100 rokov
divadla v Kovačici

1914 – 2014

100

ROKOV DIVADLA
V KOVAČICI

KOVAČICA
2014

P R E D S L O V

P

rešlo sto rokov od prvého divadelného predstavenia v slovenskej reči v Kovačici. Či sa aj predtým hrávalo divadlo po slovensky, nevieme. V Dejinách
Kovačice Jozefa Farkaša je zaznamenané, že školské deti hrali divadelné
predstavenia po maďarsky. Ale vďaka zachovanej fotografii a textu padinského
učiteľa Alberta Martiša v časopise Dolnozemský Slovák, v marcovom čísle z roku
1914, presne vieme, že 22. februára 1914. roku v krčme Jozefa Jarmockého v Kovačici bola predvedená divadelná hra Kubo od Jozefa Hollého.
V obsiahlom texte Alberta Martiša sa okrem iného uvádza: „Že návšteva bude
valná o tom sme vedeli už 19. febr., keď miesta na sedenie všetky boly rozobrané,
ale sme sa obávali, že naši mladí ochotníci dostanú lampovú zimnicu, ale nás
všetkých prekvapili, lebo bez chyby predniesli svoje úlohy. Počuli sme poznámku:
Veď títo mladí ľudia hrajú tak, ako by sa už 10 rokov na doskách javiska obracali,
mnohí rozmaznanci mestskými divadlami boli úplne spokojní s hrou, veselá nálada
a tlieskanie boli znaky spokojnosti.”
Od týchto začiatkov kovačické divadlo bolo nielen otázkou kultúry, ale aj
národneho bytia a národného povedomia. V ťažkých pomeroch národnostného,
sociálneho a kultúrneho útlaku na začiatku 20. storočia predstavenie Kubo malo
veľký význam pre kovačický ľud. Iba sedem rokov po chýrečnom Kovačickom
procese, keď 97 cirkevníkov bolo obžalovaných, že znemožnili maďarské bohoslužby v evanjelickom kostole, remeselnícko-sedliacka mládež sa rozhodla urobiť
divadelné predstavenie po slovensky. Bol to prejav kolektívneho rozhodnutia
zachovať si svoj jazyk, kultúru, svojbytnosť, rozhodnutia predĺžiť boj proti tomu,
čo tú svojbytnosť ohrozuje.
Ochotnícke divadlo v Kovačici vo svojich storočných dejinách malo pre kultúru svojho prostredia veľký význam, lebo popri estetickej malo i etickú, zábavnú,
výchovnú ba aj politickú funkciu. Divadlo je kolektívne umenie, predstavenie je
spoločné dielo viacerých tvorcov – dramatika, režiséra, hercov, zvukárov, technikov,
inšpicientov. Okrem prednesu textu, divadelnou zložkou je i výtvarné umenie,
hudba, architektúra. Práve preto je divadelná činnosť a vytvárania divadelných
predstavení veľmi vážna a komplexná práca.
Zo zachovaných dokumentov vieme, že v minulosti divadelné predstavenia
v Kovačici robili mnohé združenia: Remeselnícky spolok, Sokolská jednota, Hasičský spolok, Ženský spolok, Čítací spolok Pokrok, Poľnohospodárske družstvo
Budúcnosť, Poľnohospodárske družstvo Michal Toman, poľnohospodárske družstvo
Jednota, Športový klub Slávia, Klub študujúcej mládeže, Mládežnicka organizácia,
Stredná ekonomická škola, neúplné gymnázium, gymnázium Mihajla Pupina,
Základna škola Mladých pokolení a od roku 1958 Dom kultúry 3. októbra.
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Kovačicke divadlo sa môže pochváliť bohatou a úspešnou činnosťou. Povšimnutiahodné je to, že kovačickí ochotníci účinkovali na pokrajinských, republikových
festivaloch a prehliadkach, na festivale v Trebinji, kde sa zoskupovali najlepšie
ochotnícke divadelné súbory z (dnes bývalej) Juhoslávie, úspešne vystupovali
na prestížnom festivale Scénická žatva v Martine a na mnohých iných festivaloch
doma a v zahraničí.
Úspešna činnosť divadla prispela i k získaniu vysokých uznaní pre Dom
kultúry 3. októbra v Kovačici - dostal Sedmojúlovú odmenu roku 1963, Iskru
kultúry roku 1974, Cenu Heroja Pinkiho v roku 1979, Vukovu cenu v roku 1979,
Októbrovú cena Obce Kovačica v roku 1980 a iné…
Sto rokov je značná doba v dejinách každého národa. Sté výročie divadla je
významnou udalosťou v každom divadelnom súbore a preto si teraz pripomíname
tie minulé časy, keď si horlivosťou a snaživosťou naši predkovia postavili základy
divadla a storočná pamiatka venovaná týmto začiatkom nás zaväzuje, aby sme si
posvietili na tie zašlé časy, často nespravodlivo zabúdané. Touto knihou, reali
zovanou výstavou fotodokumentov a ďalšími manifestáciami v jubilejnom roku
chceme od zabudnutia zachovať zašlé divadelné časy Kovačice.
Končí sa prvých sto rokov divadla a začína sa ďalšie storočie...
Niet dôvodov, aby sme neboli optimisti, aby sme neverili, že divadlo vyhrá
súboj s televíziou a počítačmi, že tí, ktorí prevezmú štafetu kovačickeho divadla aj
naďalej budú robiť také úspešné predstavenia ako čo boli Kubo, Pekná nová maľovaná kolíska, Ženba, Jelizaveta B, Marat Sad, Guľkári, Satiry, V krkavčej klietke,
Stroskotanci, Rodinné príbehy...
Netreba sa báť budúcnosti, ak sa aj naďalej divadelné umenie bude sústavne
pestovať na základnej škole a na gymnáziu, ak tí mladi herci predĺžia divadelnú
činnosť aj medzi dospelými ako svieža krv, ak sa dlhšie zdržia v divadle tí, čo teraz
hrajú, ak sa vrátia tí, čo ešte majú čo povedať, ak sa trochu viac bude dbať o zachovanie dobovej i aktuálnej dokumentácie a divadelného fundusu. Potom nemusíme
mať obavy, že aj nasledujúce storočné obdobie nebude také úspešne ako predošlé.
Touto knihou čiže zborníkom prác jednoducho pomenovaným Sto rokov
divadla v Kovačici vyjadrujeme veľkú vďaku tým, ktorí v minulom storočí dali
svoj príspevok k realizácii mnohých divadelných projektov. Máme nádej, že sme
na nikoho z tých horlivých divadelných zanietencov nezabudli.
Vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkým tým obetavým, skromným ľuďom, hercom, režisérom, inšpicientom, šepkárom, technikom svetla, zvukárom, maskérom,
ale aj podporovateľom, donátorom a pravdaže divákom, ktorí nešetrili potlesky
a úprimné komentáre, čo vždy hercom a celému divadelnému súboru dávalo
vzpruhu do ďalšej práce a bolo odmenou za ich výkony a vynaložené úsilie.
Pavel Jonáš, predseda divadla, august 2014
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Ochotnícke, divadelné
predstavenie v Kovačici dňa
22. februára 1914.

M

y Slováci, chtiac nechtiac sa pridŕžame sv. písma v ohľade: plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi. Pred niekoľko rokmi nám oči zaslzily,
keď tí, ktorí majú lásku a shovievavosť rozsievať so satanským úsmevom
a cinickou pasiou napadli, preháňali a dali i svetskému súdu našich Kovačičanov
odsúdiť atď. No, prešlo všetko, čas strávi rany, my sa nevieme a ani nechceme pomstiť
na nikom, avšak Boh nedal človekovi nadarmo svedomie, toto nedá pokoja tomu,
ktorý nechodí po cestách spravedlnosti a pravdy: starý hýrivec senior Béla Kramár,
nech nemá takú ženu, akú ju má, kto vie či by dnes, súc v pensii, nenavštevoval
fary v ošúchanom kabáte a dolámanom cilindri... on sa trápi po krčmách a náš ľud
zmalátnel… no, o tom dolu nižšie.
Náš slovenský ľud na Dolniakoch bol v býv. Vojenskej Hranici najlepšie v
ohľade osvetovom zaopatrený. Vrchnosti býv. Voj. Hranici maly naložené predne
sa starať o školy a to sa i s vojenskou disciplínou prevádzalo: nastavaly pre školy
paláce - proti sdusenym, malým, tesným konfesionálnym školám - priestranné,
vidné a učiteľov si vyberaly, ktorým veľké platy daly - už vtedy 700-1000 zl. - ale
i pozor daly na vyučovanie, ktoré sa v materinskej reči dialo, major, generál, áno
i sám kommandujúci z Temešváru, navštíviac obce predne pred školou sosadli,
nedbalí učitelia boli k profozovi poslaní, usilovní v dennom rozkaze pochválení: ak
škola nebola v poriadku, trpel miestny dôstojník i s kapitáňom. Rok školský trval
od prvého okt. až po deň narodenia jeho Jasnosti, nášho kráľa, do 18-ho aug. a tak
10 a pol mesiaca. I dnes trvá od 1-ho sept. do konca júna. Sriadené školy, disciplinovaní učitelia, nutná návšteva školy naučili ľud viac čítať písať atď. ako v školách
pod uhorské zákony pripadajúcich na pr. v Báčke, kde predtým 5 - 6 a teraz 6—7
mesiaci chodia deti do školy v školskom roku a tak tam mnoho viac negramotných.
V býv. Voj. Hranici nielen Slováci luteráni ale i druhé vierovyznania si nastavaly pekné, veľké kostoly; návšteva kostola bola povinná, na čo vrchnosť prísne
dozerala; kňazi mali moc v rukách, ale i oni podpadali pod vojenskú disciplínu,
lebo boli v rade dôstojníkov - učitelia patrili k podšaržám. - Tak kňazi, ako i učitelia v národnom ohľade boli bez farby, ľudu zachovali reč ale národné povedomie
nebudili. Ľud vedel čítať, písať a rátať, že koľko palíc dostal a tých 25 palíc bola
zámka na sebepovedomí.
Inák to bolo v Báčke, tam k národnému povedomiu už začiatkom 19-ho
storočia učil Šafárik, Rohoňovci, Jesenskovci atď. pred a po 48-mom roku učil k
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sebeznalosti Michal Godra klassik, učbár, výtečný výchovavateľ, dvaja Babilonovci,
Dániel Kolényi a zas Rohoňovci, obozretný Stehlo atď. farári: Mičátek, otec našich
Mičátkovcov, Kvačala, otec nášho výtečnika dra, Jána Kvačalu, Garay, Kubányi a
mnoho iných učiteľov pripravili a ustlali cestu patentálnemu biskupovi K. Kuzmánymu r. 1865-tom a o dva roky pozdejšie si Viliama Paulinyi-Totha v kulpinskom
okrese za krajinského poslanca vyvolili. Naproti v Banáte kňazi Leopold Abaffy,
Emil Kolényi v užšom kruhu účinkovali a boli žrecom Kramárom prenasledovaní.
Preto sme v Banáte kýžené zory čakali.
Mnohoráz sme si povrávali: Bude, bude, len ešte to a to, prišiel hák a zas sme
len čakali. Nás v posledné časy krajinské vyslanecké voľby hatily, šli sme s rozkydanými bratmi Srbmi k volebnej urne, nedosiahnúc nič, znechutili sme si ľud a
vrchnosti na nás zazeraly. Iba naraz počujeme: Kovačická remeselnícko-sedliacka
mládež zavdala u hl. slúžnovského úradu prosbu o dovolenie predstaviť J. Hollého
veselohru „Kubo” a naša radosť bola úplná, keď sme sa dozvedeli, že hl. slúžny
dal dovolenie.
Nejdem opisovať ťažkosti začiatočnické, ľudu sa dá odpustiť jeho nemiestne
poznámky, veď on ani pochopu nemal, že čo je to divadelná hra. Ľad prelomil i
s pomocníkmi pán Michal Trnčik, účtovnik Sedliackej banky, s jeho vytrvalou
prácou a ochotou. Dnes sa už iné hovorí o prejave osvetovej práci.
Že návšteva bude valná o tom sme vedeli už 19. febr., keď miesta na sedenie
všetky boly rozobrate, ale sme sa obávali, že naši mladí ochotníci dostanú lampovú
zimnicu, ale nás všetkých prekvapili, lebo bez chyby predniesli svoje úlohy. Počuli
sme poznámku: Veď tito mladí ľudia hrajú tak, akoby sa už 10 rokov na doskách
javiska obracali, mnohí rozmaznanci mestskými divadlami boli úplne spokojní s
hrou, veselá nálada a tlieskanie boly znaky spokojnosti.
Okolo 7-mej sa obecenstvo začalo hrnuť a toľko sa hrnulo, žeby jablko nebolo
na zem padlo, len škoda, že je sieň pána Jozefa Jarmackyho nie väčšia - slúbil, že
pripoji menšiu izbu ku sieni: potom sa nás viac tam sprace.
Teraz u samej hre, veselohre „Kubo” poviem v krátkosti, ako sa previedla
- nerozoberiem však dej, ktorý bude väčšine ct. čitateľom známy. —
O 8-mej podvihli oponu a netrpelivé obecenstvo stíchlo. Hra od počiatku do
konca šla hladko a bezchybne ; šepkár p. Ján Gábriš sa veľmi neunúval, veď každý
vedel svoju úlohu dobre nazpamäť, čo veľmi veľa prispieva k zdarnej hre. - Hlavné
a dosť ťažké úlohy Aničky a Dory, maly 15 ročné dievčence. Veľmi obratne hrala
Eržika Zámečníkova Aničkinu úlohu a Dora s jej posúnkami, opravdove cigánskymi rozveselila obecenstvo; hlúpu, ale ťažkú úlohu Kuba prevzal sám riaditeľ pán
Michal Trnčik na seba a s výtečnou mluvou a posúnkami ju dával za ustavičného
smiechu obecenstva, tohoto pani manželka Milka Trnčik, vzdor tomu, že je Češka,
úlohu vdovy Košarišskej príjemne previedla; tiež spletitú rollu Loveckého prevzal
na seba mladý murár Ján Telečan a s oduševnenim ju hral; no a úkol Štefana
gazdu u Košariskej, ako skúsený herec k uspokojeniu obecenstva p. Ján Minárik
pokladník Sedl. banky previedol; Palka Štefanovho synovca predstavoval p. Ján
Rapoš, účtovník Kovačickej banky, tiež dobre; rychtára Bečelu predstavil mládenec
Adam Barnák s vážnosťou; ako rychtárka 14-ročná Evka Mikušova zručne narábala
jazykom a ešte zručnejšie sa vadila s Košariskou: potom Karol Chrťan (zle piše sa:
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Hertjan) klobúčnik dobre dával Kapitáňa a naposledy i tie nepatrnejšie úkoly boly
dobre prevedené. Celá súladná hra uspokojila, rozveselila a v istej miere i vzdelala obecenstvo, aspoň natoľko, že pospolitý ľud nebude divadelnú hru menovať
komédiou s kotrmelcami.
Po divadle nám predniesli pp. Michal Trnčik a Ján Minárik dva monology,
čo bolo až do popuku smiešne.
Po divadelnej hre mali sme, ako na odmenu našich ochotníkov, na javisko
vyzvať, mne to bolo na ume, ale ako, keď som tam mal dcéru? To sa malo stať, veď
sa za 6 týždňov usilovne priprávali, a nestalo sa, preto na tomto mieste, v mene
obecenstva, všetkým ochotníkom vyslovujem: vrelú vďaku za milú zábavu nám
poskytnutú!
Musím však vyzdvihnúť obetivú a bezžistnú prácu pána Michala Trnčika,
ktorému vlastne máme čo ďakovať, že sa to tak vydarilo. Neľudský učbári ho z
preparandii vykázali a on dnes zdarne pracuje na osvete ľudu. V mene mnohých
vyslovujem mu tu vďaku a prosím, žeby pokračoval na započatej ceste. Do videnia
i s ochotnikmi na javisku!
V obecenstve sme videli bez rozdielu vieri a národnosti všetky triedy spoločnosti zastúpené, pravda najviac z Kovačice, mnohí boli z Padinej a nechybovali
tam ani naši Chudovskovci z Temešváru a náš veterán E. Kolényi z Hajdušice.
Páni, korenní Maďari sa prijemne zabavili a chválili hru a obsah kusu a to sa
mohlo dávno diať, keby neboli mätežnici a la štátny učiteľ Varga, ktorý všade
videl a vrchnosti udával pánslavov, dnes ale stojí pred vyšetrujúcim sudcom pre
svoje oplzlé skutky. Mnohí si nadobudli presvedčenie, že v našej osvetovej práci
je nie vlastizrada, ale vedenie slovenských občanov k mravnosti a vážnej práci tu
v tejto našej írečitej vlasti Uhorskej. Doterajšia nesúladnosť sa rovnala mačacine,
súlad - harmónia - povedie k pokoju, k smiereniu a k príjemnému spolužitiu. Teší
nás, že porozumeli našej kultúrnej práci a že jej naše vrchnosti nerobily prekážky.
Pánu Argusovi z Báčky poviem viac ústne, ak sa v živote zídeme - totiž ak sa
mi prizná na svoj pseudoným.—
Prijmu bolo vyše 400 K. Čistý osoh sa venuje na zväčšenie naručeného organu
v ev. kostole.
Na konci divadelnej hri: Kubo nemusel Lovecký ani privolávať obecenstvu:
Počkajte - neodchádzajte - to obecenstvo zostalo skoro všetko tam a čo mladší pri
tanci a spoločenských hrách sa do bieleho rána pobavilo, len krčmár si mal viac
šikovnejšej obsluhy zaopatriť.
S Bohom! Do videnia na skorom divadelnom predstavení!
Albert Martiš.
Dolnozemský Slovák, 1914, č. 3. s. 3-5.
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KUBO - prvé ochotnícke divadelné predstavenie v Kovačici - 22. 02. 1914 - autor: J. Hollý - režisér: Michal Trnčík
Stoja zľava: Michal Trnčík (Kubo, réžia) , Juraj Zámečník (vojak), Karol Chrťan (kapitán), Michal Mlynárček (vojak), Ján Poliak.
Sedia sprava: Alžbeta Zámečníková ( Anička), Pavel Rapoš (Paľko – Štefanov synovec), Mária-Milka Trnčíková (Košarička), Ján Gabriš
(organizátor, šepkár), Adam Barnák (richtár Bečela), Eva Mikušová (richtárka Bečelová).
Kľačia zľava: Olga Martišová (Dora) a Ján Minárik (Štefan - gazda u Košaričky) Ján Telečan – Lovecký nie je na fotografii.

Z dejín
divadla
v Kovačici

OD KUBA PO HORIČKU
ZELENÚ
Ján Cicka
(1934 – 2006)

Divadlo v Kovačici
v rokoch 1914 – 1945
Obdobie v divadelnom živote v Kovačici, ktoré sme si zvolili za predmet nášho
výskumu, nie je jednoliate, ani divadelná činnosť v ňom kontinuovaná. Na základe
hodnoverných údajov prvé slovenské divadelné predstavenie v Kovačici bolo 22. februára 1914. Potom divadelný život prerušila prvá svetová vojna. V medzivojnovom
období v novom juhoslovanskom štáte sa rozprúdil rušný divadelný život, ktorý
znova prerušila druhá svetová vojna. Na konci tejto vojny, pol roka pred oslobodením Kovačice, 10. apríla 1944 v Kovačici zahrali divadelný kus Horička zelená.
Na základe týchto údajov divadelný život v Kovačici v tomto časovom rozpätí
možno rozčleniť na tri obdobia:
1. obdobie pred prvou svetovou vojnou alebo obdobie prvého slovenského
divadelného predstavenia,
2. medzivojnové obdobie,
3. obdobie druhej svetovej vojny alebo Horičky zelenej.

Začiatky divadelníctva
(Obdobie pred prvou svetovou vojnou)
Zo svedeckých výpovedí živých účastníkov a dobovej tlače, tiež zachovanej
pôvodnej fotografie, je spoľahlivo potvrdený fakt: Prvé slovenské divadelné predstavenie v Kovačici bolo 22. februára 1914. Domáci ochotníci zahrali divadelnú hru
Kubo od Jozefa Hollého.
Ale priamy účastník tejto kultúrnej udalosti šepkár Ján Gábriš-Kovačický
v marcovom čísle v roku 1944 Banátskeho rozsievača v príspevku pod názvom Prvé
slovenské divadelné predstavenie v Kovačici napísal aj nasledujúce riadky, ktoré
uvádzame v úplnom znení: “Reč je o slovenskom predstavení, lebo ešte mnoho skôr
hrané boli aj maďarské divadlá. Ba, pamätám sa, že maďarské predstavenie hrali
aj slovenskí žiaci a žiačky vyšších tried už pred 50 rokmi, ktoré bol nacvičil bývalý štátny učiteľ Máté.” Na základe tejto výpovede možno urobiť dvojaký záver: ak
Ján Gábriš myslel 50 rokov dozadu od roku 1944, tak sa divadlo (síce maďarské a k
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tomu detské) v Kovačici hralo okolo roku 1894, ak mal na ume rok 1914, tak sa divadlu Kovačičania prizerali už okolo roku 1864.
Je to predpoklad, ktorý inak nemožno potvrdiť.
O prvom slovenskom predstavení v Kovačici zaslal správu do Dolnozemského
Slováka priamy divák, padinský učiteľ Albert Martiš. Správa vyšla o necelý mesiac
po predstavení v marcovom čísle. Uverejnená bola v rubrike Dopisy – Kovačica.
Autor ju jednoducho pomenoval Ochotnícke divadelné predstavenie v Kovačici
dňa 22. februára 1914. Má nezvyčajne dlhý úvod. Martiš v ňom vykreslil pomery,
aké boli v Kovačici počas Vojenskej hranice. Uvádza, že štátne školy oproti konfesionálnym pracovali za omnoho výhodnejších podmienok. Štátne školy vyzerali
ako paláce. Učitelia mali lepšie platy. Na konkrétnych príkladoch poukazuje na to,
ako maďarské úrady a ich prísluhovači prenasledovali panslávov a v zárodku udúšali slovenské národné povedomie. “Preto sme v Banáte kýžené zore čakali,” píše
Martiš a pokračuje: “Iba naraz počujeme: Kovačická remeselnícko-sedliacka mládež zavdala u hl. slúžnovského úradu prosbu o dovolenie predstaviť’ J. Hollého
veselohrou Kubo a naša radosť bola úplná, keď sme sa dozvedeli, že hlavný slúžny
dal dovolenie.
Nejdem opisovať ťažkosti začiatočnícke, ľudu sa dá odpustiť jeho nemiestne
poznámky, veď on ani pochopu nemá, že čo je to divadelná hra. Ľad prelomil pán
Michal Trnčík, účtovník Sedliackej banky, s jeho vytrvalou prácou a ochotou...
Že návšteva bude valná, o tom sme vedeli už 19. febr., keď miesta na sedenie
všetky boli rozobraté, ale sme sa obávali, že naši mladí ochotníci dostanú lampovú
zimnicu, ale nás všetkých prekvapili, lebo bez chyby predniesli svoje úlohy. Počuli
sme poznámku: Veď títo mladí ľudia hrajú tak, akoby sa už desať rokov na doskách
javiska obracali, mnohí rozmaznanci mestskými divadlami boli úplne spokojní
s hrou, veselá nálada a tlieskanie boli znaky spokojnosti.
Okolo 7. sa obecenstvo začalo hrnúť a toľko sa hrnulo, že by jablko nebolo
na zem padlo, len škoda, že je sieň pána Jozefa Jarmockyho nie väčšia - sľúbil, že
pripojí menšiu izbu ku sieni: potom sa nás viac sprace.”
O výkone hercov Martiš napísal: “O 8-ej podvihli oponu a netrpezlivé obecenstvo stíchlo. Hra od začiatku do konca šla hladko a bezchybne; šepkár p. Ján Gábriš
sa veľmi neunúval a dosť ťažké úlohy Aničky a Dory mali 15-ročné dievčence. Veľmi obratne hrala Eržika Zámečníková Aničkinu úlohu a Dora s jej posunkami,
opravdove cigánskymi, rozveselila obecenstvo; hlúpu, ale veľmi ťažkú úlohu Kuba
prevzal sám riaditeľ pán Michal Trnčík na seba výtečnou mluvou a posunkami
ju dával za ustavičného smiechu obecenstva, tohto pani manželka Milka Trnčík,
vzdoru tomu, že je Češka, úlohu vdovy Košariskej príjemne predviedla; tiež spletitú rolu Loveckého prevzal na seba mladý murár Ján Telečán a s oduševnením ju
hral; no a úkol Štefana gazdu Košariskej ako skúsený herec k uspokojeniu obecenstva p. Ján Minárik, pokladník Sedl. banky previedol; Paľka, Štefanovho synovca
predstavoval p. Ján Rapoš, účtovník Kovačickej banky, tiež dobre, richtára Bečelu
predstavil mládenec Adam Barnák s vážnosťou; potom Karol Chrťan klobučník
dobre dával Kapitána a naposledy i tie nepatrnejšie úlohy boli dobre predvedené.
Celá súladná hra uspokojila a rozveselila a v istej miere aj vzdelala obecenstvo, aspoň
natoľko, že pospolitý ľud nebude divadelnú hru menovať komédiu s kotrmelcami.”
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Na konci správy Martiš uvádza, že na predstavení boli zastúpené bez ohľadu
na vieru a národnosť všetky triedy spoločnosti; najviac divákov prišlo z Kovačice,
potom z Padiny, Chudovskovci z Temešváru a E. Kolényi z Hajdušice. Po divadle
bol tanec do rána.
V roku 1969 režisérka Marta Cicková znovu inscenovala Kuba na kovačickom
javisku. Pri tejto príležitosti autor tohto príspevku sa rozprával s ešte živými hercami v prvom Kubovi Adamom Barnákom a Alžbetou Zámečníkovou. V Hlase
ľudu 22. marca 1969 uverejnil príspevok pod názvom Päťdesiatpäť rokov divadla v Kovačici. Z rozsiahlejšieho príspevku predkladáme spomienkové výpovede.
Adam Barnák alias richtár Bečela: “V tomto prvom Kubovi v jednej scéne
spievali sme hymnu Hej, Slováci.” Policajný komisár Toman, tuhý maďarón, začal kričať z obecenstva: “To je vzbura proti vlasti, zrada štátu, zakazujem divadlo,
okamžite prestať s tým svinstvom, ja si s vami poradím!” Na to mu slúžny Imre
Zsíros, ktorého Kovačičania nazývali Mastný, lebo mal mastné reči na Slovákov,
ale veľmi veľký milovník divadla, odvetil z predných radov: “Pán komisár, vašou
úlohou je byt’ vonku na ulici a tam robiť poriadok, aby sa mládenci nebili. Za toto,
čo sa dnes tu deje, zodpovedám ja!”
Alžbeta Zámečníková alias Anička: “Na javisku pred vystúpením mi cícerkom
tiekol pot, nie z trémy, ale od dusnoty preplnenej sály.”
Ján Gábriš v Banátskom rozsievači poskytol verejnosti aj vzácny dokument: fotografiu súboru prvého Kuba, ktorú po predstavení urobil dedinský fotograf Görgyi
Járossi, čiže Juraj Cicka. Chybuje na nej trinásty herec Ján Telečán. Odišiel si vypiť
vínko. Tá istá fotografia je odtlačená aj v Hlase ľudu nad príspevkom Päťdesiatpäť
rokov divadla v Kovačici. Vypožičala ju vtedajšia ochotníčka Tanečno-speváckeho
súboru V šírom poli hruška Mária Garajová.

Medzivojnové obdobie
Údaje z Národnej jednoty a Národného kalendára poskytujú iba približný obraz o divadelnom živote v Kovačici v medzivojnovom období. Jedno je isté: vtedy
bol veľmi vyvinutý spolkový život. A všetky spolky usporadúvali svoje tradičné
zábavy, na ktorých nechýbalo ani kratšie divadelné predstavenie.
Dvadsiate roky. Iste boli aj skôr divadelné predstavenia, ale prvý údaj nachádzame v Národnom kalendári na rok 1925. V Kronike nášho národného života
na s.132 sa píše: “4. januára 1925 školské deti zahrali Záhrada sadič.” Ale je tam
vzácny údaj, ktorý nás vedie k operete Pekná nová maľovaná kolíska: “Ján Podhradský a Ďuro Miškovic prišli v posledné časy do Kovačice za učiteľov.” Údaj
o tom, že sa v Kovačici hrala opereta Pekná nová maľovaná kolíska od VHV, nachádzame v Národnom kalendári na rok 1927. V miestnej kronike o Kovačici s.
167, čítame: “Pekná nová maľovaná kolíska od VHV zahraná bola v celom znení
31. októbra 1925.” A to je všetko. V Národnom kalendári na rok 1928 v Miestnej
kronike o Kovačici stojí: “Pokrok zariadil pod vedením učiteľa VI./admíra/ Gábriša 18. februára 1928 divadelné predstavenie. Hralo sa Drotár od J. Palárika.” Tu
by mal byť logicky rok 1927, lebo trochu ďalej sa tam píše: “9. apríla 1927 prišli
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petrovskí gymnazisti pod vedením prof. Peternella a zahrali divadelný kus Podozrivá osoba od Nušića.” V Národnom kalendári na rok 1930 nachádzame správy
o divadelných predstaveniach v minulých rokoch. V Miestnej kronike o Kovačici na s. 130 čítame) “... pamiatka posvätenia chrámu ... večer zahrali: Kufrík pána
poslanca; 12. I. Pokrok zahral Svetlušu; v prospech sirotinca hrali Pytačky.”
Tridsiate roky. V Národnej jednote zo dňa 25. X. 1930 /?/, číslo 86 /autor: J./,
v rubrike Čitatelia nám píšu, stojí: “Dňa 19. okt. miestny Sokol v Kovačici riadil
svoju prvú zábavu. Štvrtý bod bola divadelná hra Zakliata kňažná, fantastická
scéna v III. dejstvách, režisér Obercián, kus prvý raz na prknách. Jako veselohra
zahraté bolo Súboj na pivo. Málo hercov, ale kus na zasmiatie zdarne zahratý.”
V Národnej jednote zo dňa 15. apríla 1939 (číslo 30, s. 3, autor: S) v príspevku
Divadlo v Kovačici sú aj tieto riadky: “Na veľkonočný pondelok 6. apríla Sokol zariadil div. predstavenie. Kus: Tá naša Marča, režisér M. Obercián, učiteľ. Vynikla
vzdelávateľka A. Horniaková.”
V Národnom kalendári na rok 1931 sú aj tieto údaje: “ 26. decembra Čítací
spolok zariadil divadelné predstavenie Strídža spod hája. Ženský spolok 18. mája
zariadil divadlo s názvom Proti tuberkulóze, v prospech Červeného kríža.”
V Národnom kalendári na rok 1932 /s. 120/ čítame “19. X. Sokolskvo Družstvo
zariadilo zábavu s divadelným predstavením Zakliata kňažná a Súboj na pivo. - 1.
januára Sokolská jednota zariadila divadelnú zábavu Pokuta za hriech. 7. februára
diletanti z Jarkovca hrali Koštanu. - 6. mája Sok. družstvo zariadilo s div. kusom
zábavu Tá naša Marča.”
V Národnej jednote zo dňa 21. januára 1933 /číslo 3, s. 3/ je článok Slovenské
divadlo v Belehrade. V ňom sa uvádza “Bola zábava v čsl. dome s div. predstavením Pytačky od p. Karlovskej /zúčastnila sa aj autorka/.” A z Národnej jednoty zo
dňa 28. januára 1933 /číslo 4, s. 2/ sa dozvedáme, že Kovačičania predviedli “25.
novembra kus Pytačky, ktorého autorka je naša obľúbená spisovateľka p. Elena
Karlovská z Kovačice”. Ako režisérka sa spomína Zlata Porubská z Kysáča.
Ale v Národnom kalendári na rok 1933 v Miestnej kronike z Belehradu sa uvádza údaj: “21. februára 1933 sl. E. Mičátková a p. Elena Karlovská organizovali
v Belehrade žijúce dievčatá a sľúbili im k Veľkej noci divadelné predstavenie. To
sa uskutočnilo 10 apríla. Zahrali Svadbu od E. Karlovskej.”
V Národnom kalendári na rok 1933 v Miestnej kronike z Kovačice sú tieto
údaje o divadle: “7. februára remeselnícky spolok riadil divadelné predstavenie.
- 16. októbra Pokrok riadil div. predstavenie. Hralo sa Roztržitý a Veno. - 18. októbra Sokolská jednota zariadila divadelné predstavenie Strýko ľudožrút. - 1. decembra: Obvyklá sokolská a školská slávnosť. Večer div. kus Guska. - 26. decembra
1931 Pokrok so Sokolskou jednotou riadili divadlo. Hralo sa Kubo a Nový život.”
V Národnej jednote sa vopred oznamovalo, že bude divadelné predstavenie
a menej alebo vôbec sa nepísalo o jeho predvedení. Tak napr. v NJ zo dňa 16. septembra 1933 /číslo 37, s. 3/ je takáto správa: “Športový klub Slávia riadi 17. septembra o 8. hodine večer v hoteli Ujedinjenje div. predstavenie a tanečnú zábavu.
Muzika Melodia boy.” Niet údaje o tom, aké to divadlo bolo alebo či vôbec bolo.
V Národnom kalendári na rok 1934 je jediný údaj o divadle: V Kysáči 1. decembra zahrali Pytačky od Karlovskej. (Elena Karlovská je kovačická rodáčka.)
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V Národnej jednote zo dňa 5. mája 1934 /číslo 18, s. 3/ o divadle je iba táto
veta: “Povlašteno narodno pozorište bolo viac ako týždeň v Kovačici.” Odkiaľ,
kedy, čo hralo?
Národný kalendár na rok 1935 na s. 101 uverejnil článok Prvé divadelné predstavenie v Kovačici s obrázkom hercov, pod ktorým čítame: “Vo februári 1934 prešlo tomu 20 rokov, ako sa hralo v Kovačici prvé divadelné predstavenie. Kovačickí
divadelní ochotníci zahrali 22. februára 1914 div. kus Kubo od F. Urbánka /chyba:
autor je Jozef Hollý/. Na túto významnú udalosť rozpomenul sa v čítacom spolku
Pokrok Ján Gábriš vo svojej prednáške dňa 23. februára roku 1934 povedanej.”
V Národnom kalendári na rok 1935 v Miestnej kronike o Kovačici (s. 149)
sú ešte tieto správy o divadelných predstaveniach: “Na Hromnice zahrali div. ochotníci Rozmajrín. - 4. marca zahrali div ochotníci z Kovačice div. hru F. Urbánka
Bludár a v čsl. dome 22. apríla tiež tam hosťovali s div. predstavením Márnotratný
syn od Jozefa Hollého. - 2. apríla bol zahraný div. kus Márnotratný syn od Jozefa Hollého, a to s takým úspechom, že musel byť 8. apríla zopakovaný. - Slávnosť
oslobodenia /1. decembra/... deti pod vedením učiteľa J. Šiffela zahrali hru Pred
školou. - 26. decembra riadila hasičská čata zábavu s div. predstavením Bludár.”
V Národnej jednote zo dňa 2. marca 1935 /s. 3 - 4/ je údaj: “24. februára naši
remeselníci zariadili zdarilú zábavu. Na programe bol div. kus “Náš Jožko”, ktorý nacvičil p. J. Botka.” V čísle zo dňa 20. júla 1935 stojí, že “kovačickí herci budú
hrať na slávnosti Pani richtárku”. Z Národnej jednoty zo dňa 26. októbra 1935
sa dozvedáme: “Bolo hrané div. predstavenie v prospech remeselníckeho spolku.
Hrali “Za živa v nebi” a “Čestitam”. Režisér: P. Krasko, herci: František Haas, A.
Horniaková a ďalší.”
V Národnom kalendári na rok 1936 v Miestnej kronike o Kovačici je iba táto
informácia: “24. februára remeselníci zahrali div. predstavenie. Hral sa Náš Jožko.”
V Národnej jednote zo dňa 11. januára 1936 je správa: “Na Štefana riadila hasičská četa svoju zábavu. Hral sa kus Jozefka z malej krčmičky. Pochvalyhodne zariadené javisko.” Uvádza sa aj obsadenie úloh. Je zaujímavé, že v tejto správe sú aj
prvky divadelnej kritiky, čo v Národnej jednote bolo veľmi zriedkavé.
V Národnej jednote zo dňa 24. apríla 1937 /číslo 17, s. 2/ je článok Vysoká
úroveň divadelných závodov /18. IV v Kovačici/, na ktorých sa zúčastnili súbory
z Aradáča, Padiny a Kovačice, Citujeme z neho: “MOMS zo Slovenského Aradáča
zahral Tri vrecia zemiakov od J. Korbačku, réžia Ján Petráš. Dobrovoľná hasičská
čata z Padinej III. dejstvo z Bačovej ženy od Ivana Stodolu, réžia Andrej Gabríny
a Ženský spolok z Kovačice tri scény z drámy Ekvinocio od Ivu Vojnovića, réžia
Jána Botku, herci: Ž. Zubkovićová, Ján Botka, František Haas Zajac, Bezek. Prvá
cena bola udelená Kovačičanom, dve druhá Padinčanom a Aradáčanom.”
Kovačický súbor potom v tom istom roku na finálovej súťaži na Slovenských
národných slávnostiach v Petrovci s Ekvinociom tiež obsadil prvé miesto.
Z Národnej jednoty zo dňa 10. 4. 1937 (číslo 15, s. 4) sme si zaznačili len tento
stručný údaj: “Krutohlavci, režisér P. Krasko /28. III./.”
V Národnej jednote 1. 1. 1938 je údaj: “V réžii Spolku slov. žien v Kovačici
div. predstavenie na Štefana. Z príležitosti 70. narodenín Timravy jej kus Chudobná rodina.”
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V Národnej jednote zo dňa 12. novembra 1938 /číslo 46, s. 4/ je článok Dvadsaťpäťročné jubileum remeselníckeho spolku v Kovačici, ktoré sa začína slovami:
“Dňa 30. okt. 1938 slávil miestny remeselnícky spolok 25-ročné jubileum svojho založenia...” a končí sa slovami: “Večer hrali div. kus Bludár od F. Urbánka.
Predvedenie bolo zdarilé. Vynikla sl. A. Šeferová, ktorá už dávnejšie činnú účasť
berie v našom divadelníctve, za čo ju remeselníci odmenili kytkou kvetov s primeraným darom.”
V Národnej jednote zo dňa 27. januára 1939 /číslo 4, s. 3/ v rubrike Kovačické správy je údaj: “Na Štefana Čítací a vzdelávací spolok Pokrok riadil predstavenie s tanečnou zábavou. Hral sa kus Truc na truc alebo Čary a kúzla. Réžia: P.
Tomana, adv. pripr. Hrali zväčša herci z pospolitého ľudu. - Silvestrový večierok
riadili K. S. K. Slávia. Na programe bol div. kus Analfabet. Réžia pán D. Vujević,
por. kontrolór.”
V Národnej jednote zo dňa 6. januára 1939 /číslo 1, s. 4/ pod titulkom Kovačica je vzácny údaj: “Čítací a vzdelávací spolok Pokrok spolu so Ženským spolkom
riadili na Štefana /26. XII. 1938/ divadelné predstavenie spojené s tanečnou zábavou. Zahratý je kus Obyčajný človek od Nušića v slovenskom preklade A. Miháľa. Hrali okrem jedného starí herci. Režisér A. Miháľ, vynikli: A. Miháľ, J. Mikuš
a najprimeranejšiu úlohu mal F. Haas Zajac.” S týmto predstavením kovačickí
ochotníci hosťovali aj v Aradáči 19. októbra 1939, o čom je údaj v Národnom kalendári na rok 1940 /strany 151 - 153/. Na tej istej strane sme našli aj neúplný údaj,
že “15. októbra Šport-klub Slávia zahral divadlo”.
V Národnej jednote zo dňa 2. marca 1940 /číslo 9, s. 4/ z Hajdušice čítame
takúto správu: “Tunajšia mládež zažiadala, aby mohla vystúpiť na fašiangy nejakým dobrým div. kusom. Vybraté boli Pytačky od pani Eleny Karlovskej, ktoré
pre našich ochotníkov zaopatrila slečna učiteľka Marienka Viergová. Kus nacvičila pani Karolína Čerfeľová.”
V Národnom kalendári na rok 1941 je doklad, že “Hasičská čata v Aradáči hrala Pytačky od Eleny Karlovskej.” A v Miestnej kronike o Kovačici sú aj tie
kronikárske záznamy: “26. decembra Pokrok zohral divadlo Truc na truc. - 31.
decembra športový klub zohral divadlo Analfabet od Nušića - 4. februára riadili
miestni remeselníci divadlo Hrúza, čo sa robí. - Na Veľkú noc Sokolské družstvo
zriadilo divadlo Pánik od E Urbánka.”

Vojna a divadlo
Napospol sa obdobie druhej svetovej vojny, čiže obdobie rokov 1941 - 1945,
u nás označuje za biele miesto v našom divadelnom ochotníctve. Avšak v Banátskom rozsievači, máj 1944 /vychádzal v Kovačici v rokoch 1943/44/, nachádzame
na s. 6 takmer polstranový príspevok neznámeho autora pod názvom Divadelné
predstavenie v Kovačici a na stranách 4 - 5 príspevok podpísaný skratkou š. pod
názvom Kovačičania v Slov. Aradáči. Domnievame sa, že autorom oboch príspevkov je redaktor Jozef Šifel, dokonca aj fotografie celého súboru, alebo aradáčsky
učiteľ Ján Petráš?
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Pre zaujímavosť, ako sa v Banátskom rozsievači informovalo o divadelnom
predstavení, odpisujeme celý nepodpísaný príspevok:

Divadelné predstavenie v Kovačici
V Kovačici dňa 10. apríla 1944 slov. ochotnícka mládež zahrala divadelný kus
so spevmi Ej, horičká zelená od Jarka Elena a Janka Pelikána. Réžiu viedol Martin Kizúr, obchodník a úlohy boli obsadené takto: richtára zahral Janko Garaj, typograf, richtárku Marienka Ďurčíková, ich dcéru Milka Karlečíková a chovanicu
Marienka Petkaničová; statkárku zahrala Anka Lenhartová, statkárskeho syna
Karol’ Chrťan, šoféra Janko Lenhart, gazdu “Amerikána” Paľko Koreň, skautskú
štvorku zahrali Jozef Širka, Štefan Garaj, Paľko Krasko a Janko Hriešik a obecného sluhu Karol Chrťan, krajčírsky pomocník. Kus veselého obsahu bol pretkaný
spevmi, z ktorých zopár malo pôvodné nápevy a za muzické prevedenie ostatných
zaslúžili sa Ondrej Miháľ a Jozef Párnický, ktorý spevy sprevádzal hrou na harmonike. Pre pekné predvedenie kusu, dobre vedenú réžiu a trefnú súhru hercov
ochotníci boli odmeňovaní častými búrlivými potleskmi. Že sa kus páčil obecenstvu, je to preto, lebo sa všetci herci snažili vystihnúť čo súladnejšiu hru a ťažko
by nám padlo takúto snahu nepochváliť, alebo čo len i jedného z nich chcieť vynechať z pochvaly. Bolo to po dlhej prestávke načase, aby sa Kovačica pohla už k
národnému životu a aby tak manifestovala svoju životaschopnosť. Návšteva bola
až priveľká. Mnohí sa pre nedostatok miesta museli vrátiť. To jasne dosvedčuje,
že by bolo už načase, aby sa Kovačica vzchopila a vystavala si už raz svoj národný dom, v ktorom by si zriadila dosť priestrannú miestnosť pre podobné divadelné a iné potreby. Nebolo by od veci, keby slovenská ochotnícka mládež kovačická
tento kus zahrala i po ostatných našich osadách, čo by len povzniesť mohlo slovenský duch národný.
A práve o splnení žiadosti pisateľa prvého príspevku hovorí druhý príspevok
na s. 4 - 5, ktorý tiež odpisujeme:

Kovačičania v Slovenskom Aradáči
Milé prekvapenie nám pripravila slovenská mládež z Kovačice dňa 16. apríla 1944.
r. Vtedy prišli v peknom počte naši známi, aby nás navštívili, a neznámi, aby sa s nami
zoznámili. Večer však zahrali nám divadelnú hru Ej horička zelená, od Jarka Elena
pod vedením Martina Kizúra, obchodníka.
V dnešných časoch príjemne bolo pozerať tento krásny divadelný kus. Po dlhšej
prestávke riadenia divadelných predstavení u nás, s radosťou sme pozerali na pekné
výkony. A sladko bolo počúvať tie nové slovenské piesne s novými ladnými, ľahkými,
ľudovými nápevmi. Boli to jemné chvíle poézie v ťažkej próze súčasnosti!
Naša radosť bola ale stupňovaná, keď sme zbadali, že je to nie kus, aké sme zvykli
dosial’ hrávať a pozerať. I keď sa jedná o lásku ovenčenú piesňami, i keď je tu náš dedinský richtár so svojou pani richtárkou, i keď sú tu naši dedinskí chlapci a dievčatá,
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predsa okolnosti, ktoré týmito riadia, spôsoby ich konania, ich myšlienky a posudzovanie bez predpojatosti sú nové, moderné.
Ľahké, prirodzené predvedenie hry dokazuje, že my i ďaleko od svojej starej vlasti žijeme na jednej životnej úrovni. Čo sa týka ochotníckej úrovne bolo veľmi dobré.
Tým skôr, že to boli herci - počiatočníci. Všetci nás veľmi uspokojili. Richtár so svojou
nešikovnosťou a nevýrečnosťou, pani richtárka so svojou vážnosťou a panovačnosťou
v dome i obecných záležitostiach a bubnáš so svojou komikou nás vedel rozosmiať.
Slečná Milka so svojím pekným hlasom, slečna Marka so svojím živým, šibalským
temperamentom, pán Dušan so svojím panským jemným vystupovaním a spôsobmi
nás vedeli rozcítiť. Šofér Trtuľ so svojou smelosťou a zvlášť Skurák, so svojou krásou
dedinského mládenca a jeho hrdosťou nás oduševnil. Skauti so svojou študentskou
radosťou zo života nás rozveselili. A ostatní: chlapci a dievčatá svojou nevinnou veselosťou, povedomosťou, a vystupovaním zmocnili v nás presvedčenie, že my Slováci
svojej budúcnosti sa nemusíme obávať.
Že všetci tak dobre úlohy predviedli, zásluha je režiséra, ktorý šťastne tieto rozdelil. Čiastočne afektovanie richtárovo a bubnášovo úrovni celkového predvedenia tak
badateľne neškodilo. Ďakujeme vám za duchovný pôžitok, ktorý ste nám pripravili.
O tomto zájazde kovačických ochotníkov je aj ďalšia krátka správa v tom istom čísle
na s. 7 pod názvom Zájazd divadelných ochotníkov do Slov. Aradáča. V nej sa píše, že
hostia boli privítaní predsedníctvom Slovenského spolku v Aradáči, že boli pridelení
do popredných aradáčskych rodín a že ich v Bečkereku /Zreňanin/ previezli do Aradáča a späť kočmo. Oroduje sa aj za častejšie podobné styky medzi banátskymi Slovákmi.

Záverom
Divadlo v Kovačici od jeho začiatkov po koniec druhej svetovej vojny - čiže
od Kuba po Horičku zelenú - sa vyznačuje dvoma charakteristikami: na začiatku
a na svojom konci spĺňa poslanie prebúdzania slovenského národného povedomia. V období medzi dvoma vojnami malo zábavný ráz. Divadelné predstavenia
boli časťou spoločenských zábav zväčša pri príležitosti rôznych cirkevných alebo štátnych sviatkov usporiadaných. Hrávali sa slovenské, ale aj srbské predstavenia, lebo Kovačica medzi dvoma vojnami bola okresným sídlom, čiže pôsobila
tu aj srbská inteligencia. Inscenovali sa prevažne jednoaktovky alebo ľahké kusy,
najčastejšie veselohry. Zo stručných a neúplných správ jednoznačne možno usúdiť, že populárnymi hercami v medzivojnovom období v Kovačici boli František
Haas Zajac, vynikajúci komik, pôvodom Žid, ktorého Nemci po príchode do Kovačice zastrelili, potom Anna Horniaková, Anička Šeferová, režisérmi Ján Botka,
Andrej Miháľ a Martin Kizúr. Pozornosť si zasluhujú preklad Nušićovej hry Obyčajný človek od Andreja Miháľa a zvlášť pôvodná hra Kovačičanky Eleny Karlovskej Pytačky alebo Svadba, ktorú hrali aj iné súbory. Možno sa pôvodný text tejto
drámy, najpravdepodobnejšie folklórneho rázu, u niekoho dodnes zachoval, ale
nateraz je neznáma. V dobovej tlači sme nenašli nijaký ohlas o premiére Peknej
novej maľovanej kolísky v Kovačici, čo iste bolo nevšedná kultúrna udalosť medzi
juhoslovanskými Slovákmi v tej dobe.
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Tomáš Hriešik
(1956 — 1993)

