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Milí spoluobčania,

vystriedalo veľké množstvo nadšencov, či už ako režiséri, herci alebo

v tejto chvíli držíte v rukách

pomocníci, bez ktorých by realizácia divadelných predstavení nebola
možná.

mimoriadne vydanie nášho časopisu.
Prvotná myšlienka pri príprave tohto

Samozrejme, že obec Hybe je hrdá na svojich divadelníkov a máme

časopisu bola oslava 150. výročia

v pláne niekoľko aktivít, ktorými by sme si chceli spolu s Vami, milí

založenia ochotníckeho divadla

spoluobčania, pripomenúť a osláviť históriu divadelníctva v Hybiach. Tento

v Hybiach. V Hybskej školskej kronike

rok dokončíme komplexnú rekonštrukciu kultúrneho domu a na jar

sa nachádzajú aj prvé zápisy

budúceho roku plánujeme zrealizovať dôstojnú oslavu ochotníckeho

o divadelnej činnosti v našej obci.

divadla v Hybiach

Podľa nich odohrala evanjelická

V tomto čase vrcholí príprava knihy, v ktorej Ing. arch. Ondrej Mrlian

hybská mládež 20. augusta 1871 divadelnú hru ,,Láska zdolá všetko“. Na

spolu s kolektívom mapuje históriu divadelníctva v našej obci, v ktorej

základe tohto záznamu sme si v roku 1971 pripomenuli storočnicu vzniku

okrem faktografických údajov nájdete množstvo spomienok a príspevkov

divadla. Pri dôkladnejšom skúmaní histórie divadla boli zistené nové

bývalých aj súčasných členov nášho ochotníckeho spolku, doplnených

skutočnosti, ktoré potvrdili hranie divadelných predstavení o niekoľko rokov

dobovými fotografiami. V našom časopise by sme Vám chceli prezentovať

skôr. Tieto novozistené fakty ale nemôžu brániť tomu, aby sme si s úctou

niektoré ukážky z pripravovanej knihy, v ktorej samozrejme nájdete toho

nespomenuli na tých, ktorí stáli pri zrode a dlhoročnej činnosti nášho

oveľa viac a veríme, že táto kniha uspokojí a pohladí dušu každého

divadla. Ak sa v príhovoroch známych osobností, ktorí nám ochotne prispeli

priaznivca divadla.

do časopisu objaví zmienka o 150. výročí, berte to ako drobnú faktografickú

Karol Pavlíček, starosta obce Hybe

chybu. Počas tejto krásnej a dlhej aktívnej cesty nášho divadla sa v ňom

HYBSKÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO
S pocitom vzájomnej príslušnosti ale aj veľkej zodpovednosti prijala
som prosbu, prispieť svojimi spomienkami do publikácie k 150. výročiu
ochotníckeho divadla v Hybiach. Už pár desaťročí žijem v Liptovskom
Mikuláši, avšak korene, s ktorými som zrastená, sú vďaka Bohu stále silné.
Ľúto mi býva, že za Pochvánku už poodchádzali ľudia, ktorí ma vítali tými
príslovečnými slovami: - A si prišla? Pekne od teba, že nezabudneš, len
príď! – Povinnosť slušne sa pozdraviť každému, i tomu koho nepoznáme,
nám na náboženstve i v nedeľnej škole vždy vštepoval pán farár Slávik.
Som vďačná, že pozdrav - dobrý deň - uchovali si hybské deti ako niečo
prirodzené a v styku s ľuďmi potrebné. Okrem pána farára Slávika veľkú
úctu chcem pri tejto príležitosti vyjadriť mojim pánom učiteľom: Ružene
Jariabekovej, Jánovi Šoralovi, Petrovi
Luptákovi, Ondrejovi Šefčíkovi, Arnoštovi
Vagačovi, Michalovi Jurečkovi a jeho
sestre Božene vydatej Nahálkovej,
manželom Trckovcom, Martinovi Kleinovi,
pretože aj ich zásluhou som vykročila do
osobného i pracovného života dobre
pripravená. V Hybiach som sa naučila, že
kultúra ducha je potrebná v každej dobe.

