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 Všetko sa začalo temer biblicky, hoci 
obsah je celkom všedný, svetský. Ani sa 
mi veriť nechce, že od prvého osobného 
stretnutia s doktorom práv, výtvarným fo-
tografom Martinom Martinčekom uplynuli 
už tri  desaťročia.
 Zbehlo sa to nečakane. Navštívil ma 
svetoznámy litovský fotograf Alexander 
Gerinas. Ukazoval som mu obrazové pub-
likácie. Samozrejme, nechýbali medzi nimi 
ani Martinčekove. Keď prelistoval prvú 
z nich, ostatných autorov odsunul bokom. 
Prezeral knihy spredu, zozadu, pokyvoval 
hlavou. Po hodnej chvíli vyhlásil: „Martin-
čekove knihy by mali byť vysokoškolskými 
skriptami fotografie.“ Celé hodiny mi 
vytrvalo vysvetľoval a zdôvodňoval svoje 
tvrdenie. Takže na začiatku bolo slovo. 
O vynikajúcom fotografovi. Vzácnom 
človekovi.
 Napísal som o Gerinasovi do Nové-
ho slova. Odcitoval som jeho slová na 
adresu nášho fotografa. Chýr o nich sa 
doniesol až do Liptovského Mikuláša, 
kde mal Martin Martinček práve súbornú 
výstavu k sedemdesiatke. Jeho pozvanie 
na výstavu ma však nezastihlo doma. 
V liste datovanom 31. júla 1983, ktorý si 
uchovávam ako vzácnu relikviu, sa píše: 
Vážený pán redaktor, veľká výstavná sieň 
v tunajšej galérii mi dovolila vystaviť 304 
fotografií, z toho 100 farebných. Potešilo 

by ma, keby ste mali možnosť výstavu 
navštíviť. S prianím dobrého zdravia  
Dr. M. Martinček.
 Redakční kolegovia ma ospravedlnili 
a majster urobil veľké gesto: O týždeň 
predĺžil výstavu, aby som ju mohol vidieť. 
Po návrate zo zahraničnej reportáž-
nej cesty som okamžite išiel na Liptov. 
Neviem ani, ako dlho som sa prechádzal 
Martinčekovým obrazovým svetom, len 
to, že sa mi do pamäti vryl nezmazateľne. 
Potom ma pán Martinček pozval na Ku-
kučínovu ulicu, do domu, kde pod jednou 
strechou nažívali dve múzy: výtvarné 
umenie a fotografia. Odvtedy som mal u 
Martinčekovcov svoje prechodné trvalé 
bydlisko, lebo vždy som mal pocit, akoby 
som odtiaľ nikdy neodišiel. Tam som 
nachádzal útočisko, keď sa mi všetko do-
slova sypalo pod rukami, keď mi jednodu-
cho nešla karta života. Zrazu bolo všetko 
inak, všetky moje boľačky boli smiešne 
malicherné.
 Stačilo, aby som si spomenul na život-
né peripetie JUDr. Martina Martinčeka: 
po maturite na prešovskom gymnáziu 
študoval právo na Univerzite Komenské-
ho v Bratislave. Promoval v tridsiatom 
siedmom. Po oslobodení sa podieľal na 
organizovaní Povereníctva spravodlivos-
ti. Až prišla osudná tragédia cestou do 
Sabinova: zahynula manželka, dvaja ma-

loletí synovia, otec. Musel vstať z prachu 
ako bájny Fénix a žiť ďalej. V Košiciach 
pracoval na Povereníctve financií, potom 
v Bratislave na poste vysokého štátne-
ho úradníka, prezidiálneho šéfa Úradu 
predsedníctva Slovenskej národnej rady. 
V štyridsiatom ôsmom sa oženil s akade-
mickou maliarkou Ester Šimerovou.  
Po falošnom obvinení ho uväznili, vyšet-
rovali, ponižovali. Odmietol totiž krivo 
svedčiť. Z väzenskej cely ho deportovali 
na Liptov, vzali mu pas i česť. V dedinskej 
tehelni sa preňho našlo miesto iba na 
bagri, neskôr na hydinárskej farme, aby 
si holými rukami zarobil na kus chleba.  
„Niektorým politickým funkcionárom 
javilo sa hádzanie polien pod naše nohy 
ako doklad ich politickej spoľahlivosti,“ 
spomínal majster trpko.
 Nepoddal sa. Z polien, ktoré mu 
hádzali pod nohy, si montoval schody. 
Vytrvalo po nich kráčal k človeku. K ľu-
ďom, ktorí ťažko nadväzujú kontakt aj so 
známymi.  Ale Martinček bol jeden z nich.  
Nie cudzí muž s fotoaparátom, ale Pán 
doktor, čo vždy vedel nájsť medecínu na 
ich neľahké osudy. Vychádzali mu v ústre-
ty. Tak sa začínali rodiť nevšedné portréty 
všedných dní.
  „V tom čase som bol skoro štyridsať-
ročný a mohol som sa zblížiť len so starší-
mi dedinčanmi. Začal som ich fotografo-

vať z vlastnej iniciatívy a bez odporúčania 
kohokoľvek. Veď nič iné som ani fotogra-
fovať nemohol... Absolútnym podnetom 
fotografovať starých ľudí bol však môj cit 
spolupatričnosti s nimi. Veď som krv z ich 
krvi a kosť z ich kosti.“ 
 Práve fascinujúce fotografie starých 
ľudí a liptovskej prírody boli pre majstra 
roku 1957 vstupenkou do Zväzu sloven-
ských výtvarných umelcov. Vyhrabal sa 
z jamy... A nemožnosť vycestovať si výdat-
ne vynahradil uverejňovaním fotografií 
vo významných svetových fotografických 
časopisoch. Absolútna satisfakcia prišla  
roku 1970 – doma titul Zaslúžilý umelec 
a vo svete, pred ktorým mu toľko zatvárali 
dvere, čestný titul Excelencia Medziná-
rodnej federácie umeleckej fotografie 
(FIAP).

