Pocta krajine. Martin Benka: Pozdrav dolinám, olej, plátno, 1921 – 1925, SNM - MMB v Martine

(Pred 130 rokmi sa narodil Martin Benka)

Presvedčený maliar
národného mýtu
Jedno z tohtoročných vrcholných kultúrnych výročí pripomína aj dôstojná výstava, tiež jedno
z výstavných podujatí roka. Hovoríme o výročí narodenia Martina Benku a výstave, ktorú na
Bratislavskom hrade nedávno sprístupnilo Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
v Bratislave a Slovenské národné múzeum – Múzeum Martina Benku (MMB) v Martine. Je
zostavená z diel zapožičaných z galérií, súkromných zbierok i umelcovho martinského múzea.
Nechýbajú osobné predmety, ktoré umožnia lepšie nahliadnuť aj do Benkovho sveta tvorivosti,
záľub, zručností... Viac už kurátorka výstavy a zároveň kurátorka zbierky MMB, historička umenia
Mgr. Monika Váleková, PhD.
Text: Monika Váleková | Foto: archívy SNM-MMB a GPMB v Liptovskom Mikuláši, Michal Pišný a Igor Válek
Cesta za umením

Martinovi Benkovi a jeho tvorbe
patrí priekopnícke postavenie, veď
ako prvý slovenský maliar prekročil hranice maľovania videnej reality. Hoci inšpirácia ňou zostala zrejmá a určovala vonkajšiu formu diela, maliar ju obohatil o symbolizujúci obsah. Zachytil vnútorné súvislosti vnímané viac pocitmi ako zmyslami. Čím viac sa vzďaľujeme od Ben-

kových čias, tým je pre pochopenie
jeho umenia potrebnejšie približovať osobnosť, ako aj dobu, prostredie, podmienky a okolnosti, ktoré
vytvorili mozaiku života a formovali
ho. Ako „renesančného“ človeka so
všestrannými umeleckými záujmami, obdareného schopnosťami a talentmi, ktoré celý život cieľavedome
rozvíjal.
Martin Benka sa narodil 21. sep-

tembra 1888 v Kiripolci (dnes Kostolište) na Záhorí. V dobe, kedy život človeka, ukotveného v dedinskom spoločenstve, mal jasné pravidlá a morálne princípy vyplývajúce z viery. Tu možno hľadať Benkov
zmysel pre spoločné dobro a obetu pre širšie spoločenstvo – pre národ. O jeho kresliarskom talente vedeli už od útleho detstva najbližší, no vzhľadom na nepriaznivé ro-
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dinné materiálne podmienky nebola umelcova cesta za umením priamočiara. Štúdiu maľby predchádzali učňovské roky maliara-natierača
v Hodoníne a remeselnej maliarskej práce vo Viedni. Mladého Benku priťahovali obrazárne a výstavy, podnecovali v ňom ambície i talenty... Pre nás, ktorí máme umenie
„na dosah“, je až nepredstaviteľné,
aké vzácne okamihy predstavovali
pre neho prvé kontakty s výtvarným
umením. Žiarivou farebnosťou národno-žánrových obrazov ho krátko
pred odchodom z Hodonína nadchla výstava Združenia výtvarných
umelcov moravských. Vo Viedni
pravidelne navštevoval obrazárne,
práve tam sa zoznámil s českým novinárom Jánom J. Langnerom a ten
rozpoznal talent. Spolu s Benkovým
starším bratom Jánom bol finančným i morálnym podporovateľom
mladého umelca počas štúdia, ktoré
mu sprostredkoval v súkromnej škole českého impresionistického krajinára Aloisa Kalvodu v Prahe, kde
Benka nastúpil koncom roku 1909.
Dostal sa do profesionálnych maliarskych kruhov a aj do umeleckého prostredia so všetkým, čo k nemu
patrilo – s koncertmi vážnej hudby,

