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Slovenské komorné divadlo Martin uvádza 
v slovenskej premiére

Iveta Horváthová

OSTROV
dramaturgia:  Monika Michnová
pieskové animácie:  Lenka Balleková
záznam pieskových animácií:  Matej Kováč
filmová dokrútka:  Marek Moučka
scéna:  Pavol Andraško
kostýmy:  Marija Havran
hudba:  Róbert Mankovecký

réžia:  Marián Pecko

predstavenie vedie:  Janka Nosálová
text sleduje:  Darina Mázorová

Premiéra:  8. júna 2019 v Národnom dome SKD Martin.
Štvrtá premiéra divadelnej sezóny 2018/2019.
573. premiéra Slovenského komorného divadla Martin.

Inscenácia Ostrov je súčasťou československej sezóny, 
ktorou si v martinskom divadle pripomíname 100. výročie 
vzniku spoločnej republiky.

Ďakujeme za ústretovosť manželom Bartovým, 
ktorí v súčasnosti vlastnia Masarykov dom.



Tvorivý tím inscenácie pred Masarykovým domom  
na Bystričke, 24. apríla 2019.





Osoby a obsadenie

Charlotta Garrigue Masaryková: Jana Oľhová
Alica: Lucia Jašková
Olga: Zuzana Rohoňová
Bystričanka: Barbora Palčíková
Bystričanka, dieťa: Natália Plešková a. h. / Eva Žiaková a. h.
Giuliana Benzoni: Barbora Palčíková
Ľuda, pomocnica v domácnosti Masarykovcov:  
Ľubomíra Krkošková
Ida Hurbanová: Barbora Palčíková
Terézia Vansová: Ľubomíra Krkošková

Tomáš Garrigue Masaryk: Ján Kožuch
Herbert: Daniel Dička* / Lukáš Strašík*
Jan: Tomáš Grega
Riaditeľ penziónu: Marek Geišberg
Laco Novomeský: Jaroslav Kysel
Hůza, asistent prezidenta: Jaroslav Kysel
Starosta Bystričky: Marek Geišberg
Svetozár Hurban Vajanský: Marek Geišberg
Dr. Boeck: Jaroslav Kysel

*poslucháč konzervatória

Scénu, stavbu, osvetlenie, zvuk, rekvizity, kostýmy a paroch-
ne pod vedením Andreja Agricolu, Petra Klaudínyho a Mariána 
Frkáňa realizovali: Mária Brachňáková, Zuzana Jankesová, Nina 
Malková, Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Juraj Bojnický, Ľu-
bomír Csicsai, Jaroslav Daubner, Dušan Gabona, Pavol Janský, 
Mário Kubala, Vladimír Kubis, Ján Kurhajec, Peter Pecko, Matej 
Neradil, Zdeněk Polášek, Peter Rapavý, a Matej Zachar.
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„Milá matko,
dnes jsem Té viděla ve snu – šla jsi ve světlešedých šatech 

na Bystričce po naší dolině, já jsem se na Tebe usmívala – to 
bylo všechno. Byla bych jsi nikdy nepomyslila, jak hluboce Tě 
mám ráda a jací jsme přátelé…“

„Moje milá Alice.
…Život na Bystričce byl pro vás děti krásný. Ta vesni-

ce s těmi dvěma potoky, pole, hory a život v práci, které jste 
se poctivě účastnily. Ty neděle odpočinku po týdenní pilné 
práci, ty statečné výlety a nocování na holách, kde celé sta-
ré stromy byly vykáceny na vatry, aby jejich oheň ohřál spá-
če a chladný vzduch ve výšce a zároveň aby odplašil medvě-
da a diviaky. To nádherné ráno, kdy svět daleko, daleko dole 
ležel celý v mlze a mracích, které se pozvolna lámaly a pod 
paprsky slnka sbalovaly, a kdy se potom v širé pláni ukazo-
vala dědina za dědinou, až celá široká plocha v celé své nád-
heře ležela před námi. To byl ranní vzduch na horách a vese-
lá procházka naspět do údolí. Bystrička byla krásná…“1

Spomienky na Bystričku v  korešpondencii Charlotty  
Garrigue Masarykovej s  dcérou Alicou, uväznenou na 
prelome rokov 1915 a 1916 vo viedenskom väzení za prá-
cu svojho otca, ktorý pôsobil v exile.