 V umení je závisť nebezpeč-
nejšia ako v bežnom živote, lebo 
je pravda, že závistlivý umelec je 
hamovaný v potrebnej obrazotvor-
nosti vnútorným nepokojom. Dobrá 
a úspešná práca umelca predpokla-
dá dokonalú sústredenosť ducha. 
Lenže sústredenosť nie je možná 
bez pokoja, tak ako pokoj nie je 
možný bez zabudnutia na závisť. 

Duch bez pokoja nemôže uchopiť 
ani celok umeleckého problému,  
ani sa nemôže zmocniť detailu, 
v ktorom je celok skoncentrovaný.

Z úvah Martina Martinčeka
     
 V Martinčekovej fotografickej reči by 
ste márne hľadali lacné efekty a afekty. 
Jednoducho v nej nie sú. Autora často 
prirovnávajú k veľkému francúzskemu 
mágovi fotografie Henrimu Cartiero-
vi-Bressonovi. On to bol, kto vždy kládol 
dôraz na zachytenie rozhodujúceho oka-
mihu zobrazovaného deja. A na to, aby 
tento okamih bol aj náležite zakompono-
vaný do plochy. Martinček sa pri takomto 
prirovnaní len pousmial a namietal: „Aký-
že Cartier-Bresson! Veď ja som začínal po 
päťdesiatke, ako človek v rokoch, nemo-
hol som si dovoliť obzerať sa po cudzích 
vzoroch, strácať čas kopírovaním iných...“
 A propos, bol by Francúz ochotný pri-
jať Martinčekov spôsob tvorby? O štvrtej 
ráno z domu, aby bol o piatej v hore, aby 
presne vystopoval trasy, po ktorých do 
dňa vstupuje svetlo. Aby ho v ďalších 
dňoch pristihol naisto. Martinčekov život 
s fotografiou bol rehoľou, odriekaním, 
obeťou. Môžu ju podstúpiť len tí, ktorí 
chcú dávať iným. Aby tak mohli robiť, 
musia veľa obetovať.

K nedožitej storočnici
Martina Martinčeka

Tento vzduch 

ho bavil
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 Na začiatku bolo slovo – vyznanie  
Adama Kuru, dedinského mudrca i šaša 
v jednej osobe, ktorý sa v objektíve Marti-
na Martinčeka objavoval častejšie ako iní, 
že po večeroch sa chodí pozrieť do  
krčmy, ako sa krúti svet. Týmto jeho 
výrokom sme nazvali knihu predstavujú-
cu tvorbu legendy slovenskej fotografie 
v niekoľkých rovinách: predovšetkým 
fotografiami vrchárov, baladicky krásnej 
krajiny i skromných príbytkov obyčajných 
ľudí, zátišiami dreveníc i pracovných 
nástrojov. Mnohovrstevnosti obrazu mal 
zodpovedať aj text – úvodná esej  
o fotografovi, jeho živote a tvorbe, filozo-
fické úvahy fotografa, autentické príbehy 
vrchárov, ktoré na svojich potulkách 
Liptovom zaznamenal. Kamenné vydava-
teľstvá spočiatku nemali o takúto knihu 
záujem. Po rokoch márneho klopania na 
ich dvere, už temer na hranici rezigná-
cie, podporil náš zámer vtedajší minister 
kultúry Ľubo Roman. Kniha uzrela svetlo 
sveta vďaka súkromnému bratislavskému 
vydavateľstvu GORA, ktoré viedol Jozef 
Rácz. Písal sa rok 1995. 
 Od knihy nebolo ďaleko k projektu, 
ktorý mal predĺžiť jej životnosť a dosah  
o ďalší rozmer. Ako sa neskôr ukázalo, 

bol životaschopný a mimoriadne úspeš-
ný. Z fotografií zaradených do knihy som 
zostavil rovnomenný výstavný súbor. 
Posolstvo o putovaní fotografa Lipto-
vom a časom sa mohlo vydať na cestu 
za divákom. Začala sa vo februári 1996 
vo vtedajšom nemeckom hlavnom meste 
Bonne, odkiaľ si ju vyžiadali do Európske-
ho kultúrneho centra v Erfurte. Od leta 
do septembra 1996 bola výstava sprí-
stupnená švédskej verejnosti v štokholm-
skom Historickom múzeu. O nevšednom 
záujme verejnosti o výstavu fotografií 
Martina Martinčeka svedčí aj skutočnosť, 
že výstava bola ukončená o 14 dní neskôr 
oproti pôvodne naplánovanému termínu.
 Nemenej úspešná bola jesenná repríza 
výstavy v Slovenskom inštitúte vo Viedni 
ešte toho istého roku. V samom srdci  
európskeho veľkomesta, neďaleko chýr-
neho Stephansdomu, vedľa slávneho  
a vyhľadávaného Kunstfora.
 Vyvrcholenie európskeho fotogra-
fického putovania však ešte len malo 
prísť. Vďaka porozumeniu a spolupráci 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky i našich zastupiteľských úradov 
na seba nedalo dlho čakať. Odohralo sa 
hneď na prahu nasledujúceho roku,  
a čo je zaujímavé, opäť na severe nášho 
kontinentu. 