divadelnými predstaveniami, výstavami... V lete 1910 prvýkrát maľoval vo voľnej krajine v západných
Čechách. Kalvoda mu radil, aby viac
pozoroval krajinu a menej „čiaral“.
Túto radu si Benka osvojil a aj vďaka
vycibrenej schopnosti pozorovať sa
stal brilantným krajinárom rozlišujúcim špecifiká regiónov. Azda práve schopnosť pozorovať ho predurčila k odhaľovaniu vnútorných súvislostí panujúcich v krajine tvoriacej
súzvuk s jej obyvateľmi. V tom tkvela aj podstata mýtu, ktorý vytvoril.
Plenéry, ktoré Kalvoda organizoval
pre študentov, najčastejšie smerovali
na Moravské Slovácko. Prvé maliarske názory, ktoré si Benka utvoril,
boli okrem učiteľa silno ovplyvnené
okruhom moravských maliarov a im
názorovo blízkych českých kolegov.
No okrem umeleckých vzorov Benkovi boli blízki aj ľudia a ich kultúra. Toto prostredie a jeho osobnosti posilňovali v ňom uvedomovanie
si vlastných koreňov a národné dozrievanie.
Prelomový rok na Slovensku

Rok 1913 bol pre Benku prelomový
– prvýkrát podnikol študijnú cestu
do severných horských oblastí Slo-

Paleta a štetce. Spomínajú v Benkovom
ateliéri

venka a prvýkrát vystavoval. Na výstave v Prahe v Rudolfíne a na výstave Združenia výtvarných umelcov moravských v Hodoníne, kde
sa zoznámil aj so Svetozárom Hurbanom-Vajanským. V lete Benka odišiel na Oravu. Proslovensky orientovaný kňaz Alois Kolísek mu zabez-

Múzeum v Martine. Tu maliar žil a tvoril posledné roky plodného života
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od roku 1919 každoročne cestoval
na Slovensko, kde presunul všetky
maliarske ambície. Skúsenosti a poznanie, že chýba maliar tvoriaci národný mýtus, ho priviedli k presvedčeniu, aby ho začal utvárať práve
on. Po roku 1920 definitívne vykročil na cestu za výzvami, zmenil rukopis i farebnosť smerom k jasným tónom, do obrazov vložil expresivitu.
V jeho pamätiach sa dočítame, že na
začiatku tejto cesty sa boril s pocitom osamelosti a azda i bezradnosti,
hľadal východiská. Tak, aby vykročil
vpred, oddajúc talent službe národu. Vytvoril osobitý výtvarný jazyk,
ktorý je syntézou inšpirácií z historických maliarskych slohov, secesie
a iných európskych maliarskych štýV pražskom ateliéri. Martin Benka už tu pochopil, kde je jeho miesto v umení.

pečil pobyty na farách v Hladovke,
Lieseku a vo Veličnej. Ocitol sa v národoveckých kruhoch – u farára a
neskoršieho spišského biskupa Jána
Vojtaššáka a kaplána Ignáca Grebáča-Orlova – prekladateľa, básnika,
publicistu i poslanca medzivojnového národného zhromaždenia. Benka neskôr pocity z prvýkrát videnej
kopcovitej krajiny opísal takto: „...
keď som prišiel k Žiline a ďalej k Vrútkam, ku Kraľovanom, zavalili ma hory!
Horiská – treba povedať... Pohyboval
som sa iba po vŕškoch, rovine, kým tu
– len-len že sa ma nedotýkajú obrovské
braliská, vypínajúce sa do Váhu, Oravy
a hore – tam držia chmáry za chvost. Slnce je zubaté, zimomravé, a i to len kde-tu
prerazí závoj valiacich sa mračien... Čo
si ja, úbožiak, počnem so svojou paletou
ľúbivých tónčekov...“ Horské prostredie ho prekvapilo „inakosťou“, no
našiel tu viac ako len dravú krajinu – človeka pripútaného k rodnej
zemi. Dovtedy osvedčený rukopis a
farebnosť si žiadali radikálnu zmenu. Na nové maliarske výzvy naplno reagoval po roku 1918, keď začal programovo vyhľadávať horské
regióny. Rozšíril motivickú skladbu diel o kopcovitú krajinu zachytenú viac fragmentárne ako celistvo
a o ľudí pri práci. Inšpirujúc sa
oravskými štúdiami, vytvoril väčšie
obrazové kompozície Na rieke Orave a Dolu Váhom. Prvý obraz na jar
1914 vystavoval v Rudolfíne, kde sa
vôbec prvýkrát predstavil dielom so
slovenským motívom. V roku 1913
navštívil aj Liptovskú Osadu, Černo-