Masarykovci chodili na milovanú Bystričku pravidel-
ne od roku 1887 a  s  ročnou prestávkou tu strávili jede-
násť letných prázdnin v  zemianskej kúrii rodiny Lehot-
ských, od ktorých si prenajímali dve izby. Oveľa neskôr, už 
po matkinej smrti, postavila v roku 1931 Alica Masaryko-
vá spolu s bratom Janom na základoch starej kúrie dom, 
ktorý stojí na Bystričke dodnes.

1 Frkáňová, Zora (ed.). Masarykovci a Bystrička. Klub priateľov TGM 
a MRŠ v Martine, 2004, s. 32 - 33.
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Divadelná hra Ostrov vznikla na objednávku martin-
ského divadla. Prvotný impulz k napísaniu hry vyšiel od jej 
autorky, dramatičky Ivety Horváthovej, s ktorou sa rozprá-
vala dramaturgička Monika Michnová.

Prečo ste sa rozhodli napísať hru o Masarykovcoch 
na Bystričke?
Prvým impulzom pre napísanie tejto hry bola výnimoč-
ná ženská osobnosť: Charlotta Garrigue Masaryková. Hu-
dobne nadaná vzdelaná Američanka. Feministka. Man-
želka Tomáša Garrigua Masaryka. Matka štyroch detí. 
Dlhšie obdobie ma priťahoval jej osud, jej odvážne roz-
hodnutie odísť z  Ameriky a prežiť svoj život vedľa Če-

Na fotografii Iveta Horváthová s režisérom Mariánom Peckom  
pri preberaní Grand Prix festivalu Nová dráma 2017 
za inscenáciu SKD Martin Vojna nemá ženskú tvár.



cha, v Prahe. Neskôr, pri skúmaní jej života, k pani Char-
lotte pribudli ďalší členovia a členky rodiny. Pretože nie 
je možné písať o  Charlotte bez jej muža a  detí. Postup-
ne sa vynárali informácie o tom, ako a prečo Masarykovci 
chodili na Bystričku. Genius loci funguje. Kde inde by sme 
sa mali venovať tejto téme než v divadle v Martine, pár 
kilometrov od Bystričky? V tejto sezóne divadlo žilo čes-
ko-slovenskými vzťahmi, preto sa mi zdá symbolické, že 
martinská divadelná sezóna končí príspevkom o Masary-
kovcoch na Bystričke.

Čo ste v priebehu práce na svojej hre zistili o rodine 
Masarykovcov?
Roky sa venujem historickým témam a životom osobnos-
tí v  danej dobe. A často ma mrzí, že sa v bežnom živo-
te nezaoberáme viacej históriou a  ľuďmi, čo pred nami 
žili. To sa týka aj rodiny Masarykovcov. Vytratili sa z náš-
ho povedomia, vplyvom komunistického režimu, ale aj 
slovenského ľudáctva a  klerikalizmu. Rodičia i  deti ma-
li pohnuté životy, plné osudových zápasov, keď hľadali 
zmysel života, význam českej a  slovenskej národnosti… 
Zápasov, ktoré sa opierali o vieru a prácu v prospech cel-
ku. Každý jeden z členov a členiek Masarykovej rodiny je 
rébusom ľudských, spoločenských, kresťanských, muž-
sko-ženských tajomstiev. Žiaľ, nie je priestor na vymeno-
vanie všetkých činov rodiny, uvediem len dve východis-
ká, podľa ktorých sa snažili žiť. Prvým bolo: Nekecať, ale 
konať. A druhým: Každý človek má hľadať a uskutočňovať 
tu na zemi božie zákony. Sága rodu Masarykovcov, podľa 
mňa, čaká na svoje spracovanie.

