za avantgardu proletariá-
tu. V praxi zaviedol vodcovský princíp – tzv. vodca svetového proletariátu sa 
stal neobmedzeným vládcom v ním ovládanom teritóriu. V medzivoj-
novom období boli len dvaja vodcovia svetového proletariátu:  Vladimír Iljič 
Lenin a po jeho smrti Jozef Vissarionovič Stalin.
● Slovo revolúcia však nepatrí len do slovníka marxizmu, na revolúciu 
sa odvolávali aj vodcovia iných totalitných režimov. A svoju cestu k moci 
označovali tiež za revolúciu. Na Mussoliniho stranu sa po jeho víťazstve 
pridali niektorí talianski futuristi, bol to však ojedinelý prípad. Adolf 
Hitler umeleckú avantgardu zúrivo nenávidel a jej prenasledovanie mal 
v programe. Boli aj umelci, ktorí mu slúžili a sami popreli svoju avant-
gardnú minulosť, väčšina umeleckej avantgardy však inklinovala k ľa-
vici a pred Hitlerom utekala do emigrácie. Ani mladé Československo 
sa revolučným náladám a často aj nadužívaniu tohto slova nevyhlo. To-
máš G. Masaryk nazval dielo o svojej činnosti počas prvej svetovej vojne 
Svetová revolúcia. A neskôr za komunistickej totality hlásali českoslo-
venskí komunisti heslo „Keby nebolo Veľkej októbrovej revolúcie, nebolo by ani Čes-
koslovenska!“ Je to sporné tvrdenie, nevieme, čo by bolo. Pravdepodobne 
by sa v dvadsiatom storočí menej vraždilo, ale ani to nemôžeme tvrdiť  
s istotou. 
● Revolučné pohyby vyvolané svetovou vojnou však na náš vývoj vplý-
vali podstatne. Avantgardné umenie vznikalo už aj pred vojnou, a to aj 
v Čechách, ktoré neboli v centre kultúrneho vývoja, ale ani na jeho pe-
riférii. Vzhľadom na tradičné väzby slovenskej kultúry na českú preni-
kal vplyv moderny na Slovensko najmä odtiaľ. Nemožno však obísť ani 
západné vplyvy, najmä vplyv nemeckej kultúry, ktorý bol počas obdo-
bia Weimarskej republiky veľmi silný; dominoval v ňom príklad slávnej 
avantgardnej školy Bauhaus. Mnoho českých, ale i nemeckých avant-
gardných tvorcov sledovalo vývoj v porevolučnom Rusku so sympatiami 

1 • Adolf Stehno: obálka časopisu • magazine 
cover

Typografia, 1936
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a hlásilo sa k nemu. Boli očarení prudkým porevolučným vzostupom 
ruského umenia. Jeho vplyv bol nepopierateľný aj v prostredí bratislav- 
skej Školy umeleckých remesiel. Reálny vývoj však približne v rovnakom 
čase v Nemecku aj v Rusku smeroval k potlačeniu moderny. Tento ne-
priaznivý vývoj zasiahol i slovenskú kultúru. 
● V dlhom, takmer polstoročnom období zažívalo slovenské umenie 
veľmi nepriaznivé, menej priaznivé, ale i nádejné obdobia. Prebiehal 
však aj neoficiálny vývoj. Totalitná moc ho niekedy tvrdo prenasledova-
la, inokedy len trpela. 
● Šíritelia moderny na Slovensku to nemali ľahké nikdy. Ich osudy boli 
ťažké, niekedy doslova tragické. Paradoxne práve avantgarní komunisti 
trpeli za komunizmu najviac. Fascinujúci príbeh nástupu avantgardy je 
témou tejto knihy.