 Keď som fotografoval radosť, 
smútok alebo bolesť Liptákov, bol 
som bez cestovného pasu a bez 
víz v hociktorej krajine sveta. Lebo 
bolesti aj radosti sú osudom ľudí 
na celej zemeguli... Nik neujde sám 
pred sebou. Za žiadnych okolností. 
A už naskrze nikto z nás neutečie 
pamäti času, ktorá bude objektív-
ne súdiť náš zmysel pre dôležitosť 
vecí v živote, ako aj to, čím sme sa 
pričinili o dobré meno slovenskej 
fotografie. 

Z úvah Martina Martinčeka

 V Dánskom kráľovstve sa Martin 
Martinček prezentoval v januári 1997 sa-
mostatnou autorskou výstavou ako prvý 
slovenský fotograf. Manželka druhého 
najznámejšieho dánskeho spisovateľa pre 
deti Jensa Sigsgaarda pani Kirsten mi 
dôverne vraví: „Ten pán fotograf musí byť 
veľmi dobre medzinárodne zapísaný, keď 
ho tu na severe akceptovali. Sem nepo-
zvú hocikoho!“  Vedela, čo hovorí, lebo je 
veľkou milovníčkou umenia a fotografie 
zvlášť. Knihu Ako sa krúti svet vraj pre-
čítala už niekoľkokrát a vždy, keď na ňu 
padne tieseň, vracia sa k nej. 

 Martinček nasnímal Liptov ako roz-
právkovo krásnu krajinu. Ale aj rapsodicky 
drsný svet, kde si niektorí po celodennej, 
celoročnej, celoživotnej drine oddýchnu 
až na cintoríne. Tak, ako to neopakovateľ-
ne zachytil na snímke Odpočinok po práci.
 Hora je defilé tvarov bez konca. 
Preluduje. Ako vraví básnik, vždy ináč 
hrá ten istý chorál. Raz je sochou, inoke-
dy básňou, hudbou či obrazom. Vedieť 
ju vidieť – to chce odvahu. Martinček 
išiel horou, aby v labyrinte tvarov hľadal 
zmysel. Zvýraznil ho a potom odovzdal 
ako posolstvo. Nepopisoval, ale definoval. 
Hora nám skrze neho oznamuje nové veci. 
To sa môže prihodiť iba v skutočnom, 
nekaždodennom umení.

 Byť tvorivý, to je podstata umel-
ca. Kde niet tvorby, niet umenia. 
Videnie je už samo osebe tvorivým 
činom. Umelec musí všetko vidieť 
tak, akoby to videl po prvý raz.  
Nikdy sa nesmie stať zajatcom 
samého seba, zajatcom maniery, 
zajatcom úspechu.

Z úvah Martina Martinčeka

 Nespočetnekrát som mal to šťastie 
byť pri tom, doma i v zahraničí, keď Mar-
tin Martinček vstupoval svojou tvorbou 
do výstavných siení. Vždy to bol pre mňa 
malý neopakovateľný sviatok a veľká sa-
tisfakcia. Lebo tak ako autor tieto obrazy 
tvoril na malom kúsku zeme, tak ich veľký 
svet prijímal: s nehou a pokorou.
 Neraz to vyzerá tak, akoby príroda már-
nivo plytvala farbami a tvarmi na niečo, čo 
trvá neuveriteľne krátko, zlomok večnosti. 
Lenže, čo je naozaj krátko a čo dlho pre 
nás, ktorí sa hráme na pánov všetkého 
tvorstva? Ak sa už do niečoho pustíme, 
mali by sme to robiť tak, akoby to malo 
trvať a slúžiť veky. A tak si opakujem verše, 
že jeden život je príliš krátky a jeden deň 
príliš dlhý, ak ho premárnite pochybnosťa-
mi o tom, čo má zmysel a čo nie. 