M

edzivojnový divadelný život v Kovačici bol veľmi čulý. Existujú doklady
z posledného zasadnutia chýrečného kovačického Čítacieho spolku Pokrok, kde prebiehal celkový kultúrny život kovačickej Slovače. Dozvedáme
sa, že sa na zasadnutí 24. marca 1941 predseda spolku opýtal, či by nebolo dobre
usporiadať na Veľkú noc divadelné predstavenie. Uzavreli, že áno, a požiadali
pána Jána Bíreša, aby sa prijal režisérstva a aby si vybral hru a hercov. Žiaľ, známe
udalosti z 27. marca a potom aprílová vojna a okupácia sa nám zaplietli do cesty
a tak nevieme, čo si pán Bíreš naplánoval vystrájať na Veľkú noc 1941. Nasledujúce
zasadnutie Pokroku v Slovenskom dome 10. mája 1941 bolo krátke a iba konštatovali, že práca nebola vykonaná pre mimoriadne pomery. Pokrokárom nielenže
zobrali tehly (ktorými mienili budovať sokolský dom), ale aj rádioprijímač, lebo vraj
poslúchali zakázané anglické stanice. Nuž kovačickým “kultúrtrégerom” nezostalo
nič iné, len upozorniť aj ostatných, aby sa vystríhali akýchkoľvek zbytočných debát
a počúvaní zakázaných rádiostaníc a o divadle nech ani nehovoríme. Napriek tomu
kovačickí beťári aj za okupácie hrávali divadlo, a to také, že si starší Kovačičania
ešte stále pískajú melódie z inscenácie Horička zelená.
Na prvom zasadnutí Pokroku po oslobodení dňa 8. októbra (Kovačicu oslobodili v noci medzi 2. a 3. októbrom 1944) predseda slávnostne prečítal akt číslo
1 cez 1944: “Dnes nám je činnosť dovolená a rádio je doma!” Členovia plánujú,
čo ďalej robiť, a spomína sa aj program s divadelným predstavením. To všetci
s oduševnením prijali, ale pán doktor Struhárik (ako stojí v zápisnici) povedal,
že kým nám za chrbtom ešte bijú delá, je proti tomu, aby sa hralo divadlo. Člen
výboru učiteľ Andrej Miháľ polemizoval, že divadlo nie je len zábavou, ale aj
v prvom rade výchovou. No pán doktor Struhárik, ktorý mal nadhľad nad zdravím kovačických mladíkov (ktorých posielali ta, čo teraz poznáme ako Sriemsky
front), sa zrejme tešil väčšej autorite, nuž divadlo odročili a ani Pokrok v roku
1944 nemohol pracovať, kým vrchnosť neprezrela zoznam členov a neurčila, ktorí
ľudia sa môžu v spolku zadržať (sic!). Začiatkom roku 1945 vrchnosť povedala,
že aj tak je v miestnostiach Pokroku vojenská stanica a istási Nada Markovićová vysvetlila, že by sa Pokrok mal spojiť do (citujem) “jedinstveniho frontu”,
kde by sa pracovalo na kultúrnom povznášaní obce, a tak si pokrokári aj svoju
chudobu rozdali. No život šiel ďalej a Pokrok predsa ožil. Aj Matica slovenská.
Agitky, partizánske divadielka (najširší front, čiže všetci) hrávali divadlá, ak to
bolo zahrnuté strednodobým plánom. V novembri 1946 si Kovačičania otvorili
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matičnú čitáreň a zahrali aj divadlo (Nepriateľ žien) a MOMS i naďalej bol pilný a prichystal ešte celý rad inscenácií. Prvé náročnejšie hry, ktoré treba spomenúť, sú Matka od Júliusa Barča-Ivana z roku 1947 a Nemešov Most z roku 1948.
Tu stretávame prvú povojnovú garnitúru kovačických hercov. V prvom rade je
to učiteľka Marta Cicková, ktorá sa s celou rodinou zapojila do Táliinho kola.
Cicková bola výnimočne citlivá herečka a predovšetkým zručná režisérka, ktorá suverénne vládla kovačickým javiskom za nasledujúcich dvadsať rokov. Boli
tu potom herecké osobnosti, ako napríklad Pavel Kizúr, manželia Ďuríčekovci,
Pavel Košút, Anna Mlynárčeková, Ján Sládeček, Jozef Farkaš a iní. V detskom
súbore pri Základnej škole objavili generáciu, ktorá sa neskoršie dostala na scénu “v prvom mužstve”. Boli to: Karol Chrťan, Juraj Hriešik, Ondrej Mlynárček,
Adam Marko, ale aj napr. Andrej Privratský, dnes živá legenda petrovského divadla. Kovačičania pravidelne vystupovali na divadelných súťažiach (“závodoch”)
a pravidelne hosťovali v takmer všetkých slovenských prostrediach vo Vojvodine.
Divadlá v Kovačici sa v štyridsiatych rokoch hrali v bývalých predvojnových
krčmách a v Mládežníckom dome, ktorý nebol funkčný (vlaha, v zime bolo veľmi chladno a hádam najviac problémov bolo s elektrikou). Situácia sa napravila,
keď roku 1948 otvorili Družstevný dom, kde už o rok bola divadelná súťaž. Radosti divadelníkov nebolo koncakraja, keď o pár rokov potom otvorili aj nový
dom kultúry. Divadelné hry pripravovali nielen “pokrokovci”, ale aj syndikátna rada, deti základnej školy, žiaci neúplného gymnázia v Kovačici, Sedliacke pracovné družstvo, futbalisti, požiarnici, ženský spolok, Ľudová mládež a,
pravdaže, i železničiari! Hrávalo sa všeličo, no tuším najviac len Fero Urbánek
(Vrahyňa, Hriešnica, Strídža spod hája). Hrávali sa aktovky menej známych autorov, ale aj dramatikov s cvengom, ako sú Trifković, Tajovský, Králik. Zdá sa,
že oni okrem Nušića “neboli po chuti” súdruhom, a tak už roku 1950 v januári
Hlas ľudu číslo 4 (533) v článku Slovenská menšina vyvinula v roku 1949 bujný kultúrny život podotkli, že ideovosť kovačických divadiel nebola na úrovni.
Obecenstvo malo opačnú mienku a húfne navštevovalo predstavenia. Začiatkom päťdesiatych rokov sa zjavujú nové režisérske osobnosti (keď Kovačičania
povedia režisér, myslia na organizátora, dramaturga, šepkára, kostymára, krajčíra, maskéra, maliara, vrátnika, kuriča...). Taká bola i Emília Karlečíková, neskôr Farkašová, všetkým lepšie známa ako “súdružka Bába”. Boli tu aj učiteľky
Devetakovićová a Chytilová a neúnavný Andrej Miháľ, ktorý pracoval s deťmi
na základnej škole, ale pomáhal i ostatným režisérom - napríklad hudbou alebo spevokolom. Spomeňme i Vladimíra Boboša, ktorý bol činný na mnohých
kultúrnych poliach.
O čulom divadelnom živote svedčí aj údaj, že napr. v roku 1950 Kovačičania
odohrali 20 predstavení (Hora volá, Keď sa bačkor opapučí, Ťažké chvíle, Dračí
pazúr, Záveje a iné), o čom informuje Hlas ľudu v čísle 17 zo dňa 24. februára
1952, a to videlo vyše 12-tisíc ľudí. Lenže to nie je všetko: V Kovačici v tom roku
hosťovali aj iné súbory s 31 predstaveniami. Hosťovali v Kovačici mnohí, od Bieleho Blata, Padiny, Crepaje až po ľubľanskú operu (ktorá si v Kovačici zanôtila
Holiča zo Sevilly). Treba povedať, že si Kovačičania vybudovali osobitný vzťah
k hosťovaniu profesionálnych divadiel. Každoročne s viacerými predstaveniami
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v Kovačici vystupujú divadlá z Belehradu, Pančeva, Nového Sadu a predovšetkým divadlo Steriju Popovića z Vršca a divadlo Tošu Jovanovića zo Zreňanina. Zreňaninské divadlo bolo obľúbené hlavne medzi deťmi, lebo mali utešené
bábkové divadlá. Z roku 1952 treba spomenúť Vojnovićov Ekvinokcium v réžii
Marty Cickovej s formovanou hereckou skupinou: Pavlom Tomášom, Martinom
Tomanom, Jurajom Babkom, Annou Šifelovou, Milinou Farkašovou, naďalej
s Krakovou, Jakábovou, Miháľovou, Sládečekom, Chrťanom. Dekor na výbornú vyhotovil vedúci novozaloženého maliarskeho krúžku, “odbočky”, Vladimír
Boboš. Už o rok maliarsky krúžok (dnes široko-ďaleko známy ako kovačická
škola insitného maliarstva) zlyhal a nespravil načas scénu pre predstavenie Truc
na truc, ako sa sťažuje režisérka Cicková v Hlase ľudu v januári 1953 v článku
Problémy divadelnej odbočky kovačického kultúrno-osvetového spolku Pokrok.
V roku 1953 na výbornú zahrali i klasické Čechovove Pytačky Cicková, Turčan
a Karol Chrťan. Karol Chrťan sa dostal na javiskové dosky aj v detskom divadle
a tu zakotvil ako režisér mnohých hier nasledujúcich dvadsať rokov.
V polovici päťdesiatych rokov aj ideová náplň sa napráva. Kovačičania inscenovali Čemanovu Konopáreň, obligátnych Subotićových Ľudí a o montáži
Ivana Majeru 20 rokov boja a víťazstiev ani nehovoriť! Od roku 1955 máme veľmi zaujímavý jav: Slovenské divadlo sa hrá i v samom strede Belehradu. Študujúca mládež slovenská vo vtedajšom Česko-slovenskom dome zahrala Tajovského Hrdinu. Hrali: Marko, Hrk, Puškárová, Lenhartová, Hriešiková, Poliaková,
Omasta, Hrubíková a režisérom bol Jozef Farkaš a šepkár Litavský, takmer všetci
Kovačičania. Táto prax sa stala tradíciou a naši “Belehradčania” potom hrávali
i v Kovačici a inde (až kým Československý dom neprišiel do rúk nečeskoslovenských. V súvislosti s týmto, ale ešte predtým, sa stretávame s menom Jozefa
Benku, ktorý bol v divadle činný až natoľko, že napísal i trojdejstvovú drámu pod
názvom Kríza. Krízu Kovačičania zahrali 26. augusta 1957 a režíroval ju Jozef
Farkaš. Žiaľ, k textu sme sa nedoplátali (ani autor, ani herci text Kríza nemôžu
nájsť, iba ak by sa našiel v pozostalosti Juraja Tušiaka, ktorý ju zobral posúdiť).
Dráma kriticky rozprávala o problémoch mladých. Bola aktuálna a mnohí Kovačičania sa v nej videli ako v zrkadle, nuž ju okvalifikovali ako ideovo povážlivú.
Meno Jozefa Benku je ináč späté i s dobývaním nových médií. V konkrétnej situácii bol to rozhlas. Včas na jar roku 1951 inštalovali na kovačickej hlavnej ulici populárne “vedrá” a bola to prvá rozhlasová stanica “so zosilňovačom
a 7 rozhlasovačmi”, ako to uvádza náš týždenník Hlas ľudu. Neskôr sieť ampliónov púšťa korene po celej osade a ľudová mládež chystá program. Okrem
správ a hudby sú obľúbené tzv. veselé večierky, ktoré sa striedali v rozhlase, ale
i na javisku buď v osobitných programoch, alebo spolu s programom folklórneho súboru V šírom poli hruška. Boli to krátke aktovky, no vzácne, lebo ich
písali sami ochotníci. Neskoršie sa k projektu pridala i študujúca mládež, ktorá
si založila svoj klub a chystali rozhlasovú dramatickú ľudovú zábavu. Ján Brtka, Ján Garaj, Jozef Hrk, Anna Kucháriková, Zuzana Hriešiková, Anna Jašková, Ján Barnák, Adam Čížik, Jozef Šifel, Martin Liska, Ján Čech, Anna Babková,
Ján Bartoš a iní stvárnili mnohé osobnosti blízke kovačickému drsnému humoru. Populárnosťou vývodil Riport Ďura Pobehaja, populárny tak v rozhlase,
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ako aj na javisku. Boli to aj na dnešné pomery a kritériá výnimočné vysielania.
Študenti hrávali i “normálne” divadelné predstavenia (Ferdo šéfom, Sviatočný
valach a pod.). Novú sociálnu ustanovizeň od Janka Čemana študenti dopísali a zaktualizovali - zlokalizovali, čo im (i keď sa písal rok 1964) okvalifikovali
ako neprimerané “dnešnému zriadeniu” (Tušiak). V tomto predstavení sú pokope najagilnejší členovia vysokoškolákov: Cicka, Brtka, Stano, Chalupková,
Chalupka, Tomášiková, Mravíková, Bartošová, Hriešiková, Galát, Struhárik,
Babková, Husáriková, Čížik, Foss, Benka. Posledná hra študujúcej mládeže datuje z roku 1969, keď Ján Cicka inscenoval niekoľko pôvodných aktoviek pod
spoločným menom Šangh-Jaj (najbližšia asociácia - povestná kovačická krčma
Šangaj). Z druhej strany cez Dubňanovej Maliarečku a Skružného-Veltruského
Tá naša Marča sa formuje v polovici päťdesiatych rokov herecký súbor: Babka,
Chrťan, Gábriš, Kraková, Koreň, Bakoš, Krak, Vargová, Košút, Zdycha, Farkašová, Brngár, Turčan, Brngárová, Čániová, Ďuriš, Sládeček, Bažíková, Toman
a iní. Neskôr sa kvalitou vyčlenila skupina na čele s Jurajom Babkom, Martinom a Karolom Chrťanom, Ondrejom Tomášom, Máriou Brngárovou, Zuzanou Hriešikovou, Zuzanou Babkovou, Zuzanou Tomášovou, a potom aj s Jozefom Benkom-Kuckim. Táto skupina suverénne panuje na kovačickom javisku
celé desaťročie. Boli to všetci výborní herci a populárni komici, ktorých poznali
takmer vo všetkých slovenských dedinách a i dnes si obecenstvo na nich s láskou spomína. Menovaní na svojich pleciach niesli také inscenácie, ako sú Tajovského Matka, Kopčokov Krutý život, Stodolov Náš pán minister, Urbánkove
hry Strídža spod hája a Krutohlavci, Hollého Kubo, Kákošová Májová noc a iné.
V druhej polovici šesťdesiatych rokov divadelný život akoby skrotol a prednosť v kovačickom kultúrnom živote ustúpil folklórnemu súboru, ktorý sa stal
najlepším slovenským súborom na Dolnej zemi (divadelníci prispievali do ich
programov veselými výstupmi). Túto medzeru sa vedenie Domu kultúry v Kovačici pokúšalo odstrániť hosťovaním iných súborov, profesionálnych a estrádnych (napr. belehradské adaptácie veselých večierkov a prvých humoristických
TV seriálov). Vtedy v Kovačici hosťovali slovenské ochotnícke divadlá od Vojlovice po Hložany a Erdevík, ale prichádzali aj súbory zo Slovenska a spolupráca s nimi bola intenzívna najmä v rokoch 1968 - 1969. Základná škola každý rok chystala divadelné predstavenia. Marta Cicková bola už na I. Májových
hrách v Bečeji v roku 1958 s Popoluškou. Po boku k nej zastali Emília Farkašová a Andrej Miháľ. Neskoršie Koreňová chystala bábkové divadlá a v roku 1970
Kovačičania nasynchronizovali Červený dáždnik podľa Hortinga v zreňaninskom bábkovom divadle, ktoré potom s hlasom Sládečeka, Šifelovcov, Čecha,
Koreňovej, navštevovalo slovenské osady a prihováralo sa deťom po slovensky.
Potom prichodia Šifelovci a ich zástoj trvá dodnes, teda viac ako dvadsať rokov
(v danej dobe sa u nás iba v Kovačici sústavne hrávali kvalitné detské divadlá).
Aj na neúplnom gymnáziu sporadicky pestovali divadlo. Na rozhraní šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov na gymnáziu si túto úlohu prebral profesor Predrag Adamov a odhalil niekoľko talentovaných žiakov, ktorí sa dostali
i do súboru dospelých (P. Jonáš, Ľ. Chrťanová, A. Šipická, M. Cvetkovićová, P.
Urban, M. Farkašová, T. Hriešik a iní). Na gymnáziu hrávali klasické komédie,
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ako napr. Nušićovu Pani ministrovú, Sterijovu Popánštenú kotrbu, Štefancovu
Večeru po obede a iné.
V poslednom desaťročí, ktoré som chcel sprítomniť (od roku 1970 po rok
1980), je hlavný hrdina kovačického divadla nie herec, ani režisér, ale na naše
pomery nevšedná osobnosť i riaditeľ Domu kultúry a ako sa na plagátoch podpisoval, producent a organizátor predstavenia. Ide o Jána Čecha, ktorý len čo
prišiel zo Základnej školy, kde bol učiteľom, rozprúdil divadelný život. Tak iba
v roku 1970 inscenovali až 4 divadelné večery: Nášho pána ministra, Medveďa
a Pytačky,
Krutohlavcov a Májovú noc. Spomeňme aj gymnazistov s Popanštenou kotrbou a Základnú školu s Mladými letami. Striedajú sa mnohé hosťovnia s týmito
hrami a aj iné divadlá intenzívnejšie hrajú v Kovačici (slovenské i srbské, ochotnícke i profesionálne). V roku 1970 Kovačičania zažili ovácie v Martine na Slovensku na Scénickej žatve, kde hrali Nášho pána ministra (takú úspešnú sezónu
zopakovali až o 20 rokov). Už roku 1971 Čech pozval z Nového Sadu známeho
odborníka pre ochotnícke súbory vo Vojvodine Mihajla Vasiljevića, ktorý zasa
so sebou priviedol i maskérku Desu Francuskú a možno najlepšieho vojvodinského scénografa Miletu Leskovca. Keďže “čika Mićov” (tak sme ho volali) brat
pôsobil ako riaditeľ Srbského národného divadla v Novom Sade, dvere k bohatým skladom kostýmov tohto divadla nám boli dokorán otvorené. Už s prvou réžiou, Gogoľovou Ženbou, Kovačičania zaznamenali triumf na všetkých
poliach. Definitívne zableskla herecká hviezda Jozefa Benku-Kuckého. V tejto
súvislosti spomeňme prvé miesto na FEDRAS-e v Malom Crnići, aj prvé veľké
kritiky v srbskej tlači. Nasledovala Strašne ošemetná situácia od Solovića, Budakovo Klbko, Bukovčanov Kým kohút nezaspieva a už máme sformovanú novú
generáciu hercov a divadelných zanietencov, keďže tá stará nemohla vydržať
tempo, ktoré nasadil Čech so svojím tímom vedeným režisérom profesionálom
Vasiljevićom. Vtedy hrali Jonášovci - Ján a Pavel a sestra Mária, neskôr Kotvášová, Jozef Benka-Kucky, Ján Šifel, Alžbeta Slivárová, Alžbeta Barináková, Milina Farkašová, Pavel Urban, Tomáš Hriešik-Laco, Tomáš Hriešik Máško, Pavel
Čech, Anna Krasková, Terézia Hrnčiarová, Martin Mokran, Adam Benka, Samuel Kráľovský, Zuzana Tomečeková a po odstupe času i Pavel Kožík, ktorého
dnes ako vrcholného komika poznáme pod menom Arkáška.
Osobitnú kapitolu by sme museli venovať scénografii a hudbe, ktorá na rozdiel od iných divadiel v Kovačici bývala takmer na výnimky živá. S hudbou to
vyvrcholili v muzikále Kubo (bola to štvrtá inscenácia tejto predlohy na kovačickom javisku, predlohy, ku ktorej sú Kovačičania sentimentálne viazaní, lebo
ide o hru prvý raz predvedenú v Kovačici ešte roku 1914. V tom Kubovi viac ako
50-členný súbor prekonal bariéru medzi ochotníckym a profesionálnym divadlom, a tak tento muzikál patrí medzi najlepšie muzikály na vojvodinských javiskách. Pochvalné slová si zasluhuje ľudový orchester pod vedením Jána Nemčeka,
ktorý neraz chystal hudbu pre divadlá, pre tanečníkov za pomoci profesionála
Petra Jeranta a pre spevácke skupiny. Aj v Kubovi, ako aj v iných predstaveniach,
scénografiu chystali podľa motívov kovačických insitných maliarov (Kubo Jonášov motív; Hora - Pilchov; Záveje - Chalupovej a Jonášov a pod.). Vasiljević
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so svojím stálym tímom (neskoršie pristúpila aj Eva Chalupová) inscenoval ešte
Ostrovského Horu (1976/77) a Budakovu Metelicu (1978). Žiaľ, M. Vasiljević
potom vážne ochorel a prestal pôsobiť. Jeho predstavenia boli pre kovačických
ochotníkov svojrázna škola divadla, kde sa mnohí ochotníci naučili správať profesionálne k práci v divadle, ktoré je od polovice sedemdesiatych rokov jedna
z troch scén Divadla VHV - poloprofesionálneho divadla pre Slovákov vo Vojvodine. Spomeňme ešte jednu kuriozitu z tohto obdobia: kovačický dom kultúry, ktorý sa stal najlepším vo Vojvodine, mal 13 zamestnancov a všetci hrávali
divadlo (alebo naopak: už spomínaný Čech si zamestnával ľudí, ktorí sa potom
takmer profesionálne správali i k záväzkom v divadle). V roku 1979 v Kovačici
Záveje od VHV inscenuje zreňaninský režisér Milan Barić divným - naturalistickým spôsobom, na čom si mnohí brúsili perá. Medzičasom sa formujú - ako
sme už povedali - tri scény Divadla VHV. Priemerne sa každý divadelný kus
hrával 20-krát, či už v Kovačici alebo v slovenských osadách, alebo na festivaloch. V roku 1980 sa zrodila (popri hlavnej skupine divadelníkov a stálej detskej scéne, ktorá spolupracuje so základnou školou) mládežnícka scéna vedená
Tomášom Hriešikom-Máškom. Debutovali s Katajevovou Kvadratúrou kruhu.
Zjavila sa tu nová generácia hercov, do ktorej patria v prvom rade Anna Tomanová (teraz Makanová), Juraj Vašek, Jaroslav Hriešik, Miljan Matijević, Štefan
Žolnaj, Adam Paluška, Ján Šipický a iní. Hercov v roku 1980 preberá “svieže”
diplomovaný režisér Ľuboslav Majera v Králikovej dráme Krásna neznáma.

Záber z divadelného predstavenia
Krásna neznáma 1980
Ján Šifel a Tomáš Hriešik-Máško
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DIVADLO NA SKLONKU
TISÍCROČIA
Eva Poliaková-Hrková

Z

ačiatkom osemdesiatych rokov divadelný život kovačických ochotníkov bol
poznačený úspechmi režiséra profesionála Ľuboslava Majeru (Krásna neznáma,
Satiry, Hrob lásky, Hriech). Divadelná kritika v posudzovaní a v hodnotení
týchto predstavení bola jednotná. Miroslav Demák (Dnevnik, 15. 3. 1981, s. 10) zdôrazňuje: “Za tri godine rada sa slovačkim pozorišnim amaterima Ljuboslav Majera
je u znatnoj meri postao merna jedinica u ovom amaterizmu. Radeći ne samo kao
režiser (režiju je diplomirao u Bratislavi) već i kao scenograf, autor kostima, njihov
krojač takođe, majstor zvuka, rekviziter, slikar kulisa, itd... uprkos logici, koja sve to
može da ujedini u jednom licu. Majera je uspeo da potpiše dve poslednje predstave
ovogodišnje smotre.”
V ochotníckej réžii roku 1979 debutoval Tomáš Hriešik a už o dva roky odborná porota XII. Prehliadky slovenských ochotníckych divadelných súborov Vojvodiny (Demák - Cicka - Sládeček) v Starej Pazove zhodnotila predstavenie Malomeštiakova svadba od Bertolta Brechta v réžii T. Hriešika ako najlepšie režírované
predstavenie na tejto prehliadke. Postupne sa Hriešik posúva do priestoru zložitých
divadelných úloh. Z herca prevažne epizodických postáv sa formuje režisér, ktorý
rieši komplexné scénické problémy. Danil Harms, básnik a dramaturg, pozornosť
ktorého je skoncentrovaná nielen na statické figúry, ale na zraz množstva predmetov
a ich vzájomné vzťahy, zodpovedá aj Tomášovi Hriešikovi ako režisérovi, aj celému
kolektívu mladých hercov kovačickej scény Divadla VHV (Mária Jonášová-Kotvášová, Pavel Kožík, Miljan Matijević, Štefan Žolnaj, Kveta Šifelová, Viera Sládečeková, Jaroslav Poliak, Martin Strakúšek, Želimír Bartoš).
Dňa 3. marca 1984 kovačická scéna uskutočnila premiéru hry Literárny večierok na texty Danila Harmsa alebo Prípad Jelizavety B. Bolo to najúspešnejšie predstavenie slovenských divadelných ochotníkov v polovici osemdesiatych rokov, ktoré sa 6. júna našlo i na repertoári belehradského BRAMS-u, 26. júna v Knjaževci
na Festivale kultúry mladých Srbska, 4. júla na 28. Festivale ochotníckych divadiel
Juhoslávie v Trebinji, ako aj na iných festivaloch a prehliadkach celojuhoslovanského
rázu (napr. Split, Tjentište). Divadelná kritika sa o tomto predstavení zmienila v superlatívoch, hoci niektorí zrejme nepochopili, o čo ide. Ján Makan st. v diskusnom
príspevku o predstavení pripomenul, že sa v rozhovoroch o socrealizme musia brať
do úvahy jeho vývojové fázy, čiže či teraz ide o socrealizmus z jeho prvej fázy, alebo
o poslednú, ktorú poznáme ako “ždanovštinu”. O preklade povedal, že nie je najlepší a záverečná pesnička vraj nepatrí Harmsovi a veľmi kazí koniec predstavenia.
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Nevena Siminová (Prekrajanje propozicija ili festivala, Dnevnik, 15. 7. 1984)
uvádza: “Dvadeset osmi festival dramskih amatera Jugoslavije u Trebinju od 3.
do 11. jula ostaće upamćen po jednom presedanu. Žiri festivala u sastavu Darka
Čeh Ljubljane, Zoran Ristović iz Zenice i Fadilj Hisaj iz Prištine, nezadovoljan
kvalitetom igranih predstava, proglasio je najboljom predstavu “Slučaj Jelizavete B.” Danila Harmsa u izvodenju pozorište VHV iz Kovačice, koja uopšte nije
bila u zvaničnom programu, te nije mogla konkurisati za nagrade. Na izričitu
zabranu Saveta festivala, koji nije bio voljan menjati propozicije uoči završetka
smotre ,žiri nije mogao dodeliti i tri maske Kovačičanima. A nameravao je, jer
ovaj Harms je bio tokom deset dana mera kvaliteta trebinjskog festivala”. A M.
Šašić v článku Pozorišni hokus-pokus v novinách Pančevac zo dňa 8. júna 1984
píše: “Iskreno rečeno, teško je bilo očekivati od Kovačičana da naprave tako dobru predstavu. Prvo je napravljen pametan potez dramatizacijom tekstova Danila
Harmsa, jednog od rodonačelnika ruskog avangardizma. Glumci su naprosto
sjajni, a režija T. Hrješika maestralna. Suviše je uopšteno, ali zadovoljite se time:
priča je to o slobodi i tegobnim putevima njenog pojavljivanja. To je jedna predstava festivala, u kojoj su tako skladno korišćeni muzika i pevanje, igra, slajdovi
i krajnje svedena, ali funkcionalna scenografija. Ovacije na kraju predstave su
značile, da je pobednik festivala poznat”. Ako hovorí Ján Cicka, “mladé zdravé ochotnícke zuby sa podobrali a inscenačne vrcholne rozlúskli tvrdý oriešok,
ktorý sa menuje Danil Harms, neznámy širšej verejnosti napriek tomu, že Harms je jeden zo začiatočníkov poetiky absurdu.
Katarína Melegová v príspevku Z javísk pred zdvihnutím opony (Vzlet,
číslo 2, február 1985) hodnotí: “Kovačická scéna Ochotníckeho divadla VHV
pracuje na inscenácii podľa textu Milice Novkovićovej Kameň pod hlavu, ktorý
pred niekoľkými rokmi získal na Sterijovom pozorji cenu za najlepší pôvodný
text. Predlohu preložil Tomáš Hriešik, dramaturgicky ju upravil a je aj režisérom inscenácie. Robiť na tomto predstavení začali v januári, ale čitateľov, žiaľ,
nemôžeme podrobnejšie informovať o tomto predstavení, lebo sa stalo, zdá sa,
tradíciou Kovačičanov o predstavení pred prehliadkou veľa nehovoriť, ale o to
príjemnejšie prekvapiť. Dopriali by sme im aj tohto roku zopakovať vlaňajší
úspech, ale nevidíme oprávnené dôvody takéhoto tajnostkárskeho správania sa.”
Predstavenie Kameň pod hlavou napriek odmenám na XVI. Prehliadke SODV
prebiehajúcej v Kovačici a v Padine 8. až 17. marca 1985 nezískalo priaznivé slová divadelnej kritiky kritika nepochopila zmysel predstavenia. Biblické, mýtické
motívy kontrastované gýčom a absurdnými prvkami sa takmer nikde nespomínajú. V správe odbornej poroty (Bulletin prehliadky, č. 5) sa hovorí: “Kovačickí ochotníci pokračujú v orientácii pátrať po nových a nosných predlohách,
čo v radoch našich divadelných ochotníkov nie je príznačnosťou. Modernosť
alebo inými slovami jediná v divadle prípustná angažovanosť ich tohtoročného
výberu spočíva tiež v skúmaní súvzťažnosti zla nešťastia, ale je usmernená nie
na jednotlivca, ale na rodinu.”
Kovačická scéna VHV a divadelná odbočka Domu kultúry Michala Babinku
v Padine uskutočnila úspešnú spoluprácu, keď pod vedením režiséra Fedora Popova zdolali Jánošíka podľa Vivaldiho od Ľubomíra Feldeka. Bolo to roku 1986.
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Už nasledujúci rok (1987) sa podujali celkove vyriešiť problematiku načrtnutú v Jelizavete B. Ide o hru Petra Weisa Marat versus Sade (Prenasledovanie
a zavraždenie Jeana Paula Marata hrané hereckou skupinou Charentónskeho
ústavu pod vedením pána de Sade), po prvýkrát na slovenskom javisku predvedenú v Kovačici v réžii a adaptácii Tomáša Hriešika 7. marca 1987. Potom hrali
v Kulpíne na Prehliadke SODV, kde získali cenu za najlepšiu ochotnícku réžiu,
najlepší ženský herecký výkon a cenu za kultúru hovoreného slova. Nasledujú
vystúpenia v Bečeji, Pančeve (FEMAS), Pazove, Knjaževci, Skopji na medzinárodnom divadelnom festivale. Dňa 25. júla 1989 hrali v Dome kultúry Dúbravka a 27. júla v klube Dimitrovec v Bratislave. Bratislavčania mali možnosť
vidieť dolnozemských ochotníkov v obnovenom predstavení Marat vs. Sade.
Roku 1990 Kovačičania účinkovali i na Scénickej žatve v Martine a na Festivale
postmodernistického divadla juhoslovanských Slovákov v Bratislave. Mikuláš
Féher v príspevku Žatevné inšpirácie (Javisko, 2/1991 s. 102) podotýka: “Zážitkom bola inscenácia hry P. Weisa Marat vs. Sade, ktorú po slovensky uviedlo divadlo VHV v Kovačici z Juhoslávie.” Režisér, scénograf, kostymár a herec
Tomáš Hriešik vytvoril monštruózny spektakl, drsný a krutý, jeho charentónsky blázinec bol hlučný sám osebe. Navyše tam dodal a dokomponoval rokovú
kapelu, ktorá skvele niesla odkazy na taliansky fašizmus, veteš socialistických
piesní a komerčný brak popu. Navyše súbor má niekoľko vynikajúcich hercov a herečiek, “uvádza Jaroslav Rihák, člen odbornej poroty Scénickej žatvy
v Martine v roku 1990 v Bulletine prehliadky č. 3. Emil Bobín v príspevku Sme
jeden národ (Pravda zo dňa 31. augusta 1990) píše: “Kovačicu preslávili aj divadelníci. V Juhoslávii na prehliadkach získavaním zlatých masiek, no poznáme
ich aj z martinskej Scénickej žatvy. Presnejšie, divadlo VHV chýrne už svojou
75-ročnou tradíciou. Najmä dve predstavenia z jeho novšieho repertoáru vydobyli cenné uznanie: Satiry v réžii u nás predovšetkým v Brezne dobre známeho Ľuba Majeru a Prípady Jelizavety B. v réžii Tomáša Hriešika. Hoci by sa kovačickí divadelníci kvalitou dostali na profesionálnu úroveň, o čom síce svedčí
kategorizácia, asi nikdy by sa im to nepodarilo organizáciou, financovaním a či
vybudovaním profesionálneho súboru.”
Roku 1988 kovačický súbor vynaložil možno najviac úsilí v poslednom desaťročí. Do repertoára zaradili Draka od Jevgenija Švarca, ktorého režíroval Fedor
Popov a spolu ho nacvičili Padinčania a Kovačičania. Tomáš Hriešik prichystal
divadelný experiment Citatum A a koncom roka sa na javisko dostal Tajovského Ženský zákon, taktiež v réžii Tomáša Hriešika. Citatum A je v skutočnosti
prvé experimentálne divadlo vojvodinských Slovákov, ktoré ozajstne prekvapilo a šokovalo aj obecenstvo na Slovensku. Predstavenie bolo vlastne hermetický
kúsok, ktorý sa zakladal na asketických a hedonistických citátoch, vyhláškach
ruského umeleckého avantgardizmu, srandách z novej ruskej “samizdatskej” literatúry. Hoci predstavenie trvalo iba pár minút, vyvolalo veľký rozruch hlavne u novinárov, ktorí sa zjašení pokúšali (prostriedkami príznačnými pre daný
systém) dať Tomášovi Hriešikovi ako autorovi predstavenia packy v rozhlase
a vo Vzlete. Tomáš Hriešik im svojím spôsobom odpovedal, no jeho odpoveď
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odmietli uverejniť. Odpoveď sa predsa zachovala v archíve divadla a uvedieme
z nej úryvok, ktorý bližšie ozrejmí celkové naše kultúrne ovzdušie v tom období:
“Nesmierne som rád, keď niekto mimoestetickým spôsobom sa pokúša pretlačiť celkom priesvitné veci malými dvierkami, aj to v takej inflácii slov, čitateľom,
ktorí už nedokážu čítať medzi riadkami. V takýchto prípadoch s osobitnou radosťou odpovedám na ešte väčšmi neestetický spôsob... Prečo som sa rozhodol
odpovedať na pamflet Prečo sme prestali...? Preto, lebo som nikdy nepovedal,
že je moja práca v divadle našej národnosti významná, ale práve naopak - vždy
som hovoril, že ona je provokatívna. Občania prichodia do divadla, aby boli
vedome klamaní hercami; keď im títo povedia pravdu, tak si na seba navlečú
hnev. Veľmi dobre si uvedomujem, že môj spôsob práce odpúta rozmaznaného
diváka od môjho divadla, ale sme aspoň úprimní. A to je práve to, čo ja a ľudia,
ktorí so mnou robia - chceme. Provokácia ako motto! Aj s CITÁTOM sme urobili provokáciu; ona sa vydarila, teda my sme celkom spokojní. A keď urazené
mediokrity vo svojom rozmaznanom hneve stratia hlavu, my ich znovu vyprovokujeme, aby boli ešte väčšmi besní. Teraz tí márnotratní synovia, ktorým
spoločnosť poskytovala všetko, ktorí od útleho detstva boli vzornými pioniermi a žalobabami, profesionálnymi funkcionármi na pracovných akciách, tí mládenci, ktorí sa šikovne šplhali k spoločenským jasliam, začali zrazu mať starosť
o spoločenské prostriedky. No ja sa nebojím situácie, že by som mal ospravedlňovať spoločenské prostriedky, ktorými som disponoval, lebo mal som šťastie,
že ma práve Majera uviedol do sveta réžie. Ja ho ani nepopieram v sebe, lebo ma
naučil tomu, čo káže i sám veľký Brook, že na divadlo stačí jeden herec, jeden
priestor a jeden divák! A či mňa možno obviňovať z tendencionalizmu a pritom
zabudnúť, že práve títo chlapčekovia, na tomto istom mieste, vytvárali ten tendencionalizmus v súvislosti s mojimi predstaveniami - hračkami. A to vlastne
zrovna pre ich negramotnosť. O tom, či nášmu divadlu chýba obecenstvo, zistíte
z ročných správ (stavme sa, že každoročne máme aspoň o dvetisíc divákov viacej
než tí, ktorým ženiete vodu na mlyn). A to, že ja seba vyhlasujem za avantgardu?
Ja, ktorý si uvedomujem, a svojimi predstaveniami presviedčam i obecenstvo,
že slovo avantgarda, aspoň keď ide o umenie, dnes už nemá žiaden zmysel? No,
chlapčekovia moji, transavantgardy sa nezriekam. Transavantgardy ako idey
prenášania minulosti do prítomnosti, a to všetko bez nostalgickosti. Z druhej
strany mám rád i retroumenie ako sociologický fenomén s nostalgiou po mýtických časoch, i keď som sa v predstaveniach hlásil výlučne k transavantgarde
tak aj, ako ju poníma B. 0lliva, teda ako k umeniu pozbaveného nostalgie, lebo
už nie sú mýtické časy. No o tejto veci už nebudem hovoriť, lebo by sme odišli
k otázkam estetickým, ktoré zrejme nie sú vo vašej sfére chápania. Škoda! Večná škoda, že som sa pokúsil povedať Citatom A čosi také, že divadlo, aké ho my
máme, nám samým nie je potrebné. Povedala Vám to o pár dní aj “Odborná porota” poslednej Prehliadky SODV, no menej záživným spôsobom, i keď v písomnej podobe... A čo Vám ako novinárom povedať, ak nie to, že tradícia je krásna
vec, no iba vtedy, keď účinkujeme v jej vytváraní a nie keď žijeme z nej. A ešte
niečo o barbarstve - Vašom: barbarstvo nie je animálnosť, ale odmietanie kultúry iného. S takou divadelnou kritikou, akú Vy pestujete už viac ako desaťročie
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a za akú ste dokonca aj platení, robíte nám také služby, že pár ľudí ste jednoducho zničili a druhých pár je natoľko múdrych, že vôbec nechcú polemizovať
a jednoducho sa vzdávajú boja so silami, ktoré stoja za vami...” Na záver sa presvedčíme o aktuálnosti textu daného v minihre Citatum A.
“Odporučenie:
1. Zakázať produkciu nových divadelných hier (konečne ani tieto staré
ešte všetci nevideli);
2. Trvanie každého divadla vymedziť možnosťou vykurovania;
3. Redukovať počet účastníkov v každom predstavení na minimum, až
po absolútnu nulu. Už sme blízko pri minime, čas ukáže, čo ďalej.”
Dňa 5. marca 1988 v Kovačici sa uskutočnila premiéra predstavenia Drak
od J. Švarca v réžii F. Popova a asistent réžie bol T. Hriešik. Obsah vyzerá takto:
prichádza Lanselot (P. Matúch) do mesta a odrúbe drakovi (P. Kožík) hlavu.
Namiesto starého draka príde nový drak (T. Hriešik) a po ňom nový drak (P.
Matúch). Sú to jasné alúzie na spoločenský režim, voči ktorému roku 1987 (keď
sa divadlo nacvičovalo) existovala silná pasívna rezistencia. Napriek tomu Drak
nebol menej úspešný ako ostatné kovačické predstavenia v tejto desaťročnej žatve
úspechov. Fedor Popov získal cenu za najlepšiu ochotnícku réžiu na Prehliadke
SODS v Pazove a ocenenia získali aj Mária Havranová, Tomáš Hriešik a Ján Hološ.
Po dlhom pátraní vo svetovej literatúre návrat k pôvodným tradíciám možno
vysvetliť aj tým, že sa potreba prezentovať slovenskú literatúru javí spontánne.
Lenže kto si pozrel predstavenie Ženský zákon od J. G. Tajovského v réžii Tomáša Hriešika, presvedčil sa o tom, že dej je tu umiestnený do nadreálneho času
a priestoru. Na 20. Prehliadke SODV v Kovačici roku 1989 réžia Tomáša Hriešika bola ocenená najvyššie a aj Viera Sládečeková bola najlepšou herečkou. Ako
hovorí novinár Ján Cicka: “Režisér dal dôraz na herecký prejav, v ktorom badať
istú dávku dobromyseľnej irónie vo vzťahu k základnej myšlienke v pôvodnej
predlohe. Umožnil hercom, aby sa doslova hrali na javisku, aby mali z toho radosť, a túto radosť preniesli aj na divákov. Dosiahol to tak, že jednotlivé postavy
vystupňoval zo štandardných charakterov prostredníctvom hlasových fondov,
svojráznych posunkov, až gagov. A na tento účel vyhotovil aj scénu (vysoké stoličky, povrazy, klát...), ktorá hercov nútila robiť smiešne výkony.” V poslednom
roku tohto desaťročia Kovačičania nacvičili Čarugu od Ivana Kušana. Čaruga
alebo Balkánska krčma je predstavenie, ktoré sa javí ako reakcia na nacionalistické zárodky (rodiace sa v Ženskom zákone). V Čarugovi režisér Tomáš Hriešik
vytvára atmosféru strachu (čaká sa, aby niekto vypol svetlo, aby sa potom všetci medzi sebou pobili). Ardonjak (T. Hriešik) na začiatku predstavenia sekerou
odsekne kohútovi hlavu, na konci predstavenia tou istou sekerou jemu odrúbu
hlavu. Spité vojsko, sklamaní voliči, patrioticky ladené dievčatá, policajti - zbojníci, či to nie je náhodná konštelácia dnešnej politickej a spoločenskej situácie?
Osemdesiate roky pre kovačický divadelný súbor bolo veľmi úspešné. Všetky predstavenia z dielne kovačického Domu kultúry boli odmenené. Na jednom
predstavení sa pracovalo priemerne tri mesiace a videlo ho priemerne 1500 divákov. Avantgardné, dynamické, spravidla vždy najprv komické v opozícii s tradicionalizmom kovačické divadlo experimentovalo. Experimenty s Harmsom,
100 rokov divadla v Kovačici

33

Weisom i Tajovským sa vydarili aj vďaka vynikajúcemu hereckému potenciálu
a dobrej réžii. Kovačický divadelný súbor pracoval s minimálnymi finančnými
prostriedkami. Bez pompéznych kostýmov, ale s veľmi funkčne a zaujímavo
vyriešenými scénickými problémami. Režisér buď používa kontrastovanie pomocou druhej osoby, alebo priam šokuje diváka niečím novým, neočakávaným
(hudba v predstavení). Kovačické divadlo malo vždy revolučné radikálne mystické alebo hlboké psychologické poslanie, čo nemožno jednoducho vysvetliť.
V každom predstavení bolo niečo nové, originálne, čo nikoho nenechalo ľahostajným. Kovačičania si ustálili postup vedomého prelínania nových médií cez
tradičné múzické umenie a vsúvali do svojich predstavení postmodernistické
prvky TV šrotmi, filmovou montážou, jazykovými excesmi a samým tým žili
s duchom času a úspešne komunikovali s obecenstvom z celej Juhoslávie, ba i v
zahraničí a tým sa vymykali z rámcov dedinsky pospolitého “divadelníctva”.
Istotne si tento fenomén treba bližšie a širšie ozrejmiť. Vďaka kovačickej scéne
Divadla VHV sa utvoril bohatý archív, ktorý umožní širšie spracovať divadelníctvo v Kovačici v osemdesiatych rokoch.

(1990 - 2001)
Deväťdesiate roky kovačickému divadelníctvu priniesli novú divadelnú situáciu. Pred ním sa našli nové pokušenia, nové inscenácie, režisérske osobnosti s novými vidinami. Do tohto desaťročia kovačické divadlo vstúpilo s vedúcou osobnosťou v kovačickom divadelníctve Tomášom Hriešikom Máškom.
Predstavenie Súdruhovia je možné, že (Da li je moguće drugovi, da smo svi mi
volovi) podľa J. Kesera v réžii Miljana Matijevića a Márie Kotvášovej, dlhoročných
a úspešných hercov v kovačickom divadle, svoju oficiálnu premiéru v Kovačici nemalo. Taká generálna skúška bola v zborovni základnej školy, kde sa toto nekonvenčné predstavenie v zmysle javiskovej formy odohralo v podobe jedného hlučného,
nezmyselného zasadnutia. Predstavenie malo za úlohu vyprovokovať divákov, aby
sa zúčastnili v diskusii. Aj za týmto divadelným projektom vonkoncom stál Tomáš
Hriešik Máško. Okrem neho v ňom hrali: Mária Havranová, Mária Kotvášová, Miljan Matijević, Martin Zloch, Zuzana Vereská, Viera Sládečeková, Kvetoslava Šifelová, Ján Šipický, Zlatko Kotváš, Jaroslav Poliak a Eva Poliaková (debut). Premiéra
tohto divadelného predstavenia bola na 22. Prehliadke SODV v Petrovci, v slávnostnej sieni gymnázia 2. marca 1991. Prehliadková porota hodnotiaca javiskovú
reč udelila cenu Redakcie programu v slovenskej reči Novosadského rozhlasu kovačickej scéne VHV. Toto divadelné predstavenie nemalo dlhý divadelný život. Vystúpilo sa s ním v tej istej sezóne ešte len v Starej Pazove a v novosadskom Šafáriku.
Už koncom roku 1991 sa pristúpilo k spracovaniu divadelnej predlohy Mŕtve
duše podľa Bulgakova. Po prvý raz medzi ochotníkov kovačického divadla zavítal kovačický rodák, režisér žijúci v Prahe Stanislav Sládeček. V tom istom roku
Mŕtve duše robil i s profesionálnym súborom v mestskom divadle Bratov Mrštíkovcov v Brne (Česko). Bolo to najmasovejšie divadelné predstavenie v tomto
desaťročí, v ktorom účinkovalo 19 hercov. Kovačický herecký kolektív (Tomáš
Hriešik Máško, Jaroslav Hriešik, Zuzana Vereská, Eva Poliaková, Annamária
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Kňazovicová, Blažena Pavlisová, Martin Zloch, Ján Šipický, Pavel Adam Ďuriš,
Jaroslav Dudáš a Goran Bobić) bol podporený i hercami z Padiny (Janko Hološ,
Zlatko Šimák, Milka Halabrínyová, Eva Taubertová, Eleonóra Kerešová, Pavel
Chrťan a Elena Kotvášová).
Mŕtve duše je posledné divadelné predstavenie, ktoré malo dušu Tomáša
Hriešika Máška. Hral v ňom hlavnú postavu Čičikova, priam zháral na javisku. Vlastnou dynamikou udával tempo celému predstaveniu. V tomto projekte viedol celú organizáciu divadla za neprítomnosti režiséra. Predstavenie premiérovalo 15. marca 1992 v Kovačici, na jeho posledné dožité 36. narodeniny.
V tom istom roku 13. marca v Kovačici bola ešte jedna premiéra. Kovačickí divadelníci zahrali predstavenie podľa Ivana Stodolu Náš pán minister v réžii ochotníka Jána Sládečeka. A tak herci Miljan Matijević, Zuzana Vereská,
Jaroslav Hriešik, Martin Zloch a Eva Poliaková v tejto divadelnej sezóne mali
za sebou dve predstavenia. V tomto predstavení ešte hrali: Jozef Benka st., Anna
Krasková, Jaroslav Poliak, Viera Sládečeková, Blažena Pavlisová, Ján Siroma a jedenásťročná Ivana Vereská.
Premiéry oboch predstavení boli na 23. Prehliadke SODV v Kovačici. Herci
si na nej získali nasledujúce ocenenia:
- rovnoprávne uznanie v rámci troch scén Divadla VHV - Miljan Matijević
za stvárnenie postavy Jeana v predstavení Náš pán minister,
- vecnú odmenu vynikajúcim jednotlivcom - Zuzana Vereská za stvárnenie
postavy Pľuškina v predstavení Mŕtve duše,
- za najúspešnejšie stvárnenie ženskej postavy - Eva Poliaková za postavu
vdovy Korobočkovej v predstavení Mŕtve duše,
- rovnoprávnu vecnú odmenu za najúspešnejší herecký výkon - Tomáš Hriešik Máško za postavu Čičikova v predstavení Mŕtve duše.
Divadelné predstavenie Mŕtve duše postúpilo na 33. Stretnutie ochotníckych
divadiel Vojvodiny, ktoré bolo 23. apríla 1992 v Kikinde. O inscenácii Mŕtvych
duší v podaní Divadla VHV scény v Kovačici predseda posudzovacej komisie,
kritik a teatrológ Mr. Miroslav Radonjić vyhlásil:
“Doteraz som nemal príležitosť vidieť túto verziu Bulgakovej dramatizácie...
Je isté, že kovačický súbor, ktorý som nevidel 3 - 4 roky, priniesol novú kvalitu,
ktorú si dovolím pripísať práci s režisérom. Nie práci na tom texte, ale práci s režisérom na tom texte. To bol pre mňa takmer pozmenený súbor, nie zložením,
ale ich duchovnosťou, hereckou prezentáciou, často najobyčajnejšieho, dokonca
vulgárneho gagu alebo vtipu. Z prítomnosti na tomto predstavení mám dobrý
pocit, lebo som sa zoznámil s troma vecami: Bulgakovou dramatizáciou, ktorú
som doteraz nepoznal, s mladým talentovaným režisérom, ktorého réžie som
doteraz nevidel a konečne, s kovačickým súborom, ktorý je úplne pozmenený
vo svojom vnútri, duchovne ožiarený. Prezentoval toto predstavenie, o úspechu
ktorého hovorí aj počet získaných odmien.” (Divadelné drahokamy, Hlas ľudu,
28. mája 1992, s. 9.) Po petrovskej Lýzistrate toto bolo druhoumiestnené predstavenie na tomto festivale najlepších divadiel Vojvodiny. Uznania za herecké
výkony sa dostali Zuzane Vereskej a Martinovi Zlochovi a plakety za najlepšie
herecké kreácie Tomášovi Hriešikovi Máškovi a Eve Poliakovej.
100 rokov divadla v Kovačici
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Po tragickej smrti vedúceho kovačického divadla Tomáša Hriešika (20. januára 1993), keď sa už začalo s nacvičovaním divadelného predstavenia Hra tmavej hviezdy podľa N. Erdmana v réžii Novosadčana Jána Makana, nepracovalo
sa ľahko. Herecký kolektív bol ohromený novou situáciou. Hlavnú mužskú postavu mal zahrať práve Tomáš Hriešik (vystriedal ho Jaroslav Hriešik). Kovačické
obecenstvo si toto divadelné predstavenie premiérne pozrelo v marci v tom istom
roku. Na 24. Prehliadke SODV v Starej Pazove Hra tmavej hviezdy bola na divadelnom repertoári 3. apríla 1993. V tomto predstavení hrali: Jaroslav Hriešik,
Anna Krasková, Eva Poliaková, Eleonóra Kerešová, Ján Hološ, Jozef Benka ml.,
Pavel Matúch (Pavel Jonáš), Zlatko Petrák, Annamária Kňazovicová (Bobićová), Zuzana Vereská, Miljan Matijević, Zlatko Šimák, Ján Siroma a Igor Barca.
Technický štáb tvorili: Goran Bobić, Adam Cicka. Na tejto prehliadke po prvý
raz ustanovili Cenu Tomáša Hriešika Máška (za kompletnú úspešnú realizáciu
predstavenia). V danom roku cenu neudelili.
V rámci troch scén Divadla VHV prehliadkové ceny získali:
Jaroslav Hriešik, Anna Krasková a Ján Hološ, za najlepšiu ženskú postavu
Eva Poliaková,
za neherecký prvok (svetlo) Goran Bobić.
Cenu Juraja Ondríka, za úspešnú realizáciu originálneho textu, adaptáciu
literárnej predlohy a pod. režisér Ján Makan.
Toto divadelné predstavenie sa zúčastnilo na 35. Republikovom festivale
ochotníckeho divadla, ktorý trval od 4. až 11. júla 1993 v Kule. Ocenené bolo
za najlepšiu réžiu, svetlo a kostýmy.
V tom istom roku 1993 sa v Kovačici premiérovalo po druhý raz. Režijný
debut zaznamenal mladý, ale dlhodobý herec Martin Zloch. Zvolil si dramatizáciu Timravinej poviedky U Kanátov. Kovačičania si toto predstavenie premiérne pozreli 25. septembra 1993. Martin Zloch si týmto režijným debutom určil
i ďalšiu orientáciu na dedinskú tematiku a v deväťdesiatych rokoch
pripravil ďalšie dve populistické hry. V predstavení U Kanátov hrali: Viera
Sládečeková, Anna Krasková, Ján Siroma, Ján Straka, Jasmína Benková (Poliaková), Jaroslav Poliak, Kvetoslava Šifelová, Zuzana Vereská a Pavel Ďuriš. Svetlá mali
na starosti Ján Šifel a Adam Cicka. Šepkárkou bola Anna Pišpecká (Barnáková).
Po prvý raz v sezóne 1993 - 1994 v kovačickom divadle režíroval mladý režisér z Petrovca Jano Čáni. Zvolil si predlohu španielskeho autora F. Arraballa
Kolobežka. V predstavení hrali: Miljan Matijević, Jaroslav Hriešik, Eva Poliaková, Martin Zloch, Ján Hriešik a Pavel Ďuriš, svetlo a techniku mali na starosti
Goran Bobić a Adam Cicka a hudbu Zlatko Hrk. Premiéra divadelného predstavenia Kolobežka bola v Kovačici 16. decembra 1993. S divadelným predstavením
sa vystúpilo na Prehliadke SOD v Petrovci, bez ocenení. Na Festivale malých a experimentálnych scén Srbska (23. FEMAS), ktorý prebiehal v Pančeve v dňoch28. mája 1994, si predstavenie vyslúžilo vysoké druhé miesto. Miljan Matijević
bol vyhlásený za najlepšieho herca na festivale a hodno citovať aj slová kritiky:
„Glumački ansambl iz Kovačice, koji se pančevačkoj publici predstavio
Arabalovim Trotinetom (režija Jano Čanji), zaslužno se visoko plasirao u ovogodišnjoj amaterskoj produkciji. Reč je naime o maloj glumačkoj ekipi, punoj
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unutrašnjeg naboja. Miljan, Jaroslav (doduše, stamen i miran) i Eva naprosto
izgaraju. Miljan Matijević je naprosto virtuoz, ali o tome je svoju reč već kazao
žiri. Podsećam, kako je izgledao na trotinetu, setite se lepršavih pokreta ruku,
mimike, gestova...”
Miloš Nikolić, dramaturg, Festivalové noviny č. 4. V dňoch 27. - 30. januára
1994 v Kovačici po prvý raz organizovali divadelné dni Tomáša Hriešika Máška.
Tieto stretnutia sa stali tradičnými a na nich vystupujú divadelníci troch scén
Divadla VHV a Padinčania alebo Vojlovičania. Na prvom takomto divadelnom
stretnutí Kovačičania vystúpili až s troma predstaveniami: Kolobežka, U Kanátov a Stratená teniska. Toto posledné predstavenie Stratená teniska (Izgubljena
patika) podľa rozprávky Popoluška režírovala ochotníčka Mirjana Vladisavljevová z Kovačice. Bolo to mládežnícke predstavenie, premiérne predvedené
v Kovačici 25. decembra 1994. V predstavení hrali zväčša žiaci gymnázia: Jasna
Cvetkovićová, Nataša Radišićová, Nataša Mijailovićová, Snežana Džudovićová,
Tanja Markovićová, Ivana Kenjićová, Helena Etemovićová, Daniel Nikolić, Janko
Haviar, Jaroslav Šimon, Viliam Liska, Štefan Mega, Adam Zloch, Anežka Liptáková, Vesna Marčeková, Katarína Glóziková a iní. Technický štáb tvorili Goran
Bobić a Nikola Rešćanski. Predstavenie režírovala Mirjana Vladisavljevová.
V septembri toho istého roku divadelné predstavenie U Kanátov si pozreli i diváci na Slovensku. Kovačičania sa s ním zúčastnili na celoslovenskej prehliadke ochotníckych divadelných súborov, inscenácií slovenských autorov, 27.
Palárikova Raková.
V rámci tradičných osláv Kovačického októbra, 7. októbra 1994, herci kovačického divadla usporiadali večer veselých výstupov v réžii Jána Sládečeka.
V divadelnej sezóne 1994/1995 kovačická divadelná scéna sa postarala o tri divadelné predstavenia: Sex noci svätojánskej podľa filmu Woody Alena (pre divadlo spracoval J. Fischer) v réžii Jana Čániho z Petrovca, Žobrácke dobrodružstvá podľa Jána Solovića v réžii ochotníka, padinského rodáka Fedora Popova
a mládežnícke predstavenie Pre lásku sú potrební dvaja podľa Shakespeara v réžii ochotníčky Mirjany Vladisavljevovej.
Predstavenie Sex noci svätojánskej malo premiéru na Deň zamilovaných (sv.
Valentína), 14. februára, v Kovačici. Na afiši uviedli citát Dariny Porubjakovej:
„Neschopnosť vychutnať a spoznať život vo všetkých dimenziách a schopnosť
zmeškať pravú chvíľu je nám v rozličnej miere daná všetkým. Riešime to civilizačnými neurózami, spoločenskou pretvárkou, povrchným moralizátorstvom,
skrátka únikom od prírody. Jedným z večných a milých pokusov o návrat späť je
práve hra Sex noci svätojánskej.” V tomto predstavení hrali: Annamária Kňazovicová (Bobićová), Eva Poliaková, Miljan Matijević, Martin Zloch, Zuzana Vereská, Jaroslav Dudáš a Jaroslav Hriešik. Technickú skupinu tvorili Goran Bobić,
Zlatko Hrk a Adam Cicka. Kostýmy vyrobila Zuzana Vereská a text sledovala
Anna Pišpecká (Barnáková). Toto divadelné predstavenie hosťovalo v Akademickom divadle Branka Krsmanovića v Belehrade, na Prehliadke SOD v Petrovci a na Scénickej žatve v Martine v októbri 1995.
Kovačické obecenstvo videlo premiéru predstavenia Žobrácke dobrodružstvo 31. marca 1994. V ňom hrali Jozef Benka st., Martin Zloch, Ján Siroma,
100 rokov divadla v Kovačici
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Eva Poliaková, Mária Kotvášová, Kvetoslava Šifelová, Ján Šifel, Ján Babka, Ján
Šipický, Mária Hrčeková (Cicková). Technický štáb tvorili Goran Bobić a Adam
Cicka. Šepkárkou bola Anna Pišpecká (Barnáková).
V mládežníckom predstavení Pre lásku sú potrební dvaja, ktoré režírovala
ochotníčka Mirjana Vladisavljevová, hrali znova zväčša žiaci kovačického gymnázia: Jasna Cvetkovićová, Snežana Džudovićová, Ivana Kenjićová, Danka Hriešiková, Zlatko Petrák, Predrag Stamenov a Vladimir Stojanac. Kostýmy mala
na starosti Jelena Cvetkovićová, scénu Miljan Matijević, hudbu Nikola Rešćanski
a svetlo Goran Bobić. Šepkárkou bola Katarína Glóziková.
V poradí druhé Máškove dni divadelné prebiehali 24. až 26. februára 1995.
Diváci mohli sledovať tri divadelné predstavenia kovačickej produkcie VHV.
Na 26. Prehliadke SOD v Petrovci Kovačičania predviedli dve predstavenia (Sex
noci svätojánskej a Žobrácke dobrodružstvá) a získali tieto ocenenia:
Cenu Tomáša Hriešika Máška za úspešnú kompletnú realizáciu hry, úpravu
textu, scénu, hudbu, kostýmy a pod. (režisér Jano Čáni za predstavenie Sex noci
svätojánskej).
Cenu Ondreja Koroša za dlhodobú úspešnú hereckú činnosť a úspešný nástup
na prehliadke udelili Jozefovi Benkovi st. za úlohu Ignáca v predstavení Žobrácke dobrodružstvá. Cenu za najlepšiu mužskú postavu na prehliadke dostal Miljan Matijević (Willy v predstavení Sex noci svätojánskej). Cenu za najlepšiu ženskú postavu na prehliadke získala Annamária Kňazovicová (Bobićová), (Ammy
v predstavení Sex noci svätojánskej). Cenu za najlepšiu epizódnu ženskú postavu
na prehliadke Eva Poliaková (Dulcy v predstavení Sex noci svätojánskej a doktorka Plná v predstavení Žobrácke dobrodružstvá).
V spolupráci s Maticou slovenskou zo Slovenska do Kovačice prišiel režisér zo Slovenska Ivan Kováč, ktorý roku 1996 režíroval scénické uvedenie básne
Kain Pavla Országha Hviezdoslava. Zvolil si nasledujúci herecký kolektív: Máriu
Kotvášovú, Jaroslava Dudáša, Zuzanu Jarmockú, Jána Hološa, Máriu Hrčekovú
(Cickovú), Annu Vašekovú, Eleonóru Kerešovú, Annu Jaškovú, Želimíra Sampora a Kvetoslavu Šifelovú a technickú skupinu Zlatka Kotváša, Miloslava Jonáša,
Jaroslava Tomana a Adama Cicku. S touto hrou dva razy hosťovali na Slovensku.
Na návrh posudzovacej komisie 27. Prehliadky SOD účinkovali na 4. ročníku festivalu biblických a duchovných hier Gorazdov v Močenku v dňoch 25. - 28 júla
1996. V tom istom roku sa zúčastnili na Scénickej žatve v Martine (22. októbra).
Druhé divadelné predstavenie v sezóne 1995 -1996 bolo Jánošík podľa Feldeka
v réžii ochotníka Fedora Popova. Bolo to nenáročné predstavenie na pobavenie,
spevohra plná humoru. V nej debutovala mužská spevácka skupina Bohémi: Ján
Veňarský, Ján Chalupa, Ján Chrťan, Ján Husárik, Martin Petrík (nebohý), Branko
Kirić, Pavel Gálik, Miroslav Babka a Goran Bobić. V predstavení hrali herci: Pavel
Kožík-Arkaško, Jozef Benka st., Jaroslav Hriešik, Zuzana Vereská, Eva Poliaková
Hrková a Ján Siroma. Technický tím tvorili Miljan Matijević, Zlatko Hrk a Adam
Cicka. Z radov Bohémov (spevákov) sa potom naplno prejavili Ján Chrťan a Ján
Husárik ako výnimoční herci. Táto spevohra sa hrala iba v Kovačici (tri razy).
V Kovačici prebiehala 27. PSODV v apríli 1996. Na prehliadke Cenu za najlepšiu
ženskú postavu získala Mária Kotvášová (Dina v hre Kain).
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Rovnoprávnymi diplomami za herecké výkony odmenili Annu Vašekovú
za postavu Evy v hre Kain, Jána Hološa za postavu muža v hre Kain, Zuzanu Vereskú za postavu mamy v hre Jánošík, Evu Poliakovú Hrkovú za postavu Katarínky
v hre Jánošík, cenu za najúspešnejší debut získala mužská spevácka skupina Bohémi. Osobitné uznanie sa dostalo Pavlovi Kožíkovi-Arkaškovi za úspešné stvárnenie postáv na doterajších prehliadkach a za stvárnenie postavy Kata v hre Jánošík.
V divadelnej sezóne 1996 - 1997 kovačická divadelná scéna znovu spolupracovala s režisérom Jánom Makanom, ktorý aj v nasledujúcom roku priniesol nové
úspechy kovačickému divadlu. Robilo sa predstavenie podľa B. Nušića Podozrivá osoba alebo V krkavčej klietke. Režisér mal na starosti scénografiu, kostýmy,
dramaturgiu a výber hudby. Premiéra predstavenia bola 6. apríla 1997 v Kovačici.
Hrali v ňom: Jaroslav Hriešik, Zuzana Vereská, Eva Poliaková Hrková, Pavel Kožík-Arkaško, Miljan Matijević, Pavel Jonáš, Ján Chrťan, Ján Šipický, Jozef Benka
ml., Pavel Adam Ďuriš a Ján Husárik, svetlo mal na starosti Goran Bobić, a technický tím tvorili: Adam Cicka, Zlatko Hrk, Želimír Chalupa, Zlatko Hriešik, Juraj Čech, Mária Kotvášová a Zlatko Kotváš.
Predstavenie sa zúčastnilo na 2. Vojvodinskom festivale malých scén a monodrám v Ruskom Sele v novembri 1997. Bolo vyhlásené za najlepšie predstavenie a dostalo cenu za najlepšie kostýmy, scénu a svetlo. S týmto predstavením
sa kovačickí ochotníci zúčastnili aj na Scénickej žatve v Martine na Slovensku,
kde vystúpili 19. októbra 1997.
V lete 1996 sa začalo s prácou na ešte jednom predstavení. Po troch rokoch
od svojho režijného debutu ochotník Martin Zloch spracoval Pytliakovu ženu
od Ferka Urbánka (premiéra v decembri 1996). V predstavení hrali: Zuzana Vereská, Lýdia Mravíková, Ján Siroma, Anna Krasková, Ján Straka, Viera Sládečeková,
Jozef Benka st. a Ján Siroma. Technickú skupinu tvorili Miloslav Jonáš a Adam
Cicka a šepkárkou bola Anna Pišpecká (Barnáková).
Na 28. PSOD, ktorá bola v máji 1997 v Laliti, si kovačické divadlo získalo
nasledujúce ceny:
Diplomy za herecké výkony - Anna Krasková za postavu Mazanky v hre Pytliakova žena, Eva Poliaková Hrková za postavy Marice v hre Podozrivá osoba, Ján
Chrťan za postavu Žiku v hre Podozrivá osoba.
Cenu za najlepšiu ženskú postavu Zuzana Vereská - Mary v hre Pytliakova
žena. Cenu za najlepšiu scénografiu, kostýmy, dramaturgiu, výber hudby a réžiu
Ján Makan. Osobitné uznanie za dlhoročný herecký prínos našim prehliadkam
a nanajvýš úspešné stvárnenie postáv Jozef Benka st. Cenu Ondreja Koroša za dlhoročnú úspešnú hereckú činnosť a úspešné stvárnenie postáv v predstaveniach
Satiry II v padinskom predstavení, postavu Žida v hre Pytliakova žena a postavu
Doka v hre Podozrivá osoba Pavel Kožík-Arkaško.
V dňoch 6. a 7. febrára 1998 prebiehali ďalšie Máškove divadelné dni, na ktorých vystúpil i domáci divadelný súbor s predstavením Podozrivá osoba.
V sezóne 1997 - 1998 režisér Ján Makan po tretí raz režíroval v Kovačici. Bolo
to divadelné predstavenie Malá balkánska pornografia podľa predlohy Prebuď sa,
Katarína M. Grgića v adaptácii Jána Makana, premiérne predvedená na 29. PSOD
v Starej Pazove 12. apríla. V Kovačici vystúpili 19. a 25. apríla 1998. V predstavení
100 rokov divadla v Kovačici

