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je	unikát	a	Ignác	Bizmayer	je	nedo-
stižný	majster	jej	figurálnej	tvorby.

zAČALA TO FAJKA
Pred	vyše	osemdesiatimi	rokmi	skú-
mal	český	historik	umenia	a	vášnivý	
zberateľ	Herman	Landsfeld	posled-
né	 kolónie	Habánov	 na	 západnom	
Slovensku.	Tak	 sa	 jedného	dňa	 za-
túlal	aj	do	Košolnej	pri	Trnave,	kde	
žila	kolónia	habánskych	rodín	–	už	
nie	v	spoločných	domoch,	ktoré	vo-
lali haushaben,	z	toho	ich	pomenova-
nie habáni, ale	v	rodinných	domoch	
so	 slamennými	 strechami,	 pričom	
snopy	 slamy	 vedeli	 tak	 upraviť,	 že	
nepodliehali	 vplyvom	 počasia,	 ba	
dokonca	 boli	 po	 mnohonásobnom	
máčaní	 v	 riedkej	 hline	 a	 sušení	 na	
slnku	 nielen	 nepremokavé,	 ale	 aj	
nehorľavé.	Starý	pán	mal	dobrý	nos:	

Jubilant Bizmayer 
vzkriesil hlinu                                
Je	posledným	z	veľkých	majstrov	slovenskej	keramickej	tvorby	nadväzujúcej	na	umenie	Habánov	
a	zároveň	jeden	z	najväčších	európskych	majstrov	tohto	umenia	všetkých	čias.	My	si	to	často	
neuvedomujeme,	ale	takto	ho	vníma	napríklad	susedné	Rakúsko,	ktoré	mu	pred	piatimi	rokmi	
k	deväťdesiatinám	pripravilo	grandióznu	prehliadku	tvorby,	reprezentatívnu,	multimediálnu	vo	
viedenskom	Etnografickom	múzeu.	Nie	som	si	istý,	či	rovnakú	úctu	mu	dávame	u	nás	doma.	

Text: Ján Čomaj | Foto: archív Múzea Ľ. Štúra v Modre a František Mach

Vinohradnícky rok. Časť legendárneho cyklu

POSTAVY zO ŽIVOTA
Pred	 niekoľkými	 desaťročiami	 mu	
mesto	Modra,	 výtvarná	obec	 a	 vte-
dajšia	 slovenská	 vláda	 zásluhou	 jej	
predsedu	 Petra	 Colotku,	 obdivova-
teľa	 Bizmayerovho	 umenia,	 zriadi-
la	v		bašte	modranského	opevnenia	
Modry	 galériu,	 v	 ktorej	 sa	 na	 šty-
roch	 podlažiach	 predstavuje	 Ignác	
Bizmayer	 v	 celej	 svojej	 úžasnej	 ce-
listvosti:	 figurálna	 keramika	 tu	 zo-
brazuje	úmornú	prácu	roľníka	a	vi-
nohradníka,	až	človek	stojí	v	úžase.	
Veľké	 nástenné	 taniere	 s	 portrétmi	
neviest	 a	 ženíchov	 sú	 unikátnym	 a	
večným	zobrazením	nádhery	a	rôz-

norodosti	slovenských	krojov	a	aj	et-
nológ	musí	obdivovať	Bizmayerovu	
znalosť	výšivky,	strihu	či	ornamenti-
ky	kroja.	Postavy	dedinského	života,	
jarmoky	a	jarmočníci,	hostiny	a	hu-
dobníci,	žobráci	a	pustovníci,	židov-
ská	 kapela	 a	 postavy	 svätcov,	 úžas-
ný	cyklus	keramických	plastík	Vino-
hradnícky	rok,	každá	postava	v	po-
hybe	 –	 to	 nemá	 v	 Európe	 porov-
nateľnú	obdobu.	Tento	 cyklus	nám	 
môžu	 závidieť	 (a	 závidia)	 aj	 regió-
ny	 najvyspelejšej	 fajansy,	 keramiky	
a	porcelánu	–	severné	Taliansko,	juž-
né	 Francúzsko,	 nemecký	 Meissen,	
jednoducho	 modranská	 keramika	 Ignác Bizmayer. Kumšt, srdce a... hlina
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po	prvé,	že	si	pýtal	povolenie	kopať	
práve	pri	dome	tesárskeho	majstra	–	
Náckovho	deda,	ale	že	si	spomedzi	
chlapčiat	–	pomocníkov	vybral	šťúp-
leho	Nácka.	 Keď	Nácko	 nachádzal	
najkrajšie	 keramické	 úlomky,	 sve-
dectvo,	že	tu	pred	rokmi	bola	maj-
strovská	 keramická	 dielňa	 a	 o	 nie-
koľko	 dní	 aj	 úžasnú	 výtvarne	 zdo-
benú	keramickú	hlavicu	starodávnej	
habánskej	fajky	–	o	osude	chlapca	sa	
rozhodlo.	 Pán	 profesor	 Langsfeld	
mu	o	 rok	 či	dva	 vybavil	prijatie	 vo	
vtedy	chýrnej	modranskej	keramic-
kej	škole.	