Čo dali Masarykovci Bystričke a čo dala Bystrička 
Masarykovcom?
Bystrička bola pre nich symbolom prázdnin. Priestorom 
pre pocity intenzívnej vzájomnosti. Tieto pocity im od ro-



ku 1887 umožnil prenájom domu na Bystričke. Na počiat-
ku a kdesi v zákulisí boli aj politické a spoločenské záujmy 
Tomáša Garrigua Masaryka o  slovenskú otázku, o  život 
slovenského národa v  zložitom postavení v  Rakúsko-
-Uhorsku. Preto mu padlo vhod, že rodina si našla svo-
je prázdninové sídlo temer v centre vtedajších národov-
cov a matičiarov. K Bystričke sa vo svojich spomienkach 
Masarykovci často vracali. Masarykovci – rodičia vyznáva-
li kvakerské hodnoty. Domnievam sa, že jednoduchý spô-
sob dedinského života, v porovnaní s mestským v Prahe, 
radosti i  starosti  všedného dňa v  obkolesení hôr, vody, 
čerstvého vzduchu im vyhovovali a  s  potešením s  tým 
všetkým harmonizovali. Začiatkom tridsiatych rokov na 
Bystričke dcéra Alica postavila vilu. Dom mal byť naplne-
ním minulých snov. Ale, ako to so snami býva, všetko je 
inak.

Aký bol prínos rodiny Masarykovcov pre Slovensko?
Rozhodujúci. Slováci a Slovenky sa stali právoplatným ná-
rodom. Dovolím si tvrdiť, že bez Masaryka by sme ním 
neboli. To isté sa týka demokracie, jej uvedenia do živo-
ta po rozpade monarchie. Masarykovci vybudovali no-
vý právny štátny a administratívny systém, zmenili škol-
stvo, zdravotníctvo, zahraničnú politiku… Vďaka pani 
Charlotte Garrigue Masarykovej bol v prvej Českosloven-
skej republike schválený volebný zákon, ktorý povolil že-
nám účasť na voľbách – medzi prvými štátmi v  Európe 
– a  otvorili sa otázky ženských práv. Dcéra Alica založi-
la sociológiu ako študijný odbor v Československu, bola 
zakladateľkou Červeného kríža na Slovensku, iniciovala 
vznik stredných zdravotných škôl na Slovensku atď. Ma-
sarykovci prispievali na rozvoj a  výskum Matice sloven-
skej. Zámerne zamestnávali Slovákov a Slovenky na praž-
skom hrade, v zahraničných službách… Podporovali veľa 
osobností kultúrneho a spoločenského života zo súkrom-



ných zdrojov. Nech sa pozerám, ako sa pozerám, nikoho 
podobného v  takom citovom a  pracovnom zaujatí pre 
Slovensko v našej histórii nenachádzam. 

Ako vnímate fakt, že ich dom je dnes súkromným 
majetkom, štát ho síce vyhlásil za kultúrnu pamiatku, 
ale inak sa oň nezaujíma?
Alica chcela, aby v dome sídlilo múzeum ich rodiny. Ne-
stalo sa tak vplyvom rôznych politických okolností… Je 
to veľká škoda. Na druhej strane, vďaka súčasnému ma-
jiteľovi domu môžeme o  dome hovoriť a  písať. A  v  tom 
je istá nádej. 

•



KTO BOL KTO 

Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937): český filozof, so-
ciológ, pedagóg, profesor na Karlovej univerzite, novinár, 
politik a štátnik, jeden so zakladateľov Československej 
republiky, prvý prezident ČSR (1918 – 1935).