39

účinkovali: Anna Krasková, Anna Tomanová-Makanová (po štrnástich rokoch
na kovačickom javisku), Nataša Radišićová, Miljan Matijević, Jozef Benka ml., Pavel
Kožík-Arkaško, Ján Chrťan a Ján Husárik, scénografiu mala na starosti Katarína
Tomanová, kostýmy Iveta Siromová a Danka Hriešiková. Technickú skupinu tvorili Kvetoslava Čemanová (Benková), Zuzana Husáriková, Miloslav Jonáš, Zlatko
Petrák, Ljubiša Radišić, Pavel Toman, Goran Bobić, Adam Cicka a Zlatko Kotváš.
Na Prehliadke SOD v Starej Pazove boli odmenení:
Jozef Benka ml. - za najlepšiu epizódnu mužskú postavu, postavu Prciho, Ján
Makan - za najlepšiu profesionálnu réžiu, Nataša Radišićová - diplomom za herecký výkon, herecký kolektív - osobitnou cenou za kolektívnu hru.
Toto predstavenie sa zúčastnilo na 36. Prehliadke ochotníckych divadiel Vojvodiny, tiež v Starej Pazove, v máji toho istého roku.
Prvá divadelná premiéra v roku 1999 v Kovačici bola 26. februára. V réžii
ochotníka Fedora Popova kovačické divadlo predviedlo Plešivú speváčku od E.
Jonesca. V hre vystúpili: Mária Kotvášová, Ján Chrťan, Ján Husárik, Jaroslav Hriešik, Ivana Vereská a Danka Hriešiková. Technický tím tvorili Zuzana Husáriková, Vladimír Jonáš, Miljan Matijević, Goran Bobić, Adam Cicka, Eva Taubertová
a Zlatko Kotváš. Na 30. PSOD v Starej Pazove vystúpili 12. marca 1999. Udeľovanie cien na prehliadke sa neuskutočnilo 28. marca 1999, ako to bolo naplánované,
lebo letectvo NATO paktu zaútočilo na Juhosláviu. Správa odbornej poroty bola
zverejnená v Hlase ľudu, z dňa 3. júla 1999 (s. 12 - 13). Ceny získali: Ivana Vereská (najlepšia epizódna postava), Ján Husárik (najlepšia mužská postava) a Fedor
Popov (najlepšia ochotnícka réžia).
Za svoje tretie režijné predstavenie ochotník Martin Zloch si zvolil predlohu
dolnozemského poviedkara Jána Čajaka Cholera. Bolo to v nasledujúcej divadelnej
sezóne 1998 - 1999. Premiéra tohto predstavenia bola 30. októbra 1999. V predstavení hrali: Zuzana Vereská, Jaroslav Poliak, Anna Krasková, Viera Sládečeková,
Ján Siroma, Ján Šipický, Jasmina Poliaková a Janko Siroma. Technickú skupinu
tvorili Jaroslav a Anna Barnákovci. S touto veselohrou sa zúčastnili na Festivale
divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA) v Pivnici 1. apríla 2000.
Zuzana Vereská získala cenu za herecký výkon za stvárnenie postavy Zuzy a Martin Zloch Cenu Janka Čemana za podanie najautentickejšieho obrazu života.
V roku 2000 ochotník Fedor Popov režíroval ešte jedno predstavenie v Kovačici. Bola to hra podľa českej ľudovej rozprávky Dlhý, Široký, Krátkozraký. Hrali
v nej: Mirjana Vladisavljevová, Miljan Matijević, Ján Husárik, Pavel Adam Ďuriš, Ján Chrťan, Ján Žolnaj, Andriana Žolnajová a Anna Hajková. Divadelné hry
Cholera a Dlhý, Široký, Krátkozraký Kovačičania predviedli na 31. PSOD vo Vojlovici 23. apríla 2000.
Diplom za účasť až v troch predstaveniach na prehliadke získal Pavel Kožík-Arkaško, Cenu za najlepší debut Andriana Žolnajová za postavu manekýnky
(Dlhý, Široký, Krátkozraký) a Cenu za najlepšiu mužskú epizódnu postavu Miljan
Matijević (Dedo Vševedo v predstavení Dlhý, Široký, Krátkozraký).
Na záver Divadelných dní Tomáša Hriešika 14. apríla 2001 v Kovačici domáci
divadelný súbor premiérne predviedol Rozprávku o mŕtvej cárovnej od Nikolaja
Koľadu v réžii Jána Makana. V predstavení hrali: Annamária Bobićová, Ján Žolnaj,
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Ján Chrťan, Jarmila Palušková (debut) a Anna Brtková (debut). Scénografiu navrhla Katarína Tomanová a producentom predstavenia bol Goran Bobić, kostýmy mala na starosti Jana Nemčeková a kaderníčkou bola Anička Staňová. Hudbu
pre predstavenie pripravil Miroslav Benka, zvuk Vladimír Jonáš, rekvizity Jarmila
Dišpiterová a scénu robili Igor Barca a Adam Cicka. Na 32. PSDS v Petrovci toto
predstavenie bolo na repertoári 15. apríla 2001. V rámci troch scén Divadla VHV
Diplom za herecký výkon porota udelila Jánovi Žolnajovi. Cenu za scénografiu
získali Katarína Tomanová a Goran Bobić, Cenu za hlavnú ženskú postavu Annamária Bobićová (postava Rimy). Ján Makan bol odmenený cenou za réžiu. V bulletine 32. PSDS (č. 3, s. 17) dramaturgička Vladislava Feketeová, členka odbornej
poroty, sa o dramatizácii a hre vyjadrila: “... Pre mňa táto Makanova inscenácia
bola najlepšia, akú som mala možnosť vidieť v jeho režisérskej tvorbe. Už aj tým,
že je to absolútne vyčítaný text do dôsledkov. Myslím si, že si herci rozobrali postavy, tá prvá fáza čítačiek uplynula tak, ako má. Hercom sa podarilo preniesť tie
psychické pocity, tie draslice aj na divákov.”
Rok 2002 sa v ,kovačickom divadle začal novou spoluprácou s režisérom Jánom
Makanom. Na javisku domu kultúry 12. apríla bola premiéra predstavenia V krkavčej klietke, 2. epizóda Zatýkanie podľa textu S. Mrožeka. Bolo to piate divadelné
predstavenie, ktoré od roku 1993 Ján Makan režíroval v Kovačici. Podozrivá osoba (V krkavčej klietke) bolo predstavenie, ktoré vzniklo v poslednej tretine vlády
minulého režimu, v čase najmasovších protestov a najväčších represálií. Zatýkanie
svojou aktuálnosťou o policajnom paralelnom svete premiérovalo počas šokujúcich politických udalostí a vynesení zákona o spolupráci s haagskym tribunálom.
V predstavení hrali: Ján Šipický, Ján Chrťan, Jaroslav Hriešik (alternatívne), Ján
Žolnaj, Miljan Matijević, Jarmila Palušková (aj vo funkcii asistentky réžie) a Ján
Hološ. Producentom tohto divadelného projektu bol Goran Bobić, kostymárkou Eva
Taubertová, scénografiu a rekvizity mali na starosti Goran Bobić, Jaroslav Hriešik
a Ján Chrťan. Technický štáb tvorili: Vladimír Jonáš, Jarmila Stvorcová, Marína
Čížiková, Ján Puškár, Daniel Cicka a Adam Cicka. Predstavenie sledovala hudba
Franka Zappu a Miroslava Benku. Predstavenia V krkavčej klietke a V krkavčej
klietke 2. epizóda Zatýkanie boli hrané na malej javiskovej forme. Na repertoári
33. PSDS, ktorá v roku 2002 bola v Kovačici, predstavenie bolo odohrané 26. apríla.
Divadlo v Kovačici má svoju organizáciu, kde sa striedajú milovníci divadla. V posledných rokoch po smrti Tomáša Hriešika Máška, ktorý bol nielen v divadle, ale
i v kovačickom kultúrnom živote vedúcou osobnosťou, za vedúcich divadla prišli
Zlatko Kotváš, Pavel Jonáš a Goran Bobić. Kovačickí divadelní ochotníci vystupovali v rôznych populárnych formách aj mimo javiskovej scény na humorných,
veselých večierkoch, novoročných programoch na vlnách slovenského rozhlasu
alebo televízie. Bez Zuzany Vereskej, Pavla Kožíka-Arkaška alebo Martina Zlocha
sa takéto krátke humorné formy priam nemôžu ani predstaviť.
Divadlo v Kovačici čoskoro uzavrie deviate decénium svojej činnosti. Je súčasníkom, plodom a obrazom nášho vývoja. Bolo v časoch prvej svetovej vojny,
v medzivojnovom období, v časoch po dvoch svetových vojnách, v čase všeobecnej a tvrdej finančnej núdze, v čase, keď sa súbory rozpúšťajú a inštitúcie rušia.
Divadlo žije. A bude žiť i ďalej.
100 rokov divadla v Kovačici
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DETSKÉ DIVADLO
Ján Šifel

K

eď chceme hovoriť o detskom divadle, musíme to začať s Popoluškou. Ono
je Popoluška sama. Také pekné a vďačné a nechané bokom ako pastorča,
akoby ukradomky mohlo prísť na bál a ukázať sa v plnej kráse...
Pokiaľ ide o detské divadlo v Kovačici, má pomerne dlhú tradíciu. Siaha až
po prvé roky po prvej svetovej vojne. No nie ako čisté divadlo, ale ako časť školských programov pri príležitosti vianočných alebo veľkonočných sviatkov, resp.
ukončenia školského roku. Podľa slov padinskej učiteľky vo výslužbe Vilmy Popovovej (rodenej Štatovej) možno zistiť, že manželka vtedajšieho učiteľa Karlovského Elena prichystala žiakov kostýmovaných ako anjelov, ktorí tancovali
a hovorili nejaký text. Pri akej to bolo príležitosti robené, menovaná si nespomína. Vyprchal jej z hlavy aj dátum, aj rok vystúpenia. Zdá sa jej, že to mohol
byt’ rok 1922. Osobne si myslím, že to boli začiatky detského divadla v Kovačici.
Oveľa hodnovernejšie svedectvá o programoch, ktoré robili kovačické deti
so svojimi učiteľmi, nachádzame v zápisoch v Letopise ľudovej školy v Kovačici,
ktoré podpisoval vtedajší správca školy Andrej Miháľ. Letopis bol písaný po srbsky a jeden zápis preložený do slovenčiny znie: “Dnes učiteľský zbor zadovážil
písací stroj Remington portabl z prostriedkov získaných na školských programoch...” Aké tie programy boli, z čoho pozostávali, o tom nieto záznamov, ani
žiadnych vierohodných svedectiev.
V tom istom letopise je zaznamenané, že boli pokusy o nejaké programy aj
počas okupácie. Našli sme napríklad výňatok zo dňa 29. decembra 1942, v ktorom sa píše: “Posedenie, ktoré chystala Ružena Mudrochová so žiakmi III. b
triedy, nebude 2. januára 1943, lebo celý program treba najprv preložiť do nemčiny a v troch exemplároch ho treba doručiť Krajzkomandantúre, a to tri týždne dopredu...”
To, že verejné školské vystúpenia museli ísť pred predvedením na cenzúru
(aj po oslobodení - Kovačica bola oslobodená 3. októbra 1944), svedčí záznam zo
14. decembra 1944, ktorý znie: “Dnes sme zostavili program pre školské predstavenie. Zajtra poverenec referenta pri MNOO Fero Bulík dá program na cenzúru...” A ten program sa aj uskutočnil, lebo ďalej čítame:”22. januára 1945 pionieri
(školské deti) účinkovali v programe. Školské deti aj skorej účinkovali v programe hádam aj trikrát. Raz v Padine okolo 20. decembra 1944.”
Ak môžeme predpokladať, že v týchto programoch bolo aj dramatizácie, aj
scénických prvkov, medzníkom v rozvoji detského divadla bol rok 1946. Zaznamenané je v letopise veľmi krátko: “11. mája 1946 bolo divadelné predstavenie
V zajatí piaťmužíkov (trpaslíkov). V predstavení účinkujú školské deti a Karlečík Ema, učiteľka. Vstupné 5. din. Úhrnne sa nazbieralo 784 din.” Avšak o tomto
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Najstaršia fotografia detského divadla: V zajatí piadimužíkov z roku 1946

divadle sa môžeme dozvedieť viacej od dodnes živej režisérky tohto divadla
a rovnako tak je šťastná okolnosť, že autor týchto riadkov bol tiež aktérom toho
divadla ako 10-ročný a v súvislosti s ním si spomína na viaceré detaily.
Možno povedať, že to bolo opravdivé divadelné predstavenie so všetkými
atribútmi divadla. Žiaľ, autor predlohy mi zostal neznámy. Režisérkou bola Marta
Cicková, učiteľka, autorkou hudby - lebo v divadle bolo hodne operetných prvkov - Vlasta Rackovová (ide o matku známeho pianistu Nikolu Rackova). Z fotografie, ktorá po tomto divadelnom predstavení zostala, vidno, že boli pomerne dobré masky, výborné kostýmy, že bola dobre vybavená scéna. Spomínam si
na to, že sa počas divadelného predstavenia menili rôznofarebné svetlá, v závislosti od situácie. O scénu a svetlo sa postarali vtedajší snaživci, ktorí sa vyznali
v elektrine, Juraj Mikuš a Fero Bulík, úradníci z Kovačice. Predstavenie malo
niekoľko repríz, ale hralo sa len v Kovačici, v Janišovej sieni, kde bývali aj kinopredstavenia. Herci boli prevažne z 3. a 4. triedy ľudovej školy. Hrala Emília
Karlečíková, ktorú neskoršie vystriedala Zuzana Koreňová (neskoršie Obšustová), vtedy tretiačka neúplného gymnázia v Kovačici. Okrem nej vystupovali tu
ešte viacerí, ktorí sa i neskoršie v živote na strednej škole a počas študentských
rokov zaujímali o divadlo a hrali ho: Zuzana Bartošová (Tomášová), Zuzana
Koreňová (Obšustová), Mirjana Rackovová, Ján Šifel, Dr. Jozef Benka. Títo ľudia sa zjavovali v divadelných hrách na viacerých javiskách ochotníckych divadiel. Nikola Rackov sa stal špičkovým pianistom v juhoslovanských rozmeroch.
Podľa slov Karola Chrťana, učiteľa a dlhoročného divadelného pracovníka
a režiséra, v školskom roku 1946/47 žiaci vtedajšieho neúplného gymnázia hrali
divadlo Ďurove meniny autora Andreja Siráckeho, v réžii Štefana Cicku. Hrali
Karol Chrťan, budúci režisér - ochotník v Kovačici, Andrej Privratský, budúci
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režisér v divadle v Petrovci, neskoršie v TV Nový Sad, Anna Lenhartová, Adam
Holík (žije v SR), Eva BrtkováJesenská, žije tiež v SR, Juraj Hriešik, učiteľ, a iní.
Ďurove meniny mali niekoľko repríz v Kovačici a hosťovalo sa s nimi aj v Padine a v Potiskom sv. Mikuláši, dnes Ostojićevo.
Ďalší záznam o detskom divadle je z roku 1948 v Hlase ľudu zo dňa 14. januára, kde podpísaný Š píše: “Dňa 6. januára prišli do Aradáča pionieri z Kovačice
s nacvičenou divadelnou hrou Snežienka. Popoludní mali predstavenie pre pionierov a večer pre starších. Dokázali, že pionieri veľa môžu, trebárs sú aj deti,
lebo hru predniesli ku všeobecnému uspokojeniu starších a veľkej radosti detí.
Kostýmy boli na výške. Všetko dokazuje, že kovačickí učitelia naozaj pracujú...”
O tomto predstavení nieto v Kovačici žiadneho záznamu, aspoň som osobne poň neprišiel. Nedozvedel som sa nič o aktéroch hry, ktorí by mi o nej viacej povedali.
Od Karola Chrťana som sa ešte dozvedel, že sa roku 1947 hralo divadlo
v srbčine. Volalo sa Beograd nekad i sad. Autor nám je neznámy; nevieme ani
to, kto v hre hral, ale nakoľko si K. Chrťan spomína, boli to žiaci neúplného kovačického gymnázia - srbskej triedy.
Od Karola Chrťana sa taktiež dozvedáme, že v školskom roku 1953/54 nacvičil vo vtedajšej učňovskej škole divadelné hry Medveď a Pytačky od Čechova
a v školskom roku 1958/59 Veselý švec, neznámeho autora. Taktiež K. Chrťan
pripomína, že v päťdesiatych rokoch bola veľká “móda”, alebo to bolo možno
naložené z pedagogických úradov, aby každá trieda nacvičila a hrala svoje divadelné predstavenie, takže tých malých divadielok bolo hodne, ale o kvalite
sa sotva môže niečo povedať.
Veľká je škoda, že roku 1950 odišiel do výslužby Andrej Miháľ, ktorý dovtedy písal už spomenutý Letopis školy. Preto sa dá iba fragmentárne niečo zistiť
o divadelnej činnosti žiakov, t. j. detí. Predsa len nejaké stopy sú a vieme čo-to
aj o aktéroch hier, pretože zostali stopy v podobe fotografií, ktoré hovoria mnoho. Tak Hlas ľudu zo dňa 1. mája 1958 v č. 34 píše, že kovačickí žiaci hrali Popolušku. Režisérkou bola Marta Cicková, dekor prichystali P. Hajko, P. Ďurkovský,
J. Hriešik a P Zríni. Popoluška vraj bola E. Brngárová, macocha V Chalupková,
kráľ O. Mega, kráľovič Š. Cicka a hrali ešte aj A. Filčíková, Z. Bartošová, J. Suchánek, M. Košút, M. Jonáš, R Králik, A. Bulíková a J. Chrťan. O tomto divadelnom predstavení nachádzame údaje aj v knižke 25 godina Majskih igara, kde
sa píše, že 6. októbra 1958 na I. festivale detských divadelných súborov v Zreňanine kovačickí žiaci hrali Popolušku od M. Braxatorisa Sládkoviča po slovensky.
Réžiu mali Marta Cicková, Emília Farkašová, učiteľky...
Hlas ľudu nás informuje, že 13. marca 1960 kovačickí žiaci hrali divadelnú
hru v piatich dejstvách Tajomný komorník od J. Horta v réžii M. Cickovej a scénu prichystal Martin Toman. Hrali: Ján Lukáč, Mária Kucháriková, Mária Sabová, Ján Jonáš, Ján Košút, Ján Lenhart, Ján Siroma, M. Markovič, Juraj Jonáš,
Ján Marček a Ľudmila Mravíková.
V príspevku nachádzame zmienku, že Kovačičania chystajú predstavenie
Soľ nad zlato. Lenže doklad o realizácii podujatia nachádzame až roku 1966: Soľ
nad zlato režírovali Elena Šipická a Ružena Šifelová. V tomto divadle účinkovali:
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Juraj Veňarský, Zuzana Holúbeková, Kvetoslava Šifelová, Jaroslav Toman a iní.
A roku 1968 alebo 1969 dramatizovanú Chalúpku strýčka Toma režírovala s Kovačičanmi Marta Cicková. Hrali Tomáš Hriešik-Laco ako Tom, potom Ľudmila
Chrťanová, Ján Mravík, Pavel Jonáš atď.
Roku 1970 na programe bola Ľubka od Ladislava Luknára. Réžiu mali spoločne Elena Šipická a Ružena Šifelová. Jednotlivé úlohy obsadili: Zuzana Holúbeková, Kvetoslava Šifelová, Milina Farkašová, Jarmila Tomanová... Medovníková chalúpka sa hrala r. 1971 v réžii E. Šipickej.
Pomoc Mihajla Vasiljevića, ktorý prichádzal r.1973/1974 nacvičovať divadlo
starších v Kovačici, sa prejavila aj v školskom súbore. Predlohy O troch krásach
sveta od Jána Kákoša za pomoci M. Vasiljevića nacvičovali už spomínané učiteľky Elena Šipická a Ružena Šifelová, ku ktorým sa pripojila Terézia Hrnčiarová. Po sedemnástich rokoch sa vďaka tomuto predstaveniu kovačické divadlo
dostalo na pokrajinskú prehliadku Májové hry v Bečeji.
Od roku 1974 sa začína kontinuovaná spolupráca detského divadla a školy
s domom kultúry, neskôr scénou Divadla VHV v Kovačici. Detské divadlo z Kovačice sa stáva stálym účastníkom Májových hier (okrem roku 1979). Po Troch
krásach sveta nasledovala hra Keď bol medveď kráľom od Ladislava Luknára
v réžii Jána Šifela. Herci, ktorí tu účinkovali, sa zjavujú neskôr na scéne starších.
To boli: Ján Babka, Ivan Babka, Violeta Mikleová, Zuzana Labátová, Miljan Matijević a Vladimír Dudáš. Hoci Ján Šifel figuruje ako režisér tohto divadla, skoro
všetku prácu urobil Mihajlo Vasiljević. Ján Šifel mu bol pravou rukou a učňom
v zdolávaní tajomstiev réžie a postavovania divadelnej hry na scénu. Vasiljević bol
divadelným pedagógom, chcel ukázať a chcel naučiť. Angažoval aj profesionálnu
kostýmografku Stanu Jatićovú, aby urobila kostýmografiu a scénografiu. Za toto
predstavenie divadelná odbočka Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice
získala prvú cenu umeleckej poroty na Májových hrách v Bečeji. Miljan Matijević
získal diplom umeleckej komisie a Ivan Babka diplom detskej poroty.
Mihajlo Vasiljević s Jánom Šifelom spolupracovali aj pri Guľkároch od Radeta
Pavelkića. Predlohu podal moderne, vtedy pre kovačické prostredie nezvyčajne.
O tomto sa v bulletine Majske igre hovorí: “Keď som prečítal predlohu a videl súbor, s ktorým budem pracovať, pochopil som, že nemôžu hrať vojnu ako dospelí,
lebo ju zažili cez knihy a poviedky. Preto som sa pokúsil dramaturgicky vytvoriť
takú predstavu o tom, aby sa deti mohli na základe poviedok a učiva prispôsobiť
svojim hrdinom.”
Na scéne neexistoval dekor a kulisami boli sami herci, ktorí predstavovali
Fruškú horu, Romaniju, Kozaru. Stromy predstavovali herci s nápismi: javor, lipa,
dub, a bol to les. Ostatné doplnila detská obrazotvornosť a dobrá hra ozaj talentovanej generácie. Týmto divadlom sa mladí kovačickí herci predstavili divákom
v Kovačici, v Petrovci na slovenskej prehliadke detských divadiel, v Starej Pazove
a v Bečeji na pokrajinskej prehliadke (kde zasa obsadili prvé miesto a herci Miloslav Jonáš a Miljan Matijević boli odmenení). Televíznu inscenáciu hry videli
diváci v celej Juhoslávii.
V roku 1977 dvojica Vasiljević - Šifel pripravila možno vrcholné predstavenie. Ide o predlohu Ladislava Luknára Petrov fantastický večer. Zapojených bolo
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Záber z najmasovejšieho divadla: Petrov fantastický večer 1977,
odmenené na Májových hrách v Bečeji

vyše 50 priamych účastníkov. Kostýmografiu a scénografiu urobila už spomenutá
Stana Jatićová, samotné zhotovovanie kostýmov mala na starosti Ružena Šifelová.
Tanečné čísla nacvičil baletmajster Petar Jerant a pomáhala mu Bohumila Koreňová. O bohatý kolorit svetiel sa postaral osobitný svetlár a o množstvo zvukových efektov zvukár Adam Benka. Súbor svojou hrou zapôsobil aj na slovenskej
prehliadke, aj na Májových hrách v Bečeji. Tretíkrát zaradom kovačické divadlo
bolo najlepšie. Za herecký výkon boli odmenení Vladimír Dudáš a Eva Ušiaková. Novosadská televízia nakrútila divadlo a zaradila ho do svojho programu.
Roku 1978 Kovačičania nacvičili divadelnú hru Tonik - klub od Imricha Demovića, s ktorou pochodili aj v Bečeji a aj túto hru videli aj televízni diváci.
Veršový text Ľudmily Podjavorinskej Čin-čin realizovaný ako predstavenie
roku 1979 nedovolil už vyšliapaný spôsob prístupu k hre v réžii Jána Šifela a Kovačičania sa do Bečeja nedostali.
Roku 1980 nacvičená hra Zázračný ďalekohľad od Eleny Čepčekovej obsahuje prvky vedeckej fantastiky. Vedľa iných svetelných efektov z úzadia bol použitý kinoprojektor, ktorý dočaril vesmír a let kozmickou loďou. Za herecký výkon
na Májových hrách cenu získal Jaroslav Chalupa. Hrali aj Jaroslav Košút, Daniel
Nikolić, Mária Benková a vynikla aj Viera Domoniová.
Roku 1982 predvedená hra Kockovaná košeľa a VIII. A od Alice Gabzdílovej
bola jedným z kvalitnejších výsledkov tak žiakov, ktorí hrali spolu už celé štyri
roky (a v divadle hrali seba, ôsmakov), ako aj režiséra J. Šifela, ktorý už nadobudol určitú rutinu a skúsenosti v režírovaní. V réžii a pri výrobe kostýmov mu
pomohla manželka Ružena. Za výkon dostal cenu Zlatko Dragojlov a vynikli ešte
Mária Benková, Viera Čerňošová, Martin Galát a iní. Za pedagogicko-scénickú
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prácu Ján Šifel dostal osobitné uznanie. Divadlo zaradila do svojich programov
Novosadská televízia.
Roku 1983 detské divadlo Tajomný hypopotámus od Oľgy Lichardovej režírovali Tomáš Hriešik a Lýdia Sirácka. Pochodili aj na Májových hrách. V tejto
hre po prvýkrát vystupovali budúci herci Divadla VHV Annamária Kňazovicová, Eva Poliaková a Jaroslav Turan. Divadlo malo niekoľko repríz a v Bečeji
bola odmenená Annamária Kňazovicová.
Roku 1985 Ján Šifel znovu prevzal režisérsku úlohu a naštudoval so žiakmi predlohu Oľgy Lichardovej O nosatom kuchárovi a rýchlonohom drotárovi.
Svoju divadelnú púť tu začali budúci herci Divadla VHV Martin Zloch a Eva
Poliaková. Okrem iných svojím výkonom vynikli: Annamária Kňazovicová,
jej sestra Vesna, Katarína Babková, Jaroslav Balček, Milo Babka a Ján Straka.
Po niekoľkých reprízach v Kovačici vystupovalo sa i v Padine a na pokrajinskej
prehliadke; na Májových hrách v Bečeji sa porota nanajvýš pochvalne zmienila o výkone. K úspechu prispeli aj Lýdia Sirácka a Ružena Sifelová. Na televízii
hru sledovalo širšie auditórium.
V nasledujúcom 1986. roku Ján Šifel odstúpil od koncepcie početného súboru a naštudoval predlohu Miroslava Demáka Výsluch. Je to hra, kde rodičov
hrali dospelí herci Tomáš Hriešik, Viera Sládečeková, Lýdia Sirácka a Ján Šipický. Detské úlohy boli hlavné a hrali ich Daniel Nikolić, Miroslav Petrík, Vesna
Kňazovicová a po prvýkrát sa zjavila talentovaná druháčka Milena Domovská,
ktorej za rolu udelili cenu na Májových hrách v Bečeji.
Roku 1987 Ján Šifel nacvičil predlohu Evy Dobešovej V každom lese je nosorožec, byvol a hroch, hru s mnohými účastníkmi. Poväčšine to boli starší herci
čo do skúseností. Zjavili sa aj nové mená, s ktorými sa stretáme aj neskoršie: Jozef
Benka a Zlatko Košút. Okrem nich nastupovali: Milena Domovská, Ján Straka,
Jasmína Barcová, Mária Zlochová a iní. Zmienku si zasluhuje, že profesionálny
výrobca Tihomir Mačković urobil 14 masiek ozaj maestrálne, za čo dostal diplom na Májových hrách v Bečeji. Divadlo malo zopár repríz a vystúpenie v Padine a v Bečeji. Znovu ho do svojho programu zaradila aj Novosadská televízia.
Roku 1988 režisérske vlohy vyskúšala za pomoci Jána Šifela a Tomáša Hriešika aj Katarína Petrášová, učiteľka, divadelnou hrou Jakub a Viktorka. Prevažne hrali mladší herci, žiaci druhého a tretieho ročníka, ale i niektorí skúsenejší. Z mladších žiakov vynikli Andrej Boboš, Jaroslav Zloch, Vladimír Lenhart.
Katarína Petrášová v Bečeji získala diplom za kostýmy.
Rozprávka z mora od Jána Vladislava je nasledujúce predloha, ktorú Ján Šifel nacvičil so žiakmi s divadelnou skúsenosťou. Sú to: Košút, Straka, Nikolić,
Barcová, Zlochová a zjavujú sa aj nové tváre - Ondrej Tomáš a Viliam Foss. Šifel
zostal aj tentoraz dôsledný sebe: vystupovalo mnoho žiakov s menšími úlohami.
Hudbu k predstaveniu napísal učiteľ hudby z Kovačice Pavel Nemček, ktorý mal
hudobný sprievod na klavíri. Hudobnorytmické čísla nacvičila Katarína Petrášová. Pomáhala ešte Katarína Pavelová, učiteľka. Zlatko Košút získal cenu na Májových hrách v Bečeji a aj televízia toto divadlo zaradila do svojho programu.
Roku 1990 Ján Šifel sa zjavuje ako autor predlohy Hanibal ante portas,
aj ako režisér, scénograf, kostýmograf a výrobca kostýmov. Účinkovali herci
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s divadelnou skúsenosťou - Zlatko Košút, Jozef Benka, Vladimír Lenhart, Ján
Bakoš a z nových Rudolf Šajn. Pri práci pomáhala Katarína Pavelová a Katarína Petrášová. Toto predstavenie malo najviac repríz v dejinách detského divadla
v Kovačici. Vystupovalo sa až šesťkrát v Kovačici a hosťovalo sa v Padine, Hložanoch, Petrovci, Boľovciach, Starej Pazove a na Májových hrách v Bečeji, kde
zanechalo veľmi dobrý dojem a porota a kritika ho ocenili veľmi prajne. Novosadská televízia urobila pätnásťminútovú reportáž o tomto predstavení.
Roku 1991 voľnu dramatizáciu knihy Pippy Dlhá Pančucha urobila Elena
Zlatošová a pomenovala ju Pozvanie alebo Kde sa rodí radosť. Réžiu mal zasa
Ján Šifel a pomáhali mu Katarína Pavelová a Zuzana Svetlíková. Úlohy Pippy
stvárnila Lýdia Bovdišová, ktorá sa i v minulých rokoch zjavovala v epizodických
úlohách. Teraz niesla takmer celý dej. Zasa početný súbor zapôsobil na pokrajinskej prehliadke v Bečeji, kde sa Lýdia Bovdišová a Emína Redžajová najviac
páčili obecenstvu i porote. Pre nedostatok peňazí sa nemohlo hosťovať v iných
slovenských osadách.
Nasledujúce divadlo sa nacvičovalo v školskom roku 1992/93. Ján Šifel siahol za predlohou, ktorá bola inscenovaná v Kovačici v roku 1975. Je to divadlo
Keď bol medveď kráľom od Ladislava Luknára. Divadlo bolo solídne nacvičené, ale povšimnuteľné výsledky sa nedosiahli, lebo pre vojnu sa na prehliadky
nešlo. V divadle hrali: Jaroslav Zloch, Andrej Boboš, Jozef Toman, Pavel Lenhart, Ivana Vereská a iní.
V roku 1993/94 Martin Zloch so žiakmi nacvičil predohru A. Lichardovej
Rozprávka o princeznej Alene. Po prvýkrát sa zjavujú herci, ktorí potom vystupovali v nasledujúcich rokoch. Boli to Jarmila Palušková, Ivan Lipták, Adam
Strakúšek, Janko Siroma, Miroslav Jonáš, Lýdia Poliaková, Vladimír Dišpiter
a iní. Aj toto dobré predstavenie pre situáciu v krajine zostalo iba na domácich
doskách v Kovačici.
V rokoch 1994 až 1997 režisérom bol zasa Ján Šifel za pomoci Viery Hriešikovej a Kataríny Fiľkovej-Karkušovej. V roku 1994/95 hralo sa divadlo Tri biele šípy od Jána Makáriusa. Hrali v ňom už spomínaní žiaci Lipták, Strakúšek,
Palušková, ale aj noví - Zlatka Koreňová, Monika Šifelová a Samuel Tomášik.
S divadlom sa odcestovalo na prehliadku detských slovenských súborov 3 x Ď
v Starej Pazove.
Ďalším divadlom bolo Ako uvariť polievku z jaternicového drievka od Alice
Gabzdílovej. Hrali už skúsení žiaci - herci Lipták, Strakúšek, ale aj Anna Brtková, Taňa Čížiková, Nataša Farkašová a Viktória Šifelová. Aj s týmto divadlom
sa vystupovalo v Kovačici a na 3 x Ď v Starej Pazove.
Posledné divadlo, ktoré Ján Šifel naštudoval so žiakmi ZŠ Mladých pokolení, bolo Cirkus od M. Demáka. Bolo to náročnejšie divadlo. Angažovaných
bolo 15 žiakov, ktorých úlohy boli takmer rovnakej hodnoty. V predstavení boli
využité masky z roku 1987 z predstavenia V každom lese..., ktoré urobil Tihomir Mačković, známy výrobca masiek na úrovni republiky. Divadlo bolo ozaj
na úrovni. Tanečné body nacvičila Viera Hriešiková a mala na starosti aj kostýmy. Divadlo malo niekoľko repríz v Kovačici a bolo aj na prehliadke v Starej
Pazove 3 x Ď.Pavel Tomáš bol vyhlásený za najlepšieho herca prehliadky. Pretože
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tu neexistovali hlavné úlohy, ale všetci boli hlavní, uvedieme všetky mená: B.
Tomášová, A. Koreňová, J. Pavlíková, P. Tomáš, E. Gajanová, Z. Husáriková, V.
Šifelová, J. Brtka, V. Jonáš, M. Kožík, M. Cesnak, J.Dudáš, V. Chrťan, A. Sucháneková a J. Chalupa.
Roky 1998 a 1999 boli ozaj ťažké aj pre divadlá. Neboli prostriedky a ani
vôľa do práce. Pokus nacvičiť divadlo Nie je kocúr kocúr sa nevydaril. Potom
došlo k bombardovaniu, robiť sa nedalo.
V školskom roku 1999/2000 Eva Poliaková Hrková so žiakmi VII. c nacvičila predlohu Alice Gabzdílovej Kockovaná košeľa. Je to divadlo, ktoré po viacerých rokoch znovu účinkovalo na Májových hrách, tentoraz nie v Bečeji, ale
v Inđiji. Divadlu sa dostali veľmi prajné kritiky, ale na republikovú prehliadku
nepostúpilo.
Keď ide o detské divadlá, dlhoročný režisér Ján Šifel nezostal nepovšimnutý zo strany výboru Májových hier v Bečeji. Pri príležitosti 40 rokov Májových
hier mu udelili Chartu za výnimočný podiel v šírení a popularizácii scénickej
činnosti medzi deťmi vo Vojvodine. Takú chartu prijalo doteraz iba 25 zanietencov v práci v detskom divadle vo Vojvodine. (Zo Slovákov jediný.)
Čo by sa mohlo na záver povedať o kovačickom detskom divadle? Pracuje
neustále napriek ťažkostiam. Až dvadsaťpäť rokov bolo v špičke vojvodinských
detských divadiel. Uplatňovaná masovosť má viacnásobný význam: odhaľujú
sa nové talenty, získavajú sa prvé skúsenosti scénického pohybu a reči a tak si
scéna Divadla VHV v Kovačici tu hľadá budúce kádre. Šifel do svojich divadiel
zapojuje takmer všetkých žiakov, ktorí si prajú pracovať v divadle. Po selekcii
zostanú tí najvytrvalejší a s nimi sa pracuje. Ale aj tí, čo prestanú v hrách účinkovať, sú neskôr divadelnými konzumentmi. Okrem toho mnohí z nich sa oslobodia v komunikácii so svojimi vrstovníkmi - získajú sebadôveru.
V tejto práci sa už dlhé roky nastoľuje problém kontinuity. Stredná škola
neprejavuje záujem o divadelnú činnosť a v Divadle VHV zastávajú názor, že
sú títo talentovaní žiaci ešte primladí.
Ináč aj detské divadlo zápasí s mnohými ťažkosťami. Škola má čoraz menej
prostriedkov na takúto činnosť a učitelia - divadelní zanietenci narážajú v práci
na ťažkosti finančného rázu. Netreba dovoliť, aby táto práca zanikla.
Pramene
1. Letopis Ľudovej školy v Kovačici
2. Dokumentácia domu kultúry v Kovačici
3. Hlas ľudu
4. Publikácia 25 godina Majskih igara u Bečeju
5. Bulletin Majske igre
6. Informátori
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Divadelná činnosť kovačickej
VHV scény pri Dome kultúry
3. októbra v rokoch
2002 – 2014
Pavel Jonáš

P

osledné desaťročie v storočných dejinách kovačického divadla bolo poznačené
príchodom nových, mladých herečiek a hercov, ktorí priniesli svojrázne nóvum
do realizácie divadelných predstavení. Žiaľ, ten nový vánok do plachetnice
divadelnej lode nebol dostatočný, aby sa v kontinuite a bezstarostne plánovala
budúcnosť kovačického divadla. Hlavnou príčinou toho je skutočnosť, že mladí
herci, ktorí prejavili talent a úspešne sa zapojili do divadla v jednej sezóne, už v nasledujúcej nemohli hrať lebo odchádzali na školenie mimo Kovačice – do Nového
Sadu, Belehradu, na Slovensko. Tiež sa stávalo, že si niektorí, s ktorými sa vážne
počítalo nemohli nájsť zamestnanie doma a preto pracovali za chotárom, a tak boli
oprávnene znemožnení hrať divadlo. V období 2002-2014 sa realizovali pozoruhodné predstavenia ako sú Popoluška, Morská soľ, Rodinné príbehy a 5chlapcov.
si, ktoré boli vcelku realizované mladými kádrami aj herecky, režijne a technicky.
Iba malý počet týchto mladých ľudí účinkoval vo viacerých predstaveniach. Životná púť ich odviedla mimo rodiska, no máme nádej, že sa znovu vrátia a budú
pokračovať tam, kde zastali.
Po viacročnej prestávke sa do divadla vrátili starší herci Zuzana Šipická, Jaroslav Dudáš, Viera Sládečeková, Miloslav Jonáš...
Toto desaťročie je tiež poznačené úspešným angažovaním sa v divadle mladej herečky a režisérky Danky Hriešikovej, dcéry barda nášho divadla Tomáša
Hriešika-Máška. V roku 2003 sa úspešne prejavila ako herečka v predstavení
Nože v sliepkach a potom i ako režisérka v predstaveniach Popoluška, Morská soľ,
Pohreb, Rodinné príbehy a 5chlapcov.si, kde dokázala, že zdedila otcove divadelné
gény a že nás aj v budúcnosti môže prekvapiť ďalšími úspešnými divadelnými
predstaveniami. Ocenenia a odmeny, ktoré získala na divadelných prehliadkach
a festivaloch buď ako herečka alebo ako režisérka to bezpochyby potvrdzujú.
Žiaľ, posledné roky v storočných dejinách kovačického divadla zostanú poznačené aj tým, že navždy, bez návratu kovačické dosky, ktoré život znamenajú
opustili Martin Zloch (20. 03. 1970 - 08. 11. 2006), Anna Krasková (02. 08. 1946
- 02. 07. 2008) a Miljan Matijević Miki (09. 11. 1962 - 01. 08. 2010). Boli to herci,
ktorí vytvorili veľký počet mimoriadne krásnych postáv a svojím stvárnením
mnohých rolí milovníkom divadla v Kovačici i širšie mnohokrát spôsobili príjemné
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Martin Zloch

Miljan Matijević Miki

Anna Krasková

chvíle. Uctievali ich vo všetkých prostrediach, kde vystupovali. Nenahraditeľnou
stratou bol odchod Martina Zlocha a Miljana Matijevića, lebo sa Martin Zloch
začal zaoberať réžiou a mal za sebou predstavenia ako sú Pytliakova žena, Cholera,
U Kanátov a Miljan Matijević tiež úspešne režíroval predstavenie Stroskotanci.
Neúprosná choroba predčasne prerušila ich úspešnú divadelnú púť.

ROK 2002

V krkavčej klietke II – Zatýkanie - rok 2002
Zľava: Miljan Matijević, Janko Hološ, Jarmila Palušková, Ján Žolnaj, Ján Chrťan a Ján
Šipický.
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V 2002 roku, keď Kovačica bola v znamení veľkolepých osláv 200. výročia
príchodu Slovákov do Kovačice, divadelníci nacvičili predstavenie V krkavčej
klietke II - Zatýkanie autora Slavomíra Mrožeka. Režisérom bol Ján Makan, ktorý
urobil aj výber hudby. Kostýmy mala na starosti Eva Taubertová a scénografiu
Goran Bobić, Jaroslav Hriešik a Ján Chrťan. Hrali: Ján Šipický, Ján Chrťan, Jaroslav
Hriešik, Ján Žolnaj, Miljan Matijević, Jarmila Palušková a Janko Hološ. Technický
tím tvorili Vladimír Jonáš, Jarmila Stvorcová, Marína Čížiková, Ján Puškár, Daniel
Cicka a Adam Cicka. Premiéra predstavenia bola 12. 04. 2002. Kovačica bola vtedy
hostiteľkou 33. Prehliadky slovenských ochotníckych divadelných súborov Vojvodiny a predstavenie bolo vyhlásené za najlepšie na prehliadke. Odmeny za herecký
výkon získali Janko Hološ a Jarmila Palušková, Cenu za epizódnu úlohu Miljan
Matijević a Cenu za mužskú úlohu Ján Žolnaj. Súbor sa s predstavením zúčastnil
na Scénickej žatve v Martine a pri tej príležitosti vystúpil aj v Spišskej Novej Vsi
a v Levoči.

ROK 2003
Roku 2003
bolo uskutočnené
predstavenie Nože
v sliepkach autora
Davida Harrowera, ktoré režíroval
Jano Čáni. Hudbu
pre predstavenie
prichystala skupina Pamba, scénografiu mal na starosti Ján Triaška,
kostýmy navrhla
Mária Havranová
a vyhotovila ich
Eva Taubertová.
Technický tím
tvorili Marína
Nože v sliepkach - 2003
Čížiková, JarmiMiljan Matijević a Danka Hriešiková.
la Stvorcová, Ján
Puškár, Ján Hedi, Adam Cicka a Goran Bobić. Hrali: Danka Hriešiková, Ján Žolnaj
a Miljan Matijević.
Premiéra predstavenia bola 23. 03. 2003. Na 34. Prehliadke slovenských
ochotníckych divadelných súborov v Starej Pazove Danka Hriešiková získala Cenu
za stvárnenie ženskej postavy, Ján Triaška Cenu za najlepšiu scénografiu a Mária
Havranová Cenu za najlepší kostým.
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ROK 2004
Pri príležitosti osláv 90. výročia
od prvého divadelného predstavenia
v slovenskej reči
Kovačica bola roku
2004 hostiteľkou
35. Prehliadky slovenských ochotníckych divadelných
súborov Vojvodiny. Scéna Divadla
VHV v Kovačici
vtedy nacvičila
drámu Nikolaja
Vasiljeviča Gogoľa
Hráči - 2004
Hráči, mládežnícka
Zľava: Ján Chrťan, Janko Hološ a Martin Zloch.
scéna, čiže Gymnázium Mihajla Pupina, zahrala predstavenie Výcuc Dablin a detská scéna pri
Základnej škole Mladých pokolení predstavenie Nikolo a Nabuchodonozor.
Predstavenie Hráči režíroval Jano Čáni a asistentkou réžie bola Danka Hriešiková. Autorskú hudbu pre predstavenie schystali Stevan Lenhart a Vladimír
Lenhart. Scénografiu a kostýmy navrhol Ján Triaška. Techniku mali na starosti
Marína Bírešová, Kvetoslava Litavská, Pavel Toman, Daniel Válovec, Viktor Chrťan,
Jaroslav Hekeľ, Jaroslav Zaim, Adam Cicka a Goran Bobić. V predstavení hrali:
Ján Chrťan, Martin Zloch, Janko Hološ, Jaroslav Dudáš, Jozef Benka, Ján Šipický,
Miljan Matijević a Andrej Vereský. Premiéra bola 28. 02. 2004. v Kovačici.
Jano Čáni režijne pomohol aj pri realizácii mládežníckeho a detského predstavenia.

ROK 2005
V tomto roku na repertoári bol znovu text Slavomíra Mrožeka. Bolo to predstavenie Stroskotanci, ktoré režijne stvárnil herec Miljan Matijević, ktorý bol aj autorom scénografie. Autorskú hudbu prichystala skupina Neurocream a technický
tím tvorili Viera Kišová, Daniel Válovec, Viktor Chrťan, Jaroslav Hekeľ, Lýdia
Zlochová a Adam Cicka. Premiéra predstavenia bola 17. 04. 2005. Na Prehliadke
SODSV v Petrovci toto predstavenie ako najlepšie navrhli na Scénickú žatvu
v Martine. V predstavení hrali: Pavel Jonáš, Ján Chrťan, Martin Zloch, Ján Šipický,
Andrej Vereský a Miljan Matijević. Cenu za najlepšiu scénografiu na prehliadke
získal Miljan Matijević, Cenu za hudbu skupina Neurocream, Cenu za epizódnu
100 rokov divadla v Kovačici
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Stroskotanci - 2005
Zľava : Miljan Matijević, Pavel Jonáš, Martin Zloch,
Andrej Vereský a Ján Chrťan.

úlohu Andrej Vereský a Cenu za herecký výkon Ján Chrťan. S týmto predstavením
Kovačičania sa zúčastnili aj na pokrajinskej prehliadke v Starej Pazove, kde Miljan
Matijević získal Cenu za originálne čítanie textu Slavomíra Mrožeka. Rovnako
úspešná bola aj účasť na Pokrajinskej prehliadke malých scén v Sente. Keď ide
o vystúpenia v zahraničí, okrem Scénickej žatvy v Martine, kovačickí divadelníci
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vystúpili aj vo Veľkom Krtíši a Rybníku na Slovensku a neskôr po viacročnej prestávke aj v Iloku v Chorvátsku.

ROK 2006
2006. roku Divadlo VHV scéna
v Kovačici sa celkove v realizácii divadelného predstavenia oprela o mladé
sily. V spolupráci
so žiakmi Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici
prichystali predstavenie autora Janusza Glowackeho
Popoluška. Réžiu
mala na starosti
Danka Hriešiková,
Popoluška - 2006
asistentom réžie
Hrali: Zdenka Kŕčová, Jaroslava Hriešiková, Jarmila Šipická,
bol Andrej Veres- Lea Sabová, Mária Hekeľová, Viera Kišová, Ivana Čapová, Milan
Cicka, Vladimír Vestek, Jaroslav Hekeľ, Boris Lipták, Marián
ký, hudbu pripravil
Mamojka
Daniel Válovec, scénografiu navrhli Danka Hriešiková a Andrej Vereský. Technický tím tvorili Viktor
Chrťan a Alexander Válovec. V predstavení hrali žiaci gymnázia Zdenka Kŕčová,
Jaroslava Hriešiková, Jarmila Šipická, Lea Sabová, Mária Hekeľová, Viera Kišová,
Ivana Čapová, Milan Cicka, Vladimír Vestek, Jaroslav Hekeľ, Boris Lipták a Marián
Mámojka. Premiéra predstavenia bola 24. 03. 2006.
Na Prehliadke SODSV Danka Hriešiková získala Cenu za réžiu, Jaroslav Hekeľ
Cenu za debut, Jaroslava Hriešiková Cenu za najlepšiu ženskú úlohu, Vladimír Vestek
Cenu za najlepšiu mužskú úlohu a Ceny za herecký výkon Zdenka Kŕčová, Ivana
Čapová a Milan Cicka. Podľa počtu odmien jednotlivcom bola to jedna z najúspešnejších účastí Kovačičanov na doterajších prehliadkach SODSV.

ROK 2007
Aj v roku 2007 sa realizovalo predstavenie za pomoci mladých. Predstavenie
Morská soľ autora Emila Boneva režírovala Danka Hriešiková, hudbu prichystal
Daniel Válovec, techniku mali na starosti Marián Mámojka a Boris Lipták. V tomto predstavení hrali: Milan Cicka, Vladimír Vestek, Jaroslava Hriešiková a Ivana
Čapová. Premiéra bola 15. 04. 2007.
100 rokov divadla v Kovačici
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Na Prehliadke SODSV v Starej
Pazove sa Kovačičanom nedostala žiadna cena, aj
keď sa súbor veľmi
úspešne predstavil
na Festivale nekonvenčných divadelných inscenácií Vojvodiny v Apatine,
kde získal 3. miesto
a Milan Cicka Diplom za najlepšie
stvárnenú postaMorská soľ - 2007
vu. Na Prehliadke
Zľava: Vladimír Vestek, Milan Cicka,
divadelnej tvorby
Jaroslava Hriešiková, Ivana Čapová
ochotníkov v Kovine Danka Hriešiková získala špeciálny diplom za réžiu. Na Vojvodinskom festivale malých scén a monodrám v Sente kovačický súbor si domov priniesol Diplom
za kolektívnu hru, Danka Hriešiková získala Cenu za najlepšieho režiséra ochotníka,
Milan Cicka a Vladimír Vestek pochválenie za herecké výkony a celý súbor získal
3. miesto za hore uvedené predstavenie.

ROK 2008

Pohreb - 2008
Zľava: Miljan Matijević , Viera Sládečeková, Pavel Jonáš, Viktória Šifelová, Ján Šipický,
Zuzana Šipická, Ivan Hriešik, Ján Chrťan.
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V tomto roku sa režisérka Danka Hriešiková rozhodla nacvičiť komédiu Ivana
Holuba Pohreb. Pritom navrhla scénu, kostýmy a hudbu. Technický tím tvorili:
Anna Barnáková, Jaroslav Barnák, Želimír Kovarček, Jaroslava Hriešiková, Marína
Bírešová a Predrag Krstić. V predstavení hrali: Ján Chrťan, Miljan Matijević, Viera
Sládečeková, Pavel Jonáš, Zuzana Šipická, Ján Šipický, Viktória Šifelová, Ivan Hriešik
a Jaroslava Hriešiková. Premiéra bola 23. 03. 2008.
Na 39. Prehliadke SODSV, ktorá bola v Starej Pazove odborná porota ústne
pochválila Danku Hriešikovú, Ivana Hriešika a Viktóriu Šifelovú. Cenu za najúspešnejší herecký výkon získal Miljan Matijević a Cena Andreja Koroša za dlhodobú
hereckú prítomnosť na prehliadkach a  za prínos k afirmácii divadelného ochotníctva
sa dostala do rúk Pavla Jonáša.

ROK 2009

Ženba - 2009
Zľava : Pavel Kožík, Pavel Jonáš, Viera Sládečeková, Zuzana Šipická, Ján Siroma,
Ján Šipický a Viktória Šifelová.

Roku 2009 bola obnovená spolupráca s režisérom Janom Čánim z B. Petrovca.
Nacvičené bolo predstavenie autora Nikolaja Vasiljeviča Gogoľa Ženba. Bol to remake toho istého predstavenia zo 70. rokov minulého storočia, keď sa pod vedením
profesionálneho režiséra Mihajla Vasiljevića začala úspešná činnosť kovačického
divadla. Okrem réžie v tomto predstavení Jano Čáni urobil výber hudby, návrh
scény a kostýmov. Technický tím tvorili: Darko Ďurica, Adam Cicka, Želimír Bartoš
a šepkárkou bola Anna Barnáková. V predstavení hrali: Viera Sládečeková, Viktória
100 rokov divadla v Kovačici
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Šifelová, Zuzana Šipická, Ján Chrťan, Miroslav Sabo, Pavel Jonáš, Pavel Kožík, Ján
Siroma, Zuzana Jovanovićová, Ján Šipický a Ján Chrťan ml. Premiéra predstavenia
bola 08. 03. 2009.
Na Prehliadke SODSV v Pivnici Jano Čáni získal Cenu za scénografiu a Miroslav Sabo za herecký výkon. Po úspešnej účasti na oblastnej prehliadke predstavenie
postúpilo na 47. Prehliadku ochotníckych divadiel Vojvodiny v Starej Pazove a na
Festival tradičných divadelných foriem Vojvodiny v Jaša Tomići.

ROK 2010
Roku 2010,
znovu s mladými
silami, predstavenie
realizovala Danka
Hriešiková. Bolo to
predstavenie Biljany Srbljanovićovej
Rodinné príbehy.
Okrem réžie Danka Hriešiková mala
na starosti návrh
kostýmov a scény.
Hudbu prichystal
Daniel Vá lovec
a technický tím tvoRodinné príbehy - 2010
Zľava: Danka Svetlíková, Ján Chrťan, Denisa Gáliková
rili: Alena Cicková,
a Igor Košút.
Mária Michaela Labátová, Alexandra Poliaková a Anna Petríková. Hrali: Danka Svetlíková, Ján Chrťan,
Denisa Gáliková a Igor Košút. Premiéra bola 28. 03. 2010.
Na Prehliadke SODSV v Báčskom Petrovci, ktorá od tohto roku zmenila názov
na Divadelný vavrín, naše predstavenie bolo vyhlásené za najlepšie a navrhnuté bolo
na Scénickú žatvu v Martine. Denisa Gáliková získala Cenu za hlavnú ženskú úlohu,
Igor Košút odmenu za debut a Ján Chrťan Diplom za herecký výkon. Predstavenie
sa úspešne predstavilo na 88. Scénickej žatve v Martine. Pri tej príležitosti Kovačičania vystúpili aj v Batovciach v divadle Pôtoň. Súbor sa s týmto predstavením
zúčastnil aj na Mládežníckom divadelnom festivale v Kule a na Stretnutí slovenských
ochotníckych divadelných súborov v Sarvaši v Maďarsku.

ROK 2011
V sezóne roku 2011 na repertoári divadla bol súčasný text slovinskej spisovateľky
Simony Semeničovej v preklade Vladislavy Feketeovej 5chlapcov.si. Režisérkou bola
Danka Hriešiková. Scénu navrhla Marína Bírešová, výber hudby Daniel Válovec
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a technický tím tvorili: Ján Chrťan, Anna Galátová, Aneta Zlochová a Michaela
Záhorcová. Hrali stredoškoláčky Mária Michaela Labátová, Anna Petríková, Denisa
Gáliková, Alexandra Poliaková a Danka Svetlíková. Premiéra predstavenia bola 09.
04. 2011. Na Divadelnom vavríne v Starej Pazove Denisa Gáliková získala Diplom
za herecký výkon. Predstavenie sa okrem toho úspešne hralo na Mládežníckom
divadelnom festivale v Kule, kde Danka Svetlíková získala odmenu odbornej poroty,

5 chlapcov.si. - 2011
Zľava: Daniel Válovec, Marína Bírešová, Danka Hriešiková, Anna Galátová, Anna
Petríková, Michaela Záhorcová, Aneta Zlochová, Mária-Michaela Labátová, Alexandra
Poliaková, Danka Svetlíková
kľačia: Ján Chrťan a Denisa Gáliková.

Danka Hriešiková diplom za najlepšiu scénografiu a diplomy za herecké výkony
získali Alexandra Poliaková a Denisa Gáliková. Súbor sa v tomto roku zúčastnil
aj na Vojvodinskom festivale malých scén a monodrám v Kruščići a na Festivale
Zuzky Kardelisovej v Kysáči.

ROK 2012
V období 2012-2013 kovačické divadlo nadviazalo spoluprácu s chýrečným
filmovým a televíznym hercom Milenkom Pavlovim, ktorý sa ako obyvateľ
neďalekého Pančeva ujal réžie dvoch divadelných predstavení. 07. 04. 2012 bola
premiéra predstavenia Falošné jednanie autora Stevana Vasića z Pančeva, v preklade Evy Nagyovej. Milenko Pavlov okrem réžie urobil aj výber hudby, návrh
100 rokov divadla v Kovačici
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Falošné jednanie - 2012
Stoja zľava: Ján Marko, Emil Nemček, Zuzana Šipická, Jaroslav Dudáš,
Danka Svetlíková, Darko Ďurica, Miloslav Jonáš a Anička Chalupová.

scény a kostýmov. Zuzana a Pavel Vereskovci pomohli pri vypracovaní scénografie. Šepkárkou bola Zuzana Svetlíková a o techniku sa starali Želimír Bartoš
a Miloslav Zloch. Hrali: Jaroslav Dudáš, Miloslav Jonáš, Anička Chalupová,
Zuzana Šipická, Darko Ďurica a Danka Svetlíková. Ako hudobníci vystúpili Ján
Marko a Emil Nemček ml.
Na Divadelnom vavríne, ktorý sa uskutočnil v Kovačici domácemu súboru
sa nedostala žiadna cena, aj keď predstavenie malo slušnú úroveň a bolo páčivé.
S týmto predstavením naše divadlo hosťovalo vo februári roku 2013 na Divadelných fašiangoch v Levoči a v Poprade na Slovensku.

ROK 2013
V tomto roku kovačické divadlo pokračovalo v spolupráci s režisérom
Milenkom Pavlovim. Nacvičené je predstavenie Ženba a vydaj srbského spisovateľa Jovana Steriju Popovića. Scénu, kostýmy a výber hudby mal na starosti
režisér M. Pavlov. Šepkárkou bola Vesna Marková a technikom Emil Nemček
st. Hrali: Jaroslav Dudáš, Miloslav Jonáš, Viera Sládečeková, Zuzana Šipická,
Viktória Šifelová, Darina Dudková a Ján Chrťan ml. Premiéra bola 26. 04. 2013.
Súbor sa s predstavením zúčastnil na Divadelnom vavríne v Starej Pazove a na
X. festivale Zuzky Kardelisovej v Kysáči.

Ženba a vydaj - 2013
Zľava: Pavel Jonáš, Darina Dudková, Jaroslav Dudáš, Vesna Marková, Viera Sládečeková,
Zuzana Šipická, Miloslav Jonáš,
dolu: Emil Nemček, Ján Chrťan a Viktória Šifelová.

2014

Výstava fotodokumentov 100 rokov divadla
v Kovačici
Zľava: Ján Chrťan, Miloslav Jonáš a Pavel Jonáš

100 rokov divadla v Kovačici

Celý rok 2014 bol v znamení
osláv jubilea - 100. výročia od prvého
divadelného predstavenia v slovenskej reči v Kovačici. Dňa 22. februára
bola otvorená výstava fotodokumetov z minulosti divadla, ktorú si
návštevníci mohli pozrieť i počas
Divadelného vavrína. Pri príležitosti Kovačického októbra Divadlo
VHV scéna v Kovačici premiérne
dňa 5. októbra uviedlo predstavenie Carla Goldoniho Starý frfloš.
Réžiu mal na starosti profesionálny
režisér z Nového Sadu Ján Makan,
scénografiu Goran Bobić, kostýmy
Saša Krga, hudbu Vladimír Lenhart,
v technickom tíme boli: Ján Toman,
Miroslav Jonáš a Viktor Karkuš.
Hrali: Pavel Brezník, Anna Širková,
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Anička Príbeľová, všetci traja z Padiny, Miloslav Jonáš, Ján Žolnaj,
Viera Sládečeková, Viktória Šifelová, Igor Košút a Jaroslav Hriešik.
V dňoch 24.10.-2.11.
sa v Kovačici uskutočnila 45. prehliadka
slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby
v Srbsku Divadelný
vavrín 2014. Odborná
porota vysoko ocenila
Starý frfloš - 2014
kovačické predstavenie
Zľava : Jaroslav Hriešik, Viera Sládečeková, Ján Žolnaj, Ana
– Divadlo VHV scéŠirková, Viktória Šifelová, Igor Košút, Pavel Brezník, Miloslav
na v Kovačici získalo
Jonáš a Anička Príbeľová.
prvú cenu za divadelné predstavenie, zlatú plaketu a sošku NRSNM za inscenáciu Starý frfloš. Cenu
za najúspešnejšiu réžiu získal Ján Makan, Saša Krga vypracoval najúspešnejšie
kostýmy v predstavení Starý frfloš a Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú
postavu dostala Anna Širková, Miloslav Jonáš najúspešnejšie stvárnil epizódnu
mužskú postavu, diplomy získali Pavel Brezník (za najúspešnejší herecký výkon),
Igor Košút (za najúspešnejšieho herca večera) a Viktória Šifelová (za najúspešnejšiu
herečku večera).