190 rokov vzniku prvého slovenského ochotníckeho divadla založeného
Gašparom Fejérpakym – Belopotockým. Prešlo mi vtedy rukami veľa
historického materiálu, ktorý dokumentoval, že ochotnícke divadlo na
Slovensku bolo dlho jediným prejavom národnej divadelnej kultúry.
Šesťdesiate roky 19. storočia boli dôkazom toho, že v Liptove začal prudký
rozmach ochotníckeho divadelného života. K Liptovskému Svätému
Mikulášu (1830) pribudli ďalšie miesta, kde sa divadlo postupne začalo
udomácňovať. V roku 1840 v Nemeckej (dnes Partizánskej) Ľupči, v roku
1852 vo Važci, v roku 1862 v Dovalove, Pribyline a v Liptovskom Hrádku,
v roku l864 v Liptovskom Trnovci, v roku 1865 v Hybiach, v roku 1868
v Ružomberku, v roku 1870 v Sielnici.
Ochotnícke divadelné predstavenia v
hornom Liptove sú začiatkom šesťdesiatych
rokov 19.-ho storočia spojené s osobou
Daniela Bacháta – Dumného ( 1840
v Ratkove – 1906 v Budapešti ako farár
a senior slovenského evanjelického
cirkevného zboru). Po štúdiu teológie bol
kaplánom v Hybiach, učiteľom a neskôr
slova Božieho kazateľom v Pribyline.

V roku 2020 sme si
v Liptovskom Mikuláši pripomínali

Podľa zachovaných dobových správ
v júni 1862 Daniel Bachát s mládežou
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okolitých obcí pripravil
divadelné predstavenie
INKOGNITO, ktoré hrali
v Liptovskom Hrádku.
Medzi účinkujúcimi
v úlohe Starosvetského sa
predstavil hybský študent a
Bachátov výpomocný učiteľ
Adolf Jurányi (In: Sokol,
I 1862. č. 6, str. 216).
V marci
1862 založil
Bachát v Dovalove spolok
Beseda a na fare zahrali
Kotzebueho frašku Žiarlivá
žena. Na fašiangy roku
1863
odohrali na
Pribyline
Bachátovu
veselohru Z ISKRY VATRA
BÝVA. Medzi účinkujúcimi
bol aj hybský rodák,
pomocný učiteľ Móric Zimányi (In: Pešťbudínske vedomosti, 3 1863, č.14,
str.2, Sokol 2 1863, č. 4, str.94-96). O dva roky neskôr, vo februári 1865
opäť Daniel Bachát spojil študujúcu mládež z okolia a v Liptovskom
Hrádku zahrali divadelné predstavenie EPIGRAM. V ňom boli v hojnej
miere zastúpení herci z Hýb v úlohách: Milina, dcéra pani Tužinskej slečna
Anna Zudlová podľa autora správy „nevyzerala spočiatku tak ako by bola
mala, jej držanie bolo trochu premrštené na úbohú
sirotu, ale pozdejšie, obzvlášte v záhrade pri
studničke s kropáčom, bola radosť podívať sa na
ňu ...“ Slivku – starého kaprála zahral Peter
Grajchmann „...síce malú, ale dobre pochopenú
úlohu zastúpil na slávu svoju, hral tiež i sluhu, čo mu
veľmi dobre vypadlo.“ Karolínu - Slivkovu dcéru
zahrala slečna Ľudmila Grajchmann k spokojnosti
obecenstva, pretože hoci „ ... mala malú úlohu
podriadenú, jiste by bola aj vätšiu dobre vyhrala,
lebo z tejto patrne to vysvitalo.“ Medzi účinkujúcimi
sa zaslúžená pozornosť ušla aj mladučkému 12ročnému Emilovi Guothovi „ ... bolo to utešené
chlapčiatko veru a smelé a výrečité ...“ Autor správy
ďalej konštatoval: „My Liptáci sme naozaj ukázali
horlivosť k divadlu ...Len mimo Svätého Mikuláša,
Nemeckej Ľupči, v Trnovci, v Dovalove , v Hrádku ,
v Pribyline ...ešte Hybe mali niečo preukázať. Iste,
iste, v Hybiach bude niečo ešte“ (In: Pešťbudínske
vedomosti, 5, 1865, č.19, str. 1-3).. Mestečko Hybe ho zrejme nesklamalo.
V tom istom roku, v roku 1865, sa v Hybiach spomína divadelné
predstavenie Jána Palárika DROTÁR. (In: Cesneková - Michalcová M. a kol.:
Kapitoly z dejín slovenského divadla od najstarších čias po realizmus,
Bratislava, SAV, 1967, str. 498) O tom istom predstavení zanechal správu aj
hybský rodák Belo Klein- Tesnoskalský vo svojej útlej knižke OPPIDUM
HYBBE (vydal Tranoscius Lipt.Sv. Mikuláš 1942 str. 144-146).