3 • El Lisickij: politický plagát • political poster
Červeným klinom bi bielych • Beat the Whites with a Red Wedge, 1920

2 • Zdeněk Rossmann ( jeho okruh? • his circle ?): 
obálka brožúry • brochure cover
Elo Šándor: Skúsenosti z ciest po SSSR • Experience 
from Travels across the Soviet Union, 1936
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● Avant-garde means vanguard. During military action, it penetrates into 
enemy territory before the main attack. In the 20th century military termi-
nology also penetrated into art. In art the avant-garde crosses boundaries and 
carries on the attack.
● Modern artists regarded themselves as the avant-garde. xey rejected tra-
dition, considering the aesthetic norms of the past to be antiquated and worn 
out. xey carried out a revolution in art, they were radical. xeir programme 
showed no respect for the past. xey took from it only those artistic expressions 
that were just as radical in their time as they were. xey inclined to anarchy, 
they demanded social liberation and in some principles identified with the 
communist variant of social revolution.
● xe transitional phase to the happy communist vision of the bright future 
had to be the dictatorship of the proletariat, which would remove the ruling 
classes of the past and introduce the new order. xe dictatorship of the Bol-
shevik centre proclaimed itself to be the dictatorship of the proletariat. Lenin 
declared that the Communist Party was the avant-garde of the proletariat. In 
practice, he introduced the leadership principle: the so-called Leader of the 
World Proletariat became the absolute ruler of the territory controlled by him. 
In the interwar period, there were only two Leaders of the World Proletariat: 
Vladimir Ilyich Lenin and Jozef Vissarionovich Stalin.
● However, the word “revolution” did not belong only to the vocabulary of 
Marxism. xe leaders of other totalitarian regimes also called for revolution. 
xey also described their path to power as revolution. Some Italian Futurists 
joined Mussolini’s party after his victory, but they were an exceptional case. 
Adolf Hitler intensely hated the avant-garde artists and included persecution 
of them in his programme. He also found artists, who served him and denied 
their avant-garde past. However, the majority of the avant-garde inclined to 
the left and fled from Hitler into exile.
● xe revolutionary movements provoked by the world war also substantially 
influenced our development. Avant-garde art originated even before the war, 
when it also appeared in the Czech Lands, which were not in the centre of cul-
tural development, but were not peripheral either. As a result of the traditional 
ties of Slovak culture with the Czech Lands, the influence of Modernism pen-
etrated into Slovakia mainly from there. However, it is impossible to ignore 
Western influence, especially that of German culture. It was very strong in the 
time of the Weimar Republic, with the famous avant-garde Bauhaus school 
playing a dominant role. Many Czech and German avant-garde artists followed 
developments in post-revolutionary Russia with sympathy and declared their 
support. xey were enchanted with the rapid development of Russian art af-
ter the revolution. Its influence was also undeniable in the environment of the 
Bratislava School of Arts and Crafts. However, at around this time, the real de-
velopment in both Germany and Russia was directed towards the suppression 
of Modernism. xis unfavourable development also a{ected Slovak culture.
● xe promoters of Modernism in Slovakia never had it easy. xeir fates were 
hard, sometimes literally tragic. Paradoxically, it was the avant-garde commu-
nists who su{ered most under communism, but that is the theme of another 
part of my work.

4 • Antonín Jero: obálka knihy • book cover
F. Iljinský: Koniec slávy Petrohradu • End 
of the Glory of Saint Petersburg, 1928

5 • Vilém Ambrozi: plagát • poster
Leninova tryzna • In Commemoration of Lenin, 1928

● ● ● Zásady modernej typografie 
šíril medzi typografmi časopis 
Typografia, kde často publikoval 
Karel Teige, ale aj väčšina 
kultúrnych časopisov. Prím hral 
Teigeho RED, ďalej Václavkov Index, 
ktorý upravoval Zdeněk Rossmann, 
a na Slovensku Slovenská Grafia. 
Mladí typografi  Antonín Jero, Vilém 
Ambrozi, Adolf Stehno, Stanislav 
Maršo a ďalší tieto zásady prijali  
a rozvíjali v praxi. V súdobom vývoji 
boli zorientovaní. České odborné 
prostredie malo v tom čase vysokú 
úroveň.