 Život je príliš krátky, aby sa vrchár 
spreneveril sám sebe, aby sa poddal 
osudu. Je z rodu tých, o ktorých filmový 
režisér Dušan Hanák po nakrúcaní doku-
mentárneho filmu Obrazy starého sveta 
– ktorý vznikol na základe fotografických 
cyklov Martina Martinčeka – povedal, že 
„sa nezháňajú vnútorne zhrbení za vecami 
vedľajšími. Moji ,herci‘ ma vzrušovali 
svojou obnaženou ľudskosťou. Všetci sú 
ako živé kvety. Kam sa pozrú, tam kvitne. 
Prostí a monumentálni...“ 
 Spomeňme svojrázneho Adama Kuru, 
s nenapodobiteľnými gestami a originál-
nymi výrokmi. Predstavoval sa slovami 
„Ja som Adam, človek.“ Alebo Jozef 
Račko z Jakubovian, ktorého nedokázal 
zlomiť ani  život na kolenách. Doslova 
a do písmena. Mal štyridsať, keď jedného 
dňa sťahoval z hory na rebriniaku pniaky. 
Na vymletej ceste sa naložený rebriniak 
prevrátil naňho, odvtedy sa viac na nohy 
nepostavil. Ale pochlapil sa, veď život má 
tisíc spôsobov. Tak si našiel taký, čo vy-
hovel situácii, duši aj telu. Posediačky sa 
pustil s rodinou do stavby poschodového 
domu. Dom postavili, aj záhradu dali do 
poriadku. Keď príde zlo, vravieval, najťaž-
šie je vydržať, nepoddať sa. Človek si naň 
pomaly zvykne a po rokoch ho zlo pre-
stane sedlať. Necítil sa menejcenný, lebo 
robil všetko, čo mohol. Na druhý svet sa 
pokojne odšúcha. Veď je to neďaleko, ako 
po ovocinu do sadu... Tak sa i stalo.
 Jeden deň je príliš dlhý, ak je naložený 
prácou ako záprah, na obidvoch stranách 
presahujúci hlboko do noci. Kolotoč 
robôt, čo sa krúti bez prestania. V takých 
dňoch nezostal čas na trudnomyseľnosti 
ani iné hlúposti. Vrchára sprevádzalo len 
poznanie, že človek nemôže byť ľudský 
bez iných. A ako vraví Norman Cousins, 
„tragédiou života nie je smrť, ale to, čomu 
dovolíme v sebe zomrieť, kým sme naži-
ve.“ O tom je tvorba Martina Martinčeka. 
Aristokrata ducha. Muža, ktorý sa vždy 
správal k iným, i k fotografii, ako džentl-
men.
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jednoznačne o tom, že vo svojom snažení 
uspel. Čas preveril a potvrdil ich hodnotu.
 Dakde som čítal, že cesta fotografickej 
tvorby je v podstate rovnobežná s evolú-
ciou novodobého maliarstva. Na tejto svojej 
ceste dospela až k fantastickej fotogenic-
kosti, cudzej bežným skúsenostiam nášho 
zraku. Fantastika a poézia skutočnosti, vide-
ná s láskou alebo odporom, preludovo uni-
kajúca maliarom, je tu zastihnutá čierne na 
bielom, objektívom, ktorý je zaostrený tam, 
kde každodenná realita prechádza do zja-
venia, kde obraz objektu je zároveň grafom 
fotografického subjektu, kde sa predstava 
nájde a spozná vo vonkajších predmetoch, 
s ktorými sa stotožní, alebo popiera. V tom 
tkvie podstata úspechu Martinčekových 
záberov: jeho objektív bol zväčša zaostrený 
tam, kde skutočnosť prechádza do zjave-
nia, kde sa predstava nachádza a spoznáva 
vo vonkajších predmetoch a stotožňuje sa 
s nimi. Martinčekova fotografia neopisuje, 
ale objavuje. 
 Na jednej výstave usporiadatelia 
navrhovali Martinčekovi, aby svoje cykly 
nevystavoval v ucelených blokoch, ale 
aby striedal snímky z viacerých cyklov. 
Vraj v prírode i živote sa deje tiež takto 
prelínajú... Majster nesúhlasil. To, že je 
v prírode chaos, neznamená predsa, že sa 
má preniesť aj do umenia. Úlohou umelca 
je práve analyzovať ho, vyberať si pod-
statné, zdanlivý chaos znovu usporiadať 
do systému. Nie je jednoduché dopra-
covať sa k takémuto spôsobu tvorby. 
Chce to veľkú vytrvalosť, húževnatosť, 
sebadisciplínu. Schopnosť absolútne sa 
sústrediť, lebo ako vravieval Martinček, 
„len vlastná, originálna predstava dovo-
ľuje plné tvorivé sústredenie. Len abso-
lútne sústredenie dovoľuje originálnosť 
myslenia a konštruktívnu, vážnu tvorbu.“
 Umenie nie je len vyjadrením, zrkad-

lom doby. Úloha umenia je oveľa význam-
nejšia. Doba by napokon aj bez zrkadla 
bola tým, čím je. Veľké umelecké individu-
ality ju predstihujú, nie sú iba jej zrkadla-
mi, ale aj prorokmi nadchádzajúcich čias. 
Sú to síce obrazy zo súčasnosti, ale sú 
v nich zakódované časy minulé i obrysy 
budúcnosti. V tom je ich magické čaro; 
tak vyhrávajú preteky s časom.

 x

 Je to zvláštne: Pred rokmi, keď ešte 
nebol internet, ktorý urobil zo sveta 
jednu veľkú dedinu, ľudia mali k sebe 
akosi bližšie. Vzdialenosť, ktorá ich delila, 
skracovali ručne písanými listami. Za dve 
desaťročia nepretržitej spolupráce s Mar-
tinom Martinčekom sa mi ich nahromadila 
riadna kôpka. V jednom z nich mi priložil 
niekoľko svojich úvah o fotografii. 

 Ľudská fantázia nemôže ob-
siahnuť výtvarnú skutočnosť, aká 
je v štruktúrach prírody. Skutočnosť 
je mocnejšia, obsiahlejšia, výtvarne 
mnohotvárnejšia a kvalitnejšia ako 
tá, ktorú si vo svojej obrazotvornosti 
vôbec dokážeme predstaviť. Práve 
tak, ako fotograf nemôže zafixovať 
to, čo si ľudia myslia, nemôže sa 
svojou fantáziou zmocniť skutoč-
ností, ktoré sú výsledkom skúseností 
prírody. Aj keď sú štruktúry zeme, 
stromov a skál malé, ide o veci veľmi 
vážne, lebo sú súčasťou vesmíru do 
tej miery, do akej sú súčasťou vesmí-
ru prchavé okamihy radosti, žiaľu 
alebo iných foriem ľudského bytia.