Avšak pri príprave 100.- výročia divadla vychádzali
z nasledovného zápisu priznajúc, že iné „rukolapnejšie dôkazy“
nepoznali.
„ Nebohý pán učiteľ, slovenský Mičurin, Orphanides píše vo svojej
kronike, že už v auguste 1871 hrali Hybänia v mestskej záhrade hru Láska
zdolá všetko. Škoda, že rukolapnejšieho dôkazu o tom, že divadlá sa hrali aj
prv, niet. Sú len dohady nás súčasníkov, založené čisto na tradovanom
podaní, že divadlo v Hybiach uzrelo svetlo sveta už niekedy na prelome
polovice devätnásteho storočia. Veď aj to, že tu v tejto obci sa grupoval
nielen hospodársky, ale aj kultúrny život horného Liptova svedčí o tom, že
tunajší nadšenci iste neobišli takú príležitosť, akú poskytuje divadlo,
pôsobiace bezprostredne na dušu a rozum diváka“ (In: Ondrej Stanček
v bulletíne Z činnosti súborov Stálej divadelnej ochotníckej scény, vydal
Okresný osvetový dom v Liptovskom Mikuláši, apríl 1968).
Moje prvé spomienky na divadlo sa viažu na 1.triedu
národnej školy. Učila nás pani učiteľka Ružena Jariabeková. Obraz ako
sedí na prvej lavici s knihou v rukách a číta nám , ba skôr hrá postavičky
detí z najvzácnejšej knihy tých čias – z Maroška Martina Rázusa. Jej hlas,
oblečenie i to, ako prežíva zábavky i smútky detí, ako lamentuje Maroškova
mama, že sú chudobní, všetko to mi ostalo v pamäti na celý život . Keď
som už vedela dobre čítať, najradšej som mojim dvom mladším
súrodencom predhrávala veršovanú knižku Čin – Čin
Ľudmily
Podjavorinskej. Ak som si bola istá, že ma nik nepočúva, hrala som si
svojich hrdinov z rozprávok aj pred zrkadlom. Až raz prišla chvíľa, a pani
učiteľka povedala, že budem aj s mojím spolužiakom Jankom Chrobákom
hrať v rozprávke o malom husiarikovi. Všetko sa
hrávalo na postavenom javisku v strednej, najväčšej
triede. Možno to bola rozprávka Janko husiarik,
ktorú napísal pán učiteľ Ján Číž. My sme sedeli na
stolčekoch pri nohách starej mamy (hrala ju Milka
Lenkovie) a pozorne počúvali. Kde-tu sme ju
prerušovali otázkami: „ A či malý Janíčko upásol
toľko husičiek?“ „A či sa nebál gunára?“... Mama
ma na vystúpenie obliekla do nedeľňajších šiat
s bielymi pančucháčmi. Janko Chrobák mal tiež
oblečenú vyšívanú košeľu. Vraveli, že sme ani
z cukru. Rozprávka bola dlhá, aj sme sa starej mamy
vypytovali, ale čo, to už neviem. Viem len, ako mi
Janko počas celej rozprávky dlubkal do pančucháčov.
Rozprávka skončila a mne trčalo holé koleno.
Pani učiteľka Jariabeková zveršovala pre nás
príbeh rozprávky O veľkej repe. Viem ju celú
naspamäť. Veľkou repou bola Julka Zuskinová,
Janko Chrobák
bol dedko, Milka
Stanová
(Kapicovie) bola babka, Milan Dorčiak sa volal
Janko, ja Hanka, Slavo Marušiak Inten havkal ako Dunčo a Janko Hyben
pišťal ako myš. Všetci sme museli svoje veršíky vyspievať. Keď sme už repu
vytiahli, všetci sme sa na javisku vykopŕcli! To bol potlesk! Od radosti , že
sme nič nepokazili, ešte sme sa aj rehotali, pani učiteľka povedala, že sme
jej urobili radosť.
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Medzi učiteľov, ktorí mali tvorivého ducha, patril aj pán učiteľ
Peter Lupták. Napísal báseň Žabia svadba, pridal k nej melódiu, aj so
spevmi sme ju cvičili v triede. Na Vrabäcinej, na školskom majálese mali
sme ju predviesť. Bolo že to radosti a vzrušenia! Mamy nám šili kostýmy
zo zeleného krepového papiera. Mali sme žabacie hlavy ako ozajstné. Kto
a ako ich urobil, neviem. My sme boli od samého prvého ročníka malá
trieda. Po znárodnení školstva pribudli k nám žiaci rímskokatolíckeho
vyznania. Na svadbu nás bolo dosť. Mladuchu žabku hrala Magduška
Vengrínich, jej ženícha žabiaka Peter Žiška Šnapkovie. Obaja vedeli krásne
spievať. Ja som bola svadobná mama žabky, kto bol môj muž,
nepamätám. Ani to, kto boli rodičia ženícha . Pamätám len začiatok
básničky : - Za dedinou na močiari žaby veľkú svadbu mali. Kvaky-kvak,
kvaky-kvak, svadbu veľkú, veru tak.- Marí sa mi, že v závere svadby prišli
bociany, jedným z nich bol asi Slavo Záhradník, a svadbu rozplašili.