Charlotta Garrigue Masaryková (1850 – 1923): americká 
manželka prvého československého prezidenta Masary-
ka, s ktorým mala päť detí – Alicu, Herberta, Jana, Eleanor 
(zomrela ako štvormesačná), a Olgu. Jej muž o Charlotte  
povedal: „Bez nej by som si nebol ujasnil zmysel života 
a svoju politickú úlohu.“

Alica Garrigue Masaryková (1879 – 1966): charitatívna 
a  osvetová pracovníčka, v  roku 1919 založila Českoslo-
venský červený kríž a stala sa jeho prvou predsedníčkou. 
Bojovala za zlepšenie sociálnej situácie žien a ich vzdelá-
vanie. Po smrti svojej mamy stála po boku prezidenta Ma-
saryka ako prvá dáma.

Herbert Garrigue Masaryk (1880 – 1915): talentovaný 
maliar, zomrel počas prvej svetovej vojny na škvrnitý tý-
fus.

Jan Garrigue Masaryk (1880 – 1915): diplomat a politik, 
minister zahraničných vecí ČSR v rokoch 1940 – 1948. 10. 
marca 1948 ho objavili mŕtveho pod oknom jeho bytu. 
Okolnosti jeho smrti sú dodnes nevyjasnené. 

Olga Garrigue Masaryková-Revilliodová (1891 – 1978): 
od roku 1914 prežila väčšinu svojho života v  emigrácii, 
najprv pôsobila ako tajomníčka svojho otca, ktorý bol v 
exile, neskôr sa vydala do Švajčiarska. Obaja jej synovia, 
Herbert a Leonard, zahynuli v druhej svetovej vojne.



Giuliana Benzoni (1895 – 1981): markíza z vplyvnej aris-
tokratickej rodiny, snúbenica Milana Rastislava Štefánika 
a najdôležitejšia žena v jeho kariére. Po Štefánikovej smrti 
často zostala v kontakte s prezidentom Masarykom, dva-
krát navštívila aj Bystričku.

Dr. Ernst Boeck: český psychiater, osobný priateľ a pod-
porovateľ rodiny Masarykovcov, riaditeľ psychiatrickej lie-
čebne v Opave, liečil Charlottu aj jej dcéru Alicu.

Laco Novomeský (1904 – 1976): slovenský komunistic-
ký politik, ľavicový intelektuál, básnik, redaktor, novinár 
a publicista. 

Svetozár HurbanVajanský (1847 – 1916): slovenský spi-
sovateľ, publicista, literárny kritik a politik, od roku 1906 
šéfredaktor Národných novín.

Ida Hurbanová (1851 – 1920): Vajanského manželka, jeho 
opora a spolupracovníčka v národnej a verejnej činnosti. 
Preložila niektoré Vajanského prózy do nemčiny.

Terézia Vansová (1857 – 1942): slovenská spisovateľka, 
zakladateľka ženského časopisu Dennica, funkcionárka 
Živeny a etnografka. 

•
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Pani Oľga Hurtová, za slobodna Valášeková, je dcérou 
správcu Masarykovho domu pána Valášeka a dodnes žije na 
Bystričke. O Masarykovom dome nehovorí inak ako o kaštie-
li. Z jej spomienok na Masarykovcov vyberáme:

• Ja mám meno po Olge Masarykovej, ale tá sem po 
vojne málo chodila. Osobne si pamätám Alicu a Jana. Ali-
ca chodila na Bystričku každý rok, pamätám si ju ako šedi-
vú dámu s dozadu zopnutými vlasmi a veľmi silnými oku-
liarmi. Bola veľmi bledá. Neobliekala sa dedinsky, vždy 
nosila klobúk. Hovorila mi „Olinko“, snažila sa hovoriť po 
slovensky, ale mala prízvuk. Vďaka nej som mala vždy 
najkrajšie báby na Bystričke, kdeže to vtedy – Ktoré dieťa 
malo na dedine bábu? 