Z úvah Martina Martinčeka

 Aarhus je s vyše dvestotisíc obyvateľ-
mi druhým najväčším mestom Dánskeho 
kráľovstva. Hovoria o ňom, že je malým 
veľkomestom. V nevysokej poschodo-
vej budove z červených tehál, s oknami 
temer na úrovni chodníka, bez mreží, bez 
záclon, sídli image – jedna z najstarších 
nekomerčných, nezávislých fotografic-
kých galérií v Škandinávii. Martin Martin-
ček do nej vstúpil s posolstvom o tom, 
ako sa krúti svet. Za knihou, ktorá bola 
katalógom k výstave, sa za pár dní zaprá-
šilo – údajne chladní severania nezostali 
ľahostajní k osudom obyčajných sloven-
ských vrchárov. 
 Galéria, založená roku v 1977 akýmsi 
bohatým Američanom, sa aktívne podieľa 
na príprave rôznych festivalov, seminárov 
a tvorivých dielní. Právom ju nazývajú 
obrazovým centrom. Od svojho vzniku 
usporiadala okolo dvesto autorských 
výstav. Približne polovica z nich bola  
z tvorby dánskych fotografov. V zozname 
zahraničných osobností môžeme čítať 
mená ako Diana Arbusová, Duane Michals 
(Američan, ktorý má predkov zo Sloven-
ska), Imogen Cunnighamová (jeho krajan-
ka, známa súborom rastlín snímaných vo 
veľkých detailoch i radom portrétov osob-
ností, členka Národnej akadémie umení 
a vied USA, nositeľka mnohých význam-
ných ocenení), Eugéne Atget (portrétista 
Paríža, jeho zákazníkmi boli najmä maliari 
Utrillo, Vlaminck, Picasso, Duchamp), 
Lewis Hine, Tom Sandberg, Luis Gonzáles, 
Timo Keralanta a mnohí ďalší. Martin Mar-
tinček teda voviedol slovenskú fotografiu 
do dobrej spoločnosti. Každý, kto bude 
chcieť vstúpiť do jeho šľapají, to nebude 
mať jednoduché, lebo Dáni si mimoriadne 
dávajú záležať, aby obrazové centrum 
Image bolo synonymom kvality. To je vraj 
jediný spoľahlivý kľúč od ich fotogalérie.

 Na vernisáži prišla za mnou naša 
krajanka Jarmila Nielsenová s nevšednou 
prosbou. Martinčekove fotografie ju tak 
očarili, že požiadala, aby mohla výstavu na 
svoje náklady previezť na opačný koniec 
Jutlandského polostrova, do malého mes-
tečka Holstebro, kde žije a kde by v malej 
galérii chcela predstaviť svojho rodáka. 
Vo februári na výstavu čakali reprezentač-
né priestory mestskej radnice v Kodani, 
veľa času nezostávalo. Pani Jarmila však 
nepopustila – výstava musela putovať aj 
do Holstebro. Aspoň na niekoľko dní...
 V Kodani sa výstava fotografií Mar-
tina Martinčeka konala v rámci osláv 
strieborného jubilea dánskej kráľovnej 
Marghretty na tróne. Hneď vedľa radnice 
stojí socha veľkého rozprávkara Hansa 
Christiana Andersena. Zrejme by si bol 
mal čo povedať s naším majstrom foto-
grafického obrazu, doktorom nielen na 
pokrivené paragrafy, ale i charaktery. 
Nejeden príbeh Martinčekových vrchá-
rov je rozprávkovo neskutočný. Každý sa 
však stal v skutočnom živote, skutočným 
ľudom. V tom je jeho sila, pravdivosť a 
presvedčivosť. Preto mu rozumejú všade. 
A možno práve preto neznámi ľudia, bez 
ohľadu na vyznanie a profesiu, prijímali 
Martinčekovu správu o tom, ako sa krúti 
svet, všade tak spontánne a samozrejme, 
akoby bola o nich.

 x  

 Aristokrat ducha. Služobník fotografie. 
Posol dobrých správ. Niekomu sa tieto 
prímery môžu zdať protirečivé, lebo 
Martinčekove fotografie sú neraz drsným 
záznamom vrchárskych dní. Tak akéže 
dobré správy? Nastavujú zrkadlo krutým 
osudom, život sa s vrchármi nemaznal, 
jedného pripravil o nohu, druhého o stre-

chu nad hlavou, tretieho o niekoho blízke-
ho vo chvíli, keď to najmenej čakal. Ťažko 
by ste však medzi nimi hľadali človeka, 
ktorý by sa vzdal osudu bez boja, bez 
toho, že by sa nepokúsil aspoň vzdorovať. 
Jednoduchí ľudia každodennej lopoty 
a pokory, čo si ako oko v hlave strážili 
svoju česť. Tak predsa dobré správy.

  Len keď denne a stále víťazíme 
nad lenivosťou ducha a tela, nad 
našou ochotou robiť len to, čo sa 
nám páči, a myslieť len na to, čo 
vôbec nenamáha nášho ducha, len 
tak sa nám stane nevyhnutný svet, 
ktorý máme v úmysle zobraziť. Ináč 
by sa nám mohlo stať, že by sme 
mali síce preň oči, ale chodili by 
sme v ňom slepí. Ide teda len o to, 
aby človek videl o toľko jasnejšie, 
aby mohol zaobchádzať s vecami 
tak ako slnko.