Hrala som v dvoch divadelných predstaveniach dospelých.
V Neprebudenom Martina Kukučína Zuzku Bežanovie, pán učiteľ Sluka
hral Ondráša Machuľu a bol režisérom, jeho tetku hrala pani Dolánska .
Molierove Scapinove šibalstvá boli už výpravnejšie, nacvičovala ich s nami
pani učiteľka Jariabeková. Hlavnú úlohu mal nezabudnuteľný Peter Juráš,
ďalšími hercami boli Ondrej Pavela ( otec súčasnej dobrej herečky Milky ),
Pavel Chrobák, Ján Stanček, Janko Stanko, ja, Paľko Rajniak Kozovie,
Milka Žišková, , Ján Teplický, ?možno je na fotke Brano Michalides
Kozovie, a Peter Matejbus.
Cez letné prázdniny v roku l963 som sa rozhodla, že učiteľské
povolanie vymením za kultúrno-osvetovú prácu a v septembri som
nastúpila do Okresného osvetového strediska v Liptovskom Mikuláši.
Meno Ružena Jariabeková vyslovovali pracovníci s úctou. Bola známa ako
režisérka ochotníckeho divadelného súboru dospelých i detí a povzniesla
ich na takú úroveň, že dospelí patrili medzi 6 najlepších a najaktívnejších
divadelných súborov v okrese.

Keď som chodila do ôsmej triedy mali sme v škole
mandolínový súbor. Viedol ho pán učiteľ Martin Klein. Fotografia členov
bola na výstave k 750 výročiu Hýb. Pán učiteľ Klein mal rád hudbu, blízky
mu bol zborový spev i divadlo, hoci učil biológiu a chémiu. S deviatakmi
nacvičil hru Stratil sa hlásnik Cibuľa. Hlavné úlohy hrali Ondrej Pavella,
jeho kamarát Todoš Piovarči Bebekovie a Emka Mihálikovie, vydatá
Kostolná. Aby sme ani my s mandolínami neostali v hanbe boli sme
„orchestrom“, ktorý predstavenie doprevádzal. Bolo to už v novej budúcej
telocvični, ktorá do otvorenia nového kultúrneho domu slúžila pre
verejnosť.

DS G .F. Belopotockého Lipt. Mikuláš, DS OB Ploštín, DS ZK ROH
Tesla Lipt Hrádok, DS OB Dovalovo, DS DO Ružomberok a DS OB Hybe
tvorili Stálu divadelnú ochotnícku scénu (SDOS), ktorá mala svoje vedenie
i umeleckú radu. Umeleckú radu tvorili režiséri členských DS a na jej čele
bol Ivan Šenšel. Členské súbory boli povinné pripraviť aspoň 1 inscenáciu
divadelnej hry ročne, ktorú schválila umelecká rada a reprízovať ju na
všetkých javiskách sesterských súborov. Každý súbor hosťoval i na
materskej scéne Domu osvety v Liptovskom Mikuláši ak jeho inscenácia
splnila požiadavky kvality. Súbor, ktorý stagnoval v umeleckej práci bol
z SDOS vylúčený a na jeho miesto prišiel iný súbor, ktorý si toto členstvo
viac zaslúžil. Keď zdravie pani učiteľky Jariabekovej už nedovoľovalo
pracovať s dospelým súborom, nenašiel sa nikto, kto by ju bol ako režisér
nielen nahradil, ale získal aj patričné odborné vzdelanie pre dlhodobejšie
a cieľavedomé vedenie ochotníckeho divadla v Hybiach.
Pozoruhodnou inscenáciou dospelých divadelníkov boli Líšky,
dobrú noc od I.Rusnáka, ocenené na okresnej divadelnej prehliadke IX.
Belopotockého Mikuláš. Hra Prvá skúška J. Mlejnka v podaní DDS
Hrdlička zvíťazila na celoslovenskej prehliadke detských divadelných
súborov a ako hosť vystúpila na Celoslovenskej prehliadke vyspelých
ochotníckych divadelných súborov v Spišskej Novej Vsi. Pamätám, ako
veľmi sa z víťazstva Hrdličky tešila celá obec.