• Môj otec bol správcom jej kaštieľa, staral sa aj po-
čas ich neprítomnosti o dom, včely aj o záhradu. Masary-
kovci prišli vždy v lete, na dva mesiace. Na Bystričku cho-
dili na prázdniny, oddychovať. Správali sa k nám tak, ako 
keby sme patrili do rodiny, nevyvyšovali sa. Môj otec ho-
vorieval Alici „pani doktorka“ – na to sa ona hnevala, ne-
mala to rada.

• Bývali sme v domčeku vedľa kaštieľa. Mali sme spo-
ločné dve bráničky. Jedna viedla do záhrady, kam som sa 
chodila hrávať. Cudzích ľudí som tam nesmela vodiť, ani 
kamarátky. Môj otec sa staral o celú záhradu. Záhrada bo-
la krásne upravená, každý jej kúsok bol využitý, všetko 
malo svoj účel. Aj zeleninová záhrada bola pekne upra-
vená, okolo nej boli vysadené ríbezle. Pestovala sa tam aj 
špargľa, v tej dobe! Alebo záhon levandule. Kto mal vte-
dy levanduľu? Boli tam drienky, moja mam ich zavárala…

• Masarykovci nám z Prahy často písali. Napríklad: „Po-
šlite nám 5 kíl medu.“ alebo: „Pán Valášek, pošlite nám 
z tých jabĺk, viete z ktorých.“ Každý druh jabĺčok bol ulo-
žený zvlášť – otec ma vtedy naučil jesť jabĺčka. 

• Masarykovci sa vždy prispôsobili životu na dedine, 
nesprávali sa povýšene. Keď k  večeru moja mama priš-



la polievať záhradu, Alica jej často pomáhala. Ako keby 
sme boli rodina. Vždy, keď prišla, niečo mi priniesla. A ja 
som behala okolo nej. Keď som po prvý raz išla do ško-
ly, 1. septembra 1947, dostala som od nej obraz ako dar, 
aj s venovaním.

• Môj otec robil Alici šoféra, mala športové auto, 
kabriolet. Predstavte si kabriolet na dedine! Keď otec vy-
chádzal z brány, všetci počuli, keď zatrúbil. Môj otec ako 
správca mal stály plat, či tu Alica bola alebo nie. Nema-
li sme sa zle. Ľudia na Bystričke mali Masarykovcov radi, 
veď tu na dedine dali postaviť školu, cestu a zasadili popri 
nej lipovú alej. Urobili veľa dobrého pre dedinu.

• U Masarykovcov sme sa mali dobre, ale dopadli sme 
zle. Keď bolo vo februári ‘48 znárodnenie, štát kaštieľ Ma-
sarykovcom zobral. Nasťahoval sa sem Archeologický 
ústav a neskôr knižnica. Moji rodičia sa prispôsobili, otec 
naďalej robil šoféra, kuriča, ako bolo treba. Staral sa o dom 
ako dovtedy. V  r. 1952 nastal veľký zlom. Museli sme sa 
vysťahovať. Môjho otca sa to veľmi dotklo, dovtedy dom 
strážil, aj počas vojny ho chránil, zostal veľmi zatrpknutý, 
ukrivdený. Mne na národnom výbore nechceli dovoliť ísť 
na strednú školu, lebo otec pracoval pre kapitalistov.

• Po znárodnení sa do jednej miestnosti v kaštieli sa 
nasťahovali drahšie, vzácnejšie veci a obrazy, a miestnosť 
zaplombovali. Keď sme odišli, po nejakej dobre, niekoľ-
kých rokoch, prišli za otcom tajní, a pýtali sa, ako je mož-
né, že sú plomby porušené a  všetky vzácne veci odtiaľ 
zmizli. Všeličo sa hovorilo. Že aj v niektorých domácnos-
tiach na Bystričke by sa možno kadečo našlo, aj v martin-
skom divadle boli kúsky nábytku z domu Masarykovcov…