Z úvah Martina Martinčeka

 Služobník fotografie. Sedem dní 
v týždni, od svitu do mrku ochotný 
slúžiť vysokým cieľom. V slnečnej páľave 
i treskúcom mraze. V dravých horských 
potokoch, čo podmieľajú nohy i sebadô-
veru, čo neprestajne prinášajú vlny  
a otázku – dokážem, čo som si predsa-
vzal? Pochybnosti sa znásobovali každou 
ďalšou vlnou odnášajúcou obraz bez toho, 
aby sa ho podarilo zvečniť. Najťažšie je 
vydržať, vravel jeden z hrdinov Martin-
čekových obrazových eposov o veľkosti 
človeka a nepokoji ducha. Hoci to nie je 
jednoduché, snímky, ktoré Martinček vy-
lovil z dravých vôd, i spôsob, akým stvárnil 
všedné dni vrchárov a krajiny, v ktorej 
dorábali svoj chlieb každodenný, svedčia 
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 „Jedného rána drevorubači zrezali 
strom a vtom som zbadal na reze obraz 
človeka,“ spomínal majster. „Pracovali 
totiž jednoručnou motorovou pílou.  
Keď narazili na suky, píla sa zatriasla.  
Rez teda niesol stopy po drobných sko-
koch píly. Slnce svietilo šikmo a drobučké 
čiary spôsobené pílou vytvorili portrét 
človeka. Veľmi ma to zaujalo, osemnásť 
mesiacov som chodil po horách a hľadal 
stopy na zrezaných stromoch, práve tak 
aj v korunách stopy času – dažďa, snehu, 
tepla, chladu – ktorými sa podpisoval na 
stromoch.“
 Zrezané pne, svetlá a tiene, stopy 
píly. Pri dobrom svetle, z tmy a hmloviny 
pristúpi k tebe vták – vraví básnik Laco 
Novomeský, a vzápätí sa zháči: Čožeby 
vták, len čierny frak, len priliehavý čierny 
frak a na prsiach plastrón biely. Pinguin.  
A je ich tam mnoho. 
 Čo je to? Čary-mary! Sústredenie 
zmätkov! Pusté nič! Bez údajov a dát! Ne-
rozoznateľné! Nedešifrovateľné! PANE! 
TO NIČ JE VŠETKO! NENARUŠENÉ 
NIČÍM, ČO BY STE CHCELI, ČO BY 
V ŇOM CHCEL KTO MAŤ!
 V rozsiahlych cykloch Nezbadaný 
svet, Svetlá vo vlnách, Svetlá na veciach 
zeme, Chvála vody a Hora autor citlivo 
umocnil námety ponúkané ľudskému oku 
prírodou. Ochota učiť sa poznávať a čítať 
v tomto nevyčerpateľnom prameni inšpi-
rácie mu umožnila prinášať o tom svedec-
tvo vo svojich snímkach. Legendárny je 
Martinčekov dialóg s riekou. 
 Počas fotografovania horských poto-
kov v Liptove Martinček spozoroval, že pri 
stotinách sekúnd vlny prinášajú obrazy. 
Tak na hladine objavil rôzne ľudské posta-
vy a tváre.

 Pani Ester, fotografova manželka, aka-
demická maliarka, dodala,  že to  neboli 
len ľudské figúry, ale aj rôzne náznaky 
rastlín, zvierat, jednoducho všetkého 
možného živého. Pamätala si, ako Martin  
postupne zisťoval rôzne súvislosti, že tie-
to „figuratívne“ vlny najlepšie vznikali pri 
určitej rýchlosti toku a v určitých ročných 
obdobiach.
 Na Bienále výtvarného umenia v bra-
zílskom Sao Paule roku 1981 a o tri roky 
neskôr na Bienále v Benátkach mal cyklus 
Chvála slnka úspech a zaujal odborné 
medzinárodné poroty i laikov. Jeden 
Japonec listom žiadal Martinčeka, aby 
mu napísal, ako ten cyklus fotografoval. 
Vysvetlil mu nevyhnutnú konšteláciu sied-
mich podmienok – napríklad zemepisného 
smeru horského potoka, času východu 
slnka, použitých objektívov a tak ďalej. 
Nakoniec mu zdôraznil, že výsledok vyža-
duje boží dar. A vyžaduje tiež byť k sebe 
nemilosrdný. Od jari do jesene Martin-
ček vstával o druhej v noci, aby bol pri 
východe slnka na mieste, ktoré si pred-
chádzajúci deň vybral. Najmä si však bolo 
treba uvedomiť, že tieto snímky netvoril 
z brehu. Štyri roky vytrvalo vstupoval do 
horských potokov, ešte aj ako osemde-
siatročný. Lákalo ho objavovať. Vravieval, 
že človek by mohol žiť aj sto rokov a stále 
by mohol nachádzať nové námety na 
fotografické stvárnenie. 
 Chvála slnka je impozantným vyvr-
cholením tvorby z prírody a o prírode. 
Fotograf zobrazil slnko v obsiahlejšom 
celku tak, ako sa prejavuje v zdanlivo 
náhodných, ale zákonite rozložených prv-
koch pri styku s vodnou hladinou. Teda 
nie slnko statické, ako sa obvykle vidí  
a znázorňuje, ale slnko v ustavičnom 

pohybe, v jeho schopnosti nadväzovať 
s prírodou najužší vzťah. V úpornom obja-
vovaní neznámych foriem slnka zrkadlí sa 
jeho nový obraz čisto a neskreslene. 

 Martinček používa svoj fotoa-
parát ako prostriedok umožňujúci 
mu využiť slnečné svetlo tak, aby 
prenikol do vnútornej podstaty 
prírodných subjektov, ktoré vybral 
zo slovenských polí, lesov a tokov. 
Jeho nájazd do prírodného sveta 
za jasne spoznateľným ukazuje 
nekonečné možnosti, ktoré umelec 
môže odkrývať použitím moder-
nej, tvorivej fotografie. Martinček 
doviedol fotografiu na novú úroveň, 
prenikajúcu hlboko do duše subjek-
tov, ktoré autor zachytáva na film. 
 Z americkej recenzie publikácie  

Čas slnka – Time of the Sun.

 Niekto môže nazrieť do vnútornej 
podstaty jednoduchého kvetu a predsta-
viť si nové a rozmanité formy z mnohých 
krátkych okamihov, ktoré by ľahko mohli 
uniknúť nášmu zraku. Toky, skaly, zvlnenie 
vody získavajú monumentálny pôvab. Cez 
svoje vnímavé oko Martinček zobral kle-
noty slovenskej prírodnej krásy a preložil 
ich do univerzálnej oslavy schopností 
svetla – odhaľovať skryté poklady božskej 
tvorivosti. 