Vo svojich spomienkach musím sa ešte vrátiť do čias, keď sa
v prostrednej triede starej školy odohrávali divadelné predstavenia
starších i mladších. Bol to pre nás mladších divákov vždy sviatok.

Malí herci - Violka Durišová a Milanko Kúdola z inscenácie Zlatý
kľúčik, ženská spevácka skupina z Východnej a dve dvojice tanečníkov

V pamäti som si uchovala rozprávku Soľ nad zlato, ktorú
s meštiankarmi nacvičila pani učiteľka Elena Trcková. Nič krajšieho som
dovtedy nevidela. Evka Chrobákovie, Milka Žišková Babrilovie a Hanička
Kováčikovie - Mrlianová boli princezné, dcéry kráľa Gusta Zuskina. Hanička
sa mi páčila najviac, lebo vedela
krásne recitovať Zuzanku Hraškovie.
Keď dospelí herci mali nacvičené svoje divadlo, najprv ho
predviedli na „próbe“ nám deťom. V Ženskom zákone hrala pani učiteľka
Mária Michalková. To bol zážitok vidieť pani učiteľku ako herečku! Alebo
Liliputáni... Na javisku, na veľkej, vari bielej ploche boli otvory pre hlavy
hercov, ktorí spievali kuplety. Vraveli, že to nacvičil náš pán učiteľ Lupták.
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z folklórneho súboru Liptov v Ružomberku prezentovali liptovské Okresné
osvetové stredisko v celoslovenskej televíznej súťaži osvetových zariadení V
znamení trojky. Ich pričinením ale hlavne talentom prezentovali úroveň
záujmovej umeleckej činnosti v Liptove a priniesli 1. cenu.

tradície sa v obciach nachádzajú, ma milo prekvapil, žiaľ, Hybe zaslaný
dotazník nevrátili. Viacerými osobnými stretnutiami sa mi podarilo dať
dokopy kolektív zodpovedných. Spoločne sme vytypovali niektoré zvyky,
napr. na Jána, na Ondreja, pesničky, prevolávačky na lúkach, tance, ktoré sa
zachovali a pod. , všetko, čo si ženy z rozprávania starších pamätali a čo
samy prežili. To bol prvý, síce trochu nesmelý krok, že v Detve medzi 15-timi
obcami Hybe chýbať nebudú. Program – scénická mozaika o ľude a ľudovej
kultúre Liptova bol v detvianskom amfiteátri 14. júla 1979 o 21.00 hod. Až
po skončení programu si uvedomili, aké hodnotné sú tradície Hýb (cítili to
podľa potlesku obecenstva), a aký veľký kus práce vykonali pre propagáciu
obce.

Keď zdravie už nedovoľovalo pani učiteľke pracovať s dospelým
divadelným súborom, bolo veľkou škodou a stratou pre miestnu kultúru, že
sa nenašiel nik, kto by si bol stal na post režiséra. Okresné osvetové
stredisko v rokoch 70-tych a 80-tych minulého storočia ponúkalo rôzne
možnosti krátkodobého vzdelávania, organizovalo okresné súťaže a na nich
rozbory divadelných inscenácií pre poučenie, nadobúdanie potrebných
vedomostí i zbieranie nových skúseností. Nikto nemal záujem ani
o trojročné kvalifikačné školenie režisérov divadelných súborov. Dnes sa to
už dobehnúť nedá. Je iná doba a iné podmienky.