vú, Ružomberok a Martin, kde sa na
Augustových slávnostiach zoznámil
s maliarmi ľudového žánru Jozefom
Hanulom a Jaroslavom Augustom.
V roku 1914 sa osamostatnil, v Prahe si prenajal ateliér. Vypukla svetová vojna a umelec jej väčšiu časť prežil v dome veľkostatkára a zberateľa umenia rytiera Antonína Klenku
v Miloňoviciach pri Strakoniciach,
kde našiel prajné prostredie.
Rozlet medzi vojnami

Po roku 1918 nastala pre Slovensko zaujímavá etapa. S veľkým entuziazmom začala neveľká skupina intelektuálov doháňať zameškané, vznik Československa ovplyvnil
a poznamenal aj Benkovo smerovanie. Prebudilo sa v ňom vlastenectvo a zaradil sa medzi umelcov a intelektuálov, ktorí so zanietením formovali slovenskú spoločnosť a napĺňali jej kultúrne potreby. Hoci na
Slovensku trávil veľa času, rozhodol
sa, že ešte zostane žiť v Prahe, jeho
uzavretej povahe vyhovovalo anonymné ovzdušie veľkomesta. Do slovenskej kultúry však vstúpil aktívne.
V roku 1919 bola v Turčianskom Sv.
Martine obnovená činnosť Matice a
Benka sa stal členom jej umeleckého odboru. V roku 1920 zas zakladajúcim členom Spolku slovenských
umelcov. O rok neskôr spisovatelia a
umelci „hlasistického razenia“ založili Umeleckú besedu slovenskú, za
ktorej člena výtvarného odboru bol
prijatý v roku 1923. V Prahe zastupoval slovenské umelecké spolky a

Podoba moderny. Realizovaný návrh obálky
básnickej zbierky

lov, smerov z konca 19. a prvých desaťročí 20. storočia. Benka zistil, že
ho neuspokojovala len krajina bez
človeka: „Nebol som spokojný len s krajinou. Najmä vtedy nie, keď som robil
v prírode štúdie a videl som, že sa v nej
moce – takmer ako jej súčiastka – roľník, robotný človek... zapriahol som sa
do štúdia figurálneho, uvedomiac si, že
mi je to potrebné a bude stále patriace
jedno k druhému, v čom človek a ľud
žije a pracuje. Tak z drobných štafáží vyrastal človek v mojich obrazoch s obrazom krajiny.“ Benka vnímal krajinu
s vidieckym človekom romantizujúco – ako zhmotnené jadro národa.
Nadväzoval na ideu o plebejskom
pôvode Slovákov, a preto v jeho dielach priam narastali postavy roľníkov, drevorubačov, koscov, pltníkov,

24

slovensko_3_2018.indd 24

20. 9. 2018 13:48:01

kopáčiek, hrabačiek či pastierov. Významnú rolu v kreovaní národného mýtu zohrala v Benkovej tvorbe
azda najviac liptovská krajina. Liptov si získal jeho sympatie a obdiv aj
preto, že sa v ich rodine tradovalo,
že odtiaľ pochádzali jeho prapredkovia. Od začiatku 20. rokov cielene objavoval a maľoval rôzne končiny domoviny a postupne navštívil
všetky slovenské regióny. Pozoruhodnou časťou tvorby sú štúdie na
kartóne olejovými farbami, spontánne obrazy krajiny predstavujúce kontrapunkt k ateliérovým kompozíciám. Popri Záhorí, myjavských
kopaniciach a malokarpatskom regióne, severoslovenskom Liptove,
Orave a Spiši spoznával aj Považie,
Rajeckú dolinu, Kysuce, Terchovú,
Turiec, Tekov, Horehronie, Podpoľanie, Hont, Novohrad, Gemer,
Zamagurie a Šariš... Na štúdiách
okrem krajinomalieb nájdeme
skladbu umelcových záujmov – ľudový odev, zátišia, kvetenu, zvieratá