• Masarykovci boli kapitalisti, za socializmu sa o nich 
nehovorilo. No každý na Bystričke poznal niekoho, kto 
bol s nimi v blízkom vzťahu, a ľudia boli – síce skryto, ale 
predsa – hrdí na to, že Masarykovcov poznali. Vedeli, že sa 
o tom nesmie nehovoriť, ale boli na to hrdí. •



Masarykov dom na Bystričke



Masarykov dom prešiel po roku 1948 do vlastníctva štá-
tu. Sídlil v ňom Archeologický ústav, neskôr Slovenská ná-
rodná knižnica či ubytovňa Stalinových závodov. Bola tu 
sobášna sieň, jasle a  škôlka, dokonca holičstvo, kaderníc-
tvo či krajčírstvo. Začiatkom 90. rokov bola v dome aj vý-
varovňa pre dôchodcov. V roku 1992 sa dom v  rámci rešti-
túcií vrátil do vlastníctva vnučiek prezidenta Masaryka. Tie 
dom predali jednému pražskému podnikateľovi, ktorý z ne-
ho chcel urobiť letné sídlo pre prezidenta Havla. Lenže Čes-
koslovensko sa medzitým rozpadlo, podnikateľ nesplácal 
úvery a dom išiel do dražby. V roku 1995 ho kúpili manželia 
Bartovci, ktorí sú jeho majiteľmi dodnes. S Jánom Bartom sa 
porozprávala dramaturgička Monika Michnová.

Aký bol váš prvý dojem z domu?
Prvé, čo mi padlo do oka, bola ošarpaná šakalia kľučka, 
dom pôsobil opustene, všetko tu vŕzgalo, boli tu vytrhané 
obklady, chýbali garniže, všade plno špiny, na podlahách 
pvc, vytrhané podlahy, obité umývadlá. Prvý dojem te-
da nebol dobrý, ale vzhľadom na to, že som stavbár, za-
čal som si všímať konštrukciu domu, išiel som do suteré-
nu, pozrel som si krov. Videl som, že všetko je zdravé, iba 
povrchne poškodené. Keď som vyliezol na terasu domu 
a pozrel som sa do veľkej záhrady, stislo mi srdce a pove-
dal som si, že tu chcem žiť. Prvé rozhodnutie teda prišlo 
dosť spontánne a malo zaujímavý podtón, ktorý som po-
chopil až neskôr, keď sme tu začali bývať. V ovzduší domu 
bolo niečo, čo ma priťahovalo. Genius loci. Bolo tu niečo, 
čo sa nedá opísať. Keď sme dom začali dávať do poriadku 
a začal som si zháňať informácie, postupne som pocho-
pil historické súvislosti medzi pobytom Masarykovcov na 
Bystričke a vznikom Československa. Turiec bol v tom ča-
se kultúrnym centrom Slovenska, na Masaryka vplýva-
li stretnutia so Škultétym, Vansovou, Hviezdoslavom, Va-
janským a mnohými inými. Keby si bol Masaryk zvolil za 



prázdninové sídlo nejakú českú obec, ktovie, či by vôbec 
vznikla československá republika. Myslím, že tá myšlien-
ka na vznik spoločného štátu v ňom tu na Bystričke po-
stupne dozrievala. Čím viac som spoznával históriu tohto 
domu, tým viac som pociťoval jeho genia loci. Nemôžete 
obývať nejaký objekt a nepoznať jeho históriu.