V ďalšom roku naša spolupráca pokračovala hľadaním
a zapisovaním ľudových piesní, o ktorých sme sa podľa vlastného úsudku
domnievali , že patria k pôvodným. Hudobný skladateľ Svetozár Stračina
ich vytriedil, aby nebol kúkoľ medzi zrnom. Poslal zoznam piesní, ktoré
pokladal za pôvodné alebo zaujímavé, a ktoré sa treba naučiť v čo
najpôvodnejšej forme. Na túto prácu sa podujal 17-členný kolektív pod
vedením Františka Žiaka . Do natáčania gramoalbumu sa zapojilo 32 obcí,
rozdelených do ôsmich natáčacích dní. Pán S tračina ale aj nositeľ tejto
myšlienky Ing. Viliam J. Gruska
boli prekvapení, koľko ľudových
piesní ale aj muziky žilo ešte
v Liptove koncom 70-tych rokov. Na
platne gramoalbumu sa dostalo
186 piesní z Liptova. Fotka na
nástenke je práve z nahrávania
v Slovenskom rozhlase štúdiu
Banská Bystrica. Toto obdobie bolo
najzmysluplnejším obdobím mojej
osvetovej práce.

Nedá mi nespomenúť ešte jednu skutočnosť.
Posledné roky pani učiteľky Jariabekovej boli strpčované zápasom
o právo dožiť v rodnej obci, ktorej odovzdala viac ako tri desiatky rokov
života. Bolo to kruté precitnutie z lásky k rodisku, k ľuďom, ku škole , ku
svojím žiakom, k obci, ktorú cez ochotnícke divadlo preslávila.
Na nástenke v Obecnom úrade visí fotografia. Je na nej
10 žien a 7 mužov. Nikto nevie, kde táto fotka vznikla, ani čo jej
predchádzalo. Zdanlivo nesúvisí s ochotníckym divadlom. Myslím si však, že
prácu, ktorú táto skupina koncom sedemdesiatych a začiatkom
osemdesiatych rokov minulého storočia urobila pre uchovanie dávnych
tradícií v Hybiach, treba pri výročí ochotníckeho divadla spomenúť.
Keď bol Ing. arch. Viliam Ján Gruska predsedom programovej rady
Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, vytýčili si tieto slávnosti nové,
dnes vieme, že ojedinelé počiny na uchovanie hodnôt ľudovej kultúry
obcí,ktoré sa odchodom tých najstarších z ľudských rodov strácajú
nenávratne. Keď ma Vilo požiadal o spoluprácu pri regione Liptov,rada
som ju prijala, lebo som vedela, že to bude práca zmysluplná. Prebrala som
na seba všetku organizačnú i metodickú prácu v styku s obcami. Návrat
prvých dotazníkov z obcí, ktoré špecifikovali aké ľudové pracovné i rodinné

N. Gilániová

Mala som 20 rokov, keď som prvý krát prišla do Hýb. Ja mladé dievča

Od mojej prvej návštevy pretieklo Hybicou veľa vody, všeličo sa zmenilo

z mesta, zamilované do statného Liptáka, ktorý sa síce narodil na Nižnej Boci,

v mojom živote, ako i v živote Vás hybenov, ale stále platí jedno, že k Hybiam

ale vždy sa hrdo hlásil k rodisku svojej mamy - k Hybiam. Už vtedy som

patrí divadlo. A tak chcem popriať všetkým bývalým i súčasným ochotníckym

videla tú krásu v okolí Hýb, Nízke i Vysoké Tatry, nádherné lúky i stráne, ktoré

hercom, aby pokračovali v tejto peknej tradícii, aby nezabúdali na môjho

túto dedinku lemovali a ktoré som si hneď obľúbila. Častejšími návštevami

Slava, či na ďalšieho známeho hybena – Ivana Rajniaka, ktorí presne tak, ako

som postupne poznávala mnohých ľudí, ktorí sú mi blízki dodnes, pretože aj

tí súčasní herci ,začínali v malých, či väčších rolách na hybskom javisku a táto

keď Slava zradilo jeho veľké a dobrácke srdce, moje návraty do Hýb

láska k divadlu u nich prerástla až k celoživotnému povolaniu. Prajem vám,

neprestali. S mojim súčasným partnerom Paľkom trávime časť roka na chate

aby na hybských doskách, ktoré znamenajú svet, bolo stále vidieť pohyb, cítiť

na Nižnej Boci a vždy navštívime i Hybe, kde raz spolu vedľa Slava, pod

radosť a počuť smiech.