Udeľovanie cien z Divadelného vavrínu 2014
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Na záver tohto stručného prehľadu treba pripomenúť, že Divadlo VHV
scéna pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici od roku 1994 na počesť predčasne
zosnulého Tomáša Hriešika-Máška (1956 – 1993) pravidelne organizuje divadelné
podujatie pod názvom Divadelné dni Tomáša Hriešika-Máška, na ktorom sa spravidla na začiatku roka, počas víkendových dní stretávajú tri scény Divadla VHV
z Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy a Kovačice. Ako hosťujúce divadlo vystupuje
divadelný súbor z Padiny alebo občas aj z iných slovenských dedín. Keď je Kovačica
hostiteľkou prehliadky Divadelný vavrín, Divadelné dni Tomáša Hriešika-Máška
sa neorganizujú.

100 rokov divadla v Kovačici
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Detské divadelné
predstavenia v poslednom
desaťročí
Eva Poliaková-Hrková

P

o viacročnej prestávke na základnej škole v Kovačici sa v roku 2008 znovu
premiérovalo. Koncom februára toho istého roku základoškoláci si pozreli
divadelné predstavenie Dora, neblázni! Text upravila a predstavenie režírovala profesorka slovenského jazyka Eva Poliaková-Hrková, ktorá podpísala i výber
hudby, kostýmov a úpravu scénografie. Boli to príbehy zo života dospievajúceho
dievčaťa Dory podľa rovnomennej knihy spisovateľky Márie Kotvášovej-Jonášovej,
tiež profesorky slovenského jazyka na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici.
Vystupovali v ňom najmä starší žiaci - siedmaci a ôsmaci. Hlavnú postavu Doru
stvárnila Miluška Čížiková a jej mladšieho brata Zlatko Bakoš. Na scéne sa striedali i ostatní herci: Vesna Tomášiková, Michaela Labátová, Danka Svetlíková,
Alexandra Poliaková, Teodora Borkovićová, Vanesa Bírešová, Daniela Čuvárová,
Miroslav Kňazovic a Denis Šimon.

Dora, neblázni – 2008
Stoja: Zlatko Bakoš a Miluška Čížiková, sedia zľava: Alexandra Poliaková, Irma
Borkovićová, Mária Michaela Labátová, Danka Svetlíková, Daniela Čuvárová a Vesna
Tomášiková
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V tomto predstavení debutovala Danka Svetlíková, ktorá je v súčasnosti študentkou herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po premiére žiaci
vystupovali na obecnej a regionálnej prehliadke, zúčastnili sa i podujatia Máškove
dni v Kovačici (24. apríla 2008), na festivale DIDA (Prehliadka divadelných inscenácií slovenských dolnozemských autorov) v Pivnici a festivalu 3XĎ – Prehliadke
slovenskej detskej divadelnej tvorby v Starej Pazove.
V roku 2010 na Z.Š. Mladých pokolení nacvičili ďalšiu divadelnú hru podľa
textu Márie Kotvášovej-Jonášovej - Had z 8.2. Šlo o skutočný príbeh z hodiny
biológie, keď sa žiakom podarilo prekvapiť učiteľku hrdinským skutkom. Scénu,
výber hudby a kostýmov mali na starosti žiaci, réžiu Danka Hriešiková a profesorky slovenčiny Mária Kotvášová-Jonášová a Anna Hrková. V predstavení
hrali: Melánia Cicková (Maša), Rastislav Jaško (Daňo), Dejan Milosrdný (Boris),
Miloslav Bolerác (Ďuro), Mária Hriešiková (Peťka), Viktória Fiľková (Iva), Tatiana
Svetlíková (učiteľka), Maja Šipická (Taňa), Denis Čech (Miro), Valentína Litavská
(Anna), Tijana Vereská (psychologička), Jasna Strakúšeková (pedagogička), Martina Kočovská (Jana), Daniel Toman (triedny učiteľ) a Jelena Bobićová (riaditeľka).
Plagát urobila Maja Kráľovská. Predstavenie premiérovalo 26. marca 2010 v dome
kultúry v Kovačici, keď si ho najprv pozreli žiaci základnej školy. Aj s týmto predstavením žiaci prezentovali svoju školu na obecnej, medziobecnej a pokrajinskej
prehliadke v Inđiji. Okrem toho v tom istom roku vystúpili na Festivale DIDA
v Pivnici a 3XĎ v Starej Pazove.
29. marca 2011 bola premiéra ďalšieho detského predstavenia pod názvom
Výsluch. Šlo o hru slovenského vojvodinského spisovateľa pre deti Miroslava
Demáka. Hneď 1. apríla 2011 sa malí divadelníci zúčastnili Festivalu divadelných
inscenácií dolnozemských autorov DIDA v Pivnici.
Výsluch režírovala Danka Hriešiková a pomáhali jej profesorky, asistentky
réžie Mária Kotvášová-Jonášová a Anna Hrková. V predstavení stvárnili námet
výmeny úloh medzi rodičmi a deťmi a hovorí o tom ako je to ocitnúť sa v koži toho
druhého. K tomu dopomohol mimozemšťan Kivi 367. Všetko to sledovala porota
a hlavnú mienku o tom nezvyčajnom zvrate dala sudkyňa. V predstavení hrali:
Jelena Bobićová, Michaela Marková, Blažena Válovcová, Daniel Murtin, Annamária Chalupová, Elena Benková, Daniel Misinaj, Adriana Hriešiková, Jaroslav
Bartko, Miloslav Zloch, Melinda Babková, Mariena Milosrdná, Mariana Ďurišová,
Hana Čížiková, Martina Čížiková, Martina Petríková, a Andrea Jonášová. Hudbu,
zvuk a svetlá mali na starosti žiaci Martin Marko a Igor Dudáš. Plagát i pre toto
predstavenie urobila Maja Kráľovská. Predstavenie si pozrel selektor obecnej i pokrajinskej prehliadky a okrem účasti na pivnickom festivale DIDA žiaci vystúpili
aj v Starej Pazove na 3XĎ.
Dňa 28. marca 2012 roku bola ďalšia premiéra detského divadelného predstavenia základoškolákov. Knihu dobrodružných školských príbehov jednej triedy
autorky Márie Kotvášovej-Jonášovej pod názvom Samí dobrí žiaci zdramatizovala
a režírovala Eva Poliaková-Hrková. Počas nacvičovania jej asistovala aj profesorka
Anna Hrková. V tomto divadelnom predstavení, ktorého premiéru sledoval i selektor
pre južný Banát Miroslav Žužić hrali: Magdaléna Šišková, Sabína Tomášová, Jana
Ďurišová, Darko Koreň, Michael Šimon, Marína Hriešiková, Tatiana Poliaková,
100 rokov divadla v Kovačici
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Výsluch – 2011
Spoločná fotografia hercov, režisérok, selektora a riaditeľky školy.
Stoja zľava: Mariana Ďurišová, Mariana Milosrdná, Martina Čížiková, Saňa Kráľovská,
Martina Petríková, Hana Čížiková, Melinda Babková, Jelena Bobićová, Andrea Jonášová,
Danka Hriešiková, selektor Miroslav Žužić, Mária Kotvášová, Anna Hrková, Iren Hlebecová.
Sedia: Daniel Murtin, Martin Marko, Miloslav Zloch, Elena Benková, Jaroslav Bartko,
Michaela Marková, Daniel Misinaj, Adriana Hriešiková, Igor Dudáš a Annamária
Chalupová

Martina Petríková, Ivan Cicka, Martina Čížiková, Saňa Kráľovská, Melinda Babková a Andrea Jonášová. V inscenácii účinkovali i členovia školského orchestra:
Dušana Babincová, Darina Čechová, Andrea Babková a Marek Chalupa. Svetlo
a zvuk mali na starosti tiež žiaci: Alexander Jarmocký, Dušan Králik a Ján Marko.
S týmto divadelným predstavením sa v tom istom roku zúčastnili Festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov v Pivnici a 19. Prehliadke slovenskej
detskej divadelnej tvorby 3XĎ v Starej Pazove.
Ďalší divadelný projekt na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici
sa uskutočnil v roku 2013. Bolo to predstavenie pod názvom Najlepší kamarát podľa
textu Rozprávky zo Zoopotámie autorov V. Lifšica a I. Kočanovej, ktoré v roku 1983
hral detský súbor pod názvom Tajomný hippopotámus. Eva Poliaková- Hrková si
spomenula na svoj divadelný debut, keď ako šiestačka hrala v tomto divadle v réžii Tomáša Hriešika-Máška. Text upravila a spolu s kolegyňou Annou Hrkovou
podpísali jeho inscenáciu. Premiéra bola 28. marca 2013. Scénografiu vypracovala
Anna Hrková a technické elementy, hudbu a svetlo v predstavení mali na starosti
žiaci vyšších ročníkov: siedmaci Darko Koreň, Miroslav Fiľka a ôsmaci Kristián
Lenhart a Boris Zloch.
V predstavení hrali štvrtáci (v školskom roku 2012/13): Jaroslav Sokol (Laco
Lev), Gabriela Svetlíková (Hana Hrochová), Daniela Severínyová (Zana Zajacová),
Mariena Gáliková (Olina Opicová), Damir Gages (Laky Krokodíl), Ján Poliak (Leo
Leňochod), Gabriela Svetlíková (Paulína Páva), Anastasia Atanackovová (hadica),
66

Z dejín divadla v Kovačici

Tatiana Kráľovská a Ema Farkašová (žirafy Žiži). V tejto hre hlavní hrdinovia lev
a hrošica idú do sveta hľadať najlepšieho kamaráta. Lev sa cestou presvedčí, že
mu je najlepšia kamarátka hrošica, ktorá o ich priateľstve nikdy nepochybovala
a cestou lesom ho verne sprevádzala. Herci v predstavení aj spievali a tancovali.
Autor hudby bol hudobný redaktor Rádio Kovačice Vladimír Kuchárik. Skladby
nahral v rozhlasovom štúdiu a herci sa osvedčili ako dobrí speváci. Premiéra bola
28. marca 2013 v dome kultúry v Kovačici a vtedy si ho pozrel i selektor obecnej
prehliadky detských divadelných predstavení, herec z Pančeva, Miroslav Žužić.
Začiatkom apríla v Kovačici bola obecná prehliadka, ktorú sledoval selektor pokrajinskej prehliadky detských divadelných predstavení a tu vystúpili i kovačickí
žiaci s hrou Najlepší kamarát. Na 3XĎ - 20. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej
tvorby v Starej Pazove malí herci vystúpili 7. júna 2013.

Najlepší kamarát – 2013
Stoja zľava: Anna Hrková, Gabriela Svetlíková Bába, Daniela Severínyová, Ema
Farkašová, Tatiana Kráľovská, Mariena Gáliková, Gabriela Svetlíková a Anastasia
Atanackovová.
Sedia: Eva Poliaková-Hrková, Milan Hrk a Matej Hrk, Kristián Lenhart, Ján Poliak,
Jaroslav Sokol, Damir Gages a Boris Zloch

V nasledujúcom roku 2014 bola ďalšia premiéra detského predstavenia v podaní základoškolákov. Záujem o divadlo na ZŠ Mladých pokolení je skutočne
veľký a výber malých hercov pre nové predstavenie bol ťažký – na rozdelnie rolí
prišlo päťnásobne viacej kandidátov. Profesorka Eva Poliaková-Hrková vybrala
predlohu súčasného slovenského autora Petra Hejhala – Tri pierka z draka a mala
na starosti prácu s deťmi, žiakmi od 4. až po 6. ročník. Profesorka Anna Hrková
navrhla scénografiu a kostýmy a spolu so školskými majstrami aj vypracovali scénu.
100 rokov divadla v Kovačici
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Hudobné skladby v tomto divadelnom predstavení podpísal Vladimír Kuchárik,
hudobník ktorý už druhýkrát spolupracoval na školskom divadelnom projekte.
Tri pierka z draka je príbeh o dvoch potulných hercoch Maťovi a Kubovi,
ktorých stvárnili Jaroslav Sokol a Ján Poliak a ich pomocníčke Hane (Daniela Severínyová). Potulní herci, komedianti prichádzajú do mýtnice, kde stretnú mýtnika
Pavla Dobšinského (Juraj Jonáš) – zberateľa ľudových rozprávok. Herci najčastejšie
nemajú peniaze a tak sa s ním dohodnú, že mýto zaplatia novou rozprávkou. Tak
sa začína divadlo v divadle. V predstavení ešte hrali a spievali: Gabriela Svetlíková,
Martina Tomanová, Ivana Galátová, Kristián Balček, Damir Gages, Gabiela Svetlíková – Bába, Jarmilka Hriešiková a Mariena Gáliková. Po vydarenej premiére 28.
marca 2014 v dome kultúry, ktorú sledoval i selektor obecnej prehliadky detských
predstavení, predstavenie bolo navrhnuté i na pokrajinskú prehliadku detských
predstavení. Selektor pokrajinskej prehliadky si predstavenie pozrel v Kovačici
v prvej polovici apríla a 8. júna 2014 hra Tri pierka z draka bola predvedená na 21.
Prehliadke slovenskej divadelnej tvorby 3XĎ v Starej Pazove.

Tri pierka z draka – 2014
Stoja zľava: Gabriela Svetlíková Bába, Ivana Galátová, Jarmilka Hriešiková, Mariena
Gáliková, Martina Tomanová, Gabriela Svetlíková, Daniela Severínyová, Anna Hrková,
Damir Gages.
Kľačia: Matej Hrk, Eva Poliaková-Hrková, Milan Hrk.
Dolu: Kristián Balček, Ján Poliak, Jaroslav Sokol a Juraj Jonáš
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RECITAČNÉ UMENIE
Anna Tomanová-Makanová

“Človek sa niekedy ocitá v takej nálade, že sa obzerá po priateľovi, ktorému
by sa zveril, s ktorým by sa porozprával.
V takej nálade sa človeku ponúka báseň. Schopná je suplovať priateľa, brať
účasť na prežívaní zvláštnych nálad a viesť s človekom dialóg. Báseň je fluidom.”
Jozef Mistrík

K

eď sa pred viac ako 30 rokmi začali organizovať recitačné súťaže a podujatia
na všetkých úrovniach (školských, obecných, obvodných, pokrajinskej
a republikovej) rozhlasovej súťaže mladých recitátorov, organizátori (kultúrno-osvetové ustanovizne a Novosadský rozhlas) pravdepodobne netušili, že
v šľachetnej činnosti pestovania kultúry hovoreného slova vytrvajú toľké roky,
afirmujúc tých, ktorí majú blízko k literatúre, k umeleckému prednesu a chcú
sa verejne prejaviť práve v tejto oblasti umeleckej tvorby. Recitačné súťaže nikdy
neboli a nemohli byt’ iba pod patronátom Zväzu ochotníckych divadiel, presnejšie
jeho komisie pre recitovanie. K zachovaniu a vývinu sa vo veľkej miere pričinili
najmä základné školy, potom stredné školy, mládežnícke združenie (teda recitátori)
a tí, bez ktorých by sa sami žiaci nemohli naučiť recitovať - učitelia, profesori,
vedúci recitačných odbočiek, inštruktori recitovania. Práve oni v každodennom
kontakte so žiakmi starostlivo sledovali a odhaľovali nádejných interpretov
poézie a prózy. Na všetkých školách v kultúrno-umeleckých programoch nikdy nechýbali recitátori. Neskoršie sa rozprúdili recitačné odbočky. Pracovalo
sa sústavne, trpezlivo, úprimne a s láskou. Darilo sa všelijako. Boli roky, keď
Slováci na recitačných súťažiach vynikali aj na celorepublikovej úrovni, ale boli
aj roky, keď sa čakalo na kvalitných recitátorov a umelecké prednesy. Platí to
aj o Kovačičanoch, žiakoch Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, kde
sa recitátorstvu a recitátorom vždy venovala náležitá pozornosť. Samým tým
aj úspechy kovačických recitátorov boli povšimnuté.

Recitačné umenie - hra básnikovho slova
a recitátorovho ducha
- Hoci sa mnohým na prvý pohľad zdá, že nacvičovanie umeleckého prednesu
nie je zvláštne, je to predsa náročná práca. Recitovanie si vyžaduje celého človeka,
veľa času, námahy a nadovšetko lásku k tomuto umeniu. Zamladi som rada recitovala, vystupovala som na školských programoch a recitovala som revolučnú poéziu.
100 rokov divadla v Kovačici
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Zaoberala som sa aj divadelníctvom a vždy som veľmi rada siahala po pekných knihách. Moje záľuby som sa snažila preniesť aj na mojich žiakov. Najväčšou odmenou
pre mňa bolo spoznanie, že si deti obľúbili recitovanie, keď som zistila, že cítia lyriku
básne a potešila ma, pravda, aj každá odmena na ktoromkoľvek recitačnom podujatí. Od roku 1970 až po výslužbu do roku 1989, teda až 19 rokov, som bola vedúcou
recitačného krúžku vo vyšších ročníkoch základnej školy, -spomína si profesorka
ruského jazyka a literatúry Mária Hriešiková. Potom náš rozhovor plynul o školských, neskôr obecných súťažiach, ktoré niekedy v Kovačickej obci mali putovný
ráz, o recitátoroch, ktorí postúpili na pokrajinskú a republikovú súťaž, o rozhlasovej súťaži mladých recitátorov, na ktorej sa od prvého ročníka kovačickí recitátori
pravidelne zúčastňovali. Pohovorili sme si aj o rôznych seminároch pre inštruktorov recitátorstva a spolu sme sa tešili z úspechov recitátorov, ktorí svojimi umeleckými prednesmi zapôsobili na všetkých recitačných súťažiach.
- Niekto povedal, že z dobrého materiálu majster urobí dobrý dom. Zo zlého
materiálu ani ten najlepší majster to nedokáže. Tak je tomu aj v umení, aj v recitátorstve. Pozorne sledujem žiakov a usilujem sa zvoliť recitátorov, ktorí k prednesu majú
afinitu a vlohy. Dbáme na to, aby to boli žiaci so sluchovými a hlasovými možnosťami a veľa času venujem aj výberu básne. Skúsenosť mi hovorí, že pri výbere básní je
významný aj najmenší vekový rozdiel. Pracujem so žiakmi nižších ročníkov. Viem,
že im vyhovujú rozprávkové témy. Veľa času trávime pri nacvičovaní, čítaní, cvičení, analyzujeme, nacvičujeme prednes. Kedysi som tiež veľmi rada recitovala a teraz
sa už roky pokúšam tú lásku vštepiť deťom, mojim žiakom. Najväčšou odmenou
pre mňa je, keď prednes básne pekne znie. Samozrejme, vždy sa poteším, keď môj

Recitátorky Ana Bobićová, Mirjana Vladisavljevová a Mária Kotvášová
na literárnom posedení
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recitátor získa niektorú z cien, ktorá sa udeľuje na recitačných súťažiach, - povedala
nám ohľadom recitátorstva na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici učiteľka a vedúca recitačného krúžku v nižších ročníkoch Základnej školy Anna Hýlová,
vynikajúci recitačný talent a výborná inštruktorka recitátorstva.
V roku 1974 sa ako žiačka druhého ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici začala zaoberať recitátorstvom Mária Jonášová-Kotvášová. Sama si volila básne, sama sa nacvičovala. Úspechy zožala už o rok. V roku 1975 sa stala našou najúspešnejšou recitátorkou, obsadiac vo Veľkej Plane 4. miesto na republikovej súťaži
Básnik môjho rodu. Takisto roku 1975 vo Valjeve na juhoslovanských stretnutiach
Abraševićovcov ako recitátorka získala bronzovú plaketu. Na republikovom festivale kultúry mladých v Knjaževci si vyslúžila diplom za recitovanie a zúčastnila
sa aj na Goranovej jari (“Goranovo proleće”) v Záhrebe, na podujatí Brankovo kolo
v Sriemskych Karlovciach a Karadžićových dňoch v Tršići. Sláva a vavríny v recitátorstve otvorili jej cestu do divadla. Tam ju môžete stretnúť aj dnes. Nezabudla ani
na recitátorstvo, v ktorom dosiahla vrcholné uznania. Vyštudovala slovenský jazyk.
Žiakom - recitátorom sa začala venovať od roku 1983. Vlastný recitátorský talent,
lásku k literatúre a jazyku, lásku k umeleckému prednesu prenáša na svojich žiakov
na kovačickej základnej škole, kde je vedúca recitačného krúžku vo vyšších ročníkoch. “Viem, že dobrá recitácia je tá, v ktorej sa recitátor úplne vyjadrí, v ktorej slobodne žije, v ktorej hovorí za seba. Keď nájdem dobrý text, čakám na adekvátneho
interpreta niekedy aj pár rokov. Keď recitátor text cíti a je mu blízky, a keď vie, prečo ho hovorí, a komu ho hovorí, vtedy je básnický prejav úprimný, presvedčivý, pôsobivý. Vtedy je to umelecký prednes, ktorému sa usilujem vždy mojich recitátorov
priblížiť,” povedala nám v rozhovoroch Mária Jonášová-Kotvášová.
Na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici sa recitátorstvom zaoberajú
aj mnohé iné učiteľky nižších ročníkov a profesorky slovenského jazyka. s niekdajšou vedúcou
recitačného krúžku učiteľkou Annou Chrťanovou sme sa porozprávať nemohli.
Nie je už medzi nami. S recitátormi pracovala dlhé roky. Dosiahla krásne výsledky,
ktoré nemôžeme hodnoverne prezentovať verejnosti, keďže nám chybujú niektoré
údaje. Spomeňme aj učiteľku Katarínu Ďurišovú, potom profesorku srbského jazyka
Máriu Kováčovú, slovenčinárku Katarínu Stanovú...Všetky ony okrem bežnej práce
na škole našli si času venovať sa deťom - nádejným interpretom prózy a poézie a pomôcť im pestovať vlastné záujmy a osvedčiť sa aj v širšom prostredí.
Zoznam recitátorov - interpretov prozaických textov z Kovačice, ktorí sa zúčastnili na pokrajinskej republikovej súťaži recitátorov.

1970 - 1988
- Mária Jonášová, republiková súťaž /viackrát/, Pavel Hriešik, republiková súťaž;
inštruktorka Mária Kotvášová,
- Mária Hriešiková, republiková súťaž; inštruktorka Mária Kováčová,
- Jarmila Sládečeková, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kováčová,
- Zuzana Válovcová, republiková súťaž; inštruktorka Mária Hriešiková,
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- Snežana Sabová, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorky Katarína Ďurišová, Mirjana Vladisavljevová

1993
- Tatiana Litavská, pokrajinská súťaž: inštruktorka Mária Kotvášová

1994
- Anička Brtková, pokrajinská súťaž; inštruktorka, Anna Kukučková,
Anna Vašeková, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Anna-Mária Kňazovicová, republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Snežana Džudovićová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mirjana Vladisavljevová

1995
- Zuzana Husáriková, pokrajinská súťaž; inštruktorka Anna Hýlová,
- Anička Gálová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová

1996
- Anna Valentová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Katarína Petrášová,
- Ľubka Bolerácová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová

1997
- Anna Valentová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Katarína Petrášová,
- Ľubka Bolerácová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Anna Vašeková, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Soňa Cvetkovićová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mirjana Vladisavljevová

1998
- Kristína Nemčeková, pokrajinská súťaž; inštruktorka Anna Hýlová,
- Emil Litavský, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Soňa Cvetkovićová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mirjana Vladisavljevová

1999
- Kristína Nemčeková, pokrajinská súťaž; inštruktorka M. Kotvášová,
- Olina Dudášová, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Emil Litavský, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Anna Vašeková, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Daniela Sućová, pokrajinská súťaž; inštruktorka, Mirjana Vladisavljevová,
- Borislav Stojkov, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mirjana Vladisavljevová,
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Inštruktorka M. Kotvášová s recitátorom Emilom Litavským na republikovej prehliadke
recitátorov v Užici (1999)

- Dragana Stojadinovićová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mirjana Vladisavljevová,
- Tijana Radovićová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mirjana Vladisavljevová,
- Soňa Cvetkovićová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mirjana Vladisavljevová,
- Vuk Vladisavljev, pokrajinská súťaž; inštruktorka M. Vladisavljevová

2000
- Ján Chrťan, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Olina Dudášová, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Anna Vašeková, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Anna Brtková, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Soňa Cvetkovićová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mirjana Vladisavljevová

2001
- Olinka Dudášová, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Anna Vašeková,
- Jarmila Šipická, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová
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Zoznam recitátorov, ktorí
sa v období 2002 – 2014
zúčastnili na pokrajinskej,
republikovej a rozhlasovej
súťaži recitátorov

2002
- Anna Galátová, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž; inštruktorka Zuzana
Petríková

2003
- Ján Chrťan, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Anna Galátová, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž; inštruktorka Zuzana
Petríková

2004
- Ján Chrťan, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Jarmila Šipická, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová

2005
- Ján Chrťan, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Martin Chrťan, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Martina Uhrinová, rozhlasová súťaž – II. miesto; inštruktorka Mária Kotvášová

2006
- Ján Chrťan, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž – III. miesto; inštruktorka
Mária Kotvášová
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2007
- Ján Chrťan, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž – II. miesto; inštruktorka
Mária Kotvášová,
- Anna Galátová, rozhlasová súťaž – III. miesto; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Jana Ďurišová, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž; inštruktorka Katarína
Karkušová,
- Alexandra Čížiková, rozhlasová súťaž; inštruktorka Katarína Karkušová

2008
- Anna Mária Babincová, rozhlasová súťaž – I. miesto; inštruktorka Mária
Kotvášová,
- Ján Chrťan, pokrajinská súťaž; rozhlasová súťaž – III. miesto; inštruktorka
Mária Kotvášová,
- Martin Chrťan, rozhlasová súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Nina Chalupová, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Alexandra Čížiková, rozhlasová súťaž; inštruktorka Katarína Karkušová,
- Alena Petríková, pokrajinská a republiková súťaž, rozhlasová súťaž, inštruktorka Alžbeta Chrťanová

2009
- Jelena Kirićová, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž – II. miesto; inštruktorka
Mária Kotvášová,
- Ján Chrťan, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Martin Chrťan, rozhlasová súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Andrea Babková, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž; inštruktorka Zuzana
Petríková,
- Alexandra Čížiková, pokrajinská a republiková súťaž, rozhlasová súťaž; inštruktorka Katarína Karkušová

2010
- Ján Chrťan, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Martin Chrťan, rozhlasová súťaž – III. miesto, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Andrea Babková, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž, inštruktorka Zuzana
Petríková,
- Alexandra Čížiková, pokrajinská a republiková súťaž, rozhlasová súťaž, inštruktorka Katarína Karkušová
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2011
- Ján Chrťan, pokrajinská a republiková súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Martin Chrťan, rozhlasová súťaž, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Alexandra Čížiková, pokrajinská súťaž; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Martina Čížiková, rozhlasová súťaž – I. miesto, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Ivan Cicka, pokrajinská a republiková súťaž, rozhlasová súťaž – III. miesto;
inštruktorka Zuzana Petríková,
- Kristian Balček, pokrajinská súťaž, inštruktorka Katarína Karkušová,
- Gabriela Svetlíková, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž, inštruktorka Alžbeta
Chrťanová

2012
- Martin Chrťan, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž – III. miesto, inštruktorka
Mária Kotvášová,
- Jelena Kirićová, pokrajinská súťaž, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Andrea Babková, pokrajinská súťaž, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Ján Chrťan, rozhlasová súťaž – I. miesto, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Martina Čížiková, rozhlasová súťaž – II. miesto, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Gabriela Svetlíková, pokrajinská súťaž, inštruktorka Alžbeta Chrťanová

2013
- Ivan Cicka, pokrajinská súťaž, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Martin Chrťan, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž, inštruktorka Mária
Kotvášová,
- Nina Chalupová, pokrajinská súťaž, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Ivana Galátová, rozhlasová súťaž – III. miesto, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Gabriela Svetlíková, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž, inštruktorka Alžbeta
Chrťanová,
- Daniela Severínyová, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž, inštruktorka Alžbeta
Chrťanová
- Kristian Balček, pokrajinská a republiková súťaž – II. miesto, rozhlasová súťaž;
inštruktorka Katarína Karkušová

2014
- Alexandra Čížiková, pokrajinská súťaž, inštruktorka Mária Kotvášová,
- Gabriela Svetlíková, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž – III. miesto; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Martin Chrťan, rozhlasová súťaž – II. miesto; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Damir Gages, rozhlasová súťaž – II. miesto; inštruktorka Mária Kotvášová,
- Kristian Balček, pokrajinská súťaž, rozhlasová súťaž – II. miesto; inštruktorka
Katarína Karkušová
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Opereta Pekná nová
maľovaná kolíska

P

o úspešnom predvedení Kuba o divadle v Kovačici prvé správy nachádzame
až po prevrate; išlo predovšetkým o detské divadielka. O to vzácnejšia je
skutočnosť, že sa už od roku 1925 divadlo zase stáva takmer každoročnnou
udalosťou. A veľkolepým podujatím nielen v úzkych lokálnych rámcoch, ale i širšie
bola aj opereta Pekná nová maľovaná kolíska.
Spolok Pokrok roku 1925 inscenoval operetu Pekná nová maľovaná kolíska.
Autor libreta je známy dramatik Vladimír Hurban Vladimírov a skladateľom bol
kovačický učiteľ Ján Podhradský. Okrem kovačických ochotníkov účinkovali aj
amatéri z iných slovenských osád. Operetu potom hrali v Starej Pazove, Hložanoch, Kysáči, Petrovci, Padine a v Kovačici v Štimlerovom hostinci. V Kovačici sa
hrala 31. októbra 1925.

Stoja (zľava): Jan Podhradský, učiteľ v Kovačici, skladateľ, (neznámy), Kmeťová
z Aradáču, Jozef Šifel, učiteľ, Katarína Matúchova-Grubanová, Ján Botka (úradnik
v banke), Boženka Gabrišova-Tomášová, Juraj Ferík, učiteľ z Petrovca, Jan Zloch,
úradník, vtedy študent hudobnej školy, Anka Matúchová-Mlynárčeková, Vladimír
Boboš, úradník, Katarina Čerňošová, Ľudmila Bobošová-Myjavcová, Andrej Miháľ,
100 rokov divadla v Kovačici
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učiteľ, (neznámy), Terka Kováčová z Kysáča, Andrej Vrška, Božena Bobošová-Miháľová, Pavel Kožík, roľník, Elena Bobošová;
Sedia (zľava): Ján Dedinský, podnotár z Hložian, Anna Párnicka-Podhradská,
Juraj Miškovic, učiteľ z Petrovca, Pavel Lacko, úradník Okresného súdu, Feodor Fetisov, učiteľ v Kovačici, Vladimír Gabriš, učiteľ;
Kľačia (zľava): Ján Šifel (neskoršie riaditeľ podniku Staviteľ), ostatné deti neznáme.
(Fotografiu nám poskytla Ljiljana Jonášová, vnučka Jána Gabriša)
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Zdroj: Národný kalendár na rok 1929.
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Súpis divadelných hier
predvedených v Kovačici
v období 1914 – 2014
(Súpis urobil Ján Jonáš)

22. 2. 1914
12. 2. 1919
1920
4. 1. 1925
31. 10. 1925
18. 2. 1927
20. 10. 1928
12. 1. 1929
11. 4. 1929
26. 12. 1929
18. 5. 1930
19. 10. 1930
1. 1. 1931
6. 5. 1931
1. 12. 1931
26. 12. 1931
25. 11. 1932
10. 4. 1932
16. 10. 1932
18. 10. 1932
26. 12. 1932
1. 12. 1932
17. 11. 1933
26. 12. 1933
2. 2. 1934
2. 4. 1934
1934
24. 2. 1935
október 1935
október 1935
25. 12. 1935
26. 12. 1935
28. 3. 1937
18. 4. 1937
1937
84

Kubo
dva divadelné kusy (nepodarilo sa nám zistiť názvy)
Jezuliatko (detské)
Záhrada sadič
Pekná nová maľovaná kolíska (VHV)
Drotár (J. Palárik)
Kufrík u pána poslanca
Svetluša
Pytačky (Elena Karlovská)
Strídža spod hája
Proti tuberkulóze alebo Boj proti suchotinám
Zakliata kňažná, Súboj na pivo
Pokuta za hriech
Tá naša Marča
Guska
Kubo, Nový život
Pytačky (E. Karlovská)
Kovačická svadba (E. Karlovská)
Rozrtžitý a Veno
Strýko ľudožrút
Šaran (J. J. Zmaj), Šalamún (A. Pavlović)
Guska
Pred školou (detské)
Bludár
Rozmajrín
Márnotratný syn
Jánošík
Náš Jožko
Pani richtárka
Za živa v nebi, Čestitam
Kamenný chodníček (?)
Jozefka z malej krčmičky, Tri vrecia zemiakov, Slabý
Krutohlavci
Ekvinocium (na prvých “závodoch” slov. divadiel v Banáte, záčastnili sa aj súbory z Padiny a Aradáču)
Nepriateľ žien
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26. 12. 1937
30. 10. 1938
26. 12. 1938
26. 12.1938
31. 12. 1938
4. 2. 1940
Na Veľkú noc 1940
10. 4. 1944
9. 12. 1945
11. 5. 1946
november 1946
30. 4. 1947
1947
1948
1948
1949
1949
18. 4. 1949
22. 10. 1950
10. 2. 1951
4. 3. 1951
25. 3. 1951
25. 5. 1951
15. 9. 1951
7. 10. 1951
29. 11. 1951
16. 12. 1951
22. 12. 1951
6. 1. 1952
9. 2. 1952
8. 3. 1952
19. 4. 1952
1953
24. 1. 1953
8. 3. 1953
1. 8. 1953
3./4. 10. 1953
8. 3. 1954
1954
4. 9. 1954
3. 10. 1954
29. 11. 1954
4. 2. 1955
1955
8. 3. 1955
2. 4. 1955
9. 5. 1955

Chudobná rodina (B. Slančíkova Timrava)
Bludár (F. Urbánek)
Obyčajný človek (B. Nušić, preklad A. Miháľ)
Truc na truc alebo Čary a kúzla
Analfabet
Hrúza, čo sa robí
Pánik (F. Urbánek), Među oficirima
Ej, horička zelená
Ženba
V zajatí piadimužíkov (detské)
Nepriateľ žien
Ďurove meniny
Snežienka (detské)
Matka (J. Barč Ivan)
Most (Ľ. Nemeš)
Starý zaľúbenec (G. K. Laskomerský)
Aničkine meniny
Vrahyňa
Dračí pazúr
Tri vrecia zemiakov, Ženský zákon
Moc
Strídža spod hája
Dračí pazúr
Dobrá bolesť, čo dá pojesť
Keď sa bačkor opapučí
Hora volá
Peniaze (gymnazisti)
Ťažké chvíle
Záveje (VHV)
Hriešnica
Prevrhnutá slanička
Ekvinokcium;
Pokuta za hriech
Truc na truc
Zmätok nad zmätok
Ženské slzy (J. Diana), Recept proti testinám (Görner) (kovačickí
stredoškoláci, čo sa školili v Petrovci)
Pytačky (A. P. Čechov)
Zmätok nad zmätok
Hrdinovia
Krutý život
Maliarečka
Tá naša Marča
Novopečený doktor
Cisár Týr
Medveď
Keď sa bačkor opapučí (J. Sterija Popović)
Jozefka z malej krčmičky, Gratulujeme (po srbsky)

100 rokov divadla v Kovačici

85

1955
1955
1955
1. 10. 1955
7. 12. 1955
28. 4. 1957
26. 8. 1957
4. 10. 1957
20. 4. 1958
25. 5. 1958
4. 2. 1959
8. 3. 1959
11. 4. 1959
1959
22. 3. 1959
29. 11. 1959
23. 3. 1960
1960
4. 6. 1961
8. 3. 1963
20. 4. 1963
4. 5. 1963
19. 5. 1963
4. 10. 1964
20. 11. 1964
6. 3. 1965
6. 3. 1966
19. 4. 1967
1968
8. 3. 1969
28. 3. 1969
4. 10. 1969
28. 11. 1969
25. 1. 1970
8. 3. 1970
11. 4. 1970
25. 4. 1970
30. 4. 1970
14. 6. 1970
20. a 21. 10. 1970
25. 5. 1970
27. 3. 1971
24. 11. 1971
18. 4. 1972
30.4. 1972
10. 10. 1972
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Porazilo ho ceruzou (deti, po srbsky)
Kto zvíťazí (deti)
Prieberčivé dievča (študenti)
Roztržitý
Ferdo šéfom
Ľudia
Kríza (J. Benka)
Zlá žena
Popoluška (deti)
Mozoľovci
Novopečený doktor
Matka (J. G. Tajovský)
Sivko; Zlatá princezná (deti)
Dedko a repka; Sedliak a vlk (bábkové divadlo)
Krutý život
Pytliakova žena (F. Urbánek)
Tajomný komorník (deti)
Soľ nad zlato (deti)
Statočný valach (F. Urbánek)
Strídža spod hája
Ženba (N. V. Gogoľ)
Mašin záväzok, Ľudské srdcia
Na hraškový sviatok, Mladíkom snáď nie a rýchlo
Nová sociálna ustanovizeň (J. Čeman, študenti)
Medveď (stredoškoláci)
Lekárom z prinútenia
Čaj u pána senátora
Soľ nad zlato (deti)
Gospođa ministarka (B. Nušić, stredoškoláci)
Kubo (J. Hollý)
Večera po obede (M. Štefanac, gymnazisti)
Šangh-jaj (J. Cicka)
Medveď / Pytačky (A. P. Čechov)
Náš pán minister (I. Stodola)
Krutohlavci (F. Urbánek)
Červený dáždnik (divadelní ochotníci M. Sládeček, J. Šifel, J.
Čech, B. Koreňová, R. Šifelová urobili synchronizáciu bábkarov
zo Zreňanina)
Májová noc (J. Kákoš)
Pokondirena tikva (J. Sterija Popović, gymnazisti)
Mladé letá (M. Kukučín, žiaci)
Náš pán minister (po prvý raz kovačický div. súbor bol v ČSSR)
Škatuľa, ktorá hrá (gymnazisti)
Trampoty s láskou
Mozoľovci
Medovníkova chalúpka (deti)
Ženba (N. V. Gogoľ)
Ženba (účasť na 1. FEDRAS-e v Malom Crnići, 1. miesto)
Z dejín divadla v Kovačici

7. 3. 1973
13. 4. 1973
6. 5. 1973
4.-08. 05. 1973
1. 6. 1973
11. 4. 1974
20. 4. 1974
20. 4. 1975
1975
18. 4. 1976
1976
20. 2.. 1977
1977
22. 1. 1978
1978
17. 12. 1978
1979
23. 12. 1979
16. 2. 1980
1980
17. 2. 1981
8. 3. 1981
20. 2. 1982
1982
5. 2. 1983
26. 2. 1983
1983
3. 3. 1984
15. 3. 1985
1985
1986
1986
7. 3. 1987
1987
5. 3. 1988
1988
1988
26. 2. 1989
1989
1989
1990
1990
1991
15. 3. 1992

Len pekne (J. Čajak, gymnazisti)
Čin-čin (Ľ. Podjavorinská, deti)
Strašne ošemetná situácia (J. Solovič)
Ženba, Strašne ošemetná situácia (na prvej prehliadke ochotníckych
divadiel južného Banátu v Kovačici)
Strašne ošemetná situácia (Účasť na pokrajinskej prehliadke
v Kikinde, postup na 8. stretnutie bratstva v Prizrene dňa 21. 10.
1973)
Klbko (P. Budak)
O troch krásach sveta (J. Kákoš, deti)
Kým kohút nezaspieva (I. Bukovčan)
Keď bol medveď kráľom (deti)
Kubo (J. Hollý)
Guľkári (R. PAvelkić, deti)
Hora (A. N. Ostrovskij)
Petrov fantastický večer (L. Luknár, deti)
Metelica (P. Budak)
Tonik klub (I. Demovič, deti)
Záveje (VHV)
Čin-čin (L. Podjavorinská, deti)
Kvadratúra kruhu (V. Katajev)
Krásna neznáma (Š. Králik)
Zázračný ďalekohľad (E. Čepčeková, deti)
Malomeštiakova svadba (B. Brecht, mládežnícka scéna DK)
Satiry
Hriech
Kockovaná košeľa a VIII.A (Alena Gabzdílová, deti)
Dvaja bratia (mládežnícka scéna DK)
Hrob lásky
Tajomný hypopotámus (Oľga Lichardová, deti)
Prípad Jelizavety B. (D. Harms)
Kameň pod hlavou (M. Novković)
O nosatom kuchárovi a rýchlonohom drotárovi (O. Lichardová,
deti)
Jánošík podľa Vivaldiho (Ľ. Feldek)
Výsluch
Marat versus Sade (P. Weis)
V každom lese je nosorožec, byvol a hroch (Eva Dobešová, deti)
Drak
Citatum A
Jakub a Viktorka (deti)
Ženský zákon (J. G. Tajovský)
Čaruga (I. Kušan)
Rozprávka z mora (Ján Vladislav, deti)
Súdruhovia je možné, že
Hanibal ante portas (deti)
Pozvanie alebo Kde sa rodí radosť (Elena Zlatošová, deti)
Mŕtve duše (Bulgakov)
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13. 3. 1992
1993
1993
25. 9. 1993
16. 12. 1993
1994
14. 2. 1994
31. 3. 1994
1994
1994
1995
1996
1996
1996
1996
6. 4. 1997
1997
19. 4. 1998
26. 2.1999
30. 10. 1999
2000
2000
14. 4. 2001
12. 4. 2002
23. 3. 2003
28. 2. 2004
2004
2004
17. 4. 2005
24. 3. 2006
15. 4. 2007
23. 3. 2008
8. 3. 2009
2009
28. 3. 2010
9. 4. 2011
2011
7. 4. 2012
26. 4. 2013
10. 3. 2013
2014
2014
5. 10. 2014

Náš pán minister (I. Stodola)
Hra tmavej hviezdy (N. Erdman)
Keď bol medveď kráľom (L. Luknár, deti)
U Kanátov (B. Slančíkova Timrava)
Kolobežka (F. Arraball)
Stratená teniska (Izgubljena patika, gymnazisti)
Sex noci svätojánskej
Žobrácke dobrodružstvo
Pre lásku sú potrební dvaja (gymnazisti)
Rozprávka o princeznej Alene (A. Lichardová, deti)
Tri biele šípy (Ján Makárius, deti)
Jánošík podľa Feldeka
Kain (P. O. Hviezdoslav)
Pytliakova žena (F. Urbánek)
Ako uvariť polievku z jaternicového drievka (Alica Gabzdílová,
deti)
Podozrivá osoba alebo V krkavčej klietke
Cirkus (M. Demák, deti)
Malá balkánska pornografia (Prebuď sa, Katarína, M. Grgić)
Plešivá speváčka (E. Ionesco)
Cholera
Dlhý, Široký, Krátkozraký
Kockovaná košeľa (A. Gabzdílová, deti)
Rozprávka o mŕtvej cárovnej (N. Koľada)
V krkavčej klietke, 2. epizóda Zatýkanie (S. Mrožek)
Nože v sliepkach (David Harrower)
Hráči (N. V Gogoľ)
Výcuc Dablin (Ende Walsch, gymnazisti)
Nikolo a Nabuchodonozor (deti)
Stroskotanci (Slavomír Mrožek)
Popoluška (Janusz Glowacki, gymnazisti)
Morská soľ (Emil Bonev)
Pohreb (Ivan Holub)
Ženba (N. V. Gogoľ)
Sila vlasov (Nina Sadurová, gymnazisti)
Rodinné príbehy (Biljana Srbljanovićová)
5 chlapcov.si. (Simona Simeničová)
Výsluch (deti)
Falošné jednanie (Stevan Vasić)
Ženba a vydaj (J. Sterija Popović)
Učené ženy (J. B. Moliér, gymnazisti)
Sud prachu (KOKRAM)
I na U (KOKRAM)
Starý frfloš (K. Goldoni)

Údaje sme prebrali z Dejín Kovačice J. Farkaša, z monografie Kovačica 18022002, z archívu DK, z Národnej jednoty, z časopisov Náš život a Nový život, z novín
Hlas ľudu, z kalendárov a inej literatúry.
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Kolektívy

Činnosť spolkov a divadlo
Ján Jonáš

„Dejiny slovenského ochotníctva tvoria veľmi významnú kapitolu v našich kultúrnych a politických snahách.
V ťažkých pomeroch národnostného, sociálneho a kutlúrneho útlaku slovenské
divadelné predstavenia bývali prejavom kolektívnej vôle nášho národa zápasiť proti
domácim i inonárodným nežičlivým silám a zároveň mobilizovali široké ľudové masy
pre aktívnu účasť v existenčnom zápase Slovákov. Máloktorý úsek našej kultúrnej
minulosti má taký závažný a dôsledný demokratický, protivykorisťovateľský zástoj
ako ochotnícka činnosť rozvíjajúca sa skoro výlučne v najvyspelejších krajoch nášho
národného etnika.
Príklad v divadelnom umení je veľmi účinný, výchovný a povzbudzujúci faktor.
A nakoniec len dobrým divadelným umením môžeme dosiahnuť pri uvedomovaní
a formovaní spoločnosti v minulosti, aké sa dosahuje dnes a bude dosahovať v budúcnosti.
Medzi krajanmi na Dolnej zemi divadlo má mimoriadne poslanie. Preto ho
oddane pestujme a tvorme.”
Andrej Mráz
Významnú úlohu v celkovom spoločenskom a kultúrnom živote Kovačice
v prvej polovici 20. storočia mal spolkový život. Aktivita spolkov ovplyvňovala
celkový život Kovačice a Kovačičanov. V nasledujúcich riadkoch si pripomenieme
dejiny tých spolkov a ich aktivity v súvislosti s divadlom.

Remeselnícky spolok
Remeselnícky spolok bol založený 15. 11. 1913. roku. Prvým predsedom bol
Karol Wolker, dobre po slovensky hovoriaci Nemec. Po skončení 1. svetovej vojny
26. 1. 1919 bolo prvé Valné zhromaždenie už v novom štátnom útvare Kráľovstve
SCHS. Na čele predsedníctva bol Slovák, náčelník Dr. Ján Petrikovich. Predsedom
sa stal Ľudevít Karlovský - farbiar (opätovne bol predsedom v rokoch 1915-1921),
podpredsedom Ďuro Marček - kováč, pokladníkom Ján Gabriš - obchodník a tajomníkom Andrej Boboš - obchodník. Všetci uvedomelí Slováci. Gabriš, Karlovský
a Boboš boli aj zakladateľmi čítacieho spolku Pokrok, ktorý mal významnú úlohu
v kultúrnych dianiach Kovačice.
Remeselníckemu spolku nezáležalo len na hmotnom blahobyte, ale aj na duchovnom raste národa, čo dokázali aj na Valnom zhromaždení tak, že ponúkli spolkové
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Účastníci posledného volebného zasadnutia Remeselníckeho spolku.

zariadenie (stoly, stoličky, miestnosť... ) čítaciemu a vzdelávaciemu spolku Pokrok.
Miestnosti Remeselníckeho spolku patrili Kovačickej sedliackej banke a nachádzali sa v budove, v ktorej je dnes Hasičský dom. Tam sa počas predsedníctva Ľ.
Karlovského ako predsedu Remeselníckeho spolku a J. Petrikovicha ako predsedu

Tá naša Marča – 1954
Stoja zľava: Eržika Čížiková, Juraj Zdycha, ?, Katka
Sucháneková, Ján Tomáš, Anka Vargová, Štefan Cicka,
Ján Bakoš, Adam Garaj, ?, Marta Cicková.
Sedia zľava: Pavel Košút, Eržika Vargová,
Martin Chrťan - Báťa.
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Náš Jožko – 1935
Stoja zľava celkom hore: Martin Kizúr, Ján Krasko, Fero Bulík, ?, Juraj Števčok, Jozef
Mlynárček, celkom vzadu Ján Sládeček.
Stoja zľava: ?, Ján Jonáš, Juraj Hudec, Pavel Šifel, Ján Lašan, Ján Benka, Michal Pišpecký.
Sedia zľava: Oľga Gabrišová-Bugarská, Anča Šeferová, Jožo Boboš, Ján Botka
(režisér), Oľga Jovanovičová- Cvetkovićová, Anna Horniaková a Katarína MatúchováGrubanovová.
Celkom dolu sedia: Samuel Ďuríček ml. a Samuel Ďuríček st.

Sedliackej banky pracovalo ruka v ruke. Spolok pôsobil do roku 1950.
Treba zaznamenať, že v rokoch 1933 až 1941 členovia Remeselníckeho spolku
zahrali až 11 divadelných predstavení:
7. 2. 1932 prvé divadelné predstavenie RS (nepodarilo sa nám zistiť jeho názov);
2. 2. 1934 Rozmarín;
24. 2. 1935 Náš Jožko, réžia Ján Botka, úradník Kovačickej sedliackej banky;
október 1935 Pani richtárka, Za živa v nebi a Čestitam, réžia Pavel Krasko,
študent medicíny;
6. 2. 1936 Náš Jožko;
30. 10. 1938 Bludár;
4. 2. 1940 Hrúza, čo sa robí;
10. 4. 1944 Ej, horička zelená (členovia spolku sa zúčastnili aj v tejto hre, réžia
Martin Kizúr, obchodník);
29. 11. 1954 Tá naša Marča.
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Na fotografii Sokolskej jednoty zo zač. 30. rokov 20.st. sú i divadelníci Pavel Lacko,
Vladimír Gabriš, Anča Horniaková, Klára Jovanovićová, Oľga Gabrišová, Zuzka
Bobošová, Katarína Grubanovová.

Sokolská jednota
Sokolskú jednotu/Sokolské družstvo v Kovačici založili 14. 9. roku 1930.
Heslo Sokolskej jednoty bolo: V zdravom tele - zdravý duch a V krásnom tele krásny duch. Spolok propagoval juhoslovanskú myšlienku. Jej zakladateľom bol
Aleksander Šaca Spenul a ako jeden zo zakladateľov sa spomína aj Andrej Miháľ.
Cvičebná miestnosť bola u Štimlerov. Sokolská jednota mala svoj orchester pod
názvom Soko, v ktorom hrali Jano Gremen, Samo Ďuríček, Jozef Šifel, Radoslav
Rackov, Vladimír Gabriš, Teodor Martinović, Andrej Miháľ, Ľudevít Tóth a Andrej Boboš. Neskoršie predsedom bol Vladimír Gabriš, tajomníkom Jozef Šifel,
pokladníkom Radoslav Rackov, starostom a kapelníkom Andrej Miháľ. Sokolská
jednota z Kovačice vystupovala na sokolských sletoch v Petrovci, Pančeve, Sarajeve, Belehrade, Bečkeregu (Zreňanine), Prahe, Sofii. Členovia Sokolskej jendoty
a najmä členky boli veľmi aktívne aj v Pokroku a v Ženskom spolku, kde hrali
v divadelných predstaveniach, spievali a tancovali v tanečnej skupine.
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Sokolská jednota v rokoch 1930-1940 predviedla nasledovné divadelné predstavenia:
19. 10 1930 Zakliata kňažná, Súboj na pivo;
6. 4. 1931 divadlo (nepodarilo sa nám zistiť názov, režisér bol Michal Obercian);
1. 1. 1931 Pokuta za hriech;
26. 12. 1931 Kubo, Nový život (spolupráca s Pokrokom);
18. 10. 1932 Strýko ľudožrút;
1. 12. 1932 Guska;
6. 05. 1931 Tá naša Marča;
19. 10. 1932 Zakliata kňažná;
Na Veľkú noc 1940 Pánik, Među oficirima.

Kovačická sedliacka banka

Kožíkov dom, v ktorom bola založená Kovačická sedliacka banka

Kovačická banka bola založená roku 1908 a Sedliacka banka roku 1909. 1918.
roku sa tieto dve banky spojili do jednej Kovačickej sedliackej banky. Do roku
1930 banka bola veľkou slovenskou inštitúciou v Banáte. Budova banky bola
v Ulici JĽA, vedľa Hasičského domu. Neskôr sa táto banka integrovala (roku 1931)
do Československej banky, účastinnej spoločnosti v Záhrebe a svoju filiálku mala
v Kovačici. Vedúci filiálky bol Andrej Boboš, obchodník. Je známe, že v banke
počas 2. svetovej vojny svoje úrady mal Československý konzulát v Juhoslávii.
100 rokov divadla v Kovačici

97

Táto banka od začiatku až do konca svojho pôsobenia podporovala všetky
kultúrne diania v Kovačici. Svoje miestnosti dávali na použitie Pokroku. Jej pracovníci pomáhali alebo účinkovali v kultúrnych, najmä divadelných podujatiach.
Andrej Boboš bol opravdivým vzorom kovačickým Slovákom. Horlivo orodoval
za divadlo. Michal Trnčík, bankový úradník režíroval a hral so svojou manželkou
v prvom divadelnom predstavení Kovačičanov Kubo roku 1914. Ján Minárek a Ján
Rapoš, účtovníci tiež hrali v hre Kubo a Ján Botka, člen dozorného výboru banky
bol režisérom a hercom.

Športový klub Slávia
Zakladajúce zhromaždenie ŠK Slávia bolo 19.03.1933 v Štimlerovej krčme.
Divadelné predstavenia nacvičovali najmä v zime, po zápasoch. 1928. roku bol
založený FK Radnički, jeho členovia boli pokrokovci. Počas 2. sv. vojny existoval FK
Olympia, jeho členovia sa vidia na fotografii v divadelnom kuse Ej, horička zelená.
17. 9. 1933 divadelný kus (nepodarilo sa nám zistiť jeho názov);
31. 12. 1938 Analfabet;
9. 5. 1955 Jozefka z malej krčmičky, Gratulujeme (po srbsky)

Ženský spolok
V Kovačickej sedliackej banke 04.07.1920 sa konalo zakladajúce zhromaždenie
Spolku slovenských žien v Kovačici. Prvá predsedníčka bola Elena Petrikovichová
(manželka Dr. Jána Petrikovicha). Na zakladajúcom zhromaždení okrem iného
povedala, že sa organizujú, aby si aj Slovenky mohli zastať do radu vzdelaných
európskych žien. V Kovačici bol založený fond Eleny Karlovskej. Z tohto fondu
sa každoročne udelila peňažná odmena vynikajúcej herečke alebo žiačke.
Od založenia spolku až do roku 1970 členky Ženského spolku hrali, podľa
našej evidencie, 13 divadelných hier a v spolupráci s inými spolkami ešte štyri.
Divadelné hry sa nacvičovali najmä počas pôsobenia predsedníčok Eleny Petrikovichovej, Márie Čaplovičovej, Eleny Karlovskej, Oľgy Verešovej-Struhárikovej,
Johany Turčanovej, Zuzany Ďuríčekovej a Kataríny Stojkovovej. Členky Ženského
spolku hrali i v prvom divadelnom kuse Kubo (Eržika Zámečníková (Hajková)
hrala Aničku, Milka Trnčíková (manželka režiséra) hrala Košaričku, Eva Mikušová
hrala Bečelovu richtárku, Olga Martišová hrala Doru) a aj v chýrečnej Peknej novej
maľovanej kolíske roku 1925 (Katarína Matúchová – Gabríniová, Boženka Gabrišová
– Tomášová (Nakrajová), Anka Matúchová – Mlynárčeková, Katarína Čerňošová,
Ľudmila Bobošová – Myjavcová, Elena Bobošová, Ana Párnická – Podhradská
(manželka režiséra), Božena Bobošová - Miháľová (manželka Andreja Miháľa).
Hry, ktoré nacvičili a predviedli členky Ženského spolku alebo v nich zobrali
hojnú účasť:
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11. 4. 1929 Pytačky (autor textu Elena Karlovská);
18. 5. 1930 Proti tuberkulóze;
25. 11. 1932 Pytačky, (v Československom dome v Belehrade);
10. 4. 1932 Kovačická svadba (v Československom dome v Belehrade, réžia
a hlavná rola Elena Karlovská);
2. 4. 1934 Márnotratný syn (v Československom dome v Belehrade);
26. 12. 1936 Tri vrecia zemiakov, Slabý;
26. 12. 1937 Chudobná rodina (B. Slančíkova Timrava)
26. 12. 1938 Obyčajný človek (túto hru nacvičili členky Ženského spolku spolu
s členmi Pokroku);
10. 4. 1944 Ej, horička zelená (Ženský spolok a mládež);
8. 3. 1952 Prevrhnutá slanička;
8. 3. 1953 Zmätok nad zmätok;
8. 3. 1955 Medveď;
08. 03. 1963 Strídža spod hája;
6. 3. 1965 Lekárom z prinútenia;
8. 3. 1969 Kubo;

Ej, horička zelená – 1944
Stoja zľava: Mária Janišová, Pavel Koreň, Mária Petkaničová, Karol Chrťan,
Fero Bulík, Anna Lenhartová, Mária Ďuríčeková, Pavel Bulík, Janko Garaj, Ján
Barca, Emília Farkašová, Ján Lenhart, Milka Petkaničová, Adam Šipický, Anna
Mlynárčeková, Martin Čížik.
Kľačia zľava: Jozef Širka, Štefan Garaj, Ján Hriešik, Pavel Krasko.
Leží: Karol Chrťan.
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Próba hry Strídža spod hája v Ženskom spolku – 1963
Stoja zľava: Martin Chrťan, Ondrej Tomáš, Pavel Hriešik, Jozef Benka, Ján Litavský,
Katarína Stojkovová, Michal Šiška, Emília Farkašová-Bába.
Sedia zľava: Milina Farkašová, Zuzana Tomášová, Anna Imrová, Katarína Hriešiková,
Alžbeta Hriešiková, Jožo Farkaš, Mária Šišková, Zdychová, Huráviková, Šipická.