Aký teda bol Masarykov dom?
Je to jediné rodinné sídlo Masarykovcov, ktoré si sami po-
stavili a financovali, všetky ostatné objekty, kde prebýva-
li, patrili štátu. Tútorkou celej stavby bola Alica Masary-
ková. Spolu s  bratom Janom si chceli pripomenúť svoje 
detstvo a postavili ho na pamiatku svojho brata Herber-
ta, ktorý mal Bystričku veľmi rád. Keď architekt objektu 
Pacl chcel zo záhrady urobiť okrasný park, Alica trvala na 
zachovaní pôvodnej záhrady, tak ako si ju pamätala z det-
stva. Všetko je tu tak, ako to chcela Alica Masaryková. Na 
objekte sa podieľalo pomerne veľa architektov, slovinský 
architekt pražského hradu Josip Plečnik či český architekt 
Jan Pacl z  architektonickej kancelárie Dušana Jurkovi-
ča. Objekt domu kopíruje pôvodný pôdorys kúrie Lehot-
ských. Starý kaštieľ bol v čase, keď ho Masarykovci začiat-
kom 20. rokov kúpili, v dezolátnom čase, oni ho zbúrali, 
ale využili základy pôvodného domu. Dom bol posta-
vený vo funkcionalistickom štýle, presvetlený, bez orna-
mentov, všetky veci mali svoj účel a funkciu. Všetko bolo 
sofistikované a premyslené. Keď sme sa pustili do rekon-
štrukcie objektu, mali sme veľkú radosť, keď sme zisťova-
li, čo sa kde nachádza. Inžinierske siete boli pekne scho-
vané a vedené v múroch. Veľmi čistá práca. 

Počas socializmu si ľudia dom prispôsobilia nesprávali 
sa k nemu pekne. Čo vás zaväzovalo k tomu, aby ste 
ho dali do poriadku?
Zaväzovali ma dve veci. Presne v deň kúpy domu sa z ne-



ho z  iniciatívy martinského Klubu priateľov Tomáša Ga- 
rrigua Masaryka a  Milana Rastislava Štefánika stala kul-
túrna pamiatka. Druhá vec bola, že som stavbár a k tým-
to veciam mám blízko. Veľmi rád by som dal celý dom 
do pôvodného stavu, rád by som raz videl dom, tak ako 
ho videl architekt Pacl alebo Giuliana Benzoni, keď tu bo-
la v  roku 1931 na kolaudácii. Snažím sa hľadať spôsoby, 
ako na rekonštrukciu získať peniaze, keďže ako súkrom-
ný podnikateľ nemám nárok na podporu z eurofondov. 

Myslíte, že keby Alica Masaryková dnes uvidela tento 
dom, pochválila by vás?
Snáď by bola spokojná, lebo keď tu v roku 1948 bola na-
posledy, mala veľké obavy, ako dom dopadne. Je tu ve-
ľa vecí, ktoré pripomínajú dobu, keď v dome žili Masary-
kovci: od kľučiek, cez olivy alebo mramorové umývadlo 
na poschodí. A v  Masarykovej spálni sa tak neskutočne 
dobre spí, je tam taký pokoj a ticho, že zabudnete na ce-
lý svet.

Dom je vaším súkromným majetkom. Sú v ňom 
návštevníci vítaní?
Každý by chcel, aby platilo „Môj dom, môj hrad“. No nedá 
mi, aby som poslal preč ľudí, ktorí prídu. Chodí sem veľa 
ľudí, Čechov aj Slovákov, politikov aj jednoduchých ľudí. 
Pokiaľ som tu, vždy návštevníkom otvorím dvere a robím 
kastelána. 

Cítite ako krivdu, že sa štát nezaujíma o svoju kultúrnu 
pamiatku?
Určite áno.

Myslíte si, že náš štát sa k pamiatkam správa 
macošsky?
Áno, veľmi macošsky. Štát má iné priority a  ja tomu ne-





Ján Kožuch, Jana Oľhová



rozumiem. Slováci by mali poznať Masarykov dom a štát 
by sa o  takéto miesta mal postarať a  pomôcť im. Tu sa 
formovali názory Tomáša Garrigua Masaryka, zakladate-
ľa štátu. My Slováci sme sa vďaka tomu stali štátotvorným 
národom. Historická pamäť je veľmi dôležitá. Je zlé, že ju 
pre svoje deti nezachovávame. Raz nám to bude chýbať. 
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