či archaické nárečové názvy rôznych
poľnohospodárskych náradí.
Benkov maliarsky program vrcholil na prelome 20. a 30. rokov. Kým
na Liptove objavil pôsobivú krajinu,
na Horehroní na neho „... veľmi zapôsobili krásne typy mužov a krásne malebné ženy, a preto, že v tom kraji, krajina
ma tak nezaujala ako ľud, ktorý je báječný, počnúc od Brezna až po Telgárt.“ Postupne ho prestali zaujímať detaily a
dospel až k farebnej virtuozite. Bielomodré a bielozelenkasté kompozície akoby jemnou hmlou zastretých
kopcov v kontraste s červenkastohnedou zemou pôsobia čisto a sviatočne, sú veľkolepou oslavou harmonickej súhry krajiny a človeka. Ostré
vrcholy kopcov, vznešene sa týčiace
nad hmlou zaliatymi údoliami, sa
vznášajú nad ľuďmi. Benka zachytil
vnútornú tvár Slovenska, jeho „duchovne“ najčistejšiu esenciu a vytvoril maliarsku baladu o Slovensku,
ktorému vtisol monumentálnu podobu s expresívnym nábojom pra-

Krajina v Terchovej. Prelomový obraz získal tvorcovi aj ocenenie

meniacim zo živelnej nepredvídateľnosti prírody. Postavy mužov a najmä žien na jeho obrazoch vnímal
ako hrdinov, ktorí aj napriek vykonávaniu ťažkej práce, sú idealizované, vznešené a krásne.
Do sveta aj do Martina

Benkovo umenie zaznamenalo viaceré úspechy. Medzi významné prehliadky výtvarného umenia patrí Bienále v Benátkach. V medzivojnovom období sa na ňom opakovane zúčastnil aj Benka a v roku
1934 talianska kritika pozitívne reagovala na jeho diela. Jeho obrazy zaujali aj na výstave vo Viedni.
V roku 1937 vystavoval na medzinárodnej výstave umenia a techniky v Paríži, kde jedno z jeho vrcholných diel Krajina z Terchovej ocenili striebornou medailou za obohatenie európskeho výtvarného umenia. V tom istom roku získal doma
Štefánikovu krajinskú cenu. Benkove zahraničné výstavné prezentácie sa vtedy uzatvorili na americkom
kontinente. V roku 1938 výstavou
slovenského umenia v New Yorku a
o rok neskôr výstavou Súčasné umenie 79 krajín, z ktorých desať najlepších obrazov získalo cenu – medzi nimi aj Benkov Pastier pod Tatrami. Výstava mala preň ešte jednu
pridanú hodnotu – jeho tvorbu prvýkrát autenticky videli bratia s rodinami. V jeseni 1939 Benka odišiel
z Prahy a usadil sa v Martine. V rokoch 1940 – 1941 organizačne viedol a pedagogicky pôsobil na oddelení kreslenia a maľovania na SVŠT
v Bratislave. Pre organizačné záležitosti, ktoré ho oberali o čas a ktorý chcel venovať vlastnej tvorbe, sa
vzdal tohto pôsobenia. V 40. rokoch
ešte viac zdôrazňoval detaily a menej používal tvarovú skratku. V čase
druhej svetovej vojny a krátko po
nej krajinárske kompozície ustúpili ľudskej postave – fyzicky krásnej
a duševne ušľachtilej. Horská krajina sa dokonca stala len doplnkovou,
maliar ju vedome potlačil do pozadia. V 60. rokoch tvoril väčšie krajinné scenérie a obrazy z miest spojených so SNP.
Široká „paleta“
tvorby a odkaz