Kubo – 1969, réžia Marta Cicková
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Krutohlavci – 1970
Stoja zľava: Ján Košút, Zuzana Poliaková, Ján Nemček, Mária Koreňová, Zuzana
Labátová, Eva Chalupová, Mária Garajová, Adam Holík (celkom hore), Pavel Čuvár, Ján
Svetlík - Ceto, Zuzana Ďuríčeková, Michal Labáth, Katarína Kucháriková.
Sedia zľava: Juraj Barca, Mária Petkaničová, Mária Brngárová, Pavel Hriešik, Michal
Labát, Marta Cicková (režisérka), Anka Čuvárová, Ján Poliak, Mária Litavská.

Čítací a vzdelávací spolok Pokrok
Koncom 19. storočia (roku 1897) bol v Kovačici založený spolok Polgári olvasókör hlavne z radov obecných a okresných úradníkov, v ktorom mali prevahu
Maďari. Slováci i keď sa snažili dostať sa do vedenia spolku pre rôzne intrigy postupne z neho začali vystupovať. Spolok vlastne živoril a na kultúrny život Slovákov
predpredvratovej Kovačice nemal nijaký vplyv.
Do popredia sa pomaly dostáva remeselnícky spolok, ale i v ňom pred 1. svetovou
vojnou mali prevahu Maďari a situácia sa mení po roku 1918. Vtedy sa predsedom
stáva Ľudevít Karlovský, farbiar, zapisovateľom a tajomníkom bol Andrej Boboš
a pokladníkom Jano Gabriš. Tento remeselnícky spolok so sídlom v Kovačickej
sedliackej banke priprával pôdu pre vznik čítacieho a vzdelavávacieho spolku
roku 1920. Zvlášť bol agilný Jano Gabriš; zbieral poplatky na členské a koncipoval
pravidlá spolku. 31. októbra 1920 sa konalo zhromaždenie, ktoré nebolo úradné
a neviedla sa ani zápisnica. Jano Gabriš prečítal pravidlá, s ktorými boli všetci
spokojní a urobil sa súpis členstva. Hlavné slovo mali osvetoví pracovníci a remeselníci. Právoplatné zakladajúce zhromaždenie bolo 16. januára 1921. Predseda ad
hoc bol Ján Čaplovič. Na jeho návrh za prvého predsedu spolku, ktorý vtedy dostal
meno Čítací a vzdelávací spolok Pokrok bol jednohlasne zvolený Jano Gabriš, za ta100 rokov divadla v Kovačici
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jomníka Andrej Miháľ, za podpredsedu Karol Boboš, krajčír, za pokladníka Ďuro
Mikuš a knihovník bol Ján Botka. Okrem toho vo výbore boli ešte Ján Čaplovič,
farár, dr. Ján Petrikovich, advokát, Ľudevít Karlovský, farbiar. Spolok (aj čitáreň
a knižnica) bol dočasne umiestnený v Kovačickej sedliackej banke..
Význam Pokroku pre Kovačicu, bezpochyby, je veľký. Spolok zanechal hlbokú
brázdu v kultúrnych dejinách Kovačice a predstavoval ohnisko ľudovýchovnej
činnosti a vyhňu, kde sa vymieňali myšlienky a kalili nové náhľady na pokrokové
životné diania. Spolok bol v medzivojnovom období veľmi aktívny, mal veľa členov
(do 200), svoje miestnosti, čítací klub, spevokol, vyše 1000 kníh. Postupne sa do Pokroku zapojili aj predstavitelia pospolitého ľudu, najmä po roku 1926, keď správu
spolku prebrala pokrokovo zmýšľajúca skupina snaživcov, v ktorej sa nachádzal
aj Ján Hurávik, vtedy sekretár okresného remeselníckeho spolku.
V Národnom kalendári na rok 1929 čítame, že je kultúrna práca v Kovačici
sústredená v spolku Pokrok, že si kúpili rádio, ktorý bol osadený v novej spolkovej
miestnosti sedliackej banky (dňa 15. januára 1928). Zväčšil sa počet členov z 59
na 116, okrem rádia boli tam dve súpravy hry v šachy, 385 zväzkov kníh, predplácali
sa na 8 časopisov a že 18. 2. 1928 hrali Palárikovho Drotára. Vedenie spolku mal
na starosti učiteľ Vladimír Gabriš.
Aj v 30. rokoch 20. st. sa v Pokroku sústreďoval kultúrny a spoločenský život;
dobová publicistika eviduje celý rad prednášok (o slovenskom pravopise, o divadle,
o významných udalostiach z dejín Kovačice, napr. o kovačickom procese, potom zo
zdravotníctva, poľnohospodárstva...). V Pokroku je aj zárodok insitného umenia;
v druhej polovici 30. rokov sa v spolku pri šachu stretali budúci insitní maliari
Martin Paluška, Ján Sokol a neskoršie i Michal Bíreš, Vladimír Boboš. K týmto
maliarom sa po druhej svetovej vojne pripojili Martin Jonáš, Ján Kňazovic, Jano
Hrk, Jano Strakúšek, Jano Veňarský a roku 1951 si v Pokroku založili maliarsku
odbočku a pri príležitosti 150. výročia založenia Kovačice zorganizovali prvú
spoločnú výstavu obrazov sedliakov-maliarov.
V druhej polovici 30. rokov kormidlo v Pokroku preberajú ľavicovo orientovaní mladí ľudia, budúci komunisti: Michal Toman, Ján Hurávik, Michal Zloch,
Štefan Toman, Ján Jonáš (holič), neskoršie i Janko Dudok, Jozef Farkaš, Janko
Bartoš, Ondrej Králik, Jozef Čech, Pavel Jonáš a iní. Môžeme povedať, že sa práve v Pokroku rodili nové politické názory v duchu marxistickej ideológie; 3. 10.
1940 bola v Kovačici založená bunka KSJ a jej členovia boli Ján Hurávik (18961959) (obuvník), tajomník, Michal Toman (1893-1942), poľnohospodár, Štefan
Toman(1900-1973), poľnohospodár, Michal Zloch (1894-1964), poľnohospodár,
Zuzana Huráviková, nar. Koreňová (1904-1973), domáca a manželka J. Hurávika,
Ján Jonáš (1910-1942), holič a Dušan Rauter, gymnazista a bojovník v španielskej
revolúcii. V tomto období svojou činnosťou vynikol ešte aj František Haas. Bol
vynikajúcim komikom, hral v mnohých divadelných predstaveniach, okrem iných
roku 1935 Za živa v nebi, roku 1937 Evinacium, roku 1938 v hre Obyčajný človek.
Bol Židom a vo vojne ho Nemci, spolu s jeho príbuznými, popravili.
Na základe dostupných údajov sme zistili, že pokrokovci v období 1925-1941
zahrali 12 divadelných predstavení a účinkovali aj v divadlách v organizácii iných
kovačických spolkov:
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31. 10. 1925 Pekná nová maľovaná kolíska;
18. 2. 1927 Drotár;
1. 12. 1928 divadelné predstavenie so zborovým spevom (nepodarilo sa nám
zistiť názov);
12. 1. 1929 Svetluša
11. 4. 1929 Pytačky (spolu so Ženským spolkom a v prospech sirotinca);
26. 12. 1929 Stríža spod hája;
26. 12. 1931 Kubo a Nový život (spolu so Sokolskou jednotou);
16. 10. 1932 Roztržitý a Veno;
2. 2. 1934 Rozmarín;
20. 07. 1935 Pani richtárka (spolu s Remeselníckym spolkom)
28. 03. 1937 Krutohlavci;
26. 12. 1938 Truc na truc alebo Čary a kúzla;
V roku 1945 Čítací a vzdelávací spolok Pokrok sa stáva Kultúrno-osvetovým
spolkom Pokrok a pod týmto menom pracuje do roku 1958, keď sa stáva súčasťou
domu kultúry. Spolok mal viacero odbočiek: divadelnú, folklórnu, literárnu, hudobnú, čitáreň s knižnicou a od 1951. roku aj maliarsku. Dôležitú úlohu v spolku
po roku 1945 mal Jano Gabriš (prvý predseda roku 1921). Hneď po vojne obnovili
prácu knižnice a čitárne, už roku 1946 hrali divadlo Nepriateľ žien a 1948 Matku
os J. B. Ivana.
Ľudový kalendár na rok 1948 prináša správu, že sa dobrovoľnou prácou
buduje družstevný dom a že aj kultúrny život v Kovačici bol veľmi čulý: v uplynulom období boli 4 kultúrno-umelecké programy, 11 prednášok, 6 divadelných
predstavení. Spomínajú sa i mená najagilnejších: Jozef Párnický, správca gymnázia,
Jozef Farkaš učiteľ, Katka Bobošová, učiteľka, Juraj Krak, profesor, Štefan Cicka,
učiteľ, dr. Jozef Struhárik a iní.
Keď ide o divadelné predstavenia v 40. rokoch pokrokovci hrali:
1948 Most;
1949 Starý zaľúbenec a Aničkine meniny;
18. 4.1949 Vrahyňa.
V roku 1950 bol zakončený Družstevný dom, kde sa presťahovala čitáreň
a knižnica Pokroku, na začiatku nasledujúceho roku (1951) začala s prácou Miestna
rozhlasová stanica. Pokrok mal vtedy vyše 200 členov, spevokol 67, zorganizovali
19 prednášok a divadelná odbočka vystupovala až 20-krát. Roku 1952 sa predsedom
stáva Ján Sládeček st. a tajomíčkou Zuzana Farkašová. Bohatá činnnosť Pokroku
nezostala nepovšimnutá – roku 1952 od okresného Zväzu KOS kovačického okresu
za úspešnú činnosť Pokrok dostal 20.000 dinárov. Úspešný bol aj rok 1953. V správe
zo zasadnutia Pokroku začiatkom roku 1954, ktorú nachádzame v Hlase ľudu sa hovorí, že spolok nacvičil 11 divadelných kusov a že v Kovačici bolo 18 divadlených
hier, folklórny súbor mal vtedy 50 členov, maliarska odbočka 20, literárna družina
zorganizovala 3 literárne večierky, hudobná sekcia mala dva orchestre. Knižnica zápasila s nedostatkom kníh. Na zasadnutí vymenovali aj nového predsedu, stal sa ním
Fero Hriešik a tajomníkom Andrej Gabríni. Ale to nestačilo...Už o rok sa z Pokroku
100 rokov divadla v Kovačici
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Most – 1948
V tomto div. predstavení hrali rodiny Cicková a Ďuríčeková, Pavel Kizúr, Pavel Košút,
Anna Mlynárčeková, Ján Sládeček st., Jozef Farkaš (učiteľ), Jozef Farkaš, Juraj Babka,
Martin Čížik.

vyčlenili jednotlivé odbočky a začali pracovať samostatne. Tak napríklad 11. 03. 1955
bolo v Kovačici zakladajúce zhromaždenie ochotníckeho divadla, ktoré v budúcnosti
spolu s folklórnym súborom bude tvorit’ samostatný KOS. Predsedníčkou bola
Marta Cicková a tajomníčkou Elena Bobošová, učiteľka. Aj maliari si založili samostaný spolok. Ľudová knižnica a čítareň aj naďalej mali problémy, situácia sa mení
roku 1958, keď sa po reorganizácii Pokroku vyčlenila ako samostatná ustanovizeň.
Správcom sa stal Karol Chrťan a knihovníkom Adam Špringeľ. Správa vypracovala
plán zveľaďovania knižného fondu a inventáru, lebo vtedajší počet kníh (1550) vôbec
nepostačoval pre potreby Kovačičanov. Čitáreň odoberala 4 novinové 8 časopiseckých
titulov. KOS Pokrok v Kovačici zanikol 19. februára 1958, rozhodnutím vtedajšieho
Obecného výboru sa založil dom kultúry ako ustanovizeň, v ktorej sa zjednotila
celkova kultúrno-osvetová činnosť a úradne začal pracovat’ 1. 3. 1958.
Ján Cicka v jednom svojom príspevku píše, že je polstoročná kultúrno-umelecká
činnnosť a pôsobenie Pokroku v kovačickom prostredí ešte stále bielym miestom,
ktoré ešte stále čaká na svojho kronikára a výskumníka, lebo predpokladá, že sú mnohé materiály v súkromných archívoch. Tento príspevok je skromným kamienkom
do mozaiky tých minulých čias, ktoré si v budúcnosti iste zaslúžia viacej pozornosti.
Na záver súpis divadelných predstavení v 50. rokoch 20. st.:
25. 3. 1951 Strídža spod hája;
15. 5. 1951 Dračí pazúr;
7. 10. 1951 Keď sa bačkor opapučí;
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19. 4. 1952 Ekvinokcium;
24. 1.1953 Truc na truc;
8. 3. 1953 Zmätok na zmätok;
3. 10. 1953 Pytačky;
3. 10. 1954 Maliarečka;
2. 4. 1955 Keď sa bačkor opapučí;
1. 10. 1955 Roztržitý;
4. 10. 1957 Zlá žena.

Keď sa bačkor opapučí – 1951

Hora volá – 1951
Na fotografii sú Juraj Babka, Vladimír Gabriš, Mária Ďuríčeková, Emília Farkašová.
Ostatných divadelníkov sa nám nepodarilo identifikovať.

100 rokov divadla v Kovačici
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Pytačky – 1953
Juraj Nemoga, Marta Cicková a Karol Chrťan

Keď sa bačkor opapučí – 1955
Zľava: Karol Chrťan, Martin Chrťan, Juraj Babka, Katarína Čániová, Marta Cicková
(alebo Johana Turčanová?).
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Dom kultúry (1958 – 1985)
Dom kultúry vznikol ako kultúrno-osvetová ustanovizeň v roku 1958 rozhodnutím Obecného výboru z dňa 19. februára 1958 a úradne začal pôsobit’ 1.
marca 1958. Všetky odbočky KOS Pokrok sa stali súčasťou domu kultúry. V tomto
období v rámci neho pracovala knižnica s čitárňou, kino, rozhlasová stanica, ľudová univerzita a vytýčila sa úloha vyvíjat’ aj ochotnícku činnosť: divadelníctvo
a folklórno-hudobnú aktivitu. Okrem toho bola tu už Galéria ľudových maliarov.
Existovali 4 komisie: pre rozhlasovú stanicu, repertoár kina, ľudovú univerzitu
a galériu maliarov. Na javisku domu kultúry často vystupujú aj divadelné súbory,
okrem domácich ochotníkov svoje divadelné inscenácie prezentujú aj divadlá
z Pančeva, Zreňaninu, Belehradu a iných prostredí. Rozširovali sa tak obzory
divadelníctva...Treba tu pripomenúť, že dom kultúry v náplni svojej práce nemal
za úlohu nacvičovať divadelné predstavenia; to bola úloha ochotníckeho divadla
a táto kultúrna ustanovizeň mala zabezpečiť jeho realizáciu (finančnú, technickú,
kádrovú...)
Dom kultúry v Kovačici začal s prácou 01. 03. 1958.

Prví zamestnanci; stoja: Zuzana Zlochová (domárka), Ján Zloch (domár), Juraj
Babka (čašník), Eremija Ljubica (úradník), Adam Gajan, (elektrikár, poverený prácou
v kovačickom rozhlase), Pavel Koreň (kinooperatér), Zuzana Šifelová (pokladníčka),
Cvetković Eva, Tomislav Tomović (úradník), Ján Šifel (aktivista, v päťdesiatych
rokoch pracoval s kino-technikou) a Zuzana Sucháneková (upratovačka); sedia:
Juraj Nemoga (správca), Ján Lenhart (učitel’), Ján Dudáš (budúci správca).
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V dôsledku rozmachu rôznorodej činnosti túto kultúrnu ustanovizeň roku 1978
pri príležitosti jej dvadsaťročného jubilea premenovali na Kultúrno-informačné
stredisko. Neskoršie ju premenovali na Dom kultúry 3. októbra.
Dnes sa budova domu kultúry nachádza na mieste kde stál Štimlerov hostinec, ktorý mal niekoľko sál, kino a kolkáreň. Nový društevný dom bol vystavaný
koncom roku 1950.
Významné dátumy v dejinách Domu kultúry 3. októbra v Kovačici
1. 3. 1958 Prvý hudobný program v novozaloženom dome kultúry;
2. 10. 1958 Otvorené nové renovované javisko;
1959 Kúpa novej kino techniky t.j. sinemaskop značky Iskra;
20. 8. 1960 Otvorenie Klubu na poschodí domu kultúry;
9. 10. 1960 Kúpa nového rozhlasovača pre kovačický rozhlas;
14. 4. 1963 Kultúrno-umelecký program (hudba, spev, tance), ktorý sa začal
piesňou V šírom poli hruška… Pod organizáciu sa podpísali Pavel Ďuriš,
správca, Juraj Nemček, hudba, Juraj Babka, divadlo, Ján Lenhart, spevák
a Ján Garaj, organizátor.
Začiatkom roka v dome kultúry založili chór (počítal 40 členov) a dva
orchestre, dychový a džezový. Bol to zárodok dnešného foklórno-hudobného súboru V šírom poli hruška...
7. 8. 1963 Letné kino vo dvore domu kultúry od augusta do oktobra;
13. 6. 1964 Kino v novej renovovanej sále;
17-24. 11. 1966 Prvá návšteva súboru V šírom poli hruška... v ČSSR;
1967 Prvé nahrávky mužskej speváckej skupiny v Rádio Novom Sade;
13. 10. 1969 Začala sa adaptácia galérie na poschodí domu kultúry;
12. 3. 1970 Začala s pracou hudobná škola z Pančeva;
12. 3. 1970 Stretnutie kultúrnych činiteľov z Kovačice, Kovina a Malého Crnića,
kde sa dohodlo, že v Kovačici bude prebiehať prehliadka divadiel južného
Banátu, v Kovine Banatski amaterski pozorišni susreti (BAPS) a v Malom
Crnići Festival dramskih amatera Srbije (FEDRAS);
3. 10. 1970 Otvorená nová moderná národná čitáreň;
11. 10. 1970 Prvý raz kovačické divadlo hosťovalo v ČSSR s predstavením Náš
pán minister;
12. 4. 1971 Začala s prácou lokálna rozhlasová stanica /Rádio Kovačica/;
Technik Martin Mokran, hlásateľka Alžbeta Puškárová, správca DK Ján
Čech a volontér Ján Jonáš;
29. 4. 1971 Otvorené kníhkupectvo;
30. 4. 1972 Prvý raz bol v ochotníckom divadle angažovaný profesionálny
režisér, scénograf a maskér v predstavení Ženba;
10. 10. 1972. Prvý raz s divadelným predstavením na I. FEDRAS-e v Malom
Crnići;
6. 4. 1973 Uzavretá zmluva s múzeom v Pančeve o realizácii výstav v galérii
a etnomúzeu o Slovákoch v Banate;
2. 5. 1973 Festival Tancuj, tancuj...prvýkrát v Kovačici na nádvorí domu kultúry;
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8. 5. 1973 Prvá prehliadka divadelných ochotníckych súborov južného Banátu;
1973 Dom kultúry má dve kino-aparatúry;
5. 10. 1974 Dali sa do prevádzky nové miestnosti pri javisku určené na skúšky,
prezliekárne a pod.;
1975 Otvorilo sa etnografické múzeum; múzeum na zachovanie materiálnej
a duchovnej kultúry banátskych Slovákov;
1975 Kúpa mobilnej kinoaparatúry;
1976 Prvý raz manifestácia pod názvom Kovačický október trvala celý mesiac;
28. 4. 1977 Kovačica sa stala mestom;
24. 5. 1977 Predstaviteľka domu kultúry Mária Jonášová recitovala pred súdruhom Titom v miestnostiach Domu sindikata v Belehrade, pri príležitosti
jeho narodenín;
27. 11. 1977 Vysielanie Vedomosti – bohatstvo bolo v Kovačici, hostia boli
z mestečka Glavinci, obec Svetozarevo;
28. 10. 1978 Prvá prehliadka orchestrov, zborov, chórov Slovákov vo Vojvodine;
1977/1978 Kompletné vybavenie štúdia Rádio Kovačice;
1978 Dom kultúry dostal ústredné vykurovanie;
21. 9. 1980 Renovovanie budovy domu kultúry;
25. 10. 1980 Upravnená mládežnícka sieň;
Odmeny, ktoré získal Dom kultúry 3. októbra
7. 7. 1963 Sedmojulska nagrada za úspechy na kultúrnom poli, vtedy najvyššie
ocenenie v Srbsku;
1974 Iskra kultúry;
8. 6. 1979 Plaketa Heroja Pinkiho;
26. 12. 1979 Vukova cena Republiky Srbsko
26. 1. 1980 Odmena za najupravenejší dom kultúry vo Vojvodine roku 1979;
3. 10. 1980 Októbrová cena Obce Kovačica.
Divadelné predstavenia pri dome kultúry od 1959. roku:
8. 3. 1959 Matka (réžia Marta Cicková);
22. 3. 1959 Krutý život (réžia Karol Chrťan);
29. 11. 1959 Pytliakova žena (réžia Karol Chrťan);
4. 6. 1961 Statočný valach;
8. 3. 1963 Strídža spod hája (spolu so Ženským spolkom);
20. 4. 1963 Ženba (réžia Karol Chrťan);
6. 3. 1966 Čaj u pána senátora;
28.11.1969 Medveď a Pytačky (spolu s KŠMK);
25. 1. 1970 Náš pán minister;
25. 4. 1970 Májová noc (réžia Ján Cicka, spolu s KŠMK);
27. 3. 1971 Trampoty s láskou (réžia Karol Chrťan, odborná pomoc M. Vasiljevića);
24. 11. 1971 Mozoľovci (réžia Karol Chrťan, odborná pomoc M. Vasiljevića);
30. 4. 1972 Ženba, (réžia Mihajlo Vasiljević);
100 rokov divadla v Kovačici
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6. 5. 1973 Strašne ošemetná situácia (réžia M. Vasiljević);
14. 4. 1974 Klbko (réžia M. Vasiljević);
20. 4. 1975 Kým kohút nezaspieva (réžia M. Vasiljević);
18. 4. 1976 Kubo (réžia M. Vasiljević);
20. 2. 1977 Hora (réžia M. Vasiljević);
22. 1. 1978 Metelica (réžia M. Vasiljević);
17. 12. 1978 Záveje (réžia Milan Barić);
23. 12. 1979 Kvadratúra kruha (réžia T. Hriešik-Máško);
16. 2. 1980 Krásna neznáma (réžia Ľ. Majera);
17. 2. 1981 Malomeštiakova svadba (réžia T. Hriešik-Máško);
8. 3. 1981 Satiry (réžia Ľ. Majera);
20. 10. 1982 Hriech (réžia Ľ. Majera);
5. 2. 1983 Dvaja bratia (réžia T. Hriešik-Máško);
26. 2. 1983 Hrob lásky (réžia Ľ. Majera);
3. 3. 1984 Prípad Jelizavety B...(réžia T. Hriešik-Máško);
15. 3. 1985 Kameň pod hlavou (réžia T. Hriešik-Máško).
Na základe archívu domu kultúry nasledujúci zamestnanci sa činili aj na divadlenom poli (do roku 1985):
Zamestnanec

Obdobie činnosti v DK

Juraj Nemoga, prvý správca
Ján Dudáš, druhý správca
Pavel Ďuriš, tretí správca
Ján Čech, štvrtý správca
Juraj Babka, čašník
Štefan Kizúr, domovnik
Ján Jonáš, bibliotekár,tajomník
Martin Mokran, kinooperatér
Jozef Benka, čašník
JánNemček, hudobný vedúci
Juraj Nemček, hudobný vedúci
Mária Garajová, čašníčka
Martin Benka, novinár
Zuzana Tomečeková,
čašníčka (dočasne)
Katarína Hriešiková,
čašníčka (dočasne)
Adamko Cicka, kinooperatér
Eva Chalupová, účtovníčka
Adam Benka, kinooperatér
Tomáš Hriešik, novinár
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aktivita

1958-1959
1959-1961
1961-1969
1969-1986
1958-1959
1970-1982
1971-1978
1962-1978
1972-1983
1974-1981
1963-1971
1975-1977
1975-1977

herec;
herec;
herec;
herec;
herec;
technika;
herec-organizátor;
technika;
herec-organizátor;
organizátor hudobých scén;
organizátor hudobých scén;
herečka;
organizátor hudobých scén;

1977 a 1978

herečka;

1977 a 1978
1977-?
1978-1986
1978-1985
1979-?

herečka;
technika;
herečka;
technika;
réžia, herec, organizátor;
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Anna Krasková , daktylografka
Martin Marček, kurič
Alžbeta Slivárová, účtovníčka
Anna Jarmocká, čašníčka
Mária Jonášová, organizátorka
Jaroslav Dudáš, novinár
Katarína Šúleková, novinárka,
knihovníčka

1979-1981
1979-1982
1973-1974
1984-1985
1981-1982
1984-?

herečka;
herec, technika;
herečka;
herečka;
herečka a recitátorka;
herec;

1977-?

herečka.

Z uvedeného vyplýva, že v 70. rokoch 20. st. dom kultúry mal najviac zamestancov a vtedy i v divadle zaznamenávame veľa pozoruhodných úspechov.

Budova Domu kultúry 3. októbra - 2014 r.

Literatúra:
Farkaš, Jozef: Dejiny Kovačice 1802-1946. Kovačica 1985.
Hlas ľudu (1944 - ...).
Národný kalendár (1920-1940).
Ľudový kalendár (1944-1957).
Národná jednota (1920-1941).
Náš život (1933-1940, 1946-1948).
Nový život (1949 -...).
Rovina (rodinný magazín), (B. Petrovec,1994-...).
Archív Domu kultúry 3. októbra v Kovačici (1958 - …).
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Hasiči ako divadelníci
Jozef Šifel ml.

J

e takmer neuveriteľné, že začiatkom 30. rokov 20. storočia v Kovačici aktívne
pôsobilo zo desať spolkov a združení občanov. Vyše 5.000 obyvateľov tejto
slovenskej dediny v Banáte sa zaoberalo poľnohospodárstvom - asi 85 percent
a iba 12 percent prislúchalo na remeselníkov. Inteligencie takmer nebolo, ak nepočítame tu malú hŕstku učiteľov a úradníkov, ktorí vtedy tu žili a pôsobili, ale
predsa zohrali v kultúrnom a spoločenskom živote Kovačice veľkú úlohu.
Aj napriek takejto štruktúre občanov, v spolkoch a združeniach bol hojný
počet členov a programová náplň práce zdarná. V čítacom a vzdelávajúcom spolku
Pokrok, v Ženskom spolku, Remeselníckom spolku, Loveckom spolku, v Červenom
kríži, Sokolskej jednote, Hasičskom spolku, Jadranskej stráži, Národnej obrane a v
spolku Karađorđe sa sústavne pracovalo aj napriek nevhodným podmienkam, či
už išlo o problémy s miestnosťami alebo zadovážením materiálnych prostriedkov.
Vďaka vlastnému sebaobetovaniu a veľkému entuziazmu jednotlivcov spoločenskú
prácu v tomto období môžeme hodnotiť ako výnimočnú. Takmer všetky spolky
a združenia v medzivojnovom období priam medzi sebou súťažili kto toho viac
a hodnotnejšieho ponúkne, predovšetkým svojím členom, tiež občanom a širšej
spoločnosti.
Výnimkou v tomto nebola ani Dobrovoľná hasičská čata v Kovačici. Od svojho založenia v roku 1892 po obnovenie činnosti v roku 1932 až po dnešok hasiči
vždy pracovali pre svoje prostredie, zaoberajúc sa nielen ľudomilnou vznešenou
činnosťou – hasením požiaru, ale i spoločenským pôsobením. Dôkazom toho
je i údaj že už v roku 1896 v Hasičskom spolku bola založená dychovka, neskôr
i spevokol. O tom či hasiči boli i divadelne činní pred 1. svetovou vojnou, resp.
do roku 1932 nejestvujú údaje.
Evidentné je, že sa po obnovení činnosti roku 1932 začala aj intenzívnejšia
spoločenská aktivita hasičov, čo môžeme doložiť písomnými dôkazmi. Mnohé
dôležité údaje, nielen pre divadelné ochotníctvo, sa čiastočne vyskytujú aj v dobovej
tlači, ale väčšia časť toho je aj dodnes zachovaná v archíve a v Spomienkovej izbe
v Hasičskom dome. Širšej verejnosti táto dokumentácia bola sprístupnená roku 1992.
Nachádzame tu, okrem iného i záznam: “26. decembra 1932, diletantská
odbočka Dobrovoľnej hasičskej čaty v miestnostiach hostinca „Zjednotenie”
predniesla obecenstvu dve jednočinky – „Šaran” od J. J. Zmaja a „Šalamún” od A.
Pavlovića. Na príprave ochotníkov najviac prispel obecný podnotár a predseda
DHČ Ján Karlečík.” Mená hercov – diletantov sa neuvádzajú. Tiež ani suma získaná z predaju vstupeniek, čo pre hasičov bolo zvláštnym podnetom čiže snahou
zabezpečiť prostriedky na kúpu hasičského náradia.
Treba pripomenúť, že pri tejto príležitosti (neskoršie to bolo ustáleným zvy112
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kom), do tanca hrala hasičská dychovka pod vedením kapelníka Jána Zlochu, žiaka
vyššej hudobnej školy. V dychovke ešte hrali: Juraj Kočovský, Pavel Milosrdný,
Jozef Suchánsky, Ján Filčík, Pavel Bíreš a Ďuro Čech. Neskoršie sa im pripojili
Ďuro Karlečík, Jozef Mravík, Ondrej Tomášik, Paľo Petrák a Paľo Lašán.
Zaznamenané je a pozoruhodné aj to, že pred prvým vystúpením hasičov - divadelníkov v roku 1932 vedúci hasičov mal príležitostný prejav a dychovka zahrala
španielsku serenádu La Tirana od A. Cibulke, tiež bačovské piesne.
Presne o rok od prvého verejného vystúpenia, 26. decembra roku 1933 na Štefana, diletantská odbočka Dobrovoľnej hasičskej čaty „zahryzla sa” do divadelného
kusu v troch dejstvách. Prichystali Bludára od Ferka Urbáneka, čo predstavovalo
ozajstné prekvapenie pre milovníkov divadla. Odvahu nacvičiť divadelný kus mal
Andrej Miháľ, vtedajší učiteľ a správca školy, tiež vynikajúci hasičský vedúci. On
mal zásluhy aj pri nacvičovaní a prednese ďalších divadelných hier. S poľutovaním
však musíme konštatovať, že sa nezapísali aj mená účinkujúcich hercov. Predpokladáme, že išlo už o osvedčených hercov ako boli Pavel Krasko, Martin Garaj,
Feri Haaz, Horniaková, Šefferová či Elena Karlovská. O tom, že si hasiči zakladali
na tejto divadelnej premiére svedčí aj špeciálna pozvánka, ktorú pre túto príležitost
vytlačili v Murtínovej kníhtlačiarni v srbčine a slovenčine. Jej obsah bol nasledovný:
“Dobrovoľný hasičský zbor v Kovačici riadi dňa 26. decembra 1933 roku v hostinci „Sjednotenie” divadelné predstavenie spojené s tanečnou zábavou, na ktorú
Vás s cennou rodinou úctivo povoláva.
Program: 1. Pozdravná reč, 2. Svraćanje – spieva miešaný zbor, 3. Orosil ma
dáždik – spieva mužský zbor, 4. „Bludár” divadelný kus z ľudu slovenského v 3.
dejstvách od Fr. Urbáneka. Po programe tanec do rána. Počiatkom od ½ 8-ej hodine večer. Hrá hasičská hudba JAZZ. Ceny miest: 1. Miesto 10 din., II. Miesto 8
din., na státie 5 din. Hasičský zbor.”
Treba pripomenúť, že i toto vystúpenie hasičov – divadelných ochotníkov bolo
súčasťou spoločenských zábav, zväčša v zime, okolo Štefana. V hasičskom archíve
na rok 1933 sa nachádza aj údaj, že 25. februára hasičský zbor v hostinci „Sjednotenie” usporiadal zdarilý maškarný ples. Najkrajšie masky boli odmenené a v
programe boli zahrnuté ďalšie hry: veselá pošta, americký zátvor, boj s konfétami
a serpentínami. Zvolená bola i kráľovna zábavy. Žiaľ, meno sa neuvádza. Hral JAZZ
bend v zložení: A. Miháľ, L. Tóth, A Boboš, J. Gremen, V. Gabriš, J. Šifel a J. Zloch.
4. marca 1934 divadelná hra Bludár mala v Kovačici reprízne predstavenie (údaj
nachádzame v Ľudovom kalendari na rok 1935 v miestnej kronike o Kovačici, str.
149). 25. decembra 1934 hasiči pre občanov prichystali ďalšiu zábavu, ktorou skvele
prekvapili. Vystúpili s divadelnou hrou od Ferka Urbáneka Kamenný chodníček.
Žiaľ, žiadne iné údaje o tejto veselohre sme nenašli. Zapísané je, že sa v tomto roku
na miesto vedúceho DHČ dostál pán učiteľ Jozef Šifel. V nasledujúcom desaťročí
J. Šifel zastával post veliteľa hasičskej čaty v Kovačici a svojou prácou poznačil
toto obdobie nielen v odbornom uschopňovaní členov, ale i na spoločenskom
a kultúrno-osvetovom poli. V jeho denníku je hodne údajov tesne spätých s touto
každodennou prácou, z ktorých sa čerpajú i údaje do dejín hasičstva. Napríklad
v snahe zabezpečiť texty divadelných hier v slovenčine J. Šifel osobne napísal list
hasičom v Harichovciach na Slovensku s prosbou o pomoc a spoluprácu. Ohlas zo
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Slovenska však vystal. To však hasičov neodradilo. O pomoc a podporu sa i ďalej
obracali na všetky strany.
Koncom roku 1935 znovu organizovali zábavu. Do tanca hrala hasičská
dychovka za pomoci hudobníkov z Itebeju, s ktorými Kovačičania nadviazali
spoluprácu. Divadelní ochotníci sa predstavili ďalším divadelným kusom. O tomto
Národná jednota vo svojom 4. čísle zo dňa 11. januára 1936 píše: „Na Štefana ria
dila hasičská čata svoju výročnú zábavu. Hral sa divadelný kus „Jozefka z malej
krčmičky”. Prvé, čo je pochvalyhodné, bolo zariadenie javiska a úlohy hercom boli
tak trefne rozdelené že s právom možno tvrdiť, že každý hral svoj život. Jozefka
(Katka Bulíková) svojou hrou a svojím krojom dávala celej hre pestrosť. Jej partnér ing. Lehota (Fero Bulík) je starý herec. Hundrák (Vladimír Gabriš) hral svoju
úlohu veľmi dobre. Baruška (Elena Karlovská) „Teta” hrala s mladistvým elánom.
Julinka (A. Šefferová) v úlohe rozmaznaného decka sa celkom vžila. Nejedlý (Štefan Cicka) hral prirodzene a dobre. Ferko (S. Duríček) bol tiež zrodený pre svoju
úlohu. Slabizna (Čížik Bíreš) hral tak výborne, že si každý žiadal, aby sa ešte raz
zjavil. Filun (Feri Haaz Zajac) už ako starý a vyskúšaný herec zahral svoju úlohu
dobre, ako čo sa aj očakávalo. Nálada na zábave bola dobrá.” Autor tohto príspevku (v podpise Prítomný) uvádza obsadenie úloh a čo je ešte zaujímavejšie i prvky
divadelnej kritiky, čo bolo v Národnej jednote veľmi zriedkavé.
V súvisloti s touto zábavou a vystúpením divadelníkov v zápisnici hasičského spolku čítame: „Na Štefana 26. 12. bola hasičská zábava. Pozvánky z domu
do domu roznášali sami členovia. Organizácia bola vydarená a prítomný celkom
spokojný. Večeru divadelným ochotníkom tzv. diletantom – jedno prasa a 5 kg.
vyprážaných rýb zabezpečilo družstvo. Pre dychovku, večeru prichystal hostinský
a nápoj (čapované pivo) hasiči.”
Akú váhu malo divadelné ochotníctvo Slovače v tom čase nielen v občianskych združeniach, ale i všeobecne v krajine ilustruje aj dopis Matice slovenskej
v Juhoslávii hasičom Kovačice z roku 1936.
“Ctení bratia. Je Vám známe, že dodnes Vaším celkovým záujmom výhodne
slúžilo divadlo so svojími kultúrno-etickými snahami ako určitý prameň každodenných dôchodkov. Preto pevne veríme, že našu prosbu vdačne podporíte
a pochopíte v pravom zmysle naše snahy vyzdvihnúť divadelnú úroveň na vyšší
stupeň. Matica slovenská vo svojej mnohostrannej kultúrnej činnosti nezabudla
na stránku divadelnú našich ochotníkov a stará sa o jej záujmy a zvýšenie jej
umeleckej úrovne svojím divadelným odborom. K týmto vyšším cieľom okolností vyžadujú založenie divadelného fondu. Preto Vás úctive prosíme, venujte
nám nejakú finančnú podporu, s ktorou by ste nám umožnili založiť pokladňu,
potrebnú k zariadeniu ústrednej šatne a rozmnožovaniu divadelnej knihovne…”
v podpise tajomník Matice Dr. M. Topoľský v. r., predsedníčka divadelného odboru
Ada Petrovičová, v. r.
Nie je známe v akom znení a či v skutku bola odpoveď hasičov na prosbu
Matice slovenskej. Bolo trochu podivné, že práve Matica prosí o finančnú pomoc
pre rozvoj divadelného ochotníctva v čase keď hasiči Kovačice vynakladali nemalé
úsilia zabezpečiť prostriedky pre hasičskú výbavu, práve prostredníctvom svojich
aktivít - organizovaním zábav a divadelných predstavení. Zdá sa nám, že by bolo
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prijateľnejšie keby Matica podporovala takéto podujatia a zabezpečovala lepšie
podmienky pre to, čo „diletanti” hasičského spolu robili.
A akú námahu vynaložili kovačiskí hasiči, aby udržali kontinuitu v ochotníctve svedčí i ďalší list z ďalekej Prahy kam sa prosba hasičov o divadelné knihy
v roku 1938 tiež dostala: “…v dispozícii máme „Na pomoc” od Jaroslava Mehuša,
obraz z hasičského života v 3 dejstvách, „V Betonovlem kritu” od Karla Forta, v 3
dejstvách – 9 kč. A „Snádno a rýchlo ženi sa stríček Michálik” v 3 dejstvách – 9
KČ. S úctou Neubert, Praha”. Hodne bolo takýchto a podobných požiadaviek o zabezpečenie divadelných textov v slovenčine. Bohužiaľ, hasiči Kovačice sa k textom
dlhé roky nemohli dostať. Pokúsili sa i o preklad zo srbčiny (Andrej Miháľ), ale
bola to vtedy sizyfovská práca.
Tradičné hasičské zábavy na Štefana sa od roku 1937 nekonali. Dôvodom na to
bolo pravdepodobne usmernenia hasičskej činnosti iným smerom, tiež nedostatok
adekvátnych divadelných predlôh v slovenčine, ktorých sa dlhodobo dožadovali.
Skutočnosť, že v divadelnom ochotníctve sa čoraz viacej činili aj členky Ženského spolku a remeselníci, tiež členovia Čítacieho a vzdelávacieho spolku Pokrok,
hasičom zostávalo iba tieto ich snahy podporovať.
Divadelný kus Bludár sa po tretíkrát hral v Kovačici 30. októbra roku 1938.
Teraz v trochu inom rozdelení rolí a v organizácii Remeselníckeho spolku, ktorý
oslavoval svoje dvadsiate výročie pôsobenia. Ako sa v Národnej jednote uvádza:
„Predvedenie bolo zdarilé. Vynikla sl. A. Šefferová, ktorá už dávnejšie činnú
účasť berie v našom divadelníctve, za čo ju remeselníci odmenili kytkou kvetov
s primeraním darom”.
V rokoch 1938 a 1939 na Štefana zábavy boli v priamej organizácii Pokroku.
O tom, že hasiči i tu priložili svoje ruky k dielu je údaj: „Na Štefana (26.12.1938)
bolo divadelné predstavenie s tanečnou zábavou. Zohratý je kus „Obyčajný človek”
od Nušića v slovenskom preklade Andrejom Miháľom, ktorý bol súčasne i režisérom a hercom.“ Práve Andrej Miháľ bol v tom čase predsedom Hasičského spolku.
Tesne pred 2. svetovou vojnou, cez vojnu a po oslobodení hasiči Kovačice
divadlo nehrali až po rok 1950. 22. októbra vo veľkej sieni novovystavaného
Družstevného domu sa verejnosti predstavili divadelnou hrou Dračí pazúr. Réžiu
mal na starosti vtedajší hasič a módny krajčír Pavel Koreň. Hlavnú rolu mládenca
Janka zahral Juraj Zdycha, ktorý sa obecenstvu zapáčil i milozvučným spevom.
V ostatných úlohach hrali Zuzana Tomášová, Ondrej Glózik, Ján Hrk a ďalší členovia spolku. O rok neskoršie bola repríza tohto predstavenia. V správe z Hlasu
ľudu č. 41 z 30. 05. 1951 sa uvádza: „V rámci osláv narodenín Maršala Tita, hasiči
kovačického okresu mali v Kovačici svoj slet, ktorý sa v úplnosti vydaril…Večer,
pred divadelným predstavením, prehovoril o životnom diele M. Tita Štefan Cicka
a potom ochotníci zahrali divadelnú hru „Dračí pazúr”. Výkon hercov bol skvelý
a réžiu mali P. Koreň a J. Hrk”.
Na začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia v Hasičskom družstve
bolo niekoľko pokusov o obnovenie tradície z tridsiatych rokov. Zvlášť, keď ide
o divadlo. Vtedajší veliteľ Pavel Košút (tiež divadelný ochotník v tom čase) za pomoci učiteľa Jozefa Šifelu nacvičili niekoľko jednoaktoviek z hasičského života,
ale sa tieto nedostali pred publikum. V deň premiéry strhol sa taký nečas, že
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sa do Družstevného domu dostali iba 3-4 diváci. Divadlo nebolo a o náhradný
termín sa viacej nepokúsili.
Boli to posledné pokusy o divadelnú ochotnícku činnosť hasičov Kovačice.
Hasičské divadlá
26.12.1932		
Šaran 				J. J. Zmaj
			a Šalamún			
A. Pavlović
26.12.1933		
Bludár 			Ferko Urbánek
04.03.1934		
Bludár 			
Ferko Urbánek – repríza
25.12.1934		
Kamenný chodníček		
Ferko Urbánek
26.12.1935		
Jozefka z malej krčmičky
28.02.1936		
Jozefka z malej krčmičky
30.10.1938		
Bludár 			Ferko Urbánek
Dračí pazúr
22.10.1950		
Dračí pazúr
25.05.1951		
Diletanti - divadelní ochotníci:
Feri Haaz, Pavel Krasko, Martin Garaj, Fero Bulík, Anna Horniaková, Anička
Šeferová, Elena Karlovská, Vladimír Gabriš, Katka Bulíková, Štefan Cicka, Samuel
Ďuríček, Juraj Zdycha, Zuzana Tomášová, Pavel Koreň, Ondrej Glózik, Jan Hrk,
Pavel Košút.
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Divadlo na Gymnáziu Mihajla
Pupina v Kovačici
Ivana Povolná, Anna Mária Babincová,
Nina Chalupová

V

zdelanosť jedného národa sa preukazuje aj kultúrnou činnosťou a stupňom
jej vývinu. Činnosťou v kultúre sa zošľachťuje aj jednotlivec, aj celý kolektív;
prispieva to k jeho duchovnému zdokonaľovaniu a posilňuje jeho činnosť
vo všetkých oblastiach života. Do skupiny kultúrnych činností môžeme zaradiť
i divadlo, lebo práve divadlo prispieva ku kultúrnemu rozvoju jedného národa.
Divadlo je zrkadlo života, ktorý je znázornený v umeleckom tvare a prednesený
na javisku pred očami divákov.
Dejiny gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici siahajú do roku 1945; na základe
letopisu ľudovej školy gymnázium v Kovačici začalo pracovať 7. februára 1945. Dňa
29. augusta 1945 sa rozhodlo aj o otvorení slovenských tried. Neskoršie bolo neúplné gymnázium zrušené a začala s prácou osemročná škola a od 1. septembra 1962 aj
ekonomická škola.. S prácou prestala 31. augusta 1970. Od školského roku 1967/68
začalo pracovať Gymnázium Mihajla Pupina, ktoré v školskom roku 1977/78 bolo
premenované na Vzdelávacie stredisko Mihajla Pupina. Vtedy sa začalo i s profesijným usmerneným vzdelávaním v dvoch odboroch; otvorila sa jedna trieda právnického a dve triedy kulturologického odboru. Aj na neúplnom gymnáziu sporadicky
pestovali divadlo. Na rozhraní šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov na gymnáziu
si túto úlohu na seba prebral profesor dejepisu Predrag Adamov a odhalil niekoľko talentovaných žiakov, ktorí sa dostali i do súboru dospelých (Pavel Jonáš, Ľudmila Chrťanová, Ana Šipická, Mirjana Cvetkovićová, Pavel Urban, Milina Farkašová, Tomáš Hriešik a iní). Na gymnáziu hrávali klasické komédie, ako napríklad
Nušićovu Pani ministrovú (1971), Sterijovu Popánštenú kotrbu, Štefancovu Večeru
po obede a iné. Roku 1972 profesorka francúzskeho jazyka na Gymnáziu Mihajla
Pupina Persa Tukecová zorganizovala a režírovala divadelné predstavenie pod názvom Škatuľa, ktorá hrá (Kutija koja svira) od autora Nakamuru Šinkičiho. V tomto
divadelnom predstavení hrali vtedajší gymnazisti Zuzana Severínyová, Pavel Jonáš
a Sreten Rajković. Tiež sa hralo predstavenie Sami na ostrove, v ktorom účinkovali
Mária Jonášová a Ján Veňarský.
V rámci kulturologického odboru sa nacvičovali krátke scénky, ktoré sa hrali
pri príležitosti osláv dňa školy, štátnych sviatkov a pod. Mladí herci svoje schopnosti
prejavovali aj v divadielkach pre deti, ktoré nacvičili pri príležitosti udeľovania balíčkov na Vianoce.
Významné miesto v prehľade divadelných aktivít na kovačickom gymnáziu patrí
i spolupráci gymnazistov – začínajúcich hercov a ochotníčky a režisérky Mirjany
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Divadelné predstavenie Sami na ostrove

Po vianočnej divadelnej scénke gymnazisti s profesorkou Svetlanou Arsenijevićovou

Vladisavljevovej. Roku 1994 (premiéra bola 25. decembra) Vladisavljevová do divadelného predstavenia Stratená teniska zapojila veľký počet gymnazistov. To sa zopakovalo aj v divadelnej sezóne 1994/1995 v mládežníckom predstavení Pre lásku
sú potrební dvaja podľa Schakespeara.
Vedúci Scény VHV pôsobiacej pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici pri príležitosti realizácie Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby, ktorá mala
byť v Kovačici roku 2004 angažovali režiséra Jána Čániho z Báčskeho Petrovca aby
nacvičil divadlo pre dospelých a pomohol pri príprave divadelného predstavenia
na kovačickej základnej škole a na gymnáziu.
Divadelná odbočka na gymnáziu bola založená začiatkom školského roka
2003/2004. Prvé predstavenie bolo Výcuc Dablin podľa románu írskeho spisovateľa
Endeho Walsha. V tomto predstavení vystupujú mladí ľudia, generácia, ktorá dospievala. Nevidia svoju šťastnú budúcnosť a východisko v živote. Voľný čas trávia
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na smetisku a stretávajú sa s problémami ako
sú drogy, obezita, násilie, znásilnenie a tehotenstvo mladistvých. Túžia po lepších životných
podmienkach. Teda, za pomoci Jána Čániho
divadelné predstavenie nacvičila profesorka
matematiky Jarmila Jonášová a dopomohol
im aj herec Miljan Matijević. V predstavení
hrali: Jaroslava Hriešiková, Zuzana Husáriková, Jarmila Pavlíková, Milan Cicka, Pavel
Tomáš, Vladimír Vestek, Ivan Kornović a Ivana Marková. Techniku mali na starosti Viktor Chrťan, Jaroslav Hekeľ a Ján Tomáš. Inšpicientky boli Anna Slivková a Viera Kišová.
Vystupovali na Máškových dňoch v Kovačici roku 2004, ako i na Prehliadke slovenskej
ochotníckej divadelnej tvorby v Kovačici. Režisér Tibor Vajda pochválil výstup gymnazistov na Školskom pozorji v Novom Sade, kde
Plagát predstavenia Výcuc Dublin
sa gymnázium úspešne predstavilo a domov
si doniesli aj dve uznania - pre scénografiu
a pre javiskovú reč. Po tomto úspešnom divadelnom podujatí Výcuc Dablin sa rozhodlo, že sa divadelná odbočka bude menovať Gymko Teater a vedúcou odbočky
bude profesorka Jarmila Jonášová.

Popoluška – 2006
Zľava hore: Ivana Čapová, Viera Kišová, Mária Hekeľová, Jarmila Šipická (stojí).
Zľava sedia: Jaroslava Hriešiková, Lea Sabová (leží), Zdenka Kŕčová.
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Nasledovné predstavenie pod názvom Popoluška autora Janusza Glowackog
gymnazisti zahrali roku 2006. Dej sa odohráva v polepšovni, kde sa nahráva film Popoluška. Dráma sa končí tragicky a znázorňuje osud
a povahu rozličných ľudí, ktorí sa našli v tom istom prostredí. Réžiu Popolušky mala na starosti
bývalá žiačka gymnázia Danka Hriešiková. Toto
predstavenie si získalo priazeň divákov na Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby,
ktorá bola v Padine. V predstavení sa ako herci
zúčastnili: Vladimír Vestek, Jaroslav Hekeľ, Ivana Čapová, Zdenka Kŕčová, Lea Sabová, Mária
Hekeľová, Milan Cicka, Viera Kišová, Marijan
Mámojka, Boris Lipták, Jaroslava Hriešiková
a Jarmila Šipická.
Divadlo Sila vlasov sa na divadelné dosky
Plagát predstavenia Sila vlasov
dostalo v roku 2009. Režíroval ho Ján Čáni z Báčskeho Petrovca, divadelníkov nacvičovala profesorka Tatiana Brtková. Koordinátorom tohto divadla bola profesorka Jarmila Jonášová. Autorka textu je Nina Sadurová, scénografiu mali na starosti všetci učinkujúci,
kostýmy vybrala tiež profesorka Tatiana Brtková a úlohu hudobného editora prebral
Miroslav Sabo. V divadle hrali: Denisa Gáliková, Jana Juricová, Anička Harmádyová, Mia Sabová, Danka Svetlíková, Mária Michaela Labátová, Aleksandra Poliaková, Alena Cicková, Ana Petríková, Jana Veňarská, Mária Hekeľová, Mia Sabová, Ján
Chrťan, Miroslav Hološ, Darko Ďurica, Miroslav Sabo a Eva Holúbeková. Sila vlasov

Sila vlasov – 2009
Hore zľava: Vanesa Gáliková, Miroslav Sabo, Eva Holúbeková, Michaela Labátová.
Sedia zľava: Alena Cicková, Mia Sabová, Jana Veňarská, Anička Petráková, Anička
Harmádyová,Ján Chrťan, Danka Svetlíková a Darko Ďurica.
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je vlastne rozprávka, ktorá hovorí o láske dvoch mladých ľudí, ktorí sa spoznajú
na oslave menín. Rozprávku rozprávajú vlasy, ktoré sú žiarlivé, ktoré nenávidia, ale
predsa začínajú milovať. Jeho vlasy predstavujú dievčatá a jej chlapci. Cez hru a tanec
sa prepletajú, zbližujú a dokonca sa zamilujú. Podobne ako čo zhasne tínedžerská
láska aj táto vášeň rýchlo zhasne, oni sa rozídu, ale vlasy sa i naďalej milujú ”lebo
ľudia nemajú schopnosť milovať“.

Afiš predstavenia Učené ženy

Posledné divadelné predstavenie, ktoré bolo na kovačickom gymnáziu malo
názov Učené ženy podľa textu Jeana Baptistu Moliéra v školskom roku 2012/2013.
Podľa slov režiséra tohto divadla Ivana Kornovića, ktorý hral v predstavení Výcuc Dablin, herci svoje roly veľmi úspešne zdolali a publikum ho výborne prijalo.
Úspech Učených žien bol nad očakávania všetkých tých, ktorí sa o jeho organizáciu postarali. Scénografiu mala na starosti Marína Bírešová, hudbu Ivan Kornović
a Ján Tomáš. O kostýmy sa spoločne postarali herci a to: Želislav Kukučka, Annamária Chalupová, Jelena Kirićová, Anička Príbeľová, Katarína Kadancová, Debora

Učené ženy - 2013.
Zľava: Miloslav Zloch, Darko Munćan, Anička Príbeľová, Anamária Chalupová, Debora
Pavelová a Jelena Kirićová.
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Pavelová, Vlastimír Povolný, Miloslav Zloch, Darko Munćan, Ivana Povolná, Vladimír Halaj a Anna Mária Babincová. Technické záležitosti mali na starosti Miluša
Veňarská, Ján Toman (zvuk) a Kristína Urbanová a Viktor Karkuš (svetelné efekty).
V Moliérovom predstavení Učené ženy sa hovorí o francúzskej rodine, ktorá prežíva krízu zapríčinenú ľahkovernosťou a dôverčivosťou matky Filamenty a dcéry
Armandy. Ony sú fascinované a pod vplyvom takzvaného filozofa Trisotina a práve preto prichádzajú do konfliktu s ostatnými členmi rodiny, ktorí sa im protivia,
pretože vedia, že je Trisotin klamár. Protivia sa otec, druhá dcéra Filaminta, otcova
sestra Arista a slúžka Martina.
S divadelným predstavením Učené ženy sa domácemu publiku herci po prvýkrát predstavili predpremiérou dňa 9. marca 2013 a premiéra sa uskutočnila dňa 10.
marca. Toto divadlo mladí umelci zahrali aj pred publikom v iných vojvodinských
mestách. Obecná prehliadka, ktorá sa konala v Kovačici, bola vhodnou príležitosťou
aby selektorka Alisa Lacková povedala svoj náhľad na predstavenie a návrhy na jeho
zlepšenie. Herci rady akceptovali a už pri nasledovnom výstupe aj uplatnili. Tentokrát
to bolo na zónovej prehliadke, kde selektor Aleksandar Saša Volić s oduševnením
konštatoval, že si títo kovačickí gymnazisti zaslúžia postup na pokrajinovú prehliadku v Kule. Toto bol najväčší úspech divadla na kovačickom gymnáziu a z prehliadky
v Kule si herci priniesli odmenu pre javiskovú reč. Selektorka Vesna Ždrnja, ktorá
je mimoriadnou profesorkou na Akadémii umenia v Novom Sade sa postarala o to,
aby gymnazisti dostali príležitosť vystúpiť aj v hlavnom meste Vojvodiny, v Novom
Sade. Tu sa v dňoch 15. – 17. mája na Gymnáziu Svetozara Markovića konala, už 19.

Gymnazisti na Školskom pozorji roku 2013. Piaty a šiesty zľava sú kovačickí gymnazisti
Ivana Povolná a Miloslav Zloch.
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raz manifestácia pod názvom Školsko pozorje. Na tejto manifestácii sa zúčastnilo
iba 6 stredných škôl z Vojvodiny, čo treba vnímať ako pozoruhodný úspech nášho
gymnázia. Divadelné predstavenia sa hrali v Novosadskom divadle a na Gymnáziu
Svetozara Markovića. Na záver na Gymnáziu Svetozara Markovića bol organizovaný Okrúhly stôl, ktorý viedol režisér Petar Jovanović. Porota 19. Školskog pozorja
v zložení Sanja Ristić Krajnov – herečka, Mia Knežević – režisérka a Jovan Ljuštanović – teatrológ pochválili Gymnázium Mihajla Pupina za obetavosť, ktorú vložili
do tohto divadla. Bolo to jediné divadlo v slovenskom jazyku na pozorji. Gymnázium sa na Školskom pozorji zúčastnilo už po tretíkrát.
Herci so scénkou z tohto divadelného predstavenia vystúpili aj v Obecnej knižnici v Kovačici pri príležitosti zaznamenávania jej 18. narodenín.
Nemôžeme doložiť faktami, čo všetko ochotnícki adepti vo svojom zanietení
o divadlo museli obetovať, ale môžeme uzavrieť, že to nebola márna práca, lebo predsa dokázali, že iba úprimný divadelný entuziazmus dokáže aj v prostredí odčesnutom od svojho jazykového jadra vytvoriť pozoruhodné dielo a zotrvať. Veď predsa, ani jedno ľudské mláďa sa bez hry nemôže vyvinúť na úplne dospelého človeka.
A nevyhnutným predpokladom pre každú hru je hravosť ducha a intelektu, ktorá
pomáha pri vedeckej, ale i umeleckej tvorivosti. Keď siahneme hlbšie do histórie
kovačického divadla môžeme vidieť ako divadelníctvo prekročilo hranice našej národnostnej enklávy. A stalo sa vlastne to, že javiskové dosky, ktoré život znamenajú,
boli najtvorivejšou hrou a prácou na národa roli dedičnej, ale netreba zabúdať, že
mnohým boli i srdcovou záležitosťou a najpriliehavejším medziľudským spojivom.
A že aj na kovačickom gymnáziu dorastajú mladé divadelné kádre.
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Združenie občanov Kolektív
kreatívnych amatérov
Darina Dudková

„Často treba viac odvahy na to, aby sme dokázali svoj názor zmeniť, než za
ním pevne stáť.“
„Kultúra ako jedna zo súčastí spoločenského života v súčasnosti reﬂektuje a
saturuje nové potreby, reaguje na nové trendy. Mení sa jej charakter, organizácia
a manažovanie“.