tAlENt SA prEJAVil
Majster	Bizmayer	 je	 tichý	a	usmia-
ty	človek,	ale	zároveň	je	to	usilovná	
húžva,	 v	 robote	 je	 na	 seba	 dodnes	
tvrdý,	 lebo	 hoci	 ho	 nohy	 už	 akosi	
nechcú	 poslúchať,	 prsty	 sú	 takmer	
ako	 za	mlada,	 akurát	 im	 už	 občas	
chybu	 odpustí	 a	 potrebný	 úkon	
bez	šomrania	zopakuje.	Za	mla-
da	 a	 ešte	 veľa	desaťročí	 to	 tak	
nebolo,	 ako	 majster	 umelec-
kej	výroby	v	modranskej	Ma-
jolike	 neodpúšťal	 chybičky,	 
najmä	nie	 sebe.	Robota	 sa	
musela	opakovať	do	doko-
nalosti.	V	Modre	po	dru-
hej	svetovej	vojne	vyrást-
lo	veľa	známych	majstrov	
–	 a	 práve	 táto	 generácia	
s	 Ignácom	 Bizmayerom	
na	 čele	 zabezpečila	 sve-
toznámosť	 modranské-
ho	 keramického	 ume-
nia.	 Vytváral	 džbánky,	
taniere	a	úžitkovo-de-
koratívne	 predmety,	 
viedol	 dielňu	 kera-
mického	maľovania	 
a	pritom	doma	pra- 
coval	v	druhej	zme-
ne	 –	 tvoril,	 vypaľo-
val	 a	 čoraz	 častejšie	
aj	 vystavoval.	 Práca	

ryho...	Na	 ceste	 z	Modry	bolo	 veľa	
lákavých	príležitostí	nabrať	dych.	Aj	
to	patrilo	k	Modre,	Ignácovej	popu-
larite	 a	 dobrosrdečnosti	 Bizmaye-
rovcov.	Horšie	boli	oficiálne	návšte-
vy.	Štátnici,	básnici,	honorácie	a	de-
legácie...	Raz,	 to	bolo	vari	pri	náv-
števe	 Nikitu	 Chruščova,	 už	 si	 ne-
spomínam,	obsadili	ochrankári	celý	
rajón.	A	 keď	 sa	 Ignácova	mamička	
vracala	z	 lesa	 s	viazanicou	suchého	
dreva,	nie	a	nie	ju	pustiť	cez	bránič-
ku,	musela	 ten	snop	konárov	zložiť	
z	 chrbta	a	 čakať,	kým	všetko	drevo	
neprezreli.	 Že	 by	 jej	 boli	 pomohli	
vyniesť	batoh	 strminou	k	domu,	 to	
neprišlo	 ani	 jednému	 na	 um.	 Gé-
rard	Philipe	a	Názim	Hikmet,	Gej-
za	Dusík	 a	 Rudolf	 Schuster,	 Ľudo-
vít	 Fulla	 a	 Martin	 Benka,	 Cyprián	
Majerník,	japonské	mená,	ktoré	ne-
viem	prečítať	 v	 tej	 obrovskej	 knihe	
návštev,	sto	štátnikov,	ktorých	mená	
už	 padli	 do	 zabudnutia,	 iba	 gazda	
domu	je	stále	pojem.	A	je	stále	me-
dzi	nami!	n

v	Majolike	sa	mu	stávala	príťažou	–	
rozhodol	sa	pre	vratké	remeslo	slo-
bodného	umelca.	Keramické	sochár- 
stvo,	 figurálna	 tvorba	 bola	 nepo-
rovnateľne	príťažlivejšia.	V	tamtých	 
rokoch	 chodil	 do	 Majoliky	 vypa-
ľovať	 svoje	 malé	 keramické	 dielka	
rímskokatolícky	 farár	z	Považia	Ba-
lušík.	Nadšený	 a	 vzdelaný	 etnológ.	

Ani	 netušili,	 ako	 si	 vzájomne	 po-
mohli.	Mladý	Ignác	naučil	pána	fa-
rára	technikám	kolorovania	a	vypa-
ľovania	 keramických	 diel	 a	 ten	 zas	
cibril	 Nácka	 v	 rozpoznávaní	 detai-
lov	 slovenských	 krojov.	 Pochodili	
spolu	celý	veľký	slovenský	svet.	Oba-
ja	čisto,	úprimne	a	neopakovateľne	
vytvárali	farebné	dejiny	Slovenska...

 
NáVŠTEVY DO NEVIDíM
Trvalo	to	dobrých	štyridsať	rokov,	čo	
u	 Bizmayerovcov	 nad	Modrou,	 ve- 
dľa	 cesty	 do	 Harmónie,	 bránička	
vŕzgala	každú	chvíľu.	Už	aj	 to	milé	
Božie	stvorenie,	nebohá	pani	Violka,	
manželka	majstra	 Bizmayera,	 zala- 
movala	rukami,	panebože,	kto	sa	to	
zase	 valí!	 A	 veruže	 neraz	 to	 „valí“	
bolo	 presnejšie,	 ako	 keby	 poveda-
la	„komu	sa	zase	uráčilo“,	najmä	ak	
išlo	 o	 majstrov	 z	 výtvarného	 sveta	
alebo	o	starého	kamaráta	Ruda	Fab-

Legenda oslavuje. Aj v spoločnosti 
folkloristiek zo súboru Kraľovan