Popri voľnej tvorbe sa Benka venoval aj úžitkovej. Tvoril návrhy na
plagáty, časopisecké i knižné obálky
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hoval známky i bankovky. Na začiatku 40. rokov navrhol zariadenie seminárnej kaplnky Vysokej školy bohosloveckej v Spišskej Kapitule.
V roku 1954 bol poverený výzdobou
hľadiska vtedajšieho Armádneho
divadla v Martine na tému Povstanie. Ilustroval Slávy dcéru, Detvana,
Hájnikovu ženu a iné klasické diela.
Najobsiahlejšiu ilustrátorskú prácu
vykonal pri kresbách do trojzväzkových Prostonárodných slovenských povestí od Pavla Dobšinského. So zanietením kreoval vlastné písma,
niektoré uplatňoval aj na knižných
obálkach. Venoval sa tvorbe log a
znakov i návrhom na menšiu architektúru. Benkovou veľkou záľubou
bola hudba. Pre priateľov v ateliéri
na Kuzmányho ulici v Martine organizoval koncerty sláčikového kvarteta, v ktorom sám hral. Upravoval,
navrhoval i konštruoval husle, tvarom inšpirované ľudovou ornamentikou, s prvkami kubizmu. Zhotovil,
respektíve upravil trinásť huslí.
Martin Benka „službu národu“ zavŕšil tým, že svoj dom s dielami, zaPocta človeku. Martin Benka: Šumiac, olej, plátno, 1934, GPMB v Liptovskom Mikuláši

a na pohľadnice. V druhej polovici 20. rokov začal intenzívne spolupracovať s inštitúciami, redakciami
a vydavateľstvami. Od roku 1927 aj
s už spomínaným R. Klačkom, ktorý
v Matici založil a redigoval časopis
Slniečko. Poveril Benku, aby ho ilustroval a tvoril titulné listy doň aj do
učebníc pre základné školy. Vyzval
ho tiež, aby tvoril kresby k básňam
a textom do Slovenských pohľadov
a v spolupráci s Jánom Smrekom aj
do Národných novín. Významným
počinom pre medzivojnovú slovenskú literatúru bol vznik Edície mladých slovenských autorov vo vydavateľstve Leopolda Mazáča v Prahe.
S Benkom od roku 1927 spolupracoval na tvorbe knižných obálok jej
redaktor a neskôr aj kultúrno-spoločenského časopisu Elán – básnik, literát a dobrý priateľ J. Smrek. On
navrhol ideu aj charakter obálky a
vynikajúci kresliar a maliar Benka návrh zrealizoval, pričom posúval knižno-grafickú tvorbu k modernejšiemu výrazu. V 30. rokoch riešil aj viaceré zaujímavé návrhy pre
architektúru. Jedným boli kresbové
predlohy na leptané sklá pre funkcionalistický Kolonádový most v Pieš-

ťanoch: dva z návrhov – Na salaši
a Piesne z Detvy – boli realizované. Vytvoril reliéf na sporiteľňu v Banskej
Bystrici a sgrafito na budovu Roľníckej vzájomnej pokladnice v Martine. Tvoril návrhy na pohľadnice, plagáty, diplomy a exlibrisy, pre
vojnovú Slovenskú republiku navr-

V Benkovej tvorbe
sa spája tradičné
s moderným,
spoločenské
s individuálnym,
objektívne so
subjektívnym, reálne
s idealizovaným,
realistické
s romantizujúcim,
spontánne
s programovým,
kozmopolitné
s vlasteneckým...

riadením, knižnicou a osobnými
predmetmi daroval štátu a želal si,
aby tam po jeho smrti zriadili múzeum. Zanechal aj finančnú hotovosť určenú na nákup diel do zbierky
i na udeľovanie Ceny Martina Benku, určenej výtvarným umelcom a
historikom umenia za významný prínos pre slovenské výtvarné umenie.
Ceny udeľuje Fond výtvarných umení, pod ktorým pracuje Komisia pre
správu pozostalosti Martina Benku,
od roku 1975. Odovzdávanie prebieha počas spomienkovej slávnosti,
ktorá sa koná tiež v súlade s umelcovým želaním každý rok v čase narodenín – okolo 21. septembra v jeho
niekdajšom ateliéri v Martine.
S odstupom takmer polstoročia,
ktoré uplynulo od umelcovej smrti
(28. júna 1971), sa jeho dielo môže
javiť ako patetické a či idealizujúce. Hlavne je však inšpiratívne, širokospektrálne a na dobu vzniku
progresívne a až novátorské. n
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