Z

druženie občanov Kolektív kreatívnych amatérov Kovačica - KOKRAM
je mimovládna organizácia, ktorá od apríla 2014 pôsobí v Kovačici а ktorá
vznikla z individuálneho podnetu ľudí.
Pred formálnym vznikom organizácie sa stretla skupina ľudí, ktorá mala
spoločné ciele – pestovanie a propagovanie slovenskej kultúry, tradície a jazyka
v prostredí, v ktorom žije. Združenie je založené s účelom realizovať vytýčené ciele
v oblasti rozvoja a starostlivosti o divadelné umenie, najmä starostlivosti o rozvoj a
tradíciu ochotníckeho divadla, potom s cieľom organizovať predstavenia pre deti a
dospelých doma i v zahraničí, kultúrnych podujatí, súťaží, festiválov a podobných
podujatí čím by sa zveľadil kultúrny život Kovačice a vytvárali by sa podmienky
pre efektívne využívanie voľného času občanov a najmä mládeže.
KOKRAM začal pôsobiť na lokálnej úrovni v marci 2014 a v apríli v tom istom
roku Darina Dudková ako predstaviteľka a jedna zo zakladateľov združenia podala
žiadosť o jeho registráciu. 9. 4. 2014. roku bolo združenie aj formálne zaregistrované.
Združenie začalo postupne nadobúdať organizovanejšiu podobu a v krátkom
časovom období sa mu podarilo zorganizovať niekoľko významných akcií a stalo sa
dôležitou súčasťou nášho života. Slobodná, dobrovoľná aktivita a vzájomná pomoc
urobila zo združenia nositeľov procesu vytvárania nového kreatívneho prostredia.
Medzi jeho členmi vznikla tvorivá energia, ktorá je hybnou silou ich aktivity a ktorá
im pomáha nachádzať nové možnosti a inšpiračné zdroje. A aby úsilie ochotníka
v kultúrnej oblasti bolo účinné potrebné je všetko dobre zorganizovať.
Postupne narastal počet ľudí, ktorí sa chceli ako dobrovoľníci zúčastniť
v aktivitách združenia. Spočiatku sa ochotníci stretávali a navzájom spoznávali,
vymieňali si názory a tak vznikali aj prvé nápady a návrhy. Spoločný cieľ bolo
pripraviť predstavenie, ktoré by sa na nejaký spôsob líšilo od predstavení, ktoré
sme mali možnosť pozrieť si predtým v Kovačici. Po prvé dospeli sme k názoru, že
to má byť typické kovačické predstavenie, že všetky jeho časti majú byť autentické
a nemal to byť spisovný prejav, ale v nárečovej podobe, „po kovačicky“. Text bol
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pripravený a začali sa čítačky. Netrvalo to dlho. Na jednom stretnutí, keď tento
prvý nápad padol do vody, jeden ochotník návrhol, aby sa urobilo predstavenie
podľa textu Dejana Dukovského (1969), známeho macedonského dramaturga pod
názvom Sud prachu. Próby sa začali v marci 2014 a premiéra bola 14 júna 2014.
Predstavenie sa rozlišovalo od iných tým, že sa odohrávalo na otvorenom
javisku na nádvorí Miestneho spoločenstva v Kovačici. Zároveň to bolo i prvé
predstavenie, ktoré sa odohralo na tomto javisku.
Dráma Dejana Dukovského Sud prachu je jedným z tých diel, ktoré sú nepostrádateľné pre pochopenie fenoménu deväťdesiatych rokov na území bývalej
Juhoslávie. Vtedy sa brutalita a násilie stávali súčasťou každodennej reality. Každy
herec vnímal tento text inak. Ide o početné samostatné príbehy, ktoré sú späté so
situáciami násilia, trýznivou atmosférou, rastúcou brutalitou, z ktorej nevidieť
východisko a hlavný motív je otázka zodpovednosti: „Kto je vinný?“. Predstavenie
Sud prachu režíroval mladý kovačický herec Ivan Kornović. V inscenácii divadelnej
hry sa angažoval veľký počet mladých neafirmovaných ľudí z Kovačice. Hrali: Daniel Veňarský, Janko Haviar, Miroslav Sabo, Miloslav Jonáš, Anamária Chalupová,
Igor Košút, Zuzana Šipická, Adam Strakúšek, Anička Tomášová, Miloslav Zloch,
Marína Spišiaková, Rastislav Urban, Stefani Sucháneková a Anička Veňarská. Naratívna línia pripomína arabesku splietajúcu sa z niekoľkých čiastkových epizód:
Nazdravie, Incident, Systém, Vo vlaku, Posledný autobus, Párty, Zajdi, zajdi jasno
sonce, Mesiac zo slamy, Izba s výhľadom, Sud prachu a Organická chémia. Režisérovi sa podarilo maximálne využiť letné javisko MS Kovačica a tak improvizovane
ukázal veľkomesto ako bezútešné miesto, na ktorom sa odohrávajú každodenné
osudy pozostalých po občianskej vojne. Scéna bola dynamická, herci vyzbrojení
revolvermi a nožmi sa vrhajú do víru noci, aby dokázali, že sú ešte stále nažive.
Okrem toho sám projekt vyžadoval noc a umožňoval na javisku ukázať reálne
auto v pohybe, motocykel a budovy v susedstve na adekvátne rozohranie deja.
Hudbu tvorili zväčša výbuchy, výkriky, rozbíjanie skla, trýznenie a pod.
Túto časť inscenácie mal na starosti Vladimír Kuchárik. Do technického tímu
divadelného predstavenia ešte patrili Dragan Vladić a svetelné efekty mal na starosti Daniel Hajko. Pod produkciu divadelnej inscenácie sa podpísal Jano Puškár.
Asistentom réžie bol Dragan Karlečík. Text do slovenčiny preložila Ivana Vereská.
Predstavenie si počas leta 2014 pozrelo viac ako 600 ľudí a aby sa projekt takého
rozsahu uskutočnil ruky priložili aj ďalší členovia združenia: Marek Chalupa,
Žeľko Horniaček, Jaroslav Žolnaj, Marciko Jonáš, Ivana Svetlíková, Paľo Sampor,
Ivan Marko a Jaroslav Zaim.
Po úspešnom projekte Sud prachu kokramovci sa rozhodli pracovať na novom
divadelnom predstavení I na U, tento raz na zatvorenej scéne. Skúšky sa začali
koncom júla 2014 a premiéra predstavenia sa uskutočnila 14. 9. 2014 v Dome
kultúry 3. októbra v Kovačici.
I na U je protivojnová dráma s dávkou sarkazmu a čierneho humoru a napísaná
je na základe skutočných udalostí, ktoré sa odohrávali počas občianskej vojny na
území bývalej Juhoslávie. Autor textu je Dragan Karlečík (1978) a text do spisovnej
slovenčiny upravila Anna Zlochová. Je to príbeh o vojakovom návrate z nemocnice,
v ktorej ležal po ťažkom zranení vo vojne. Spomienky na traumu z vojny a veľmi
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zlé rodinné pomery sú vlastne to menšie zlo. Oveľa väčšie problémy mu spôsobuje
duch nepriateľského bojovníka, ktorého počas vojny zabil a ktorý ho teraz straší,
najprv v snoch a neskoršie i v „realite“. Vojak nie je schopný bojovať s duchom a
tu nastáva jeho postupné odcudzenie sa, šialenstvo a zločin. V predstavení hrajú
taktiež i neafirmovaní herci: Miroslav Sabo, Daniel Veňarský, Miloslav Zloch,
Anamária Chalupová, Eva Labátová a Jaroslav Dudáš.
Predstavenie I na U režírovali Danka Svetlíková a Dragan Karlečík. Výber hudby
a jej autorom bol Miroslav Sabo a zvuk mala na starosti Anna Veňarská, techniku
Dragan Vladić a svetlo Darina Dudková. Producent predstavenia je Jano Puškár.
KOKRAM sa týmto predstavením prezentoval na Divadelnom vavríne 2014
v Kovačici. Hercom večera sa stal Daniel Veňarský, ktorý hral ducha. Dragan
Karlečík získal Špeciálnu cenu za originálny text, Špeciálnu cenu za svetelné efekty
Darina Dudková, Diplom za najúspešnejší herecký výkon dostal Miroslav Sabo,
Diplom za najúspešnejšieho herca večera Miloslav Zloch a Diplom za najúspešnejšiu
herečku večera Anamária Chalupová.
Členovia KOKRAM-u si plánuju upraviť miestnosti, ktoré im poskytla obecná
správa s cieľom vytvoriť divadelný klub. A venujú sa i príprave divadla pre najmladších Kovačičanov počas vianočných trhov a následne uvažujú i o nových projektoch
v ďalšej divadelnej sezóne.
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I na U – 2014
Zľava: Dragan Karlečík, Dragan Vladić, Ana Veňarsková, Darína Dudková, Miloslav
Zloch, Annamária Chalupová, Miroslav Sabo, Jaroslav Dudáš, Jano Puškár,
Eva Labátová, Ivana Svetlíková, kľačí Daniel Veňarský

Režiséri

Zoznam režisérov
(1914 – 1978)
(Údaje zoskupil Ján Jonáš)

Rok
Meno režiséra/režisérov
			
1914
1925
1928
1929
1930
1931
1933
1935, 1937
1935,1938
1938
1939
1939
1944
1946
1949
1951
1953
1953
1954
1955
1957
1959
1963
1963
1969
1972-1978
1978

Spolok/spoločenská skupina,
ktorá divadlo organizovala

Michal Trnčík, bankový úradník
/
Ján Podhradský, učiteľ
/
Vladimír Gabriš, učiteľ
Pokrok
Elena Karlovská, domáca
Ženský spolok
Mária Čaplovičová, vdova J. Čaploviča st.
Ženský spolok
Michal Obercian, učiteľ
remeselníci
Jozef Šifel st., učiteľ
deti
Ján Botka, bankový úradník
remeselníci
Pavel Krasko, študent, lekár
remeselníci
Andrej Miháľ, učiteľ
Pokrok
Pavel Toman, advokát
Pokrok
D. Vujević, daňový kontrolór
Slávia
Martin Kizúr
mládež
Marta Cicková, učiteľka
deti
Elena Kraková, Fero Bulík, učitelia
mládež
Ružena Feríková, učiteľka
Pokrok
Ján Sládeček, žiak, neskor. učiteľ
kovač. žiaci v Petrovci
Jozef Benka, žiak, neskor. lekár
kovač. žiaci v Petrovci
Emília Farkašová, učiteľka
remeselníci
Juraj Hriešik, učiteľ
mládež
Juraj Turčan, učiteľ
Pokrok
Karol Chrťan
/
Katarína Stojková, E. Farkašová, učiteľky
Ženský spolok
Pavel Košút, Jozef Šifel
hasiči
Ján Cicka, učiteľ
mládež
Mihajlo Vasiljević
DK
Milan Barić
DK

Poznámka: V zozname sú aj mená režisérov, ktorým sa na stranách tohto zborníka
nevenovalo viacej priestoru. Niektorí z nich režírovali divadlá aj viackrát v danom
období.
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Aby nebolo vetrom odviate
O Marte Cickovej
(1915 – 2005)
Anna Svetlíková
(1933 – 2005)

S

príchodom zimných mesiacov naši divadelní zanietenci ochotne sa dávajú
do nacvičovania nových predstavení. Starší Kovačičania si iste spomenú i na
dlhoročnú kovačickú režisérku Martu Cickovú a pri tejto príležitosti predstavíme ju i mladším čitateľom Hlasu ľudu.
Marta Cicková sa narodila 24. augusta 1915 v Krčedine, v rodine Adama Vereša,
prvého slovenského evanjelického biskupa v Juhoslávii, a učiteľky Boženy Kopovej,
ktorú Stará Pazova povolala zo Slovenska, aby prišla k nim učiteľovať. Marta základnú školu skončila v lloku, kde zrovna pričinením sa jej otca pôsobila slovenská
základná škola. Do učiteľskej školy chodila vo viacerých prostrediach a zakončila
ju v Novom Sade. Prvé pracovisko jej bolo v Šándore, vtedajšom Slovenskom Alexandrovci, kde pôsobila dva a pol roka, a vydajom do Kovačice za učiteľa Štefana
Cicku začala tu pôsobiť. V tejto škole zotrvala od 13. januára 1945 až do výslužby
roku 1973. Dobrou učiteľkou, ale i matkou, bola i svojim trom deťom: Vlaste,
Vierke a Štefanovi. Teraz, ako osemdesiatšesťapolročná, žije so synom Štefanom
v Novom Sade.
Ešte v rodičovskom dome Marta si vypestovala lásku k herectvu a k ručným
prácam a v škole to prenášala aj na svojich žiakov. Najprv sa to prejavovalo len
v recitovaní básní, neskôr v dramatizácii detských textov, až dospela k divadlu.
Teda ešte tu v Šándore zrodila sa režisérka Marta Verešová. Jej prvé detské divadelné predstavenie v tomto prostredí zostalo veľmi pamätné, lebo ho sledovalo
toľko návštevníkov, že sa všetci nevmestili do siene a tí, čo zostali vonku, divadlo
sledovali cez okná.
Na začiatku učiteľovania v Kovačici spriatelila sa s výbornou herečkou Emíliou
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Farkašovou, ktorá vynikla v známom predstavení Ej, horička zelená. Režíroval ho
Martin Kizúr. E. Farkašová bôla i známa choreografka. Tanečné súbory pri dome
kultúry pod jej vedením dosahovali pekné úspechy a uznania na súťažiach po celej
krajine.
Marta Cicková začala najprv na škole nacvičovať detské divadielka, ktoré
sa tešili veľkému záujmu návštevníkov: Trpaslíci, Zakliata princezná a Sivko, Soľ
nad zlato, V zajatí u piadimužíkov, Popelka, Škriatok a iné. Rovno jej predstavenie Popelka bolo prvé slovenské divadielko, ktoré sa dostalo až na republikovú
úroveň. M. Cicková sa zapojila i do príprav bábkového divadla, kde pomáhala
organizátorke a režisérke Miluši Koreňovej. Herci v týchto predstaveniach boli
učitelia, ktorí zasa pomáhali režisérke pri výrobe bábok.
Potom sa pani učiteľka Cicková osmelila a začala nacvičovať aj predstavenia
pre starších. Boli to divadlá: Zem, Ľudia, Matka, Keď sa bačkor opapučí, Keď lipa
zakvitne, Kubo, Tri vrecia zemiakov, Vrahovia, Sľuby, Svadba (ktorú napísala
Kovačičanka Karlovská-Ďuríčková). Marta Cicková si vedela nájsť a vypestovať
dobrých hercov. Spomenieme niekoľkých: Juraj Babka, Martin Chrťan, Emília
Farkašová, Jozef Benka, Juraj Turčan, Zuzana Bažíková-Sládečeková, Michal Bažaľa, Paľo Bakoš, Eva Tomanová, Erža Hriešiková, Juraj Králik, Karol Chrťan, Ján
Tomáš, Zuzana Tomášová. Divadlá robila táto chýrečná režisérka nielen v dome
kultúry, ale i v ženskom spolku, v hasičskom družstve, v Pokroku. Zájazdy sa konali do mnohých slovenských dedín a vystupovalo sa i v Petrovci na Slovenských
národných slávnostiach. Za svoje úsilie a dosiahnuté úspechy získala i rad uznaní
a odmien. Jedna z najvzácnejších jej bola tá, keď ju povolali na seminár pre režisérov do Nového Sadu. A ocenenia dostala i od Zväzu detských divadiel Pančevo,
Kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska, Kultúrno-osvetového spoločenstva
Vojvodiny. Jej pomocníkmi v režírovaní, neskôr tiež osvedčení kovačickí režiséri
boli: učiteľ Karol Chrťan, už nebohý Tomáš Hriešik- Máško a Martin Zloch.
Martu Cickovú zaujímala aj spoločensko-politická práca. Roku 1955 sa stala
prvou predsedníčkou novozaloženej divadelnej odbočky v Kultúrno-osvetovom
spolku Pokrok. Mala na starosti divadelné diania v osade a organizovala i stretnutie divadelných ochotníkov z Banátu. V tom istom roku bola členkou odboru
Slovenskej kultúrnej rady Vojvodiny. Až osem rokov v Obecnom zhromaždení
Kovačice predstavovala svoju školu a dedinu. Bola jednou z prvých aktivistiek,
čo sa zasadzovali za to, aby kovačické deti mohli ísť k moru. Výsledkom jej húževnatosti bolo potom ich bezplatné letovanie pri mori. A veľkou záľubou jej bola
i ručná práca, ktorú pestovala aj u detí v škole, ale aj u svojich detí. Tento talent
zdedila po matke. V ženskej organizácii Výšivky, kde je vedúcou Eva Kovačičová,
svojho času bola usporiadaná bohatá samostatná výstava rodiny Cickovej.
A záverom tohto spomienkového textu nemožno nezaspomínať si na krásne
večierky, ktoré pre učiteľov organizovala Marta Cicková vo svojom dome. Či už
to boli meniny, narodeniny, alebo si kolegov zavolala jednoducho „na rezance“, boli to, vždy malé svadby. A tak si mnohí spomínajú na ňu i ako na skvelú
kuchárku, vynikajúcu hostiteľku a ďakujú jej za mnohé dobré rady, ktoré im
ochotne rozdávala. Kiežby ju zdravie dobre slúžilo aj v týchto dôchodcovských
dňoch, v ktorých si, veríme, i sama neraz zaspomína na svoje divadelné kroky
100 rokov divadla v Kovačici
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V divadelnom predstavení Ľúbostný list, ale už ako Marta Cicková

Marta a Štefan Cickovci, v lone syn Štefan.
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v Kovačici a Šándore.
Poznámka: Text o Marte Cickovej (24. 8. 1915, Krčedín – 6. 12. 2005, Kovačica) bol uverejnený v Hlase ľudu 12. 10. 2002. roku.
Rodina Cicková bola veľmi aktívna na kultúrnom a divadelnom poli v Kovačici,
najmä v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Nasledujú údaje o ich divadelnej činnosti,
ktoré sa nám podarilo nájsť, ale Marta Cicková pravdepodobne režírovala viac
divadelných predstavení, najmä detských. (J. Jonáš)
1936
1945
1946
1948
1948
1952
1953
1953
1954
1955
1955
1955
1957
1959
1960
1960
1963
1969
1970

Jozefka z malej krčmičky
Ženba
V zajatí piadimužíkov (detské divadlo)
neznáme divadlo (detské divadlo)
Most
Záveje
Truc nad truc
Pytačky
Maliarečka
Tá naša Marča
Keď sa bačkor opapučí
Ferdo šéfom
Ľudia
Zlatá princezná (detské divadlo)
Tajomný komorník (detské divadlo)
Soľ nad zlato (detské divadlo)
Ženba
Kubo
Krutohlavci
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Štefan – herec
Marta – herečka, Štefan – herec
Marta – režisérka
Marta – režisérka
Marta – herečka, Štefan – herec
Marta – režisérka
Marta – režisérka, Štefan – šepkár
Marta – herečka
Marta – režisérka, Štefan– šepkár
Marta – masky, Štefan– šepkár
Marta – režisérka
Marta – masky
Marta – herečka
Marta – režisérka
Marta – režisérka
Marta – režisérka
Marta – herečka
Marta – režisérka
Marta – režisérka
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V zajatí vášne

O Karolovi Chrťanovi
(1927 – 1998)
Ján Cicka
(1934-2006)

V

živote jednotlivca zreteľne rozlišujeme dve stránky jeho životnej púti. Prvá je
občianska tvár a v nej napočitujeme a zisťujeme suché fakty týkajúce sa životného
povolania, ktorým si zarábame na každodenný chlieb, a ktoré málokoho zaujímajú.
Druhá tvár je omnoho vlastnejšia a odhaľovanie jej čŕt je vecou lákavou a zaujímavou.
Pátranie po tejto druhej tvári je príťažlivá vec. Príťažlivá pre skúmateľa, lákavá pre čitateľa.
Ale z týchto dôvodov by som čitateľovi málo povedať vedel o tej prvej občianskej
tvári Karola Chrťana, osvetového pracovníka z Kovačice. A možno i preto, že sa s ním
dennodenne stýkam a stretám už bezmála desiatku rokov na tom istom pracovisku, tak
sa mi suché údaje o jeho občianskom povolaní zdajú samozrejmé a všedné. Iné som mal
za lubom: pátral som po jeho druhej tvári.
Tvári, ktorá sa menuje vášeň človekova. Alebo krajšie - láska.
Karolova vášeň a láska k divadlu.
Vášeň a láska k divadlu, ktorej venoval tak zhruba dve desaťročia. Dve desaťročia –
to je dvadsať zím – to je dvadsať ochotníckych sezón. Dvadsať ochotníckych sezón – to
je najmenej dvadsať divadelných hier a neviem koľko vystúpení a NEVIEM KOĽKO
zimných večerov strávených na divadelných skúškach.
V úlohe herca a režiséra.
Ale poďme radom.
Pátrať po niečom je príťažlivá vec. Pátrať dokonca je ťažká vec. Nevypátral som preto,
či Karolova vášeň a láska k divadlu začala v Horičke zelenej v štyridsiatom štvrtom roku
alebo hodne skôr, možno ešte v školských laviciach. Alebo sa hlboko do neho zahryzla
v prvých povojnových rokoch, keď ako mládežník a člen USAOJ-a s dedinskou mládežou zhusta nacvičoval jednoaktovky a kultúrno-umelecké programy pre dedinčanov
138

Kolektívy a jednotlivci v kovačickom divadle ◆ Režiséri

a vojenskú posádku vo svojom prostredí. Možno sa z povinnosti zrodila vášeň a láska?
Kľukaté sú jej cesty a chodníčky, ale niekam vedú. Karolove čoraz častejšie viedli
na javisko. Vrátili sa – a odchádzali. Láska a vášeň ho pripútali k divadlu, neskoršie sa už
nedalo vybrdnúť. Karol zostal po dve desaťročia v zajatí vlastnej vášne. I vtedy keď zo
zdravotných dôvodov musel abstinovať, zriekať sa dialógu s obecenstvom v postave herca
alebo v úlohe režiséra. Nepovedal, že mu to ťažko padlo, to sa číta medzi riadkami. To
sa ani nevraví, to sa prežíva a niekedy sa vydrie na povrch, ale najčastejšie dá iba tušiť.
Všeličo sa dá vytušiť aj z obyčajného rozhovoru úmyselne alebo náhodilo zvezeného v koľaj
ochotníckych tém. Aj tam kde srdce bolo na mieste. Keď sa bačkor dobre opapučil a Ženba
dobre dopadla a Krutý život uspokojil. A tam kde hovor pramení zo srdca podfarbeného
vášňou a láskou ani nedostatky sa neskrývajú. Človek nikdy nie je spokojný s tým, čo
dosiahol a plány do budúcna vždy má naporúdzi. Mrzí ho, že domáce prostredie zabúda,
či nevie odmeniť výkon ochotníkov potleskom tak ako to vídal na iných javiskách. Aj
nezáujem prostredia o činohru, o vážnu drámu, že len komika, veselohra má v našom
prostredí občianske právo. Aj posledné roky hluchoty a nemoty v ochotníckej činnosti.
A nanajvýš ho mrzia krivdy spáchané na duši ochotníckej.
So všelijakými pocitmi režiséra odchádzal pred dvoma týždňami s Našim pánom
ministrom do Martina na Scénickú žatvu, ale vrátil sa s uspokojeným srdcom, lebo ľudia
znajúci si oceniť snahy a námahy ochotnícke, balzam naň priložili. Náš pán minister
pred prísnymi sudcami zostal dôstojným pánom ministrom vo fraku, so všetkou svojou
vznešenosťou, úborom, rečou a gestom. Bolo to desiate ministerské predstavenie, rekord
kovačického ochotníctva. O tom svedčia povolania hosťovať medzi rumunskými, maďarskými a poľskými Slovákmi. Horkosť pred odchodom do Martina vystriedala radosť
z návratu. Priložím štipku k profilu tohto zanietenca.
Osvetového pracovníka Karola Chrťana, človeka skromnej a tichej povahy, s mladistvou tvárou, nestretnete v hostinci. Najskôr sa s ním stretnete v kruhu jeho rodiny,
pri školskej tabuli alebo na javisku v dome kultúry.
To je jeho prvá a druhá tvár.
Obidve vlastne.
Prehľad aktivít Karola Chrťana na základe archívu DK ako herca a režiséra. V divadle hrala aj jeho manželka, neskoršie dcéra a syn. (Prehľad urobil Ján Jonáš)
1944
1953
1953
1955
1959
1959
1963
1970
1971
1971

Ej, horička zelená
Zmätok nad zmätok
Pytačky
Keď sa bačkor opapučí
Krutý život
Pytliakova žena
Ženba
Náš pán minister
Trampoty s láskou
Mozoľovci

herec
herec
herec
herec
režisér
režisér
režisér
režisér
režisér (spolupráca s Mihajlom Vasiljevićom)
režisér

Portrét Karola Chrťana (30.08.1927-19.10.1998) bol uverejnený v Hlase ľudu
31.10.1970. Redakcia pridala niektoré faktografické údaje.
100 rokov divadla v Kovačici
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Profesia – láska k divadlu
O Mihajlovi Vasiljevićovi
(1923 – 1984)
Ján Cicka
(1934 – 2006)

J

e veľmi dobre známy a uznávaný v umeleckých kruhoch ako človek, ktorý vie
pútavo vysloviť odborný postreh i organizačný nápad. Poznajú ho profesionálni
herci i ochotníci zo svojich javísk, zo sedísk poroty a z malebného prostredia
Brankovho Stražilova. Je to profesionálny režisér Mihajlo Vasiljević, jeden z laureátov Októbrovej ceny mesta Nového Sadu.
Strýko Mićo — tak ho najčastejšie dôverne oslovujú ochotníci a deti - sa vari len
preto narodil, aby bol divadelným režisérom, aby svoj prirodzený talent doplnený
štúdiom nežistne rozdal zanietencom a milovníkom umenia bohyne Tálie. Mal
životné šťastie v podobe vynikajúceho učiteľa režiséra Jurija Rakitina. Neskoršie
- celých tridsať rokov bolo tomu tak — aj strýko Mićo bol vynikajúcim učiteľom
mnohým divadelným generáciám.
Jeho režisérsku životnú púť možno zhrnúť v skratke: bol asistentom a pomocníkom režiséra Jurija Rakitina. Bol režisérom a riaditeľom divadla v Sriemskej Mitrovici, Sombore, Zreňanine a Novom Sade. Bol aj tajomníkom Zväzu ochotníckych
divadiel Vojvodiny. Toho času je riaditeľom juhoslovanskej kultúrnej manifestácie
Brankovo kolo. Ako tajomník Zväzu ochotníckych divadiel dal podnet k rozprúdeniu recitátorského hnutia vo Vojvodine. Súťaži recitátorov Básnik môjho rodu
je dokonca krstným otcom.
Ale s najväčšou láskou si strýko Mićo spomína na ochotnícke súbory, v ktorých
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nechal kus seba a mnoho im dal. A tu, ruku
na srdce a vďaku na dlaň, zaoral hlbokú
brázdu na poli slovenského divadelného
ochotníctva vo Vojvodine. Brázdu hlbokú
a dlhú tri desaťročia.
Začal ju vyorávat v prvých povojnových rokoch s kysáčskymi ochotníkmi.
Spomína si strýko Mićo na tie svoje dávne
cesty z Nového Sadu do Kysáča na divadelné
skúšky. V mysli sa mu vynorujú kysáčske
javisko, postava spolupracovníčky režisérky
Zuzany Kardelisovej i postava nadaného
herca roľníka strýka Harpáňa. Z kysáčskych
režisérskych plodov dodnes mu utkvelo
v pamäti predstavenie Bez viny vinný.
Kysáčske obdobie - to je časť päťdesiatych rokov. Jeho režisérske začiatky
s ochotníkmi. V šesťdesiatych rokoch ho
vídať medzi petrovskými ochotníkmi. Aj
tu dáva svoj podiel do bohatej ochotníckej tradície. Prišiel len pomôcť, poradiť
v naštudovaní jednej hry pri oslavách
päťdesiatky gymnázia. Zapáčilo sa mu
tam a zostal dlhšie. Vznikla z toho dlhšia

Metelica – 1978
Zľava: Zuzana Jarmocká, Katarína
Đorđevićová, Mihajlo Vasiljević,
Anamária Janišová.

Kým kohút nezaspieva - 1975
Zľava : Tomáš Hriešik, Mihajlo Vasiljević, Ján Jonáš, Jozef Benka, Ana Krasková.

100 rokov divadla v Kovačici
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Kubo - 1976
Zľava : Ján Jonáš, Jozef Benka, Anna Krasková, Mihajlo Vasiljević, Pavel Čech, Ján Galát,
Zuzana Tomečeková (teraz Šipická).

spolupráca, z ktorej si strýko Mićo najradšej spomína na inscenáciu drámy Ľudia.
Prišli sedemdesiate roky a strýko Mićo je už medzi kovačickými ochotníkmi. Tu najdlhšie zakotvil. Aj sem prišiel len s odbornou radou, ktorá
sa premenila na niekoľkoročnú plodnú spoluprácu. Naštudoval s nimi šesť
divadelných hier. Každé naštudovanie bolo svojráznou divadelnou školou.
Treba pripísať výlučne jeho odbornej pomoci a nekaždodennej ochote ochotníkov, že divadelné ochotníctvo v tomto prostredí dosiahlo najvyššie méty
vo svojich dejinách, že sa aj kovačickému súboru oprávnene mohla zveriť
funkcia profesionálneho divadla pre Slovákov. Tu našiel, čo hľadal. Zanietenosť a talenty, akými sú Jožko Benka a Pavel Kožík. Ale aj dobrú organizáciu
a sebadisciplínu. Boli prípady, že skúšky trvali do polnoci. Nik nevystal zo
skúšky, nik nereptal, lebo vedeli, že strýko Mićo kvôli nim už prekonal vyše
sto kilometrov a po skúškach sa má ešte vrátiť do Nového Sadu. Spomienky
strýka Miću na kovačických ochotníkov sú ešte svieže. Spomedzi šesť predstavení vrcholom jeho režisérskeho umenia sú práve dve z Kovačice - Kým
kohút nezaspieva a dedinský muzikál Kubo.
Strýko Mićo sí spomína na mnohých ochotníkov. A iste si spomenú na jeho
odbornú pomoc aj v Starej Pazove, Erdevíku, Seleuši, Ečke. Mnohí z nich
istotne nevedia, že ich obľúbený režisér, ktorý pije iba mlieko a koníčkom
mu je labužníctvo, napísal aj sedem divadelných hier, z čoho jednu pre deti.
Spomenieme ich náročky ochotníkom do repertoáru: Vlna sa vracia, K novým
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pobrežiam, Snili sme o šťastí, Objím ma tuho. Nedokončená symfónia, Sans
parolles a Všetko sa stáva, čo fantázia stvára.
Mnohých pozná strýko Mićo. Mnohí poznajú strýka Miću. Stretli sa na dobrých životných cestách. Tie cesty viedli a vedú na dosky, čo život znamenajú.
Ej, dosky, dosky!
Poznámka: Text bol uverejnený v Hlase ľudu.

Mileta Leskovac – Scénograf Srbského národného divadla
v Novom Sade (1924 – 2014)

Mihajlo Vasiljević (28. 8. 1923 – 25. 7. 1984) v Kovačici režíroval:
– roku 1972 hru Ženba autora N. V. Gogoľa;
– roku 1973 hru Strašne ošemetná situácia autora Jána Soloviča;
– roku 1974 hru Klbko autora Peru Budaka;
– roku 1975 hru Kým kohút nezaspieva autora Ivana Bukovčana;
– roku 1976 hru Kubo autora Jozefa Hollého;
– roku 1977 hru Hora autora A. N. Ostrovského
– roku 1978 hru Metelica autora Peru Budaka.
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Portrét
Mihaljla Vasiljevića

V

asiljević Mihaljlo Mića, divadelný režisér, riaditeľ Brankovho kola (28. 8. 1923
Nový Sad-25. 7. 1984, Nový Sad). Gymnázium navštevoval v Novom Sade a Valjeve, kde roku 1943 aj maturoval. Diaľkove študoval dramaturgiu na Akadémii
pre divadlo, film, rádio a televíziu.
Aby počas vojny zachránil brata Jovana partizána, stotožnil sa s jeho menom a bol
uväznený v Banjičkom väzení. Zúčastnil sa v NOB-e, organizoval kultúrny život vo vojenských jednotkách a 1. augusta 1945 vstúpil do Vojvodinského/Srbského národného
divadla, kde pracoval najprv ako ekonóm, inšpicient a pomocník technického šéfa. Krátko
bol sekretárom Športového centra, potom sa venoval výlučne režisérskemu povolaniu.
Ako pomocník režiséra (po skončení režijného kurzu pri Ministerstve osvety
v Belehrade) začal pracovať v SND (1950-1952), potom bol režisérom v Národnom
divadle v Sriemskej Mitrovici (1952-1954), Sombore (1954-1961) a Zreňanine (19611964). Do SND sa vrátil 1962 a ako riaditeľ a režisér tu zostal do roku 1967, keď odišiel
na miesto sekretára Zväzu ochotníckych divadelných súborov Vojvodiny. 1. februára
1974 sa stal prvým riaditeľom Brankovho kola v Sriemskych Karlovciach a z tohto pôstu
odchádza aj do penzie v októbri 1982.
Na režisérsku prácu ho podnietila spolupráca so známym novosadským režisérom, bol to Jurij Rakitin. Bol jeho asistentom v Štátnej divadelnej škole a režisérsky
pomocník v SND. Ako pomocník asistoval aj režisérom ako sú: Bora Hanauski, Milan
Barić, Jovan Konjović a Jovan Putnik. Na novosadskej scéne inscenoval divadelné predstavenia: Dlhonohý, Bystrozraký, Širokobruchý (Dugonja, Vidonja, Trbonja), Robinson
Krusoe (Robinzon Kruso), Ivkova slava, Klbko (Klupko), Pán poľovník (Gospodin lovac),
Rezervista, Popoluška (Pepeljuga), Skúška dospelosti (Ispit zrelosti), Uzol (Čvor) a Lejak
(Pljusak), ako aj niekoľko operiet: Štyria grobiani (Četiri grubijana), Moja sestra a ja
(Moja sestra i ja),Fialka z Monmartru (ljubičica sa Monmartra), Veselá vdova (Vesela
udovica). Divadlo Klbko sa hralo 102 ráz.
Napísal aj tri dramatické texty – Vlna sa vracia (Val se vraća), Nedokončená
symfónia (Nedovršena simfonija) a K novým pobrežiam (Ka novim obalama), za ktorý
roku 1951 dostal cenu Zväzu kultúrno-osvetových spoločenstiev Vojvodiny (premiéra
bola na scéne SND roku 1953).
Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel roku 1984 a je pochovaný na Čeratskom cintoríne
v Sriemskych Karlovciach, s manželkou Nadou Het-Vasiljević, herečkou.
						
Text o M. Vasiljevićovi nám poskytlo Divadelné múzeum Vojvodiny.
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Režisérska osobnosť
Tomáša Hriešika
(1956 – 1993)
Mária Kotvášová

Vášnivý zanietenec scénického umenia.
Zápalistý divadelný snaživec.
Máško.
Skrátené deminutívum krstného mena Tomáško.
Tak ho všetci volajú. Tak ho všetci poznajú.

A

za tým Máškom poznáme režiséra ochotníka z Kovačice Tomáša Hriešika.
To režisér ochotník berieme podmienečne, veď formálne diplom z umenia Tálie nemá. V skutočnosti sa v divadle osvedčil i vlastným štúdiom,
nezlomnou vytrvalosťou a praktickými výsledkami pred divákmi a odbornou
kritikou, ktorá videla u Hriešika umelca mimoriadnych kvalít, dávno zložil skúšku.
V Kovačici sa divadelná činnosť začína pred prvou svetovou vojnou, od 22.
februára 1914. Od tohto dátumu v Kovačici sa s menšími alebo väčšími prestávkami
a úspechmi divadlo vždy hrávalo; divadlo ochotnícke a najčastejšie po chuti domácich divákov. Až príchodom do divadla Máška ako herca, režiséra a všestranného
divadelného umelca, divadlo v Kovačici postúpilo odrazu o niekoľko stupienkov
vyššie. Aj do sveta. Naširoko - naďaleko kovačických ochotníkov poznajú, zovšadiaľ si chválu prinášajú Tomášove inscenácie Malomeštiakova svadba, Prípady
Jelizavety B., Čaruga, Ženský zákon...
Má 35 rokov a urobil už veľký kus poctivej roboty. Hoci je mladý, dal na poli
slovenského divadelného ochotníctva a divadlu vôbec veľmi veľa.
Do divadla sa dostal náhodou, vlastne ako hovorí, zvábili ho priatelia. Bolo to roku
1972, keď režisér Mihajlo Vasiljević nacvičoval v Kovačici Strašne ošemetnú situáciu.
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Do divadelného
diania vchádzal
postupne. Najprv bol rekvizitár,
potom štatista a v
Budakovom Klbku
urobil prvé opravdivé herecké kroky na javisku. Tu
pocítil čaro vlastnej hry pred inými
a od divadla sa už
odradiť nechcel
a nedal. Potom
Klbko – 1974
to už šlo. PredZľava : Tomáš Hriešik-Máško, Vlatko Kuraj, Jaroslav Dudáš.
stavenia sa radili
jedno za druhým:
Bukovčanov Kým kohút nezaspieva, Ostrovského Hora, Budakova Metelica, VHV
Záveje, Králikova Krásna neznáma, Brechtova Malomeštiakova svadba, Sachsove
Satiry, Lermontovovi Dvaja bratia, Urbánkov Hrob lásky, Harmsove Prípady
Jelizavety B., Novkovićovej Kamem pod hlavu, Feldekov Jánošík podľa Vivaldiho,
Švarcov Drak, Weisov Marat Sade... Všetky úlohy, aj tie, ktoré hercovi vedia robiť
ťažkosti, Máško zvládol ľahučko a predstavenia, v ktorých vystupoval, vždy boli
pre obecenstvo potešením a pôžitkom.
Večne nespokojný so sebou a inými sa pustil hľadať nové cesty v divadle, a tak
v Závejoch okrem hereckej úlohy mal aj úlohu scénografa. To bol jeho debut. Potom
sa osvedčil aj ako kostymér a režisér. Hrávať, pravdaže, neprestal.
Roku 1980 zakotvil v réžii. Neviem, či je to výstižne povedané, lebo Máško sa v hre
postará o všetko:
o dramatizáciu,
o scénografiu,
o preklad, niekedy aj dopisuje,
inokedy skracuje text. Neraz
na pleciach uniesol kompletné autorstvo: funkciu
scénografa, kostýmografa, režiséra a herca. Máško
dokáže všetko,
Kým kohút nezaspieva – 1975
lebo v tom, čo
Zľava : Milina Farkašová, Pavel Jonáš,
robí, je obrovská
Tomáš Hriešik, Jozef Benka.
energia a láska.
146

Kolektívy a jednotlivci v kovačickom divadle ◆ Režiséri

Je obdivuhodná jeho húževnatosť, vytrvalosť a tvrdošijnosť pri realizácii vlastnej
predstavy.
Máška vždy zaujímalo divadlo, teda nie text, ale divadlo, ktoré rozprávalo to,
čo herci a režisér chceli povedať obecenstvu. Je to nová forma média. Je to vlastne
to, ako hovorí Tomáš, čo divadlo robí umením. Niečo nedotknuteľné a ťažko definovateľné. Režírovať začal preto, že prostredníctvom divadla možno komunikovať
s ľudmi, s obecenstvom, že možno niečo povedať.

Kvadratúra kruhu – 1979
Zľava: Štefan Žolnaj, Pavel Kožík a Ján Telečan.

Máškov režisérsky debut bola Kvadratúra kruhu, ale až Malomeštiakova svadba
ho posmelila pokračovať v práci, lebo mala ozvenu medzi divákmi a ukázala mu,
že je to cesta, ktorou možno kráčať, cesta, ktorá ponúka kus šťastia vlastného
a osobného.
V predstavení Kvadratúra kruhu Máško naznačil, že bude dobrým režisérom,
v Dvoch bratoch to potvrdil a opravdivé záplavy ovácií zažil vynikajúcimi predstaveniami Prípady Jelizavety B. a Marat Sade. S týmito predstaveniami sa Kovačičania
zúčastnili na všetkých najvýznamnejších prehliadkach ochotníckych divadiel u
nás a získali celý rad vavrínov za herecké výkony a réžiu.
Máško siaha po novom, nepoznanom vo svete divadla u nás. Na režisérsku
dráhu vstúpil s názorom, ktorý bol osihotený a pociťovaný ako nekonvenčný
a protismerný. Čoskoro sa ukázalo, že sa kvalifikoval ako aktuálny a zároveň ako
ojedinelý Táliin služobník v slovenskom divadelnom prostredí. Má vlastnú divadelnú pečať, vlastný divadelný poetický výraz. Pestuje javiskovú formu komunika100 rokov divadla v Kovačici
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tívnu pre diváka. Je zbožňovateľom novej podoby divadelnej tvorby. Jeho divadlá
sú priekopnícke. V pravej chvíli vycíti hodnotu divadelnej hry. Jeho divadlo bolo
prvé v Juhoslávii, ktoré hralo Harmsa. Potom začali vychádzať knihy, brožúry. Aj
film, ktorý nakrútili, mal hodne záberov prevzatých z Tomášovho predstavenia.
Každý jeho kus je niečo nové. Každé predstavenie svojrázne, odlišné od toho
predošlého. Neopakovateľné. Máško vždy prekvapí, ohromí a oduševní diváka.
Často aj frapuje. Frapuje prudkými výbojmi, naliehavými vzruchmi a novotami
v predstavení. Také bolo aj Citatum A. Citatum A je projekt, ktorý sa celkom vymkol
z koncepcie slovenského ochotníckeho divadla, podnetný na rozjímanie o divadle
budúcnosti, ale v prvom rade o budúcnosti divadelných prehliadok a divadle
vojvodinských Slovákov. Bol menej založený na futurizme (i keď hlavná črta bola
na futuristickej idei Jerofejeva, jedného z ústredných postáv moderného ruského
avangardizmu) a viac spočíval na aktuálnej línii postmodernizmu a deštruktivizmu,
čím sa vyznačovali aj ostatné Tomášove predstavenia. Bola to krátka divadelná
etuda. Na naše pomery šlo o nový poetický výraz. Hoci sa etuda vyznačovala veľmi
jasnou sémantikou, vyvolala u našich už ostrieľaných diskutérov na divadelných
rozhovoroch kanonády hnevu a rozhorčenia. Tomáš to všetko s úsmevom prežil
a potom polemizoval. A nielen vtedy.
Tomáš Hriešik začal ako epizodista a vyšvihol sa medzi najznámejších našich
režisérov.
Máško podmaňuje všetkých, ktorí vedia pozerať magický svet divadla. Jeho
predstavenia sú koncízne, precízne, žánrovo čisté a premyslené. Sú bohato rozohrané a často plné zložitých znakov, symbolov a obrazov. Otázku záveru necháva
na diváka. Každé jeho divadlo je veľký divadelný, kultúrny a estetický čin. Ako
režisér je plný energie a ňou nadchýna aj iných. Hercom dáva maximálnu možnosť
prejaviť sa a herci mu nekonečne veria, aj keď z nich vyžmýka všetko. Do divadla
mu chodili herci z Padiny, Kulpína. V jeho predstaveniach hrali silné herecké
osobnosti, akými sú: Benka, Kožík, Tomanová, Kotvášová, Matijevič, Vída,
Taubertová, Kňazovicová,...
Režíroval všetky žánre. Režíroval v Kovačici, Uzdíne, Padine. Voľbu divadelnej predlohy nikdy naponecháva náhode. Vyberá ju premyslene. Často tá idea aj
niekoľko rokov pretrváva v mysli a uskutočňuje ju na základe divadelnej potreby
dobovej predchvíle. Je v ustavičnom styku s literatúrou od klasiky po modernú
poéziu a prózu a tým napája svoju i tak bohatú schopnosť myslenia.
Máško vbudoval obrovské úsilie do celého radu úspechov kovačického divadla. Pod jeho taktovkou Kovačičania začali žať úspechy nielen na našich, ale aj
pokrajinských prehliadkach a festivaloch.
Tvorivý rozlet Tomáša Hriešika sprevádzajú úspechy, aj keď si nikdy nenárokoval
uznanie, odmeny, slávu. Vypočitovanie všetkých cien réžijných a hereckých, ktoré
mu udelili na súťažiach od obecnej divadelnej prehliadky až po festival najlepších
juhoslovanských ochotníkov v Trebinji, by trvalo dlho. Spomenieme iba niektoré: najlepší herec prehliadky slovenských ochotníckych divadiel Vojvodiny roku
1981, 1986, najlepší herec Juhoslávie roku 1981, Zlatá maska za najlepší herecký
výkon na festivale v Trebinji r. 1981, najúspešnejší režisér prehliadky slovenských
ochotníckych divadiel roku 1984, 1985, 1990, najúspešnejší režisér festivalu malých
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javiskových foriem r. 1984, republiková odmena Smelý kvet za najlepší kultúrny
čin v roku 1985, Októbrová cena Kovačice 1990....
Ak by sme chceli skrátka charakterizovať Tomáša, jeho režisérsku osobnosť
a prácu, to by znelo asi takto: Neustále sa vzrušuje z tvorivého opojenia a pri realizácii uplatňuje najtvrdšiu drinu. Pred sebou má ešte hodne plánov. Ešte nepovedal
všetko. A na záver iba toľko, že pre skutočný zaver čas ešte nedozrel.
Poznámka: Text preberáme z monografie 125 rokov ochotníckeho divadla
Slovákov v Juhoslávii.Tomáš Hriešik- Máško tragicky zahynul v dopravnej nehode
20. 1. 1993.

Za Tomášom Hriešikom-Máškom (1956-1993)
Koniec hry
Mária Kotvášová

Mala by som sa s niekým porozprávať. Ku komu pôjdem?
Viem. K Máškovi. K Máškovi....
Odišiel Máško. Tak rozhodol osud. Odišiel veľký zanietenec divadla, všestranný
kultúrny dejateľ, zápalistý matičiar, úprimný a verný kamarát. Tomáš Hriešik-Máško.
V pamäti si uchovávam obrázok. Tomáš otvorený, zhovorčivý, veľkorysý. Vedel
sa stať ľuďom blízkym. Vedel ľudí obdariť darom najvzácnejším, pocitom, že nie
sú osamelí. A stretával sa s mnohými ľuďmi, rôznych profesií, osudov a postojov.
Mnohých doma uhostil. Nejeden mal problémy v tom či onom. Nejeden potreboval
pomoc. Máško každému pomohol. A za to neočakával nijakú protislužbu. Jedinou
odmenou, ktorej sa nemohol vyhnúť, bola tá najtradičnejšia – pozvanie na pohárik.
No aj tu bol netypickým. Nedovolil, aby platil niekto iný, iba on.
Bol človekom tvorivým. Nikdy nebol spokojný s tým, čo robí. Neustále niečo
menil, zlepšoval. Mal veľa povinností. Povinnosti naháňali povinnosti a často mu boli
dôležitejšie než jeho vlastný súkromný život. Bol šéfredaktorom a riaditeľom obecnej
rozhlasovej stanice, organizátorom kultúrnych podujatí, novinárom, prekladateľom,
režisérom, hercom, dramaturgom, zberateľom, kronikárom, veľkým znalcom a zbožňovateľom komiksu, milovníkom filmu...
Často stretávam známych.
- Kam ideš? – pýtam sa.
K Máškovi.
A čo?
Len tak, Na kus reči, na klebety.
Máško vedel všetko. Zaujímal sa o politiku, o veci národné, matičné, kultúrne. A keď
ide o kultúrne diania v Kovačici, bol všade: organizoval kultúrno-umelecké programy,
výstavy, písal texty konferencierom, písal otváracie prejavy, zostavoval katalógy, pripravoval prehliadky, literárne posedenia, nadväzoval družbu s inými súbormi, zaoberal
sa vydavateľskou činnosťou...najväčšiu drinu však prejavil v divadle. Divadlo mu bolo
zamestnaním, záľubou a veľkou láskou. Divadlo mu bolo životom. Život divadlom.
Veď aj dohral posledné predstavenie, ako inak, náhliac sa do divadla v hmlistej noci.
Ani tie hviezdičky mu jasne nesvietili. Máško bol divadelník. Herec a režisér ochotník.
100 rokov divadla v Kovačici
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Sám si však vydláždil cestu ku špičke juhoslovanského divadelníctva. Dvadsať rokov
strávil na doskách, ktoré znamenajú svet. Poznajú ho milovníci divadla vo všetkých
našich osadách, v mnohých mestách našej krajiny, ba aj na Slovesnku. Začínal ako
rekvizitár a skončil ako režisér, ktorý predstavuje jedno z najvýznamnejších ohniviek
reťaze nášho divadelníctva. Jeho divadlá, oprávnene hovorím jeho, lebo robil všetko,
boli zapamätateľné na prvý pohľad a zároveň neopakovateľné. Režíroval premyslene
a precízne. Nikdy nerobil divadlo pre festivaly, ale sebe a druhým pre radosť. Herci
mu nekonečne verili. Vedel deliť svoj talent. Vedel aj kričať, nadávať, kliať.
Vidím divadelníka.
Kam ideš?
K Máškovi.
A čo?
Noviny prečítať.
Na stene v kancelárii mal napísané: „Mne poriadok netreba. Géniovia ovládajú
chaos.“ Svojské Máškovi. V duši bol snivý rojko. Neustále staval svoj zázračný svet
v snení. Avšak zákerný osud si s nim tragicky zahral. Jeho neprítomnosť bude chýbať
na mnohých poliach v Kovačici, ale aj v kultúre Slovákov na Dolnej zemi.
Hovorieval mi: „Píš. Píš o všetkom, čo sa tu deje. Nech o nás vedia. Prídi. Pošleme.“
Ku komu teraz odísť?
Poznámka: Nekrológ bol uverejnený vo Vzlete roku 1993 (roč.24, č. 1-2, s. 13).
Predstavenia, v ktorých Tomáš Hriešik-Máško hral:
Pokondirena tikva - J. S. Popović (1972)
Klbko-P. Budak (1973)
Kým kohút nezaspieva -1. Bukovčan (1974)
Hora - Ostrovský (1977)
Metelica - P. Budak (1978)
Záveje -VHV (1979)
Krásna neznáma - Š. Králik (1980)
Kvadratúra kruhu - V. Katajev (1980)
Malomeštiakova svadba - B. Brecht (1981)
Satiry- H. Sachs (1981)
Dvaja bratia - M. J. Lermontov (1983)
Hrob lásky - F. Urbánek (1983)
Prípady Jelizavety B. - D. L Harms (1984)
Kameň pod hlavou - M. Novkovićová (1985)
Jánošík podľa Vivaldiho - Ľ. Feldek (1986)
Výsluch - M. Demák (1986)
Marat versus Sade - P. Weiss (1987)
Drak -I. Švarc (1988)
Čaruga -I. Kušan (1990)
Súdruhovia je možné, že -I. Kesara (1991)
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Predstavenia, ktoré Tomáš Hriešik režíroval:
Kvadratúra kruhu - V. Katajev (1979/80)
Malomeštiakova svadba - B. Brecht (1980)
Dvaja bratia - M. J. Lermontov (1983)
Prípady Jelizavety B. - D. I. Harms (1984)
Kameň pod hlavou - M. Novkovićová (1985)
Marat versus Sade - P. Weiss (1987)
Citatum A - T.Hriešik (1988)
Ženský zákon - J G. Tajovský (1989)
Čaruga – I. Kušan (1990)
Tajomný Hypopotámus - O. Lihardová (1984)
Podignimo uvis čela - R. Bojičič - V. Barbu - T. Hriešik v Uzdine (1987)
Kamenný chodníček - F. Urbánek v Padine (1983).

Hora – 1977
Tomáš Hriešik-Máško a Zuzana
Tomečeková.
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Záveje – 1978
Jozef Benka a Tomáš Hriešik-Máško.

Krásna neznáma – 1980
Tomáš Hriešik-Máško a Anna Krasková.
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Satiry – 1981
Ján Babka a Tomáš Hriešik-Máško.

Kameň pod hlavou – 1985
Tomaš Hriešik-Máško, Mária Kotvášová,
Adam Paluška a Anna Tomanová.

Jánošík podĺa Vivaldiho – 1986
Tomáš Hriešik-Máško
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Drak – 1988
Zľava: Janko Hološ, Mária Havranová, Jaroslav Turan a Tomáš Hriešik-Máško

Mŕtve duše – 1992
Zuzana Vereská a Tomáš Hriešik-Máško.
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Ľuboslav Majera
(1951)

Ľ

uboslav Majera sa narodil 3. novembra v roku 1951 v Báčskom Petrovci. Základnú školu a gymnázium absolvoval v slovenčine. Ako štipendista RTV Nový
Sad diplomoval v roku 1975 na VŠMU v Bratislave v odbore divadelná réžia u
profesora Karola Zachara a Miloša Pietora. Prvých osem rokov profesionálnej práce
pôsobil ako režisér v Televízii Nový Sad a ďalších jedenásť rokov v Novosadskom
rozhlase v redakcii dramatických vysielaní. Žije v Báčskom Petrovci.
Režíroval desiatky dokumentárnych filmov, reportáží a fejtónov a viac ako 100
rozhlasových hier pre deti a dospelých, vo všetkých jazykoch vysielacieho programu
(srbčina, slovenčina, maďarčina, rumunština). Jeho rozhlasové hry reprezentovali
Novosadský rozhlas na Juhoslovanských dňoch rozhlasu viacej rokov za sebou
v Portoroži a v Ochride, kde získal aj mnohé ceny. Ako hosťujúci režisér pracoval
v rozhlase v Belehrade, Sarajeve, Bratislave, Berlíne. Vlastnú tvorbu prezentoval tak
na území bývalej Juhoslávie ako i v zahraničí.
Dva roky pôsobil v zreňaninskom Národnom divadle Tošu Jovanovića ako umelecký riaditeľ, kde režíroval Sofoklovu Antigonu (1998, vyše 80 repríz), s ktorou súbor
účinkoval na všetkých významných festivaloch v krajine a v regióne a dostal za ňu
niekoľko ocenení. V súčasnosti je profesorom na Akadémii umení v Novom Sade a na
Katedre dramaturgie, réžie a teatrológie Fakulty dramatických umení AU v Banskej
Bystrici, kde necelý rok (1. 3. – 9. 12. 2008) zastával i funkciu dekana tejto fakulty.
Za posledné roky režíroval mnohopočetné divadelné predstavenia v profesionálnych divadlách, ale aj v ochotníckych súboroch v Srbsku, napríklad v Divadle VHV
v Báčskom Petrovci: A. P. Čechov: Balada o škodlivosti tabaku, S. Shepard: Červený
kríž; v Ochotníckom divadle J. Čemana v Pivnici: M. Pavlova: Tajomstvo balzamu,
s ktorým sa zúčastnil na DIDA 2007 i na Scénickej žatve 2007 v Martine, na Dňoch
Slovákov žijúcich v zahraničí v DU v Piešťanoch roku 2008. S inscenáciou Skúška
svedomia T. Vansovej sa zúčastnil aj na Scénickej žatve 2009. V ND Tošu Jovanovića
režíroval Gogoľove Mŕtve duše (2009). Na Slovensku v DJZ v Prešove režíroval insce100 rokov divadla v Kovačici
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náciu D. Kovačevića Radovan III. (1992), v prešovskom DAD hru mladého srbského
dramatika V. Savića: Počuješ, mama... (2001), v roku 2006 režíroval duo drámu N.
Romčevića: Vina (koprodukcia Slovenského komorného divadla v Martine a Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci). V ochotníckom DS J. Chalupku
v Brezne pripravil päť inscenácií.
Veľký úspech zažili režisérove inscenácie Hriech (1985, obnov. premiéra 1993, 148
repríz) a Zberné stredisko (1989). Ľuboslav Majera svojou režisérskou prácou získal
početné ocenenia, tak s oboma inscenáciami získal najvyššie ocenenia na Slovensku,
ktorým bolo 1. miesto na všetkých postupových prehliadkach počnúc od okresnej
po celoslovenskú, a Cenu za tvorivý čin roka na Scénickej žatve v Martine (1985, 1989),
ako aj 1. miesto na celoštátnom Jiráskovom Hronove (ČR). Inscenácia Hriech bola
predvedená na medzinárodnom festivale seniorského divadla v Dánsku (Odesa 1993).
S inscenáciou Zberné stredisko sa prezentovali v Juhoslávii (1991, 1992), v Rumunsku
a Maďarsku (1992) i na medzinárodnom festivale v Mostare (Juhoslávia, 1991). Ďalšia
inscenácia Kňaz (2009, podľa poviedky F. Švantnera) získala 1. miesto na Zochovej
Revúcej (kraj), na celoštátnej prehliadke Palárikova Raková v Čadci tiež 1. miesto
a nomináciu na medzinárodný festival DIDA v Pivnici (Srbsko), na celoštátnej prehliadke v Tlmačoch Cenu za kolektívny herecký výkon, na Gorazdovom Močenku 3.
miesto, v roku 2009 s ňou vystupovali na Jarnom festivale v Békešskej Čabe a Sarvaši
(Maďarsko), v roku 2010 v Pitvaroši (MR), Nadlaku (Rumunsko), DIDA v Pivnici a v
Báčskom Petrovci (Srbsko). V roku 2010 naštudovali hru K. Mišíkovej Zabudla som.
Ľuboslav Majera je nositeľom početných cien ako Steriovej ceny (najvyššie ocenenie;
Cesta do Nantu), trikrát cenu Zlatá maska (juhoslovanský festival ochotníkov), päťkrát Cenu za najlepšiu réžiu (Festival malých a experimentálnych divadiel v Pančeve),
ceny za najlepšiu réžiu vo Vršci, Sombore, Belehrade, Vranji (vojvodinské a srbské
prehliadky), bábkohereckú cenu za réžiu hry Srboljub Stanković v Subotici a mnohé
iné za televíznu, rozhlasovú a divadelnú tvorbu. Je tiež nositeľom spoločenských
vyznamenaní: Októbrovej ceny mesta Kikinda a Báčskeho Petrovca, republikového
zlatého odznaku Zlatna značka za rozvoj kultúry a i.
Pri príležitosti životného jubilea a udelením Medaily Daniela Gabriela Licharda
získal najvyššiu poctu za prácu a prínos v oblasti amatérskeho divadla na Slovensku,
tým sa stal prvým Slovákom žijúcim a tvoriacim v zahraničí, ktorý je nositeľom
spomenutého ocenenia.
(Zdroj: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov,
http:// www.slovackizavod.org.rs)
Veľmi úspešne spolupracoval aj s kovačickým divadlom. V Kovačici režíroval:
- v roku 1980 Krásna neznáma Štefana Králika;
- v roku 1981 Satiry Hansa Sachsa;
- v roku 1982 Hriech Jozefa Gregora Tajovského;
- v roku 1983 Hrob lásky Ferka Urbánka.
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Krásna neznáma – 1980
Zľava: Štefan Žolnaj, Ján Šipický, Tomáš Hriešik-Máško, Adam Paluška, Eva Chalupová,
Anna Tomanová.