majestátnym Kriváňom, budú uložené i naše kosti.
V Trnave 30.4.2021
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SPOMIENKY Z MINULOSTI, KEĎ SME HRÁVALI DIVADLO
Pamätám sa na prvé predstavenie, ktoré sme hrali koncom prvej svetovej
vojny v r. 1918, na svätodušné sviatky, hru Ženský zákon a Pán Tomáš
Kukleník. Boli to hrozné predstavy, keď ma zavolali na próbu, že či sa pre
úlohu hodím, lebo mi len pred jarou
minulo 14 rokov. No, ale skúške som
vyhovel. Hral som v tej jednoaktovke
Pán Tomáš Kukleník. Zahrali sme to
vraj dobre, i pochválili ma. Práca to
bola. Nemyslím naučiť sa úlohu, ale
nebolo žiadneho javiska, ani len čoby
jedno poleno. Ale dali sme si rady.
Marušiakovie mali pred školou na
ulici drevo. Požičali nám. Hneď sme
robili kobyliny pod javisko, klátikov
sme narezali pod lavice, a to tak, že
sme na ne popribíjali dosky, ktoré
sme zas vypožičali od obecného
úradu. To by už bolo, ale teraz kulisy. Nuž čože. No veru. Prvý som si
spomenul, že máme doma veľký lacný koberec, ktorý kúpili mamka od
cigánky, čo taký tovar predávala. Keď som ho doniesol, hodil sa pre úzadie
a ešte priniesla taký Marka Stanovie, Milka Teplická a ďalšie. Javisko už bolo
pre náš kus, len teraz pre Ženský zákon. Ale i to šlo. Podarilo sa nám nájsť na
školskom pôjde nejaké staré kulisne, len škoda, že boli myšami tak
prederavené, čo bolo ťažké plátať, lenže dievčatá ich riadne zaplátali, trochu
farbou preznačili, hotové. Mali sme už na dve strany a tie ďalšie nahradili
domáce koberce. Opona už náhodou bola a dobre zachovaná. Ech, ale
ťažká. Nie tak plátno, ako ten návoj. No, nuž riadna ríglina ako na
starosvetský plot. Na jednom konci koleso vkuvané železom, čo sme traja
museli riadne dvíhať, aby sme ho do slakov založili a potom stĺpy na
podlahe i do povaly riadne upevniť, aby nevdojak nám tie páračky nezleteli
na obecenstvo. Pripomeniem, že opona bola z bieleho angínu nazošívaná
z 12 kusov.

sa takto pekne v tej prírode vytancovali, šli sme spoločne všetci so spevom
a žartami domov, z čoho nám ostali dobré spomienky.
Na prijdúcu zimu sa už zas čosi hovorilo o novom divadle, lenže beda,
prevrat, vojna u konca, kriku moc, aj
strachu pred vládou maďarskou, ktorá síce
bola zažehnaná, ale ešte nedôvera.
Nuž ale aj taká víchrica sa konečne
prehnala. Vybralo sa čosi a to bol kus
„Mariša“, lenže tu už boli doma naozajstní
mládenci a dievčatá si už len týchto
ponavrhovali, ale mne sa ušlo, lebo starú
úlohu vraj iba ja zahrám. Pomyslel som si:
„Zahrať zahrám, ale úlohu starého Bartoša,
to sťažka, keď dcéra Mariša bola herečka
o osem rokov staršia odo mňa a ja jej
mám byť otcom.“
Nuž, zahrali sme vraj dobre i pekne, zasa s
tak ťažkosťami: pílenie tých klátikov, zbíjanie lavíc javiska, len kulisy dali
spraviť v stolárni u Sklenkov, na ktoré pomaľovali dedinu, hory, domy.
Kulisy daroval učiteľ Miloslav Búľovský, za čo sme si ho veľmi uctievali.
Zahrali sme to až štyri razy a konečnou zábavou u Grešov skončili. Divadlo
i zábava mali veľký ohlas, že to a to bolo pekné, že mládež ide s pokrokom
vpred. Len jedného času bolo Obecné valné zhromaždenie. My, už toho
času členovia Občianskej besedy na čele s predsedom učiteľom Jozefom
Institorisom, dali sme si malú žiadosť pre úpravu nového javiska. Starí
chlapi, ktorí nevedeli, čo je to divadlo, spustili na nás po starosvetsky: „Nuž,
či my sme školu postavili voľakedy pre komédie, koľko sa tam škody narobí,
akie sú už podlahy zničenie, samý klinec a tie steny.“ Všeličoho zle nedobre
na nás, že nedovolia vystrájať tam viac žiadne komédie. Lenže našli sme
pochopenie u mladších bojovníkov ako boli Ján Kmotrík, Jozef Chrobák,
Ondrej Marušiak, Samuel Stano, Albert Kunda a aj u starších ako Ján Stano,
starosta a Jozef Kunda. Takže títo naši priaznivci horko-ťažko presvedčili
neuvedomelý dav protichodcov, konečne ich uvarili aspoň tak po husársky,
že čiastočne nám dali už tie potrebné dosky a guľatinu drevo na javisko.
Takže sme sa hneď dali do roboty cez zimu v r. 1919, lebo sme už na Veľkú
noc cvičili nový divadelný kus.