 Ak moja fotografia má mať 
význam, musí predstavovať uspo-
riadanú duchovnú skutočnosť. 
Teda to, čo robí človeka človekom 
v dobrom i zlom, čo robí prírodu 
prírodou v kráse aj v jej skaze. Moja 
fotografia musí zobraziť konkrétne 
skúsenosti človeka a prírody. Každá 
by mala byť tvorivým duchovným 
dobrodružstvom, ak chcem, aby jej 
zmysel bol trvalý. Fotografovanie 
bez potešenia a dojatia je pre mňa 
asi také zaujímavé, ako pre krajčíra 
zašívanie roztrhaných nohavíc.

Z úvah Martina Martinčeka

 Publicistka Helena Dvořáková vyspo-
vedala Martina Martinčeka na vernisáži 
jeho súbornej výstavy v Slovenskej národ-
nej galérii v Bratislave v novembri 2000. 
V rozhovore Čakanie na okamih pre 
denník Pravda sa fotografa okrem iného 
opýtala na hru svetla a tieňa, ktorú často 
bolo vidieť na výstave. Autor si dokázal 
svetlo a tieň dokonale podmaniť. Slneč-
ný jas dostal do takej koncentrovanej 
podoby, že pôsobí až hmotne. Na otázku, 
ako k tomu dospel, či mal nejaké vynika-
júce fotoaparáty, Martinček odvetil, že 
nie je to v tom, aký má človek fotoaparát. 
Tajomstvo výsledku je skôr v sústredení 
sa a vo vytrvalosti. Skoro ráno chodil do 
terénu a čakal na príhodné okamihy. Rána 
boli svieže, jeho to však bavilo. Striehol, 
zábery robil päťstotinou, ba aj tisícinou 
sekundy... V tom to bolo. 

 Okamih. Záleží na tom, aby sa človek 
vedel pozerať, aby videl každú vlnku, 
ktorú prináša tok, aby uchytil svetlo, ktoré 
vlnka nesie.
 Pani Ester Martinčeková-Šimerová 
precízne sformulovala časť tvorby svojho 
manžela, v ktorej sa venoval prírode. Pri 
spoločných potulkách liptovskou krajinou 
bola totiž často očitým svedkom jej zrodu. 
 „Fotograf Martin Martinček sa vo svo-
jich cykloch podujal zistiť, z akých prvkov 
sa skladá liptovská krajina. Išiel po stopách 
ľudí, ktorí v tej krajine pracovali. S pre-
kvapením zistil, že tie stopy majú formy 
umenia. Umenie znamená harmonické 
usporiadanie chaotického okolia, a táto 
harmónia znamená pre oči a zmysly krásu. 
 Liptovská krajina, okrem krásy jej vlast-
nej, je zrejme schopná vytvárať umenie 
zo stôp, ktoré v nej zanecháva činnosť 
človeka. Tak vznikol cyklus Kamene 
vstali z mŕtvych, s podobami ľudí a sôch. 
Nezbadaný svet zjavil grafické prvky 
ľudí a mestského okolia. Svetlá vo vlnách 
priniesli podoby hláv zvierat a vtákov 
a Vojna zas svedectvo o ľudskej agresi-
vite. V cykle Umieranie stromov príroda 
dokonale napodobnila tvorbu amerického 
maliara Jacksona Pollocka. V cykle Chvála 
slnka príroda kresbou svetla na tmavých 
vlnách horskej rieky zobrazila kométy, 
plachetnice a ľudské postavy s oslňujúcim 
trblietaním, ktoré prekvapujúco pripomí-
na sklársku tvorbu Zoričákovu.
 V týchto cykloch dokázal fotograf 
Martin Martinček, že liptovská príroda 
je umelecky tvorivá vo všetkých svojich 
prvkoch. Zároveň svojimi fotografiami 
túto krajinu akosi poľudštil a dokázal, že je 
blízka človeku v jeho pracovných stopách 
i v jeho umeleckej tvorivosti.“
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 Absolvent Katedry novinárstva Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, v rokoch 1978–1980 doktorát 
z filozofie na FFUK. Začínal ako asistent 
kamery v Československej televízii v Bra-
tislave v roku 1963. Novinárskemu povola-
niu sa venuje od roku 1972. Pracoval ako 
redaktor v Trenčianskych novinách,  
v Novom slove, ako šéfredaktor Redakcie 
obrazového spravodajstva ČSTK (potom 
TASR), šéfreportér Literárneho týžden-
níka, spolupracoval s japonskou tlačovou 
agentúrou Kyodo News, bol reportérom 
Národnej obrody, šéfredaktorom denníka 
Práca, mesačníka o obraze WATT-foto-vi-
deo, slovenskej prílohy časopisu FotoVi-
deo. Od roku 2007 pôsobí ako pedagóg 
na Fakulte masmédií BVŠP, ktorá bola 
v roku 2010 premenovaná na Paneuróp-
sku vysokú školu. V roku 2013 mu udelili 
čestný titul Docent Honoris.
 Je laureátom niekoľkých významných 
cien za dlhoročné pôsobenie v oblasti 
fotografie ako teoretik, historik, člen od-

borných porôt na Slovensku i v zahraničí, 
kurátor a autor fotografických publikácií. 
Roku 2005 mu Medzinárodná federácia 
fotografického umenia udelila medziná-
rodný titul ESFIAP – Excelencia FIAP,  
Zväz slovenských fotografov (ZSF) mu 
udelil titul Autor ZSF, roku 2012 mu udelili 
Cenu ministra kultúry SR, je nositeľom 
medaily J.M.Petzvala,  Zlatého odznaku 
ZSF a prestížnej ceny Egona Erwina 
Kischa za významné dielo literatúry faktu 
o Dezovi Hoffmannovi Fotograf Beatles. 
Je autorom a spoluautorom 24 kníh. 
V rokoch 1968 – 2010 kurátorsky pripravil 
a realizoval vyše 200 autorských a kolek-
tívnych výstav fotografie a výtvarného 
umenia na Slovensku a v zahraničí  
(vo Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, 
Belgicku, Anglicku, Nemecku, Poľsku, 
Dánsku, Švédsku, Austrálii, Českej repub-
like, USA a Kanade). Je autorom desiatich 
multimediálnych projektov.