Satiry – 1981
Mária Jonášová a Pavel Kožík
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Hriech – 1982
Mária Jonášová a Anna Tomanová

Hrob lásky – 1983
Jozef Benka, Pavel Kožík a Anna Tomanová, pred predstavením
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Ján Makan
(1955)

Martin Prebudila

J

án Makan sa narodil 3. decembra 1955 v Báčskom Petrovci. Diplomoval v roku 1983
na skupine pre multimediálnu réžiu na Akadémii umení v Novom Sade. Je autor
niekoľkých celovečerných filmov, seriálov a inscenácií (napr. Jesen Đuke Dražetića
(1983), Heroj ulice (1986), Dečji bič (1988), Poput lista (1988), Ajmo svi u novo (2003))
a tiež režíruje v divadle. Spolupracoval s Katedrou pre réžiu na Akadémii umení v Novom
Sade v rokoch 2005 – 2007. Bol vedúcim projektu edukácie mladých hercov Slovenského
vojvodinského divadla. Zamestnaný je v TV Vojvodina v Novom Sade.
V rokoch 2010 a 2011 bol prednášateľom na Dolnozemskom divadelnom tábore
v Kovačici, ktorý sa financoval prostredníctvom projektov schválených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Režíroval prvý slovenský vojvodinský celovečerný televízny film Mišo (1985) v produkcii TV Nový Sad. Vo filme hrali: Dušan Jamrich, Marián Slovák, Anna Tomanová
- Makanová, Anna Kardelisová, Juraj Ondrík, Katarína Melegová – Melichová a ďalší.
V Slovenskom vojvodinskom divadle J. Makan režíroval predstavenia Klinč, autor
Alexej Slapovskij (premiéra: 28.05.2005) a Ruzante na ceste (premiéra: 01.07.2006).
Ján Makan v Kovačici režíroval:
- roku 1993 hru Samovrah - Hra tmavej hviezdy autora Nikolaja Erdmana;
- roku 1997 hru Podozrivá osoba – V krkavčej klietke autora Branislava Nušića;
- roku 1998 hru Prebuď sa, Katarína – Malá balkánska pornografia autora Milana
Grgića;
- roku 2001 hru Skazka o mŕtvej cárovnej Nikolaja Koľada;
- roku 2002 hru Policajti – Zatýkanie, V krkavčej klietke 2 autora Slavomíra Mrožeka;
- roku 2014 hru Starý frfloš autora Carla Goldoniho.
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Samovrah - Hra tmavej hviezdy – 1993
Miljan Matijević a Jaroslav Hriešik

Podozrivá osoba – V krkavčej klietke – 1997
Zľava : Jaroslav Hriešik, Eva Poliaková-Hrková, Zuzana Vereská, Kvieta Čemanová,
Miljan Matijevič, Ján Husárik, Ján Chrťan, Pavel Adam Ďuriš, Pavel Kožík, Ján Šipický,
Jozef Benka ml., Pavel Jonáš.
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Rozprávka o mŕtvej cárovnej – 2001
Zľava: Jarmila Palušková, Ján Chrťan, Annamária Bobićová a Ján Žolnaj.

Policajti – Zatýkanie, V krkavčej klietke 2 – 2002
Zľava: Janko Hološ, Ján Žolnaj a Miljan Matijević.
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Starý frfloš – 2014
Záber zo skúšky

Starý frfloš – 2014
Zľava: Jaroslav Hriešik, Viera Sládečeková, Ján Žolnaj, Viktória Šifelová,
Igor Košút, Miloslav Jonáš, Anička Príbeľová, Anna Šírková
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Jano Čáni
(1971)

J

ano Čáni diplomoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave roku 1995 (Akademija dramskih umetnosti, Beograd, 2000) a tiež
na VŠMU roku 2004 získal doktorát dramatických umení (Univerzita v Novom
Sade, 2010).
Pôsobí v profesionálnom (Bratislava, Kragujevac a Báčsky Petrovec) a ochotníckom divadle (Brezno, Lapovo, Kovačica, Erdevík, Hložany a Báčsky Petrovec).
Zúčastnil sa na mnohých profesionálnych divadelných festivaloch v Belehrade,
Kragujevci, Kruševci, Pirote, Dimitrovgrade, Zreňanine, Kotore, Azerbajdžane,
ako aj na prestížnych ochotníckych divadelných festivaloch v Martine, Prijepolji,
Pančeve, Kule, Starej Pazove, Bečeji...
Od roku 1999 je zamestnancom RUV RTV Vojvodiny, kde pracuje ako režisér.
V rokoch 2005-2006 bol riaditeľom Slovenského vojvodinského divadla.
Na profesionálnom pláne prvoradým záujmom mu je divadlo pre deti. Rovnako
tak na teoretickom (téma jeho doktorskej dizertácie mala názov Svet hier – Výrazové
prostriedky divadelnej réžie v divadle hranom deťmi za stavu postmoderny), ako aj
praktickom poli (režisér, dramaturg a scénický výtvarník festivalovo ocenených
predstavení Bajkamo bajku, Gusari, Duchovplná rozprávka, Pirati a Alica v zázračnej krajine). Robil aj predstavenia pre dospelých Murlin Murlo, Oni niotkuda,
Sex noci svätojánskej, Kolobežka, ktoré majú festivalový životopis.
Režisérom je množstva rozhlasových a televíznych projektov, tak pre deti (festivalové projekty: Bartolomej Kolumbus v Erdevíku, Naša škola, Stredosvedčania,
Ako rástol Igorko...) ako aj pre dospelých (festivalové projekty: Osud sálašov a sálašanov, Hold jedlám zašlých čias, Petrovská zabíjačka u Rybovičov, Sedliacka pec...).
Organizačne preferuje medzinárodné koprodukčné projekty na relácii Nový
Sad-Bratislava (Sterijino pozorije), Kragujevac-Martin (Joakim fest), Martin,
Bratislava-Báčsky Petrovec (Nová dráma, Petrovské dni divadelné). Témy štúdií
prezentovaných na rôznych snemovaniach (Praha, Bratislava, Martin, Kragujevac,
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Nový Sad) sa týkajú prevažne fenoménu menšinových-okrajových divadelných
produkcií, tak v detskom, ako aj v divadle pre dospelých (napríklad publikácia
Pátos národných prísah skúma smernice prvých divadelných profesionálov Dolnej
zeme v Rakúsko-Uhorsku v  období 1848-1918).
J. Čáni je nositeľ Ceny za vynikajúci prínos rozvoju a popularizácii divadla
pre deti vo Vojvodine.
(Zdroj: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, http:// www.slovackizavod.
org.rs)
Jano Čáni v Kovačici režíroval naasledovné divadelné predstavenia:
- v roku 1994 Kolobežka, Fransisco Arraball;
- v roku 1995 Sex noci svätojanskej, Woddy Alen;
- v roku 2003 Nože v sliepkach, David Harrower;
- v roku 2004 Hráči, Nikolaj Vasilievič Gogoľ;
- v roku 2009 Ženba, Nikolaj Vasilievič Gogoľ.

Kolobežka – 1994
Zľava: Miljan Matijević, Jaroslav Hriešik, Martin Zloch, Eva Hrková-Poliaková
a Ján Hriešik.
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Sex noci svätojanskej – 1995
Zľava: Miljan Matijević, Martin Zloch, Annamária Kňazovicová, Eva Poliaková, Zuzana
Vereská a Jaroslav Hriešik.

Nože v sliepkach – 2003
Danka Hriešiková a Miljan Matijević
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Hráči – 2004
Zľava: Martin Zloch, Ján Chrťan a Janko Hološ.

Ženba – 2009
Zľava: Pavel Kožík, Viera Sládečeková, Miroslav Sabo, Viktória Šifelová,
Zuzana Šipická a Ján Siroma.

166

Kolektívy a jednotlivci v kovačickom divadle ◆ Režiséri

Stanislav Sládeček
(1963)

S

tanislav Sládeček sa narodil 5. 12. 1963. roku v Báčskom Petrovci. Základnú
školu a prvé dve triedy strednej školy ukončil v Kovačici a ďalšie dve triedy
na gymnáziu Jána Kollára v B. Petrovci (matematický smer). Vyštudoval
filmovú a televíznu réžiu na FAMU v Prahe (1992).
V rokoch 1990 - 1992 urobil rad dokumentárnych a hraných TV filmov pre TV
Vojvodinu (cyklus dokumentov o súčasných slovenských maliaroch, dokument
o obyčajach vo Vojvodine), tiež videoklipy.
V období 1992 – 1998 režíroval nasledovné divadelné predstavenia v Jugoslávii
a Českej republike:
Městské divadlo Brno:
- Obchodník s deštěm - Richard Nash
- Mŕtve duše - Gogoľ-Bulgakov
Severomoravské divadlo Šumperk:
- Stylová cvičení - Raymond Queneau
- Vedlejší příznaky - Woody Allen
- Venušin chomout aneb Kudlánka v ringu - Claire Luckham
- Trosečníci - Slawomir Mrožek
Divadlo VHV Srbsko:
– Literárny večierok na texty Danila Harmsa alebo Prípad Jelizavety B - dramaturgia a scenár predstavenia (Kovačica);
- Mŕtve duše - Michail Bulgakov (Kovačica)
- V zákulisí - Michael Frayn (B. Petrovec)
Divadlo Marta Brno:
- Striptease - Slawomir Mrožek
V tom istom období režíruje dokumentárne a krátke hrané filmy v Českej
televízii: 20 epizód seriálu Bifé Sport, dokumenty Ozvěny chrámových kůrů , Zjizvené tváře měst, ďalej cyklus dokumentov o dobrom dizajne a niekoľko hudobných
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dokumentov. Ako pedagóg pôsobil na JAMU v Brne (1993-1998). Režíroval mnohé
TV reklamy: Hanácká kyselka, Fishermands Friend, Wallmark, Pojišťovna Morava,
Primeros, Tescoma, Banka Haná, Peugeot, Exim Tours...
V rokoch 1995 -1998 bol programovým riaditeľom a réžiserom niekoľkých
dokumentov v Genus TV a Tera TV Librec. Ako režiser seriálu Ulice na TV Nova
v Prahe pôsobí do roku 2007 a od 2008. roku až podnes je šéfrežisér toho istého
seriálu.
Roku 2014 pre Českú televíziu režíroval celovečerný film Správny dres.
Žije v Brne a Prahe.

Mŕtve duše – 1992
Stoja: Mária Čuvárová, Stanislav Sládeček, Zlatko Šifel, Goran Bobić, Jaroslav Dudáš,
Pavel Adam Ďuriš, Ján Šipický, Janko Hološ.
Sedia zľava: Blažena Pavlisová, Milka Halabrínyová, Elena Kotvášová, Zuzana Vereská,
Eleonóra Kerešová, Jaroslav Hriešik, Martin Zloch, Eva Taubertová,
Tomáš Hriešik-Máško, Zlatko Šimák.
Ležia zľava: Ivana Vereská, Annamária Kňazovicová, Eva Poliaková a Pavel Chrťan.

Stanislav Sládeček s kamermanom
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Fedor Popov
(1944)

F

edor Popov sa narodil 10. januára 1944 v Padine. Ukončil strednú technickú školu a Strojnícku fakultu v Belehrade. Ako herec 17 rokov (1962-1979)
pôsobil v Akademickom divadle Branka Krsmanovića a účinkoval vo vyše
400 predstavení. Po sedemnásťročnej hereckej skúsenosti sa venoval réžii. Bohaté
skúsenosti nadobudol vďaka spolupráci s mnohými známymi režisérmi tých čias
ako sú: Miroslav Belović, Vida Ognjenović, Slobodan-Boda Marković, Ljubiša
Ristić, Oliver Viktorović, Velja Mitrović, Vladimir Lazić, Primož Bebler a Aleksandar Đorđević v oblasti televízie a Puriša Đorđević a Darko Tatić v oblasti filmu, spolupracoval aj s Jerži Grotovskim v Poľsku, Mariom Ričićom v Taliansku
a Milanom Sládekom na Slovensku.
Fedor Popov svoju režisérsku dráhu začal v roku 1983 v Padine. Od začiatku
sa venoval prevažne slovenským ochotníckym divadlám v Padine, Kovačici, Erdevíku, Kulpíne a vo Vojlovici. V Padine v osemdesiatych rokoch zoskupil rozpadnutú divadelnú sekciu domu kultúry. Prvým predstavením, ktoré je zároveň
aj medzníkom v dejinách padinského divadla, bolo predstavenie Nikoletina Bursać
(1983). O tri roky neskoršie inscenovali predstavenie pod názvom Jánošík podľa
Vivaldiho a v roku 1988 predstavenie Drak. Nacvičil i predstavenie Plešivá speváčka
v roku 1989, vďaka ktorému sa padinský divadelný súbor po prvýkrát predstavil aj
obecenstvu v Slovenskej republike. Za posledných 25 rokov práca Fedora Popova
výrazne poznačila hereckú scénu Padiny a to adaptáciou, dramaturgiou, repertoárom, prekladom textov a výberom scénografií, kostýmov a hudby, prostredníctvom
ktorých padinské divadlo dosiahlo vrchol svojho pôsobenia.
Fedor Popov pôsobil aj v srbskom prostredí - v Pančeve, Kruščići a spolupracoval
aj s alternatívnymi scénami v Belehrade v Teátri Levo a v Akademickom divadle.
Padinčania sa s divadelnými predstaveniami Satiry I, Satiry II, Inštruktáž, Drak
a Emigranti predstavili aj na belehradských doskách.
Fedor Popov má za sebou vyše 56 predstavení, ktoré režíroval na vojvodinských
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a belehradských scénach, viac ako tridsať hereckých, divadelných a televíznych
stvárnení. Preložil 27 divadelných hier. Je nositeľom množstva ocenení ako aj
špeciálnych uznaní akými sú: Diplom Akademického divadla Branka Krsmanovića v Belehrade, ktorý získal pre kreatívny herecký výkon (1972), Októbrová
cena spolku KUS Belehrad za zásluhy v kultúrno-umeleckom ochotníctve (1978),
Plaketa Mata Milošević pre veľké kreatívne dosahy v Akademickom divadle (1997),
Memoriálna cena Zhromaždenia obce Stará Pazova Mr. Mirko Tatalović – Ćira,
ktorá sa udeľuje za hľadanie nových spôsobov v divadelnej réžii a pre príspevok k
rozvoju divadelného ochotníctva Vojvodiny, Plaketa Đorđe Damjanov – Đekša,
ktorú udeľuje Ústav pre kultúru Vojvodiny za výnimočné výsledky v ochotníckom divadle Vojvodiny, ako aj mnohé iné ceny a uznania, tak pre réžiu, kostými,
scénografiu a scénické pohyby.
(Zdroj: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, http:// www.slovackizavod.
org.rs)
Fedor Popov v Kovačici uviedol nasledovné divadelné predstavenia:
- v roku 1986 ako spoločný projekt Divadla VHV scény v Kovačici a Divadla
pri Dome kultúry Michala Babinku v Padine inscenovali hru Jánošík podľa Vivaldiho Ľubomíra Feldeka;
- v roku 1988 tiež ako spoločný projekt divadiel z Kovačice a Padiny režíroval
predstavenie Drak J. Švarca;
- v roku 1994 v Kovačici režíroval predstavenie Žobrácke dobrodužstvá podľa
Jána Soloviča;
- v roku 1999 režíroval Plešivú speváčku autora Eugena Jonesca;
- v roku 2000 v Kovačici režíroval divadlenú hru podľa českej rozprávky Dlhý,
Široký, Krátkozraký.
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Jánošík podľa Vivaldiho – 1986
Stoja zľava: Juraj Vašek, Viera Sládečeková, Lýdia Sirácka, Fedor Popov,
Janko Hološ, Ján Šipický.
Dolu zľava: Ján Bartoš, Tomáš Hriešik-Máško, Anna Kotvášová, Jaroslav Hriešik

Drak – 1988
Zľava : Miljan Matijević, Anamária Kňazovicová, Tomáš Hriešik-Máško, Eva Taubertová
a Jaroslav Hriešik.
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Žobrácke dobrodužstvá – 1995
Zľava stoja: Miljan Matijević, Anna Barnáková, Fedor Popov, Goran Bobić, Kvietoslava
Šifelová, Mária Kotvášová, Ján Babka.
Sedia : Ján Šifel, Martin Zloch, Jozef Benka, Eva Hrková – Poliaková,Ján Siroma a Mája
Hrčekova.

Plešivá speváčka -1999
Zľava : Jaroslav Hriešik, Ivana Vereská, Ján Chrťan a Mária Kotvášová.
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Martin Zloch
(1970 – 2006)

Eva Poliaková-Hrková

N

apriek peknému, slnečnému počasiu začiatok novembra v Kovačici bol
trúchlivý. Správa o Martinovej náhlej smrti ohromila nielen Kovačičanov,
ale i širšiu slovenskú verejnosť, lebo Martin bol svojou prácou všadeprítomný. Odišiel mladý, v plnej tvorivej sile, s mnohými započatými robotami.
Práve tie nám zostali ako svedectvá o jeho poslaní v našom prostredí, o jeho
neúnavností a pracovitostí v rôznych oblastiach národného života. Všetky jeho
záľuby pramenili z lásky k národnej minulosti a materinskej reči. Dobre poznal
dejiny svojej osady, cirkevné dejiny, kovačické nárečie... a najviac ľudí. S každým
sa vedel porozprávať, potešiť a najviac rozosmiať, hoci ani sám to veľa ráz nemal
ľahké.
Jeho všestrannosť začala ešte od malých nôh, keď ako žiak základnej školy
písal a začal hrávať divadlo. Debutoval ako trinásťročný chlapec v detskom predstavení. Vtedy sa po prvý raz do práce s deťmi chopil Tomáš Hriešik Máško, ktorý
mu natrvalo vštepil lásku k divadlu a zostal mu profesionálnym vzorom. I jemu
boli rozhlas a divadlo zázemím profesionálnej a ochotníckej činnosti. Koncom
osemdesiatych debutoval ako statista v predstavení Marat versus Sade a zostal
v hereckom kolektíve Divadla VHV neplných dvadsať rokov. V dlhej hereckej
kariére stvárnil mnohé postavy, spravidla komické, lebo bol veselou povahou a k
humoru mal blízko. Obecenstvo ho priam zbožňovalo a len sám jeho zjav, bez
prerieknutého slova, odmeňovalo potleskom. Režíroval tri divadelné predstavenia. Všetky (U Kanátov, Pytliakova žena a Cholera) boli s dedinskou tematikou
a výrazne sfarbené lokálnym koloritom. Lásku k slovenskej ľudovej tradícii naplno
vyjadroval aj vo výbere literárnych predlôh vlastných predstavení, ktoré upravil
a zdramatizoval.
Aj v literatúre východisko nachádzal v domácej literárnej tradícii. Písal poéziu
a prózu. Takmer desať rokov uplynulo od založenia Literárnej družiny Mateja
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Ambrózyho, ktorej bol zakladateľom a predsedom. Literárni snaživci z Kovačice
a Padiny vydávali vlastný časopis Klasy a vydali i zbierku básní roku 2002. Tu
sa sám vyjadril o tematike vlastnej poézie, že ho v duchu literárneho romantizmu
podnecujú ľúbostné a vlastenecké témy. Aktívne písal a uverejňoval v Klasoch
v poslednom desaťročí, kde vidno aj prekonanie vlastného poetického výrazu
a určitý presun do modernej poézie.
V kovačickom rozhlase a neskoršie i v televízii začal robiť na začiatku deväťdesiatych rokov ako novinár, hlásateľ a určitý čas i ako redaktor vysielaní programov
v slovenskej reči. Vysielaním Na modrej vlne sprevádzal poslucháčov nepretržite
viac ako desať rokov.
Bol aktívnym členom Matice slovenskej a v dvoch posledných mandátoch aj
podpredsedom MOMS. Smrť ho prerušila v príprave osláv 10. výročia založenia
literárnej družiny, vydania publikácie o kňazovi a poetovi M. Ambrózymu a storočnice Kovačického procesu.
Vo verejnom kultúrnom živote rodnej Kovačice bol všeprítomný. Mal rád
svoje rodisko, materinskú reč, folklór a slovenskú tradíciu. Z toho vyplýva i jeho
záujem o národopis a etnografiu.
Do Zborníka prác pri dvestoročnici mesta prispel prácou na tému Výročný
cyklus zvykov a obradov, režíroval dokumentárny film v produkcii lokálnej televízie Vianoce v Kovačici a chystal ďalší o obliekaní mladej nevesty pred sobášom.
Pri príležitosti osláv dvojstého založenia Kovačice režíroval program o príchode
Slovákov, naposledy režíroval ukážku kovačickej svadby pri príležitosti otvorenia
výstavy slovenských svadobných krojov...
Smrť ho prerušila v príprave ďalších projektov, najmä storočnice Kovačického
procesu, osláv desiateho výročia básnickej družiny, nakrúcania dokumentárneho
filmu z oblasti etnografie... Mal ešte mnohé plány pred sebou a bol z tých, čo započatú robotu dotiahnu do konca. Tentoraz ju ponechal na ukončenie nám. Česť
jeho pamiatke.
Poznámka: Nekrológ bol uverejnený v Rovine roku 2006, č. 11-12.
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Ženský zákon – 1988
Zľava: Anna Krasková, Tomáš Hriešik-Máško, Martin Zloch, Zlatko Šifel, Jozef Benka,
Radmila Milosavljevićová, Jaroslav Hriešik.
Sedia: Zuzana Šipická, Pavel Matúch, Viera Sládečeková a Annamária Kňazovicová

Náš pán minister – 1992
Martin Zloch a Jaroslav Poliak
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Pytliakova žena – 1996
Stoja zľava: Janko Siroma, Janko Straka, Ján Siroma, Jozef Benka.
Sedia: Anna Krasková, Zuzana Vereská, Martin Zloch, Lýdia Mravíková
a Viera Sládečeková

Skeč
Martin Zloch a Janko Straka
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Miljan Matijević a jeho
kariéra
(1962 – 2010)
Jozef Šifel ml.

N

ejednému divákovi je známa divadelná hra Jožko Púčik a jeho kariéra,
ktorá sa inscenovala aj na našich javiskách. Miljan Matijevič a jeho kariéra asi nemá nič spoločného s touto satirou popredného slovenského
dramatika Ivana Stodolu.
Ale s divadlom hej!
Kariéra tohto divadelného ochotníka, herca a v poslednom čase debutanta
režiséra Kovačickej scény ochotníckeho Divadla VHV, sa predsa neuskutočnila
na Kvetnú nedeľu roku 2006. Začaté v dávnom roku, ešte v krátkych nohavičkách,
tam niekde v druhej triede základnej školy, rástlo a zväčšovalo sa, mohutnelo.
Neznáme je však, kedy to konečne vyvrcholí.
Nasledujúce riadky príspevku sú mojím prvým pokusom — skicou pre portrét jedného vynikajúceho a dlhoročného ochotníka a zároveň svojráznym činom
povoliť opraty spomienkam takéhoto druhu. Je to príjemné, skutkom i ťažké.
V Miljanovom prípade sa potvrdilo oboje.
Úvodom nášho dlhšieho posedenia tvár mu zažiarila, keď pohotovo povedal,
že na javisko prvýkrát vykročil roku 1971, ako 9-ročný žiačik druhého ročníka
základnej školy v Kovačici. Pán učiteľ Ján Šifel, ako prvá pomocná ruka režiséra
Miću Vasiljevića, nacvičil detskú divadelnú hru Čin-čin, v ktorej Miljan obsadil
úlohu vrabca. Vraj podľa jeho vtedajšej povahy táto úloha mu osobne dobre sadla.
Keď mu tak žiacke nezbedníctva nepostačovali, Miljan sa bavil športom,
kde si zvlášť pripomína stolný tenis. O niečo pozdejšie berie účasť na súťaženiach
recitátorov a pekne i kreslil.
„Moja prvá pani učiteľka Marta Cicková si všimla, že ma kresba zvlášť láka.

100 rokov divadla v Kovačici

177

Matka Mária (rodená Petrášová) nemala výtvarné vlohy a i otcova Dušanova kresba
koňa sa podobala skôr nejakému inému zvieraťu, takže ani podnes neviem, kto
mi tie gény dal do vena. Keď však ide o divadlo, je to isté, lebo matka svojho času,
tiež ako žiačka, hrávala v divadle.”
Prvá chutná kávička prišla ozaj vhod umožňujúc môjmu spolubesedníkovi, aby
si pospomínal na herecké výkony v základnej škole. Zapisujem ich: roku 1974 O troch
krásach sveta, neskoršie Keď bol medveď kráľom Ladislava Luknára a Guľkári Radeho
Pavelkića. Za predstavenie Keď bol medveď kráľom v réžii Jána Šifela divadelná odbočka
Základnej školy Mladých pokolení získala prvú cenu umeleckej poroty na Májových
hrách v Bečeji. Miljan Matijević získal diplom umeleckej poroty a Ivan Babka diplom
detskej poroty. Účinkovali ešte žiaci divadelníci: Ján Babka, Violeta Mikleová, Zuzana
Labátová a Vladimír Dudáš.
Mihajlo Vasiljević s Jánom Šifelom spolupracovali aj pri Guľkároch. Predlohu
podali moderne, vtedy pre kovačické prostredie nezvyčajne a deti sa na základe
poviedok a učiva prispôsobili svojim hrdinom. Týmto divadlom sa mladí kovačickí
herci predstavili divákom i v Petrovci, na slovenskej prehliadke detských divadiel
v Starej Pazove a v Bečeji na pokrajinskej prehliadke, kde zasa obsadili prvé miesto.
Herci Miloslav Jonáš a Miljan Matijevič boli odmenení. Televíznu inscenáciu hry
videli diváci v celej Juhoslávii.
Roku 1977 dvojica Vasiljević - Šifel pripravila možno vrcholné predstavenie.
Ide o predlohu Ladislava Luknára Petrov fantastický večer. Zapojených bolo vyše 50
priamych účastníkov, medzi ktorými i Miljan mal zvláštnu rolu. Týmto tretíkrát
v poradí boli najlepší v Bečeji a Novosadská televízia nakrútila divadlo a zaradila ho
do svojho programu.
Pekne to niekto vyslovil - spomienky sú jediný raj, z ktorého nás nemôžu vyhnať.
Miljan ich má neúrekom a všetky sú osobitnej váhy.
„Je to ozaj nezabudnuteľné. Námahy učenia textu a tých na tisíce cvičení pred
premiérou zmiznú hneď, keď sa opona zdvihne a potom zostáva ten krásny zážitok,
ten pocit nadšenia, že hráš divadlo, že ti diváci tlieskajú... že si tam niekde hore,
vo vesmíre.”
Zakončením základnej školy Miljan sa zapísal do prvého ročníka vtedajšieho
stredného usmerneného vzdelávania. Potom si zvolil stavebníctvo, vysoké stavby. To
vraj preto, že to mal rád a dobre kreslil. Zámer mu bol pozdejšie zapísať sa na architektúru. Z rôznych dôvodov plány už na začiatku stroskotali. Roku 1983 sa zapisuje
na Lesnícku fakultu, ale ušlo sa mu iba z toho prvého ročníka. Nešlo mu to alebo
na to nemal vlohy. Ďalšie tri roky cez plecia prehodil všelijakú prácu. S úsmevom mi
pripomína, že sa mu v tom čase podarilo zdolať i remeslo optika, ale tiež nadobudnúť
i hodne mozôľ v práci pri murároch.
Asi osobitnú kapitolu musel by som venovať posledným 25-im rokom divadelného angažovania sa Miljana Matijevića. S rokom 1980 sa zrodila mládežnícka scéna
vedená Tomášom Hriešikom-Máškom. Debutovali s Katajevovou Kvadratúrou kruhu.
Zjavila sa tu nová generácia hercov, do ktorej patria v prvom rade Anna Tomanová
(Makanová), Juraj Vašek, Jaroslav Hriešik, Štefan Žolnaj, Adam Paluška, Ján Šipický
a Miljan Matijević.
Na XII. Prehliadke slovenských ochotníckych divadiel v Starej Pazove predsta178
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venie Malomeštiakova svadba od Bertolta Brechta v réžii Tomáša Hriešika zhodnotili
ako najlepšie režírované. Vystúpili: Mária Jonášová-Kotvášová, Pavel Kožík, Miljan
Matijević, Štefan Žolnaj, Kveta Šifelová, Viera Sládečeková, Jaroslav Poliak, Martin
Strakúšek a Želimír Bartoš.
„Od Máška som prebral to veľké NAJ v divadle. To pohodlie nacvičovania
a podávania skvelého hereckého výkonu. Osobitnou charizmou vedel do divadla
prilákať nielen mladého talentovaného človeka, ale i publikum. Pravda, vedel i nadávať a do hádky často chýbal iba kúsok, tiež ešte jeden účastník, čomu sme sa zvlášť
vyhýbali. Bol ozrutánskym dobrákom a predobrým priateľom. Neraz si zažartoval so
mnou takto: - Ty, Crnogorčina jedna! (pripomínajúc mi moje priezvisko, čo vlastne
s Čiernohorcom nemá nič spoločné. Otec mi je vlastne Srbom.) Mňa mal zvlášť rád,
ale to nebolo výnimkou, aby so mnou ako hercom osobitne pracoval alebo ma dával
do popredia. Robili sme vždy spoločne.”
Dňa 3. marca 1984 kovačická scéna mala premiéru hry Literárny večierok na texty
Danila Harmsa alebo Prípad Jelizavety B. Bolo to najúspešnejšie predstavenie slovenských divadelných ochotníkov v polovici osemdesiatych rokov minulého storočia.
Našlo sa na repertoári belehradského BRAMS-u, Festivalu v Knjaževci, Festivalu
ochotníckych divadiel Juhoslávie v Trebinji, v Splite, Tjentišti...
V rokoch, ktoré nasledovali, Miljan ako herec nadobúda skúsenosti, čo vidno aj
na divadelnom výkone. Uskutočňujú zájazdy do Splitu, Mostaru, Skopje, Trebinja,
Knjaževca, Belehradu, Kuly, Kikindy, Pančeva... Cestujú za hranice: do Bratislavy,
Martina, na Detvu...
„Jaro Hriešik a ja často sme Máškovi robievali kadejaké podfuky. V Malomeštiackej svadbe mali sme na javisku jesť pečenú rybu. Kedže sme pred predstavením
dostali chuť na ňu, tak sa na javisko dostala iba kostra. Ďakujúc Máškovi diváci si to
ani nevšimli.”
Miljan nemá presne zaevidované, kedy a v ktorom predstavení za toto štvrťstoročie účinkoval. S fotkami je tiež chudobný, vraj všetko je to v dokumentácii divadla.
Konečne zverejnené je to už mnohokrát a ako by sa vyhýbal napočitovaniu uznaní,
ktoré sa mu dostali. Mimochodom mi zdôrazňuje jednu ľudskú múdrosť: Vzdelaný
je ten, kto vie, kde nájsť to, čo nevie.
Poprehŕňal som sa v knihách, píšucich o ochotníckej činnosti v Kovačici a jednoducho prepisujem údaje:
„Roku 1990 Miljan spolu s Máriou Kotvášovou zahryzol i do réžie v predstavení
Súdruhovia je možné, že podľa J. Kesera. I keď sa v Kovačici premiéry nedožili, vystupovali s ním na Prehliadke SODV v Petrovci. Tu sa im dostala cena za javiskovú reč
a predstavenie ešte videli v Starej Pazove a v novosadskom Šafáriku. O rok pozdejšie
Miljan berie účasť až v dvoch predstaveniach. Nacvičili Mŕtve duše podľa Bulgakova
a Náš pán minister Ivana Stodolu. Za stvárnenie postavy Jeana v predstavení Náš pán
minister Miljanovi udelili osobitné uznanie na Prehliadke SODV.”
Po tragickej smrti Tomáša Hriešika roku 1993 prestávky v divadelnom ochotníctve Kovačice nebolo. Režisér Ján Makan ml. dôveroval Miljanovi a zveril mu úlohu
v predstavení Hra tmavej hviezdy podľa N. Erdmana. V roku 1994 snáď virtuózne
Miljan zahral v predstavení španielskeho autora F. Arraballa Kolobežka. Na Festivale
malých a experimentálnych scén Srbska Miljan Matijević bol vyhlásený za najlep100 rokov divadla v Kovačici
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šieho herca. Nasledovali úlohy
v ďalších predstaveniach: Sex noci
svätojánskej (cena za najlepšiu
mužskú postavu), Jánošík podľa Vivaldiho, V krkavčej klietke
(Scénická žatva v Martine roku
1997) B. Nušića, Malá balkánska
pornografia podľa M. Grgića,
Dlhý, Široký, Krátkozraký podľa
českej ľudovej rozprávky (cena
za najlepšiu postavu) a v roku
2002 Zatýkanie - V krkavčej klietke 2 podľa S. Mrožeka.
Miljan s matkou Máriou
„Nijaký človek nie je taký
hlúpy, aby nedosiahol úspech
aspoň v jednej veci - ak je vytrvalý, - je pekný výrok Leonarda Da Vinciho. Ja som asi
zvláštne vytrvalý, keď som to toľké roky zdolával. Teší ma, že jesto ešte hodne takých,
zvlášť mladých, ktorí prejavujú záujem o divadlo.“
Roky sa míňali. Štyridsiatka je už preč, ale Miljan sa nevzdáva, nešetrí. Mal čas
i na účasť v prvej inscenácii Slovenského vojvodinského divadla Zuzka Turanová,
ako i na režírovanie Mrožekových Stroskotancov, s ktorými zatiaľ mali 11 vystúpení.
Diaľkové študuje a ak mu to dobre dopadne, v nasledujúcom roku si pred žiakov
na základnej škole v Debeljači zastane už ako profesor. Chystá sa na vodičskú skúšku,
ale občas si zabehne na rybačku pri Tamiši. To mu je vraj „mentálna hygiena“. Svoju
záľubu v kreslení vyjadril desiatkami prekrásnych obrazov, ktoré lákajú pohľady zo
stien jeho obývačky. Je veľká škoda, že sa tieto ešte nedostali do verejnosti.
„Nie, vôbec seba nešetrím. Tiež mi to neprekáža v každodennom živote. Som
ako všetci ostatní...“
Miljan vzal cigaretu a zamĺkol. Sú aj také city, ktoré sa nedajú vyjadriť inak, len
mlčaním...
Poznámka: Portrét Miljana Matijevića (9. 11. 1962 – 1. 8. 2010) preberáme z Roviny, 2006, č. 4, s. 12-14.

Veselý výstup ( Miljan sedí) r. 1980
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Guľkári – 1976
Zľava: ?, Miljan Matijević, Andrej Privratský, Miloslav Jonáš, Ján Šifel

Mara vs Sad – 1987
Želimír Bartoš, Miljan Matijević a Martin Dudáš
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Ja a divadlo
Danka Hriešiková
(1981)

N

arodila som sa v jednu októbrovú stredu roku 1981 mame Alžbete, otcovi
Tomášovi a bratovi Danielovi. Vyrástla som v Kovačici, ktorá v 80. rokoch
mala bohatú ponuku kultúrnych dianí a keďže rodičia boli aktívne zapojení do ochotníckej činnosti v dome kultúry v Kovačici (mama Alžbeta písala
hudobné skladby pre detské festivaly a pôsobila aj ako choreografka a otec Tomáš
bol v Divadle VHV hercom a režisérom ) vychovávali ma tak, aby som svojím
talentom (ak mi ho Pán Boh dal) prispievala k zveľaďovaniu kultúrnych dianí
v prostredí , v ktorom žijem. Keďže sudičky v tú oktobrovú stredu boli štedré,
talentu nechýbalo - zapojila som sa do ochotníckeho života mojej dediny. Najprv
spevom, potom tancom a nakoniec aj aktivitou v divadle.
Prvé predstavenie, v ktorom som už hrala ako žiačka, bola inscenácia hry
Pre lásku sú potrební dvaja podľa textu Sen noci svätojanskej W. Shakespeara a tým
sa všetko začalo. Pocítila som divnú energiu, ktorá ma priam hnala prečítať nový
text, preštudovať nové postavy, zastáť si na zaprášené divadelné dosky v chladnej
divadelnej sieni (keďže sa divadlá robili hlavne v zimnom období) a povedať niečo
také očarujúce a múdre, že obecenstvo zostane v nemom úžase, a potom zaznie
búrlivý potlesk.... No, obecenstvo mojím hereckým výkonom bolo raz viacej
a niekedy menej ohromené. Ale snažila som sa! A vďaka vytrvalosti stala som
sa asistentkou réžie Jánovi Makanovi, Jánovi Čánimu, Miljanovi Matijevićovi.
Hrala som i v predstaveniach Fedora Popova a Jána Čániho a v iných predstaveniach som bola šepkárkou či inšpicientkou.
Štúdio hereckej tvorby mi umožnilo učiť sa od najlepších slovenských režisérov,
hercov a pedagógov, ktorých v Srbsku máme. Roku 2005 som dostala lákavú ponuku
zahrať si s Miroslavom Fábrym, Jánom Žolnajom a Annou Chrťanovou - Leskovac
v predstavení Klinč, ktoré režíroval Ján Makan vo vtedy ešte mladučkom a svieže
založenom Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci. Od vtedy som
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hrala v niekoľkých predstaveniach Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom
Petrovci a to okrem predstavenia Klinč ešte aj v inscenáciách Ruzzante na ceste,
Sklenení zverinec, Literárne posedenie s CH. B. a Nebojsa.
Mojím režisérskym debutom bolo predstavenie Popoluška, v ktorom hrali
neskúsení, ale talentovaní žiaci kovačického gymnázia. Možno sa to trochu zo
začiatku podobalo na citát Augusta Strindberga: „Divadlo je podivuhodná vec.
Režisér nechápe, čo chce autor, herci nerozumejú, čo chce režisér a diváci nevedia,
čo sa na javisku deje“. Ale podarilo sa. Boli i ceny: cena za réžiu a ceny za herecké
výkony.
Po pozitívnych kritikách v roku 2007 som s tým istým hereckým tímom režírovala predstavenie Morská soľ. Získané ocenenia: cena za najlepšiu ochotnícku
réžiu, herecké ceny a mnohé iné ceny. Roku 2008 som podpísala réžiu predstavenia
Pohreb. Získali sme cenu za kolektívnu hru.
Najradšej si spomínam na predstavenie Rodinné príbehy, v ktorom hrali
mladí herci, tiež žiaci kovačického gymnázia. Štyria multitalentovaní mladí ľudia
vynikajúco zahrali moju víziu predlohy. Možno sama Tália pridala ruky k dielu,
keďže predstavenie bolo ocenené na výbornú. Dostala sa nám cena za réžiu a ceny
za herecké výkony, ale pre kovačické divadlo najdôležitejšia je asi cena Divadelný
vavrín 2010. Posledné divadlo, ktoré som režírovala pre Divadlo VHV scénu v Kovačici bolo 5chlapcov.si. Výsledok: tiež cena za réžiu a herecké výkony.
Výsledok vynikajúcej spolupráce s divadelnou odbočkou Základnej školy
Mladých pokolení v Kovačici je niekoľko detských predstavení, ktoré dosiahli
pozoruhodné úspechy.
Žijem a pracujem v Kovačici. Už bezmála 25 rokov s veľkým záujmom sledujem každú divadelnú premiéru kovačického divadla a po nej už sa teším na tú
nasledovnú....

Popoluška – 2006
Zľava hore: Ivana Čapová, Viera Kišová, Mária Hekeľová, Jarmila Šipická
Sedia: Jaroslava Hriešiková, Lea Sabová, Zdena Kŕčová
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Morská soľ – 2007
Zľava: Danka Hriešiková, Jaroslava Hriešiková, Vladimír Vestek,
Milan Cicka, Ivana Čapová

Pohreb – 2008
Miljan Matijević a Ján Chrťan
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Rodinné príbehy – 2010
Denisa Gáliková, Danka Svetlíková a Ján Chrťan

5chlapcov.si. – 2011
Danka Svetlíková, Anna Petríková, Alexandra Poliaková, Mária Michaela Labátová,
Denisa Gáliková a režisérka Danka Hriešiková
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Milenko Pavlov
(1950)

Anna Zlochová

Z

námy srbský herec a režisér Milenko Pavlov sa narodil 8. apríla roku 1950
v Srbskej Crnji v rodine, ktorá mu od malých nôh vštepovala lásku k divadelnému umeniu. Prvé kroky na dosky, ktoré znamenajú svet urobil už
v základnej škole, čo v značnej miere vplývalo na jeho budúce životné povolanie.
Najprv skončil Dramatické štúdio v Zreňanine a neskôr sa zapísal na Fakultu dramatických umení v Belehrade, kde študoval réžiu a skončil divadelnú organizáciu.
Je členom Národného divadla v Belehrade. Žije v idylickom prostredí na okraji
Pančeva, pracuje hlavne v Belehrade.
Svoj herecký a režijný talent vyskúšal tak v divadle, ako i v televízii a vo filme.
Vždy však uprednostňuje prvú lásku, ktorá pretrváva dodnes. Lásku k divadelnému umeniu. „Divadlo milujem nadovšetko“ - povedal pri jednej príležitosti pán
Pavlov. – „Neprejde deň, aby som nerozmýšľal o herectve, réžii, dramaturgii...a
ako v tom svete divadla zošľachtiť dnešného človeka, ktorý je nekonečne vzdialený
od všeobecnej kultúry a umenia vôbec.“
Ako herec Milenko Pavlov debutoval roku 1979 v TV seriáli Rozprávky Radoja
Domanovića, po čom nasledovali ďalšie úspešné herecké miniatúry v televízii a v
srbskej kinematografii. On je typický školský príklad správne pochopeného výroku
Stanislavského, ktorý povedal, že “neexistujú malé úlohy, iba malí herci.“ Televízne
publikum si ho však najviac obľúbilo a pamätá si ho po efektne odohranej úlohe Radojicu Ilića v jednom z najpopulárnejších srbských seriálov Šťastní ľudia (1993-1996).
Najviac hereckých angažmánov Pavlov mal v jednotlivých divadlách, kde
doteraz stvárnil nespočetne mnoho postáv. V Národnom divadle v Belehrade divadelné publikum už roky oduševňuje serióznymi rolami v staronových divadelných
predstaveniach Kováči, Srbská trilógia, Matka hrdinka a jej deti, Kir Janja a Národný
poslanec. Tiež má niekoľko predstavení vo vlastnej produkcii, ktoré toho času hrá
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v Akadémii 28. Jedno z úspešnejších je aj známa komédia, duo dráma Len nech vieš
ako veľmi ťa milujem.
Osobitná stať v životopise Milenka Pavlova určite by patrila režijnej tvorbe.
Začiatky siahajú do ďalekej minulosti, keď v Zreňanine založil Dramatickú dielňu
Centrum. Už jeho režijná prvotina predstavenie Štylistické cvičenia autora Rejmona
Kenoa ukázala, že ide o osobnosť, ktorú s plným právom môžeme pomenovať talentovaný režisér. Po prvých úspechoch čoskoro ho ako režiséra oslovilo Národné
divadlo Tošu Jovanovića v Zreňanine, Vršacké divadlo Sterija, mesto Ub, početné
belehradské divadlá ako aj Divadlo VHV scéna v Kovačici, kde tamojší herecký tím
viedol dve divadelné sezóny.
Roku 2012 v Kovačici Milenko Pavlov režíroval Falošné jednanie z pera autora
Stevana Vasića a 2013. roku si zvolil divadelné predstavenie Ženba a vydaj autora
Jovana Steriju Popovića. O skúsenosti s kovačickými hercami a  dojmoch z tohto
prostredia poznamenal: „Veľkou novinkou a zároveň i vzrušením bolo pre mňa
režírovať v jazyku, ktorý je nie môj materinský. V tamojšom divadle som stretol
veľkých nadšencov divadla, ktorí majú jemný cit pre scénickú hru. Nepatrné obavy
späté s novými hercami, prostredím, iným jazykom sa rozplynuli už po prvej skúške.
Rovnaké záujmy a predovšetkým obojstranná láska k divadlu ešte raz dokázala, že
je divadlo, ako i každé iné umenie, univerzálne. Z Kovačice som si odniesol radosť
z hry a veľkú inšpiráciu pre ďalšiu prácu.“
Počas dlhodobej hereckej a režijnej tvorby Milenko Pavlov získal početné uznania doma i v zahraničí. Prvé roky nového milénia tomuto hercovi priniesli bohatú
žatvu tých najdôležitejších ocenení.
Na Všeslovanskom festivale v Moskve získal Zlatého rytiera za komédiu – duo
drámu Len nech vieš ako veľmi ťa milujem, cena za najlepšiu monodrámu dostala
sa mu do rúk na festivale v Sarajeve a na Festivale balkánskej komédie v Albánsku
sa stal najlepším komikom roka. Celkom na záver spomenieme aj jedno z jeho
najmilších ocenení - odmenu Radoje Domanović za pestovanie satiry, ktorú mu
udelilo Združenie spisovateľov Srbska.

Skúška Falošné jednanie – 2012
Zľava: Milenko Pavlov, Jaroslav Dudáš a Miloslav Jonáš
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Falošné jednanie – 2012
Zľava: Zuzana Šipická, Jaroslav Dudáš, Miloslav Jonáš a Anička Chalupová.

Ženba a vydaj – 2013
Zľava: Zuzana Šipická a Viera Sládečeková

Osobnosti

Osobnosti kovačického
divadla
Ján Jonáš

O

d svojich začiatkov divadlo bolo nielen otázkou kultúry, ale i otázkou
národného bytia a národnej svojbytnosti. A divadelníci boli tými nositeľmi tak národného slovenského povedomia, ako aj celkových kultúrnych
dianí v osade. Práve preto osobitné miesto v dejinách kovačického divadla patrí
jednotlivcom, ktorí sa pričinili o jeho osud. Sú to osobnosti, ktoré svojou prácou
v spoločnosti vynikali a svojou činnosťou sa zapísali do dejín kovačického divadla
a kultúry vôbec. V našom divadelníctve sme mali hodne všestranných, obetavých
a zaslúžilých osobností. Tu nemyslím len na hercov, ktorí stvárňovali postavy Urbánka, Hurbana, Shakespeara, Gogoľa, Nušića, postavy zo staroveku, stredoveku,
novoveku... K tým nezištným ľuďom patria aj režiséri, kostýmografi, osvetľovači,
scénografi, zvukári, inšpicienti, maskéri, šepkári a mnohí iní náruživí zanietenci,
podporovatelia a mecéni divadla. Slovom - divadelníci. Skromní, obetaví, nesebeckí.
Mnohí z nich našli svoj domov, svoju druhú rodinu práve v divadle. Rozdávajúc
krásu divadla žili tvorivým životom, aj keď to bol niekedy život plný odriekania.
Boli to opravdiví divadelní rytieri. Verne a odovzdane sa oddávali divadelnému
svetu a všetci obetovali divadlu kus svojho života. No, stálo to za to. Nechali nám
vzácne divadelné dedičstvo. Žiaľ, dnes si na niektorých spomíname viac, na niektorých menej. Každému z nich patrí veľký obdiv, hlboká úcta a vďaka, lebo všetci
patria do vznešenej kovačickej divadelnej rodiny. Tu sa pokúsime oprášiť spomienky
na niektorých z nich.

Elena (Bellová) Karlovská (1876 – 1965)
Mnohé diania v spoločenskom živote a v živote cirkvi z konca 19. a začiatkom
20. storočia sa viažu k priezvisku Karlovský. Elena Karlovská takmer celý svoj život
venovala dedine, v ktorej žila a v ktorej spolu s manželom Ďurom Karlovským
(1857-1920, kovačickým učiteľom od roku 1875), doslova delila všetko, aj to dobré,
aj to zlé.
Elena Karlovská si písala Denník (1941-1943), písala rozprávky, novely a kratšie
divadelné hry (1931). Už ako malé dievča hrala divadlo, tiež hrala na klavíri, bola
recitátorkou, vedela rozprávať aj po maďarsky a po nemecky. Napísala divadelnú
hru Pytačky, ktorú hral Ženský spolok roku 1929 a hru Kovačická svadba, ktorú
hrali v Československom dome v Belehrade (1932). V tejto hre Karlovská bola
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hlavnou herečkou, ale i režisérkou. Bola
aktívna v Ženskom spolku, ba čo viac
jeho zakladateľkou a roku 1931 sa stáva
jeho predsedníčkou. Bola i poslankyňou
na zväzovej úrovni ženských spolkov,
hlavnou iniciátorkou a organizátorkou akcie Ochrana pre naše dievčatá
v Belehrade (1932). V tom období bola
aktívnou účastníčkou na programoch
v Československom dome v Belehrade.
Snažila sa za každú cenu udržať a rozprúdiť spolkový život a predovšetkým
pozdvihnúť na vyššiu úroveň divadelníctvo v Kovačici. Ako predsedníčka
Ženského spolku (24.10.1931) vo svojom
úvodnom prejave okrem iného povedala: „Úspech človeka záleží v práci.
Človeče, pričiň sa a Boh ti požehná. Kto
Manželia Ďuro a Elena Karlovská z roku
pracuje nenájde času na počúvania, ale
1914
naopak dúfa v Boha a v jeho srdci niet
miesta pre zúfanie. Nuž ženy slovenské,
vzmožme sa, uskutočnime tú myšlienku, tú túžbu nezaostat’ za druhými a v rade
so vzdelanými národmi kráčať. Udrž sa na povrchu, čo by ako bolo, netráp sa, že
príde niečo, zachytíš sa, len odvaha, dobrá vôľa, jasná myseľ, chuť do práce, nech
že ťa to neopúšťa, zase všetko skvitne, zjasá, podesíš sa.”

Mária Tóthová (1875 – 1951)
Mária Tóthová (nar. Parasková) sa narodila v Kovačici a zomrela vo Vojlovici.
Nemala odborné vzdelanie. Navštevovala Penzionát pre výchovu dievčat v Pančeve. Písala historické a dedinské poviedky a národopisné texty zo života starej
Kovačice, ktoré uverejňovala v Našom živote (1934-1937). V roku 1937 napísala
divadelnú hru Páračky.

Andrej Boboš (1877 – 1955)
Andrej Boboš už ako mladík (narodil sa v Petrovci) nadobudol národné
povedomie a odborné znalosti z obchodníctva. Do Kovačice prišiel ako prvý slovenský obchodník 1902. alebo 1903. roku. S prvou manželkou mal dve deti: dcéru
Boženu narodenú roku 1906, ktorá sa vydala za Andreja Miháľa (hrala v operete
Pekná nová maľovaná kolíska roku 1925) a syna Vladimíra (1906-1978), ktorý bol
úradníkom v Šídskej banke (tiež hral hlavnú úlohu v operete Pekná nová maľovaná
kolíska roku 1925). Výtvarné nadanie zdedil po otcovi. Je jeden zo zakladateľov
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Rodina Bobošová.
Stoja zľava: Vlado Boboš ml., Teodor Martinec, Martincová (nar. Bobošová), Ondrej
Boboš, manželka O. Boboša, Ivan Boboš, Katarína Bobošová (Valihorová, Ivanova
manželka), Michal Kocka (brat K. Valihorovej).
Sedia zľava: Vladimír Boboš, Henrieta Bobošová (Čefeľová), Anna Bobošová (Karlovská),
Andrej Boboš, Božena Miháľová (nar. Bobošová) a Andrej Miháľ.

výtvarného krúžku Pokrok. Stál pri zrode kovačickej galérie. 1947. roku podúčal
maliarov Sokola, Palušku a Bíreša. Prvýkrát vystavoval 1951. roku. Mal iba jednu
samostatnú výstavu a to roku 1960 na Ozrene. V 70. rokoch kreslil veľké plagáty
pre filmy (ako dnešné bilboardy), ktoré potom boli vyvesené v predsieni domu
kultúry pred ich premietaním. Napríklad plagát pre film Odviate vetrom mal
rozlohu okolo 2x1 m.
V druhom manželstve s Annou Karlovskou A. Boboš mal dvoch synov: Ondreja
narodeného roku 1916, obchodníka a úradníka v obchodnom družstve Budúcnosť
a syna Ivana narodeného roku 1918, ktorý v septembri 1944 odišiel k partizánom.
Bol zakladateľom XIV. VÚB, neskoršie bol náčelníkom pri štábe 51. divízie.
Andrej Boboš bol všade tam, kde bolo treba priložiť ruku k dielu, kde bolo treba
len dávať a obetovať sa. Hlásil sa vždy k svojmu národu. Mal bohatú knižnicu a v
nej najviac slovenských kníh. Prejavoval veľký záujem o slovenský kultúrny život.
Veľa toho dobrého vykonal v upevňovaní národného povedomia a v šírení osvety.
Pre národnú činnosť pred 1. sv. vojnou musel neraz znášať nevôľu maďarských
mocipánov. Spolu s manželkou sa zúčastnili aj v známom Kovačickom procese.
Manželka bola aj zatknutá a v žalári strávila 1,5 roka. Bol aj správcom Kovačickej
sedliackej banky, ktorá bola veľkým slovenským ústavom v Banáte. Roku 1931
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táto banka sa spojila s Československou bankou v Záhrebe. Pravdepodobne bol
správcom filiálky v Kovačici. V priestoroch banky divadelníci neraz skúšali svoje
divadlá. Spolupracoval s farárom Jánom Čaplovičom a advokátom Jánom Petrikovichom. Bol aktívny aj v kovačickom sirotinci. Je jeden zo zakladateľov Matice
slovenskej, pravidelne a sústavne finančne podporoval Maticu a iné spolky. Aj pri
realizácii divadelných predstavení v Kovačici, okrem vstupného, vždy poskytol aj
finančnú pomoc. Tak 22. 09. 1920. daroval 40 din., čo na tie časy bolo veľmi veľa.
Bol zakladateľom Pokroku. Pred 1. sv. vojnou vydával pohľadnice Kovačice. Zúčastnil sa pamätného zhromaždenia 25.11.1918. v Novom Sade, keď sa rozhodovalo
o pripojení Vojvodiny ku Kráľovstvu SCHS. Bol opravdivým vzorom pre Slovákov,
ktorý nikdy nepracoval len pre seba a pre svoju rodinu, ale vždy mal na zreteli
aj povinnosť voči svojej obci, cirkvi a voči celej slovenskej menšine v Juhoslávii.

Andrej Miháľ (1896 – 1970)
Andrej Miháľ sa narodil 3. 12. 1896 v Kysáči
a zomrel v Kovačici. Jeho učiteľom bol Vladimír
Mičátek, ktorý vo veľkej miere ovplynil jeho vzdelávanie. V Sarvaši zakončil učiteľskú školu. Do Kovačice
za učiteľa prišiel 1919. roku. Bol jeden z dobrovoľníkov
(z Kovačice boli vtedy i ďalší dobrovoľníci: Michal
Toman, Martin Krasko st., Michal Veselý, Juraj
Torňoš, Dr. Veselinović, Michal Gages - Masni),
ktorí sa z ruského frontu loďami preplavili do Solúna
a zúčastnili sa záverečných bojov pri oslobodení
Srbska. Keď Andrej Miháľ prvýkrát prichádzal
do Kovačice (01. 5. 1919) stretol sa s Dr. Jankom
Bulíkom, vtedajším podnotárom okresu a ten ho
svojím záprahom previezol do Kovačice. Hovorilo
Andrej Miháľ, národovec,
sa, že v ten deň, keď prichádzal do Kovačice, pršalo
herec a režisér
ako z krhly a taký istý silný dážď sa lial i vtedy (na
pohrebe), keď z nej navždy odchádzal.
„To bolo „ľudisko”, - zvykol hovoriť Fero Hriešik (dlhodobý tajomník miestneho spoločenstva), - „nie iba svojím vzhľadom, ale aj skutkami. Svoje plecia a ruky
prikladal vždy tam, kde to bolo najpotrebnejšie. Pre jeho vedomosti, vyslovené
slová a konanie vážili si ho a uctievali aj tí najtvrdší Kovačičania.”
Jeho aktivita v osvetovom, kultúrnom, cirkevnom a národnom povznesení
Slovákov bola mimoriadne plodná. Zúčastňoval sa v každej národnostnej akcii.
Slovom, bol mnohým ľuďom tou základnou vzpruhou do užitočnej práce.
Andrej Miháľ bol tajomníkom Čítacieho a vzdelávacieho spolku Pokrok.
Hral v niekoľkých divadelných hrách. Prvá bola opereta Pekná nová maľovaná
kolíska (31. 10. 1925), kde hrala i jeho manželka Božena (dcéra Andreja Boboša)
a švagor Vladimír. Hral aj v divadelnej hre Drotár v roku 1928. Preložil zo srbčiny
do slovenčiny veselohru Obyčajný človek Branislava Nušića (1926). 26. 12. 1938
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Ženský spolok a pokrokovci hrali Obyčajného človeka po slovensky a A. Mihaľ
mal hlavnú úlohu.
10. 4. 1944 bola premiéra divadelnej hry Ej, horička zelená, popretkávaná piesňami, ktoré upravil Andrej Miháľ a spolu s Jozefom Párnickým ich aj zahral (hral
na harmonike). 09. 12. 1945 hral s učiteľmi v divadelnej hre Ženba. Za všestrannú
prácu bol vyznamenaný odznakom Svätý Sáva. V rokoch 1925 - 1950 bol správcom
školy v Kovačici a až do smrti ho oslovovali “pán správca”. Mal bohatú zbierku
znotovaných pôvodných slovenských ľudových piesní a tiež v rukopise i slovenský
slovník. Bol zakladateľom a redaktorom novín Banátsky rozsievač (1 .9. 1943-1.
11. 1944), ktoré vychádzali v Kovačici. 1946. roku bol poslancom Ústavotvorného
Zhromaždenia NR Juhoslávie.
A. Miháľ bol všestranne spoločensky a kultúrne činný. Okrem divadla pôsobil aj v cirkvi, v Hasičskom spolku, Včelárskom spolku, v Matici slovenskej,
v Sokolskej jednote. O vznik či založenie niektorých z týchto spolkov sa aj sám
pričinil. Bol pritom keď 16. 2. 1932 založili cirkevný zbor, keď 09. 10. 1932 založili
hasičský spevokol, 1937 bol pri založení kovačického spevokola a 1956 bol prvým
dirigentom spevokolu. Pričinil sa aj pri založení Včelárskeho spolku (1924), Sokolskej jednoty (1925) a v ich orchestri Soko bol vedúcim a kapelníkom. Od roku
1921 bol kantorom, bol i zakladateľom a členom Slovenského sirotinca, tiež bol
členom Československého zväzu a Matice slovenskej. V roku 1943 napísal hasičskú
hymnu, ktorá sa i dnes spieva na zasadnutiach hasičov.
Aj na základe hore uvedených údajov môžeme uzavrieť, že bol veľmi činný
i keď pravdepodobne tu nie sú uvedené všetky jeho aktivity a zásluhy na národa
roli dedičnej v medzivojnovom období. Je poľutovaniahodné, že sa na sklonku
svojho života taký zaslúžilý človek stal takmer opravdivou sirotou prostredia,
ktorému tak veľa daroval.