 Tak teda predsa čary-mary? Nie, len 
vytrvalý dialóg s prírodou, ktorú sme 
hriešne opustili, ktorej tvár sme zohyzdili, 
v záujme našich údajne vysokých cieľov. 
Neraz sme si kvôli nim nedovideli na 
konček nosa, v našej človečenskej nadu-
tosti sme si nevšimli, že konár, ktorý nám 
prekáža na ceste k fantastickej budúcnos-
ti, a preto ho treba nemilosrdne zrezať, je 
konár, na ktorom práve sedíme.
 „Martinček hovorí univerzálnym 
jazykom, jazykom, ktorý zasnúbil oko, aby 
videlo ďaleko za klamlivé vízie prvých 
dojmov“ tvrdí americký recenzent knihy 
Čas slnka o metóde tvorby barda sloven-
skej fotografie a pokračuje: „Táto kniha 
je poklad pre ktoréhokoľvek zberateľa 
moderného umenia. Martinček totiž ide 
hlbšie, preniká až do vnútra duše príro-
dy. Tým nám odhaľuje nový svet, svet, 
ktorý ukazuje, že zdania často môžu byť 
klamlivé. Vidíme iba časť obrazu. Mar-
tinčekovo umenie oslobodzuje prírodu 
od jej konvenčných fasád a inšpiruje nás, 
aby sme sa dostali ďalej v našom skúmaní 
tajomstiev, ktoré príroda uchováva pre 
tých, ktorí sa odvážia prijať jej vizionársku 
výzvu.“

 x

 Martinčekov liptovský suputnik, básnik 
Milan Rúfus o ňom povedal, že dokáže 
veľmi pozorne, s porozumením počúvať 
krajinu, počúvať ľudí. A cez počuté vidí.
 Na Šalamúnových ostrovoch v južnom 
Pacifiku vraj domorodci používajú nezvy-
čajný spôsob vyrubovania stromov. Ak je 
strom priveľký a nedá sa zoťať sekerou, 
domorodci ho zrazia na zem krikom. 
Drevorubači so zvláštnymi schopnosťami 
sa na úsvite vydriapu na strom a z plných 
pľúc naň zvriesknu. Opakujú to tridsať 
dní. Strom odumrie a spadne. Krik vraj 
zabíja v strome dušu.

 Túto historku rozpráva americký spi-
sovateľ Robert Fulghum a dodáva: „Ja? 
Ja vrieskam na manželku. A vrieskam aj 
na telefón a kosačku na trávu. A vrieskam 
na televízor, na noviny a na deti. Sused 
často vrieska na auto. A toto leto takmer 
celé popoludnie vrieskal na rebrík. My 
moderní vzdelaní mešťania vrieskame na 
dopravu, na rozhodcov, na účty, na banky 
a na stroje – hlavne na stroje. Strojom 
a príbuzným sa ujde najviac. 
 Neviem, či to pomáha. Stroje sa zvy-
čajne ani nepohnú. Nepomáha dokonca 
ani kopanie. Ak ide o ľudí, no, tu by do-
morodci zo Šalamúnových ostrovov mohli 
mať pravdu. V živých bytostiach vrieska-
nie naozaj zabíja dušu. Palice a kamene 
dokážu polámať kosti, ale slová lámu 
srdcia... “
 Filozofa premýšľajúceho o jednodu-
chých veciach a potom o nich hovoriace-
ho tak, že mu hodno veriť, nespomínam 
náhodou. Ponúka sa totiž istá paralela: 
píšem o právnikovi, ktorý tiež premýšľal 
o jednoduchých veciach života a potom 
o nich rozprával slovami i obrazmi. Duša 
sa často objavovala v jeho rozprávaní. Ale 
na rozdiel od spomínaných domorodcov 
všetky svoje schopnosti a životné skúse-
nosti orientoval na to, ako ju povzniesť. 
Hovoril potichu, nementoroval, striktné 
príkazy by ste márne hľadali v jeho slovní-
ku. Hovoril tak, že mu verím. 
 Martin Martinček si životnú mizériu, 
ak sa to tak dá nazvať, neprivodil sám. 
Okúsil, ako krivé slová dokážu lámať srd-
ce. Kam sa na ne hrabú palice a kamene! 
A predsa svoj životný zápas neprehral. 
Nezatrpkol, neutopil sa v sveta bôli. 
 Naopak!
 Len vďaka tomu sa zrodil neobyčajný 
príbeh o živote, o tvorbe, o tom, že vždy 
bol tu, ako povedal pastier oviec na ho-
liach. Len sem-tam prešiel za roh a zas sa 
vrátil. Lebo tento vzduch ho bavil.

º º



24 Marián Pauer 
Profil osobnosti K storočnici Martina Martinčeka

25 European Journal of Media, Art & Photography

»

Martin Martinček, Autoportrét

Adam Kura
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Košikár Martin Dutka

Na holiach
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Na zemiaky Odpočinok pri práci
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V kostole

Po žatve