Jano Gabriš - Kovačický (1875 – 1954) a rodina Gabrišová
Kedysi pred 1. svetovou vojnou Dr. Ján Petrikovich, povedal: “Škoda nám len
desať takých Gabrišovcov, ľahko by sa mohlo v Kovačici pracovať.” Takúto chara
kteristiku si Ján Gabriš plne zaslúžil, v prvom rade svojou prácou na zakladaní
kultúrno - osvetového spolku. A založiť taký spolok nebolo ľahko v Kovačici a v
podobných hraničiarskych obciach. Vďaka chtivosti a organizačnej schopnosti
Jána Gabriša v Kovačici bolo 22. 2. 1914 predvedené prvé slovenské divadelné
predstavenie Kubo. Gabriš bol šepkárom.
Ľudovít Karlovský, človek obdivuhodnej energie a pomerne dosť vzdelaný,
bol jedným z tých transmisijných remeňov, tým prepotrebným spojom medzi
inteligenciou a mladou pokrokovou dedinskou buržoáziou. Do takejto spoločno
sti sa dostal Ján Gabriš po svojom návrate z Bulharska (kde navštívil slovenské
základne) a prijal službu pisára v okresnom súde. On síce nepatril ani pôvodom
ani majetkovo medzi vykryštalizované sociálne skupiny, ale pochopil, kde mu je
miesto. Tak sa potom vyvinula a rozvila jedna širšia spoločenská aktivita. Prvá
z nich bola víťazná voľba farára Jána Čaploviča st. Táto voľba bola symbolom
100 rokov divadla v Kovačici
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Rodina Gabrišová.
Stoja zľava: Vladimír Gabriš, Jano Gabriš, Pavel Tomáš-Nakraj.
Sedia zľava: Oľga Gabrišová, Etelka Gabrišová (nar. Riegerová), Boženka GabrišováTomášová.

protestu širších ľudových vrstiev proti vtedajšiemu režimu, rovnako ako vtedy,
keď Kovačičania dali svoje hlasy Slavkovi Miletićovi (syn Svetozára), ktorý má
pomník v kovačickom starom parku. 22. 10. 1905 bolo veľké ľudové zhromaždenie,
na ktorom popri Dr. Krnovi a Mičátkovi rečníkom bol aj Slavko Miletić. Na toto
zhromaždenie Gabriš zorganizoval príchod 56 Starčevčanov. Bol v stálom styku
s poprednými Srbmi a popularizátorom srbsko-slovenskej spolupráce.
Jano Gabriš - Kovačický pred povolaním na vojenčinu roku 1915 bol obžalovaný
z panslavizmu a štyri mesiace si odsedel vo vyšetrovacom väzení. Bol na Tirolskom
fronte a neskoršie pracoval na rôznych miestach v úzadí frontu. Potom sa vracia
do Kovačice a zapája sa do verejného, politického a kultúrneho života Kovačice
a vôbec slovenskej menšiny.
V Kovačici sa roku 1924 zakladá Ľudová radikálna strana, J. Gabriš je jej
prvým členom a prvým tajomníkom. 1927. roku bol jediným kandidátom na listine
Radikálnej strany, ale už vtedy ho zožierali vnútorne rozpory, lebo mal príležitosť,
ako celá slovenská verejnosť, priamo a plne sa presvedčiť, že jedno sa pred voľbami
hovorí a sľubuje a iné sa v skutočnosti koná. J. Gabriš písal do Národnej jednoty
19. 11. 1928: „Svet chce byt’ klamaný, treba klamať….a keď tak čítame a trochu
i skúmame a počúvame mnohých všelijakých takých a onakých rečníkov, vtedy
keby to väčšina občanov len tak, bez porovnania slov a skutkov uverila, vtedy by
sa všetci ľudia mali ako v raji. Ale žiaľ Bohu, žijeme éru, čas abnormálny, ťažký,
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ktorý nás núti nielen poslúchať, konať to čo nám nasľubujú tí všelijakí medovými
ústami hovoriaci rečníci, ale musíme vidieť aj rozdiel medzi skutkami a frázami,
sľubmi a prácou.” V týchto slovách vidieť trpkosť a sklamanie, čo ho prinútilo
odísť za oceán. 1927. roku odchádza druhýkrát (prvý raz v roku 1909) do Ameriky.
(Lima, Peru , Južná Amerika). Po návrate domov pracoval ako úradník a potom
ako maloobchodník. Pred 2. svetovou vojnou bol predavač novín. 10. 10. 1941 ho
spolu so synom Vladimírom zatkli a držali ako rukojemníka. Zatknutých bolo
105 občanov okresu (20 z Kovačice) a to ako príprava na odvetu ak niekto zabije
Nemca. Našťastie, to sa nestalo. Z väzenia ho prepustili po dvoch týždňoch. Fašistickú okupáciu prežil doma v Kovačici. Vyhýbal sa politike a vôbec spoločenskej
činnosti, no sympatizoval s národnooslobodzovacím hnutím. Možno keby nebolo
tých krížikov na chrbte, bol by i priamym účastníkom. Po oslobodení krátko
pokračoval s predajom tlače.
Ako penzista najviac sa angažoval v Ľudovej čitárni, kde sa ako knihovník
tešil z faktu, že Pokrok, ktorého bol zakladateľom, dosahuje úspechy o akých sa ani
nemohlo myslieť v ťažkých podmienkach zakladania a prvých rokoch jestvovania
spolku.
Ešte na návšteve u Pavla Filku v Imrichovciach pri Lugoši v Krašovsko-Severinskej stolici roku 1892 Ján Gabriš prvýkrát videl slovenskú tlač, tu sa stretol
s menami Šafárika, Štúra, Hurbana, Paulínyho a iných národovcov. Tu prvýkrát
jasne videl dráhu, ktorou by ako Slovák mal ísť. A vtedy sa i rozhodol vykročiť
tou dráhou. Od polovice 90. rokov 19. storočia prispieval rôznymi príspevkami
do Slovenských novín, Národného hlásnika, Národných novín, Slovenských listov,
Slovenského hlásnika, (americký časopis), Slovenského denníka, Dolnozemského
Slováka a Národnej jednoty. Zaoberal sa i literárnou tvorbou. V Národnej jednote
mal uverejnenú autobiografickú poviedku, rozprávku pod názvom Obchodovedná
a iné. Žiaľ, tieto literárne práce sa nezachovali.
Keď hodnotíme túto nepatrnú literárnu tvorbu Jána Gabriša, nesmieme zabudnúť na fakt, že sa do nej pustil ako obyčajný človek, bez možnosti všestranne
poznať výdobytky dejín kultúry, vedy a umenia. A vo vtedajších stiesnených
pomeroch nielen že ho nemal kto učiť a brúsiť, ale nenachádzal ani na dostatočne
dobré vzory, od ktorých by sa mohol učiť.
J. Gabriš bol aj pokladníkom Remeselníckeho spolku (1918) a z vlastnej
iniciatívy vypracoval pravidlá budúceho čítacieho spolku Pokrok, v ktorom bol
neskoršie tajomníkom a aj predsedom. Práca Jána Gabriša bola v spolku Pokrok
viditeľná. Preto bol i trikrát predsedom, a to v období 16. 1. 1921.-10. 1.1924, druhý
raz 06. 2.-17. 4. 1927, potom odišiel do Ameriky, a tretíkrát bol za predsedu zvolený 19.01.1930. Predsedom bol iba dva mesiace. Bol ženatý s Etelkou Gabrišovou,
narodenou Riegerovou. Rodina Gabrišová mala tri deti a všetky kráčali otcovými
stopami.
Syn Vladimír Gabriš (1904 - 1985) prišiel za učiteľa do Kovačice roku 1927.
Predtým pracoval v Padine. Hral v operete Pekná nová maľovaná kolíska. 1928.
roku v divadelnej hre Drotár, ktorú nacvičili členovia Pokroku, bol režisérom
a zároveň aj hercom. Aktívny bol aj v Sokolskej jednote a v Hasičskom spolku.
Bol členom sokolského orchestra Soko a zúčastňoval sa takmer všetkých kultúr100 rokov divadla v Kovačici
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nych a spoločenských podujatí v Kovačici v 60. rokoch. Nacvičoval žiacke chóry.
Je zaujímavé, že práve chór základnej školy z Kovačice, pod vedením pána učiteľa
Gabriša, urobil prvé nahrávky v Rádiu Nový Sad.
Vladimírova sestra a Jánova dcéra Boženka Gabrišová-Tomášová, vydatá
za obchodníka, volali ich Nakrajovci, hrávala divadlá a bola aktívna i v Ženskom
spolku. Vystupovala i v operete Pekná nová maľovaná kolíska v roku 1925 a 1928.
roku v hre Drotár. Pravdepodobne vystupovala aj v iných divadlách, no o tom
nemáme žiadne údaje.
Druhá Jánova dcéra Olga Gabrišová – Bugarská (1913.- 1981), hrávala divadlá
v 30. rokoch. Bola aktívna i v Ženskom spolku. Z fotografií, ktoré si uchováva
jej dcéra Ljljana Jonášová vidno, že Olga hrala v predstavení Náš Jožko, ktoré
predviedli kovačickí remeselníci roku 1935, potom v predstavení Pani richtárka
a Kubo, kde hrala cigánku.

Rodina Ďuríčeková
Samuel a Mária Ďuríčekovci prišli do Kovačice z Jánošíka (prichýlili ich
Ďuro a Elena Karlovskovci). Samuel Ďuríček st. bol krajčírom. Angažoval sa v remeselníckom družstve, kde bol aj jeho predsedom. Je záznam, že v Padine roku

Samuel Ďuríček (obchodník a herec), Elena Karlovská (režisérka a herečka)
a Zuzana Ďuríčeková (herečka).

1929 sa hrala hra Bludár v réžii Andreja Gabríniho a v tejto hre vystupovali aj
Kovačičania Jozef Šifel učiteľ a Samuel Ďuríček. Z fotografie z roku 1935 vidno, že
kovačickí remeselníci nacvičili divadlá Náš Jožko a Pani richtárka. Na fotografii
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ako herci sú aj Samuel Ďuríček st. a Samuel Ďuríček ml. Samuel Ďuríček ml. bol
obchodníkom a aj riaditeľom Obchodného podniku Budúcnosť v Kovačici. Jeho
manželka Zuzana, narodená Bakošová, bola aktívna v Ženskom spolku, roku 1958
stala sa jeho predsedníčkou. Hrala v divadle Matka (1959) a Krutohlavci (1970).
Ich deti, dve dcéry a syn tak isto hrávali divadlá. Vynikala najmä Mária, vydatá
Brngárová. Poslednýkrát si zahrala v divadelnom predstavení Trampoty s láskou
roku 1971. Aj najmladší Samuel Ďuríček narodený roku 1947 hrával divadlá v 70.
rokoch a pôsobil aj v KŠMK.

Juraj Babka (9. 9. 1919 – 6. 4. 1990)
Juraj Babka bol obuvník.
Krátko pracoval v dome kultúry ako čašník (1958-1959)
a potom celý svoj pracovný
vek bol obuvníkom v továrni
Vkus.
Bol veľmi agilným
a chtivým ochotníkom
a divadelníkom. V 60. a 70.
rokoch sa pravidelne zúčasťňoval v kultúrno-umeleckých programoch, najmä
v skečoch. Spolu s riaditeľom
DK Pavlom Ďurišom, hudobníkom Jurajom Nemčekom
Trampoty s láskou – 1971
Zľava: Zuzana Babková, Juraj Babka
a spevákom Jánom Lenhara Zuzana Tomášová.
tom roku 1963 založili súbor
V šírom poli hruška.
Už v detskom veku hral v divadle Bludár (1938) a potom aj v ďalších: Most
(1948), Hora volá (1951), Ekvinocium (1952), Truc na truc (1953), Zmätok nad
zmätok (1953), Maliarečka (1954), Keď sa bačkor opapučí (1955), Roztržitý (1955),
Ľudia (1957), Krutý život (1959), Náš pán minister (1960, aj s manželkou), Ženba
(1963), Náš pán minister (1970) a Trampoty s láskou (1971, spolu s manželkou).

Na záver
Mienim, že v análoch kovačického divadleníctva je málo rodín, ktoré dali
tak veľa divadelníkov ako rodiny Bobošová, Gabrišová, Ďuríčeková, Karlovská
a Miháľová, ktoré boli aktívne v Kovačici na divadelnom a vôbec kultúrnom
a spoločenskom poli v 20., 30. a 40. rokoch 20. storočia.
Treba tu spomenúť i generáciu, ktorá koncom 40. rokov odišla na štúdiá do Petrovca. Bolo ich zo 20. Keď zakončili školy, vrátili sa do rodiska a stali sa hybnou
100 rokov divadla v Kovačici
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silou v spoločenskom a kultúrnom živote Kovačice, najmä v divadle. Spomedzi
nich by som spomenul režiséra a herca Jána Sládečeka, Dr. Jozefa Benku, ktorý
bol režisér, herec a napísal i divadelnú hru. Z tej generácie hrali aj Ján Šifel a jeho
manželka Ruženka, Zuzana Sládečeková, Katarína Krasková - Stojkovová, Ján
Cicka... V 50. rokoch sa do divadelnej činnosti aktívne zapojili i učitelia Johana
Turčanová, Juraj Turčan a iní.
Aj ďalšie „tretia generácia” členov KŠMK, narodení v 40. rokoch 20. storočia,
kde patria Ján Barnák, Juraj Hriešik, Ján Bartoš, Ján Čech, Jozef Šifel, Ján Brtka,
Ján Garaj, Zuzana Bartošová hrávala divadlá, nacvičovala programy, priprávala
a vysielala veselé večierky, ktoré každú nedeľu vo večerných hodinách počúvala
celá Kovačica prostredníctvom „vedier”, ktoré boli nainštalované na rohoch ulíc.
To bývalo v lete, keď kšmkovci boli na prázdninách.
Ďalšia generácia kultúrnych nadšencov boli žiaci Hospodárskej školy, ktorí
organizovali divadlá, programy a zapojili sa aj do činnosti KŠMK (Lenhart, Ďuríček, Severíny, Hriešiková, Babková, Lenhartová, sestry Kraskove a iní).
Z dostupných údajov môžeme zistiť i mená hercov, ktorí hrávali divadlá v Padine a aj v Kovačici. Boli to už spomínaný Ďuríček, Jozef Šifel , Michal Sládeček
(potom žil v Kovačici), Ružena Šifelová (potom sa presťahovala do Kovačice, kde
bola aj režisérkou), Ján Cicka (neskoršie bol učiteľom v Kovačici), Andrej Gabríni,
ktorý režíroval v Padine, neskoršie sa stal správcom školy v Kovačici a možno aj
mnohí iní. Táto tradícia dobrej spolupráce medzi ochotníkmi z Kovačice a Padiny
pretrváva dodnes.
Literatúra: Hlas ľudu, Rovina (príspevky Jozefa Šifela, Jána Podhradského),
Dejiny Kovačice Jozefa Farkaša, Archív Ljiljany Jonášovej, Archív DK.
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Spomienky
na divadlo

Spomienky na kovačické
divadlo (1969 – 1985)
Jano Čech

R

iaditeľom Domu kultúry 3. októbra v Kovačici som sa stal na jeseň roku 1969.
Aj napriek tomu, ž som už nejaké skúsenosti s organizáciou rôznych kultúrno-umeleckých programov získal na Učiteľskej škole v Báčskom Petrovci, s prácou
v kultúre som veľké skúsenosti nemal. Predsa na základe tradície, ktorá existovala
v kultúrno-umeleckej činnosti v Kovačici, mal som predstavu o tom čo asi na poli kultúry treba robiť. Bola už úspešne rozbehnutá činnosť na hudobnom a folklórnom poli
– už vtedy pôsobil dnes známy súbor V šírom poli hruška pod vedením tiež známeho
kovačického hudobníka Juraja Nemčeka. To mi umožnilo viacej sa venovať rozmachu

Náš pán minister – 1970
Zľava: Jozef Benka, Anna Glóziková, Zuzana Tomášová, Mária Čechová, Jano Čech,
Ondrej Tomáš.

divadelnej činnosti; hneď v jeseň sme začali nacvičovať známu divadelnú hru Ivana
Stodolu Náš pán minister. Režisérom bol Karol Chrťan, ktorý zoskupil hercov staršej
generácie, ale niektoré roly dostali aj mladší ochotníci. Podarilo sa nám hru nacvičiť
a v Kovačici sme vystupovali niekoľkokrát. Predsa som s týmto nebol spokojný, bolo
to urobené veľmi ochotnícky, i keď sa obecenstvu páčilo. Na začiatku roku 1970
100 rokov divadla v Kovačici
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do Kovačice prichádza Andrej Privratský, riaditeľ domu kultúry v Báčskom Petrovci,
zavolať nás na prehliadku slovenských ochotníckych divadiel do Báčskeho Petrovca.
Na základe jeho reakcie uzavrel som, že je v „našej“ hre potrebné urobiť úpravy, na čo
sa on aj podujal. Výsledok bol v znamení úspešného vystúpenia v Báčskom Petrovci.
Za odmenu nás zaradili do celoslovenskej prehliadky Scénicka žatva. Pre ochotníkov
týždenný pobyt na Slovensku v Martine a Turčianskych Tepliciach bola veľká odmena.
Ako riaditeľ domu kultúry som sa koncom roku 1970, ako predstaviteľ vojvodinských Slovákov, stal delegátom vo Zväze ochotníckych divadiel Vojvodiny. Tam
som sa stretol s tajomníkom zväzu Mihajlom Mićom Vasiljevićom. Zavolal som ho
do Kovačice medzi naších ochotníkov. V tom období sme nacvičovali Trampoty s láskou
a pozdejšie Mozoľovcov. Mićo, ako sme ho všetci volali, nám veľmi pomohol ohľadom
réžie. Môžeme povedať, že sa vtedy začínalo nové obdobie v dejinách ochotníckeho
divadla v Kovačici. Herci mali nacvičený takmer profesionálny scénický pohyb. Bolo
to v našom prostredí niečo nové. Mihajlo Vasiljević tieto dve predstavenia ako režisér
nepodpísal, ale spoločne sme vybrali divadelnú hru Ženba od N. V. Gogoľa a dohodli
sme sa, že ju on bude aj režírovať.
Mojou úlohou bolo zabezpečiť prostriedky na toto divadelné predstavenie. Neboli
to len náklady réžie. Mićo mal vysoké požiadavky aj na ostatné segmenty divadla.
Dohodli sme sa angažovať profesionálneho scénografa z SND z Nového Sadu Miletu
Leskovca, ako i maskérku Desu Francuskú, tiež z Nového Sadu. Boli to vysoké náklady,
ale sme to zvládli. Mali sme štastie, že pri Dome kultúry 3. októbra sme mali kino,
ktoré vtedy veľmi dobre robilo, ako i pohostinský podnik – bufet; získané materiálne prostriedky sme mohli usmerniť aj na divadelnú činnosť. Dostávali sme vtedy
i prostriedky zo samozdanenia Miestneho spoločenstva Kovačice na údržbu budovy
domu kultúry. Prostriedky z obecnej pokladnice boli určené na platy zamestnancov.
Smelo sme sa dali do tohto projektu (ako sa to dnes povie) a úspešne sme ho dokončili. Nesmieme zabudnúť, že vtedy sme prostredníctvom galérie predávali aj obrazy
M. Jonáša, Z. Chalupovej, J. Kňazovica a aj maliari nám ochotne dávali obrazy ako
svojráznu pomoc divadelnej činnosti. Aj režisérov sme niekedy vyplácali obrazmi...
Chcem podotknúť, že obsadenie rolí v Ženbe bolo také, že aj zamestnanci domu
kultúry zobrali účasť v tejto hre. Boli to Jozef Benka a Ján Jonáš. Aj neskoršie sme
naplno uplatňovali takú politiku a zvlášt to bolo viditeľné, keď sa u nás zamestnal
Tomáš Hriešik. Už predtým sa takáto prax osvedčila, keď sme v hre Náš pán minister
hrali aj ja a moja manželka. Ľahšie sme zorganizovali skúšky a cítili sme sa ako profesionáli. Profesionálne požiadavky mal aj režisér M. Vasiljević. Nie všetci zo staršej
hereckej skupiny to mohli zvládnuť, preto bolo dobré, že aj zamestnanci domu kultúry
sa stali ochotníkmi. Vasiljević trval na viachodinových skúškach, mnohí po tom boli
veľmi unavení.
Na divadelnej prehliadke v Báčskom Petrovci so Ženbou roku 1972 nás vnímali
ako veľké prekvapenie, keď ide o hereckú kvalitu. Dostali sme sa na pokrajinskú
prehliadku ochotníckych divadiel a potom na republikovú prehliadku FEDRAS
v Malom Crnići v Srbsku. Do Malého Crnića sme cestovali v prvej polovici októbra.
Bol veľmi daždivý deň. Vybrali sme sa na zájazd tromi autami. Boli to dve Zástavy
750, tzv. Fićo a jeden Opel. Vtedy ešte neexistoval most cez Dunaj, čo spája Kovin so
Smederevom. Z vojvodinského nábrežia Dunaja na požarevskú stranu sme sa prepra204
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Ženba – 1972
Zľava: Jozef Benka a Jano Čech

vili kompou. Keď sme prišli do Malého Crnića pršalo a obával som sa či budeme mať
obecenstvo. Naštastie, sieň kultúrneho domu bola plná. Diváci, aj vďaka dobrému
výkonu, porozumeli inscenácii a našej slovenčine. Počas predstavenia bolo počuť veľké
potlesky a nakoniec i prejav oduševnenia. Naše snahy nevyšli nazmar, dostalo sa nám
aj uznanie - ocenenie za najlepší súbor. Herci získali veľa odmien. Dom kultúry tiež
odmenil hercov návštevou Národného divadla v Belehrade, kde sme si pozreli tiež
Ženbu s Mijom Aleksićom v hlavnej úlohe. Všimli sme si, že sme príliš nezaostávali
so Ženbou za belehradskými hercami. Bola to pre nás ďalšia veľká vzpruha, aby sme
aj v ďalšom desaťročí v Kovačici rozprúdili úspešnú divadelnú činnosť. Bol to dobrý
predpoklad na dožadovanie sa materiálnych prostriedkov pre divadelnú činnosť Slovákov aj z pokrajinského rozpočtu, na ktoré si nárokovali aj divadelné súbory z iných
slovenských prostredí. V Kovačici sa však rozmach divadelnej činnosti nemohol
zastaviť...Mićo Vasiljević sa v Kovačici cítil ako doma. Podpisuje aj ďalšie inscenácie
ako sú: Strašne ošemetná situácia (1973), Klbko (1974), Kým kohút nezaspieva (1975).
Týmito inscenáciami sa v tých rokoch Kovačičania dostáli medzi najlepšie slovenské
ochotnícke divadelné súbory.
Začala sa pomaly vytvárať divadelná trojka: Kovačica-B. Petrovec-S. Pazova. V tom
divadelnom zápale a vzostupe v Kovačici sa zrodil návrh, aby sme vytvorili združenie
slovenských ochotníckych divadiel zo Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca a Kovačice
pod názvom Tri scény divadla VHV, ktoré sa potom budú môcť uchádzať aj o prostriedky na divadelnú činnosť z pokrajiny. Podpora prišla zo S. Pazovy, ale v Petrovci
100 rokov divadla v Kovačici
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a v Novom Sade sme také pochopenie nemali. Tri roky sme vytrvalo presviedčali úrady
v Kultúrno-osvetovom spoločenstve v Novom sade a v pokrajinskom Socialistickom
zväze, aby sa predsa prostriedky určené na divadlenú činnosť spravodlivo delili na tri
časti. 25. októbra roku 1976 sa v Báčskom Petrovci predsa formovalo poloprofesionálne
divadlo Slovákov vo Vojvodine (ako združenie občanov) čiže tri scény Divadla VHV.
Združenie malo svojho vedúceho pracovníka (tajomníka a riaditeľa v jednej osobe)
a sídlo v Báčskom Petrovci. Prostriedky, ktoré pribúdali do pokladnice združenia, si

Rozhovor hercov Jána Jonáša a Jana Čecha s režisérom Mihajlom Vasiljevićom
ohľadom predstavenia Klbko roku 1974.

divadelné scény rozdeľovali podľa vopred stanovených pravidiel; mali záväzok urobiť
2 premiéry ročne a aspoň 15 repríz v iných prostrediach. Mienim, že nebyť veľkej
kvality divadelníctva v Kovačici ani toto poloprofesionálne divadlo by neexistovalo.
Roku 1976 sme sa rozhodli nacvičiť známu slovenskú divadelnú hru Kubo
od J. Hollého. Výber predlohy mal na starosti Mihajlo Vasiljević. Ja som bol trochu
skeptický, bolo to veľmi náročné podujatie, hra s hudobnými prvkami tzv. muzikál.
Mićovu režisérsku prácu spravidla ostro kritizovali a v jeho spôsobe práce posudzovatelia inscenácií vždy nachádzali nejaké chyby. Nám hercom spravidla vytýkali zlú
výslovnosť a pre tieto nedostatky sa nám nedostávali ani ocenenia na prehliadkach
slovenských ochotníckych divadiel. V predstavení Kubo sme videli šancu dokázať
sa. Okrem hercov účinkovali aj speváci, tanečníci, takmer celý hudobno-folklórny
súbor V šírom poli hruška. Námety na scénu sme čerpali z olejomalieb Martina Jonáša. Z profesionálov, okrem Vasiljevića a Leskovca, angažovali sme aj choreografa
Petra Jeranta z baletu novosadského divadla. S predstavením Kubo 40-členný súbor
zažil búrlivé ovácie, ale na prehliadke nám vytýkali, že sú tance v podaní tanečníkov príliš vyumelkované. Znovu nám vytýkali kultúru hovoreného slova, čo sme
206
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Udeľovanie odmien hercom a zaslúžilým pracovníkom domu kultúry

Jano Čech a Ján Jonáš

Jano Čech a Tomáš Hriešik

akceptovali. S Kubom sme predsa vystúpili aj na pokrajinskej, aj na republikovej
divadelnej prehliadke.
Po Kubovi roku 1977 sme sa rozhodli nacvičiť známu ruskú divadelnú hru Hora
od Ostrovského. Mićo aj tento raz do hry obsadil talentovaných ochotníkov. Hľadal
zvláštne postavy medzi Kovačičanmi. Keď sme sa tak prechádzali popri
pomníku centrom Kovačice medzi
mládežníkmi zazrel trochu nesmelého
mladého chlapca menom Pavel Kožík.
Jednoducho mi povedal: ,,Tohto chlapca
chcem mať v úlohe Arkádia“. Mladíka
som nepoznal, zavolali sme ho a on
neváhal. Budúci známy poštár z Kovačice sa po prvých ťažkých skúškach
za veľkej trpezlivosti Mihajla Vasiljevića stal Arkádiom-Arkáškom. Celá
Kovačica ho dodnes tak volá. Tak isto
aj Jozefa Benku volajú Kubo, lebo hral
Kuba. Súbor zvládol všetky požiadavky
režiséra Vasiljevića. Ani toto predstavenia nezostalo bez veľkých úspechov.
Námety pre scénografiu sme zobrali
z obrazov insitného maliara Ondreja
Pilcha. Predtým sme námety na scénu
čerpali aj z obrazov Zuzany Chalupovej.
V našich divadelných predstaveniach
sme sa snažili využiť a zladiť všetky tri
Úvodné slovo pred premiérou - Jano Čech
úspešné kultúrne činnosti - hudbu a ta100 rokov divadla v Kovačici
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nec, divadlo a maliarstvo. Posledné divadelné predstavenie, ktoré nacvičil M. Vasiljević
sa volalo Metelica autora Peru Budaka. Mićo bol už vtedy chorľavý, mal srdcovú vadu.
Veľa ráz sme sa báli, že ho porazí. On si to bral na žart. Vždy hovorieval: „Doneste
mi jeden viňak a ja to zaliečim“. V tomto, pre kovačické divadlo, úspešnom období
chodil do Kovačice, po snehu, po daždi. Vtedy ešte nebol ani most medzi Idvorom
a Farkaždinom a ani asfaltová cesta medzi Uzdinom a Tomaševcom. Ďaleká bola cesta
z Nového Sadu do Kovačice cez Belehrad. Mal už vtedy výborné auto a na ňom zvládol
všetky tieto prekážky. Urobil „revolúciu“ v kovačickom divadle a my sme mu za to veľmi
vdační. Spoluprácu s nami skončil roku 1977. Odporučil nám zreňaninského režiséra
Milana Barića, ktorý v Kovačici roku 1979 nacvičil divadelnú hru Záveje. Pre nás však
bolo dôležité, že sa v Kovačici v tom období vedľa Vasiljevića zrodil režisér z našich
radov: Tomáš Hriešik-Máško. Režisérsku prácu „odkukal“ od Miću Vasiljevića a sám
sa podujal nacvičovať niektoré divadelné hry alebo asistoval pri réžii. Tak sme v roku
1980 hrali Kvadratúru kruhu a roku 1981 Malomeštiakova svadba. Robili sme to ľahko
a hravo, mali sme ustálený divadelný súbor a boli to takmer profesionáli. Len z rodiny
Jonášovej pochádzali traja herci: Ján, tajomník domu kultúry, jeho brat Pavel, terajší
právnik a sestra Mária, profesorka slovenčiny. Boli tu aj ďalší interní zamestnanci
Jozef Benka a Tomáš Hriešik, divadelný referent v dome kultúry. Jednoducho, boli
to slávne dni v dejinách kovačického divadla.
Mienili sme aj naďalej v tom pokračovať. Rozhodli sme sa do Kovačice zavolať
slovenského profesionálneho režiséra Ľuboslava Majeru. Roku 1980 režíroval Králikovu
drámu Krásna neznáma a 1981. roku divadelnú hru Satiry od Hansa Sachsa. Nezostali
nepovšimnuté. Herecky to bolo v porovnaní s predchádzajúcimi hrami najdokonalejšie.
Z republikovej súťaži ochotníkov Srbska v Kule sme sa dostali na Zväzový festival
ochotníckych divadiel Juhoslavie v Trebinji. Pod režisérskou palicou Ľuba Majeru
sme sa presvedčivo dostali medzi najlepších ochotníkov v celej SFRJ. Herci v Trebinji
pobudli týždeň, urobili sme si výlety do Dubrovnika, do Kuparov a Srebrena. Sú to
nezabudnuteľné a krásne zážitky, bola to svojrázna odmena za neľahkú ochotnícku
činnosť s profesionálnymi povinosťami. Lebo treba mať na zreteli, že sme napríklad
so Ženbov vystúpili 11-krát, s Klbkom 15-krát, s Horou 20-krát, s Metelicou 14-krát,
so Satirami 15-krát a s hrou Prípady Jelizaveti B. kovačickí ochotníci vystúpili až 22.
Neboli to vystúpenia len v slovenských osadách, vystupovali sme aj v Novom Bečeji,
Pančeve, Belehrade, Knjaževci, Novom Sade, Mostare, Ruskom Krsture, Splite a inde.
Kovačickí ochotníci roku 1984 s hrou Pripady Jelizaveti B. v réžii Tomáša Hriešika
sa znovu dostali na Festival ochotníckych divadiel Juhoslávie do Trebinja.
Treba pripomenúť, že v období 1970-1985 sa nezabúdalo ani na divadelný dorast.
Dom kultúry v spolupráci so základnou školou takmer každý rok inscenoval aj jedno
detské divadelné predstavenie. Vedúcim detskej scény na základnej škole, totiž v kovačickom Divadle VHV bol učiteľ Ján Šifel, ktorý hrával aj v divadle pre dospelých.
S detským predstavením sme spravidla vystupovali na pokrajinskej detskej divadelnej
prehliadke Májové hry v Bečeji.
Na záver, dovoľujem si podotknúť, že divadelný kolektív, aký sme mali v rokoch
1970-1985, teraz v Kovačici neexistuje. Ak chceme aj v budúcnosti žať úspechy na divadelnom poli musíme dopredu pestovať divadelné dorasty a organizovať divadelnú
činnosť na (polu)profesionálnej úrovni.
208
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Sentimentálne spomienky
z divadla, na divadlo a okolo
divadla
Ján Jonáš

D

ivadlo je krása. Je to mágia, ktorá zošľachťuje človeka, ktorá ľuďom prináša
radosť, uvoľnenie. V divadle som bol angažovaný takmer desať rokov. Aj
dnes cítim vôňu javiskových dosiek. Je to úžasný pocit. Priam čarovný.
Hral som v deviatich predstaveniach. Každé predstavenie - nová úloha, nová tvár.
Bol som sluha, gazda, nahovárač, boháč, zákerný vojak, zaľúbený mládenec…Je
to pôvabné, priam okúzľujúce. Obliecť si kostým, nasadiť si masku a už si iným
človekom, žiješ v inom kraji, inom storočí. Nerozmýšľaš o problémoch bežného
života. Si v hre, ktorá prináša pôžitok a šťastie.
Ako zamestnanec domu kultúry mal som na starosti takmer všetky práce
týkajúce sa divadla a okolo divadla. Spomienok je veľa. Sú to utešené spomienky.
Ešte stále živé a hrejivé. Niektoré Vám tu predkladám.
Na dosky, ktoré znamenajú svet som sa dostal, môžem povedať, náhodou.
Roku 1960 žiaci základnej školy nacvičovali divadelnú hru Tajomný komorník,
réžiu mala na starosti učiteľka Marta Cicková, scénu učiteľ Martin Toman, hrali:
Ján Lukáč-Gašparko, (odvtedy má prímenie Gašparko), Ján Jonáš – Lesni, Mária
Kucháriková, Mária Sabová, Ján Košút, Juraj Jonáš, Jano Marček, Milorad Marković-Trpko, Ján Lenhart, Ľudmila Mravíková a Ján Siroma.Boli to žiaci od piatej
po ôsmu triedu. Do tohto divadelného projektu som nebol zapojený, ale chodil som
pravidelne na skúšky s priateľmi a zároveň i susedmi Lukáčom a Markovićom.
A ako to už niekedy v živote chodí, herec, ktorý hral Lesného ochorel a keďže som
ja vedel takmer všetky úlohy,veď som vysedával na každej skúške, vystriedal som
ho a zahral v premiére 23. marca roku 1960.
Trampoty s láskou je druhé predstavenie, v ktorom som hral. Premiéra tohto
predstavenia bola 25. marca 1971, réžiu mal na starosti pán učiteľ Karol Chrťan.
Vystupovali sme päť ráz. Vtedy som bol volontérom v dome kultúry (zamestnal som
sa 24. 04. 1971), po dedine som zbieral vypožičané a nevratené knihy do knižnice
(knižnica bola vtedy súčasťou domu kultúry) a na starosti som mal i knižničný
inventár. Začiatkom roka sa formoval súbor pre novú divadelnú hru. Javiskom
vtedy panovali starší herci ako čo sú Juraj Babka, Zuzana Tomášová - Kolčíková,
Zuzana Babková a Mária Brngárová. Z mladších hrali Alžbeta Slivárová, Zuzana
Vargová, Ján Čech, Katarína Mlynárčeková a prvýkrát Tomáš Hriešik, hral Laca,
podľa tej úlohy sme Tomáša prezvali Laco. Vlastne, keď tak uvažujem, mnohým
hercom divadelné meno zostalo natrvalo ako prímeno.
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Tajomný komorník – 1960
Zľava: Ján Siroma, Ján Lenhart, Ján Lukáč, Ján Jonáš, Ľudmila Mravíková, Mária
Kucháriková, Ján Marček, Milorad Marković-Trpko, Juraj Jonáš, Ján Košút a Marta
Cicková (režisérka).

V inscenácii divadelnej hry
Trampoty s láskou som hral mládenca
Jožka zamilovaného do Soviarovej dcéry Berty (hrala ju Katarína
Mlynárčeková). Skúšky prebiehali
v čitárni pri studenej piecke. Nafta stále chýbala, ako hovoril ujo
Kizúr, domovník. No zima nám
neprekážala. S chuťou sme chodili
na skúšky, zababúšení do teplých
oblekov a skúšali. Zima bola takmer
stálou spoluhráčkou kovačických
hercov. Prehliadky bývali v marci
a s nacvičovaním sa začínalo v decembri alebo v januári. Teda v zime.
Zima lomcovala vonku, zima bola aj
na javisku, no vedeli sme sa zohriať
teplým čajom alebo namáhavými
skúškami. Tie nám často servíroval
režisér Mihajlo Vasiljević. Vedel nás
poriadne zohriať.
Prvé stretnutie s Mihajlom Vasiljevićom, profesionálnym režisé210

Trampoty s láskou – 1971
Katarína Mlynárčeková a Ján Jonáš
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rom. Na jednej skúške, len čo sme začali zdolávať prvé pohyby v hre Trampoty
s láskou, otvorili sa dvere na čitárni a riaditel’ Ján Čech nimi uviedol Mihajla
Vasiljevića, režiséra profesionála z Nového Sadu. O jeho príchode sme nevedeli.
Prišiel, sadol si obďaleč a pozoroval. Po chvíli vstal a začal dávať pokyny. Práve
vtedy som ja mal výstup. Pamätam si, akoby dnes to bolo. Berta, moja spoluherečka,
sedela pri stole a ja som mal zaľúbene prísť k nej. Mal som urobiť iba tri – štyri
kroky. Avšak tie tri-štyri kroky ma režisér Mićo vracal hádam aj desaťkrát a ked’
mu zunovalo povedal: „Jano, čo to máš v tých gatiach, mužskú vec alebo ratluk?
K dievčaťu musíš ísť ako kohút, ked’ oblieha sliepku a …” Našťastie, nechal ma
oddýchnut’ si a zobral pod svoje tetu Julku (Máriu Brngárovú), ktorá mala rozprávat’ cez zuby, lebo hrala štrbavú. Vysvetlil jej a ukázal ako má rozprávať raz,
druhý raz, ked’ to nevyšlo, povedal jej, aby si na ďalšiu skúšku priniesla kúsok
starého chleba. Bude ho žuvat’ a zároveň aj rozprávat’. Teta Brngárová čika Miću,
tak sme ho volali, poslúchla, na ďalšiu skúšku prišla so suchou kôrkou. Znovu jej
to nevyšlo, nemohla súčasne aj jesť a aj rozprávať. Nahnevala sa a povedala, že ak
na nasledujúcu skúšku príde Mićo, ona nepríde. Sľub dodržala. Mićo prišiel, bol
už takmer našim režisérom, aj keď sa pod réžiu ešte nepodpísal, a teta Brngárová
sa po tejto hre na javisku viacej nezjavila. Škoda. Bola vynikajúcou herečkou.
Tretie predstavenie, v ktorom som hral malo názov Mozoľovci, premiéra bola
24. novembra 1971, autor Štefan Králik. Hral som Jura, sluhu. Zo starej divadelnej
družiny zostali len Zuzana Tomášová-Kolčíková a Martin Chrťan, vrátil sa Jozef
Benka a pribudli noví herci Alžbeta Barináková, Anamária Janišová, aktivoval
sa i Ján Šifel. Divadelné dosky opustili staré herečky Brngárová a Babková. Pamätám
si, že som ich nahováral, aby hrali, no povedali, že už majú dosť divadelníčenia
a okrem toho, kým boli naši režiséri Chrťan alebo Cicková, dalo sa aj nacvičovať,
aj hrať, ale s profesionálnym režisérom, ktorý vyžaduje veľa od hercov, jednoducho
sa nedá, a že tú a takú tortúru nechcú a nebudú trpieť. Jednoducho, že na to nemajú ani vôle a ani síl. Mićo bol na viacerých skúškach a ľutoval, že tieto herečky
neprišli, lebo mal pre nich úlohy.
Čika Mićo veľa dbal na mizanscénu. Predstavenie sme skúšali po častiach,
nikdy nie celé. Len dve – tri skúšky pred premiérou sa skúšalo divadlo v kuse.
Hovorieval, že tak spozná hercov a vie, čo má od koho čakať a tiež i čo má pridávat’.
S hrou Mozoľovci sme vystupovali štyrikrát. Starí herci akoby sa pomaly unavovali. V tomto predstavení poslednýkrát hrali Martin Chrťan a Zuzana Tomášová.
Môj osobný život nepriamo ovplyvnila práve herečka Zuzana Tomášová. U nej
v podnájme bývala mladá učiteľka telesnej výchovy Ľudmila Černeková z Bajše.
Z dlhej chvíle s tetou Tomášovou prichádzala na skúšky. Po odohraní svojej roly
teta bežala domov k manželovi a Ľudmila často zostala do konca skúšok. Aj keď
teta opustila divadlo, Ľudmila stále prichádzala na skúšky, najprv ako moja snúbenica a neskoršie manželka.
Ženba je štvrtým predstavením, v ktorom som hral. Premiéra bola 30. 04.
1972, autor N. V. Gogoľ. Pod réžiu sa prvýkrát podpísal Mihajlo Vasiljević, prvý raz
scénu nakreslil scénograf z Nového Sadu Mileta Leskovac, masky mala na starosti
profesionálna maskérka Dušanka Stankovićová, tiež z Nového Sadu. Kostýmy sme
si vypožičali z novosadského divadla. Scénu, ktorá pre nás ochotníkov bola veľmi
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komplikovaná, vyrobili majstri. Na zájazdy sme cestovali autobusom a scéna sa prevážala kamiónom. V tomto predstavení hrali noví herci a to Terézia Hrnčiarová,
profesorka slovenčiny, Pavel Jonáš, gymnazista, Mária Jonášová (ul. Nálepkova),
úradnička a staromladí herci na čele s Jozefom Benkom, ktorí už poznali prácu
režiséra Vasiljevića. Veď časom obavy a úzkosti z jeho režírovania zmizli, zvykli
sme si na tú novú, niekedy aj prchkú taktovku a na divadelných skúškach bolo
trochu ľahšie. Vedeli sme, čo nás čaká. Skúšky sa začali začiatkom januára. Ako
pracovník domu kultúry, okrem
úlohy v divadle (hral som Ževakina), bol som zadĺžený aj za organizáciu a priebeh skúšok, mal
som na starosti aj vybavenie scény,
jej nakládku a vykládku, pomáhal
som s konštrukciou scény na javisku
v osade, kde sme vystupovali, bol
som aj pomocníkom režiséra. Nebolo
ľahko všetko to zdolať a potom hrat’
divadlo a navyše po predstavení, kým
ostatní hodovali, ja som často len
s vodičom povynášal všetky rekvizity
do nákladiaka. No, ale čo už, chcelo
sa, mohlo sa, i muselo sa. Ženbu
sme hrali jedenásťkrát a to v 1972
osemkrát a 1973 trikrát.
S divadlom Ženba sme vystúpili
i na I. festivale FEDRAS (Festival
dramskih umetnika Srbije) v Malom
Crnići. Bolo to 10. októbra 1972.
Píšem tieto spomienky a pohľad
mi nevedomky zatúlal na kalendár.
Pozerám…Dnes je 10. októbra. Aká
náhoda... Takže odvtedy ubehlo
už 41 rokov. Ako ten čas cvála. Aj
Skúška Ženby roku 1972.
vtedy bolo, tak ako aj dnes, sychraJán
Jonáš a Alžbeta Barináková
vé počasie. Nákladiak so scénou
a rekvizitami odišiel prvý a my, herci,
rozdelení do áut, (šoférovali Jan Litavský-Liso, Pavel Čížik – Kalafona a obecný
šofér Ján Baláž), sme zablúdili. Ak sme sa chceli dostať do Malého Crnića, museli
sme sa buď vrátiť späť alebo prejsť rieku a to plťou. Vybrali sme si kratšiu cestu.
Rieku a plť. Ale ked’ sme prišli ku rieke, blata bolo vyše členky. Natrápili sme
sa aj my a aj autá, kým sme tú časť od cesty po plť zvládli. Trochu sme tlačili autá,
trochu sme padali, trochu sme sa aj báli cez vodu a na na druhom brehu rieky ešte
horšie – voda, blato takmer po kolená. Kým sme sa prebrodili, už sa zvečerievalo,
čas predstavenia sa blížil. No stihli sme.
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Hostiteľkou nám bola debeľačsko-kovačická rodáčka - spisovateľka Anna
Dudášová, ktorá žila a aj dnes žije v Malom Crnići. Nákladniak na šťastie už bol
tam, ale bez rozkazu nikto nič nerobí, tak sme najprv rýchlo nainštalovali scénu.
Keďže sme tú hru nehrali od apríla, pozabudli sme text, povedali sme si, že budeme hovoriť, čo nám príde na myseľ, veď obecenstvo aj tak nič nebude rozumieť. Je
to srbská osada. Tak aj bolo. Text vôbec neviazol. Odohrali sme na výbornu. Ale
čert nikdy nespí. V porote okrem iných bol aj náš čika Mićo, o tom sme nevedeli.
Opona sa spustila, čakáme rozhovory. Čika Mićo vstane a vraví: „Toto čo ste vy
predviedli, ja nepodpíšem ako moju réžiu a nebudem ani hlasovať za vás.“ Keďže
som bol jeho pomocníkom, povedal mi: „Jano, ty sa podpíšeš pod réžiu.“ Boli
sme prekvapení, ba aj zhrození jeho rozhodnutím. Avšak jury naše predstavenie
vyhlásil za najlepšie a boli tu aj predstavenia z Kovina, Petrovca na Mlave, Bogatića, Požarevca, Malého Crnića. Obsadili sme sme I. miesto, Jozef Benka získal
diplom za najlepšieho herca festivalu a Terézia Hrnčiarová a Alžbeta Slivárová
získali diplomy za úspešné stvárnenie ženských postáv. Čo by len bolo, keby sme
text vedeli!? O tomto našom predstavení už 18. októbra RTV v druhom denníku
dal krátku reportáž a belehradské noviny Politika 13. 10. písali o nás, že sme boli
skvelý objav festivalu a že celý súbor svojou hrou vrátil vieru v ochotníctvo. Navyše naše predstavenie bolo v záverečný večierok, všetci herci boli pozvaní s inými
vzácnymi hosťami na slávnostnú večeru. Sedeli sme spolu s predsedom obce Malo
Crniće. Bola to pre nás veľká česť. Predseda obce nás osobitne pozdravil, každému
gratuloval, podal ruku, čo sa u nás doma v Kovačici hádam nikdy nestalo. Domov
sme sa už nevracali plťou, ale poľnou cestou a nad ránom sme doma v TV klube
pili rannú kávu.
So Ženbou sme 10. decembra vystupovali aj na III. Prehliadke slovenských
ochotníckych divadiel v Báčskom Petrovci, kde sme dostali odmenu Spolku
vojvodinských slovakistov. Za rolu Ževakina som získal tretiu cenu za herecký
výkon. Bolo to moje prvé a zároveň i posledné uznanie. Pravdepodobne som ho
dostal vďaka Jánovi Makanovi, ktorý bol v porote a ktorý, ako povedal, kedysi aj
sám hral Ževakina.
08. mája roku 1973 v Kovačici sa uskutočnila I. Zónová prehliadka divadiel
južného Banatu. Predtým sa v Kovačici stretli predstavitelia a organizátori tejteo
prehliadky, FEDRAS-u z Malého Crnićia a BAPS-u ( Banatski amaterski pozorišni
susreti) z Kovina. My sme to vtedy v slangu pomenovali pomoravsko-podunajská
ríša. Odvtedy táto juhobanátska prehliadka prebieha v Kovačici, v Malom Crnići je
festival republikového rázu FEDRAS a v Kovine, po odchode Jovana Debeljačkog,
BAPS zanikol, no neskoršie sa BAPS organizoval v Belej Crkve a v Kovine.
Hral som aj v predstavení Kým kohút nezaspieva autora Ivana Bukovčana.
Premiéra bola 20. apríla 1975. Réžiu mal na starosti Mihajlo Vasiljević, scénografiu
Mileta Leskovac a masky Desa Francuski, všetci z Nového Sadu. Vystupovali sme
trinásťkrát. Toto predstavenie dosiahlo veľký úspech. Zo zónovej prehliadky sme
postúpili na pokrajinskú do Kikindy a z Kikindy na republikovú do Kuly. V 1976.
roku sme vystupovali tri razy a to v Starej Pazove 31.januára na VI. Prehliadke
slovenských ochotníckych divadiel a reprízu sme mali l. marca 1976. V tejto
inscenácii som stvárňoval postavu Fishla a hrali aj moji súrodenci, sestra Mária
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Jonášová -Kotvášová ako Franka a brat Pavel ako tulák, (je to jedinečný prípad,
že v tom istom divadelnom predstavení hrali traja členovia jednej rodiny.) Dej
hry sa odohráva v Československu v posledné dni 2. svetovej vojny. V predstavení
sa používali originálne nemecké fašistické piesne. Ja som bol zadpovedný za nahrávky. Po predstavení boli pod kľúčom a v kase, aby to, nedajbože, niekto nezneužil.
Osudy desiatich ľudí dobre zahrali všetci herci, ale vynikali najmä Jozef Benka,
Pavel Jonaš, Ján Šifel, Milinka Farkašová a Alžbeta Slivárová. Predstavenie vcelku
zožalo veľký úspech. Získali sme zlatú plaketu v Kikinde a bronzovú v Kule. Ján Šifel
v Kule získal cenu za herecký výkon.
V Kule sa okrem kovačického súboru
zúčastnili aj súbory zo Smederevskej
Palanky, Kikindy, Čačku, Belehradu,
Veľkej Plany, Peći, Bogatića, Vranja,
Crvenky a Kuly. Jury pracoval v zložení Luka Dotlić, Dejan Mijač, Kolj
Široka a Arpad Farago. “Scéna bola
trefne vybavená, čo prispelo k tomu,
aby toto predstavenie nadovšetko
umelecky zapôsobilo. A úrovňou
bolo nad petrovským a staropazovským predstavením.” – písalo
sa v Hlase ľudu a Dnevniku. O predstavení sa zmienili i členovia poroty.
L. Dotlić povedal, že predstavenie
malo búrlivu dynamiku. K. Široka,
že je oduševnený, že jazyková bariéra
neprekážala obecenstvu a že aj scéna
a réžia boli vrcholné. A.Farago konštatoval: „Herci psyhologickú drámu
pretavili v opravdivu ľudskú drámu.“
Drámu, ale zimnú v súvislosti s týmto predstavením sme aj osobne sami
zažili. Ked’ sme sa vracali z Pazovy,
Kým kohút nezaspieva – 1975
pozde v noci 31.januára, počas celej
Ján Jonáš, Ján Šifel
cesty padal hustý sneh, pred Crepaa Milina Farkašová
jou boli záveje. Kamión so scénou
sa horko-ťažko predral cez záveje
na trati, ale autobus ani hnúť. Zostal stáť pred traťou. Vyšli sme z autobusa. Vonku
hlboká tma. Snežilo, mrzlo a my na sneh nepripravení. Keď sme deň predtým, lebo
už bolo 1. februára, vyrazili o snehu ani chýru, ba práve naopak- v Kovačici bolo
slnečno. Po krátkom zvažovaní čo robiť, ako si pomôcť, s veľkou námahou som
sa prebrodil do društva Panonija. Opýtal som sa, kedy bude cesta zjazdná. Odvetili
mi, že sa vraj na tom pracuje, ale kedy to bude, nevedia. Po návrate do autobusu
sa hlasovalo, či odídeme pešo, asi 4 kilometre, na stanicu v Crepaji, tam počkáme
vlak a vlakom sa prepravíme domov alebo počkáme v autobuse, kým neočistia cestu.
214

Spomienky na divadlo

Niektorí odišli na stanicu, iní zasa zostali v autobuse. Na brieždení cestu očistili
a div sa mi svete bolo potrebné iba zo sto metrov očistiť, lebo ďalej do Kovačice
cesta už bola zjazdná. Ked’ sme prišli do Kovačice, počkali sme tých z vlaku a to
v TV klube. Objednali sme si teplý čaj. My, zamestnanci domu kultúry, sme museli
najprv vyložiť scénu z kamióna a kým sme prišli do TV klubu, herci už popili čaj,
nám ostal len rum. Na zohriatie.
Aj divadelné predstavenie Kubo autora Jozefa Hollého sa mi hlboko vrylo
do spomienok. Hra trvala 72 minút, premiéra bola 18. apríla 1976. Pod réžiu
sa podpísal čika Mićo, scénu zhotovil Mileta Leskovac na motívy Martina Jonáša,
insitného maliara z Kovačice, choreografiu mal na starosti Petar Jerant, baletmajster z Nového Sadu, maskérkou bola Dušanka Stankovićová, tiež z Nového Sadu.
Hral som vdovca Loveckého, okrem mňa tu bolo ešte 17 hercov, traja vokálni
sólisti, ôsmi tanečníci, siedmi speváci, šiesti členovia orchestra, technické služby
vykonávali siedmi divadelní zanietenci. Úhrne bolo okolo 50 účastníkov. Na jedno
predstavenie dosť. Veľa. Veľa ľudí, veľa zaujímavých a neopakovateľných príhod.
A v tom aj tkvie čaro divadla. Je to podstatnejšie a závažnejšie aj od samej hry
na javisku. Priamym aktérom takmer všetkých príhod bol režisér Vasiljević.
V divadelnej hre Hora od A. N. Ostrovského, ktorej premiéra bola 20. februára
1977, som hral kavaleristu Kiriliča Bodajeva. Réžiu robil Mihajlo Vasiljević, scénu
Mileta Leskovac na motívy maliara Ondreja Pilcha. Choreografom bol Petar Jerant.
Scéna, ktorú zhotovili majstri, bola urobená tak, aby sa mohla zmestiť do batožinového priestoru autobusa, tam sa mohli zmestiť aj batožiny s kostýmami. S takouto
scénou sa mohlo vystupovať aj na menších javiskách. S Horou sme vystupovali až
dvadsaťkrát. Divadlo v celku malo prajné ohlasy tak u obecenstva, ako aj u poroty.
Aj keď hrali ochotníci, prednes bol na profesionálnej úrovni. Pavel Kožik - Arkadije, bol najpríjemnejším prekvapením, písali o ňom, že je „nevšedný herecký zjav”.
Od toho predstavenia Pavla Kožíka všetci volajú len Arkáško alebo Arki.
Cestovanie na troch
kolesách. Bol som v Novom Sade. Spolu s čika
Mićom sme riešili, vlastne nahovárali, Petra Jeranta, Miletu Leskovca
a Dušanku Stankovićovú, aby spolupracovali
s naším divadlom. Domov som cestoval s režisérom Mićom, náhlili
sme sa na skúšku. Čika
Mićo šoféroval. Mal nejaké veľké auto, myslím,
že to bol citroen. No
pred traťou Vilovo-Gardinovci, bum, praskla
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guma (ľavá zadná). Čo robiť ? Nie som vodič. Neviem, čo sa má robiť. Mićo síce
šoferuje, ale vie iba to, kde má strknúť kľúč a kde je volant. Všetky práce okolo auta
mu vykonával majster. Koleso nie je problém, má rezervné. Ale čo s ním? A ani sme
sa k nemu nemohli dostať. Bolo to akési divné auto. Čo teraz ? Našťastie neďaleko
bola krčma. Pobral som sa zohnať pomoc. Pred krčmou práve zaparkoval autobus.
Vykladám, čo sa nám stalo. Vodič sa ihneď ponúkol, že pomôže, vymení koleso, veď
to nie je žiaden kumšt. Otvoril zadok auta, pozerá, pozerá... „Ľutujem“, – povedal
po chvíli, – „neviem ako mám vybrať koleso. Potrebujem na to nejaký špeciálny kľúč.
Ľutujem.“ Odišli sme do krčmy telefonovať majstrovi do Nového Sadu. Povedali sme
si, veď on príde, vymení gumu a my budeme pokračovať v ceste. Telefón v krčme
nemali. Bezradne stojíme. Zrazu nás oslovil akýsi cestujúci. Povedal, že sa nemusíme
trápiť, ten typ auta vraj môže aj na troch kolesách jazdiť. Mysleli sme si, že žartuje.
Mićo však neváhal, sadol do auta, otočil kľúčom, niečo pritlačil, auto sa zdvihlo
a tak pomaly na troch kolesách sme prišli do Kovačice. Nikto nám neveril. Čika
Mićo zavolal majstra z Nového Sadu, ten prišiel, niečo poobzeral, otočil kľúčom
a keď ukázal, čo bolo treba urobiť, videli sme, že to vôbec nie je žiadne umenie.
Čika Mićo zahundral: „Tak mi treba, keď chcem „vyhutované“ auto.“
Topánka a viňak. Skúšky bývali často namáhavé a aj zdĺhavé. Obyčajne sme
skúšali v noci. Niekedy aj po filmovom predstavení. O 22. alebo 23. h., čo záviselo od dĺžky filmu. A ako tu už býva, hercov veľa, z dlhej chvíle, ospalí, kým sme
čakali na svoj výstup, rozprávali sme sa za oponou, žartovali a často sa nám aj
jednoducho na javisku nedarilo. Boli sme možno aj vyčerpaní alebo kto vie? Čika
Mićo však žiadal, aby sa aj na skúške hralo naplno. Zvyčajne ani nekričal na nás,
len povedal, aby sa scéna zopakovala. No raz mu asi niečo preplo. Sedel v hľadisku,
pozeral, napomínal, zrazu zaznelo, ŠŠŠŠ, otočíme hlavy tým smerom a čo vidíme?
Topánka letí na javisko. Režisér vyzul topánku a bác na hercov.Vraj, to čo stvárame
na javisku je nanič. Napamätám si, či sme po tej topánke už hrali naplno. Ale viem,
že nikoho netrafila. Asi to režisér ani nemal v úmysle, chcel nás iba „prebudiť“.
Raz zasa, pamätám si, čika Mićo napomínal, napomínal, zrazu stíchol, zbledol.
– Kde je Jožo ? – opýtal sa ma. Jožo Benka bol vtedy čašníkom v dome kultúry.
– Povedz mu, aby mi priniesol koňak. Dvojitý. Rýchlo.
Pozerám sa na neho. On nepije. Ale je bledý. Malátny. Chytil som ho za ruku
a pomaly sme sme sa tackajúc dostali zo siene na čerstvý vzduch, do parku. Skutočne zle vyzeral. Keď Jožo priniesol viňak, vypil ho nadúšok a hneď mu bolo
lepšie. Povedal mi:
– Choď a vyrieš to s tými tvojimi hercami. Takto sa nedá pracovať. Povedz
im, ak sa nepolepšia, ja viacej neprídem.
Otočil sa, sadol do auta a bez pozdravu odišiel. Potom sme mali trampoty, či
sa mu cestou domov dačo nestalo.
Scéna – veľké plátno. Mileta Leskovac priniesol obraz scény, ktorú bolo potrebné preniesť na plátno veľké asi 25 štvorcových metrov. Kde nájsť také velikánske
plátno a kto to potom nakreslí? Kým sme sa my v dome kultúry radili, premýšľali,
čo a ako urobiť, prišiel Mileta a hovorí:
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