Takto sme to už mali všetko pohromade bez únavy. Nálada medzi nami
bola dobrá a ochota ukáznená, i keď sme boli ešte veľmi mladí, lebo
najstarší chlapci boli sedemnásťroční. Starší už bojovali na fronte. Schádzali
sme sa po ťažkej práci načas a veru sme chodili po rôznych prácach, my
mladší sme orali, drevo vozili a tí, trochu starší, v lese drevo rúbali, skrátka,
my sme už boli zaradení ako najsilnejší v obci, lebo už len starci boli doma
okrem nás.

Dosák sme mali aj na kulisy, čo bolo aj nepraktické, ťažké, ale sme boli
radi. Maliar nám pomaľoval hory, skaly, zámky, dedinu, skrátka na ten čas to
už bol skvost. Už aj starých bojovníkov upútala pozornosť tak, že prestali
nadávať a mnohí prišli sa podívať na predstavenie, lebo sme ich viacerých
zavolali, aj na próby, aby sa trochu vžili a aby pochopili, čo je to divadlo. A
tak títo nám viac potom pomohli, ako sme si od nich mohli pomyslieť.
Skrátka, šlo to už trocha po lepšej ceste. Lenže vždy bolo treba niečo nové.
Potom sa dali urobiť lavice ešte bez operadiel, o dva roky sa dali urobiť
operadlá, tieto bývali až do postavenia meštianskej školy, potom pre školu
boli zakúpené skladacie stoličky.

Konečne sme zahrali prvý raz. Vydarilo sa a zahrali sme až trikrát. Za
dobrý úspech sme dostali pochvalu a za odmenu sme mali výlet až do
Rígľa. Išli s nami učitelia i z fary, lebo náš režisér bol pán kaplán Benjamín
Šimkovic. Šli sme peši na Prednô. Nám mládencom dali niesť dve krpky
vína a tým starším dve harmoniky. Hoj, tak sme sa zabávali, ani domov sa
nám nechcelo . Mne veru tiež, hoc hneď po divadle po polnoci som bez
spania šiel po syr na Ohnište a z Ohnišťa na zábavu či výlet. Len chyba, že
mi dali napiť vína. Kdeže taký pohárisko vína, ktoré som prvý raz koštoval.
Eh, sto hromov, ale som ja tancoval, keď som aj predtým nevedel. Keď sme

Toho istého roku sme zahrali na Vianoce divadelnú hru Hrob lásky
a jednoaktovku V službe. Toho času sme boli mládež sociálnych
demokratov. Naším režisérom bol Bedrich Fišera. Veľmi agilný a vtipný
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človek veselej povahy, nenáročný a vždy spokojný. Aj toto divadlo dopadlo
na ten čas veľmi dobre a dlho sme naň spomínali.

prednesené básne. Robili sme to tak, že už na prijdúcu nedeľu sa vždy
niekoľkí prihlásili vopred, aby sa už vedelo, že aký bude program na
budúcu nedeľu, na čo sme čakali a tešili sa z programu večera. My sme sa
nikdy v nedeľu nenudili. Keď, tak v lete cez veľké práce okolo sena, lebo sa
už všetci chlapci vybrali na lúky v nedeľu večer na noc, aby tam zostali celý
týždeň kosiť.

Ďalšie divadlá sme mnohokrát nacvičovali aj bez učiteľov, aj tieto nám
dopadli veľmi dobre. Bolo to preto, že bola vždy od každého ochota.
Spoločne sme sa vždy radili, priberali sme nových hercov, ale tak, že takýto
nový musel mať párkrát nejaké vystúpenie, ako povedzme: humoristickú
prednášku, recitáciu básní, prečítanie z nejakej knihy, alebo nejakú inú
malú prednášku. Lenže tu sa dalo predvídať, čo bude z koho a pre akú
úlohu sa hodí.

Tých divadelných predstavení bolo ešte hodne, viac ako som ich tu
spomenul, na ktoré veľmi milo a radostne spomínam a ešte nato a preto
veselšie zanôtim nôtu zašlých čias našej milej peknej mladosti.

Medzi týmito divadlami sme ešte mnoho prehrali humoristických
prednášok. To bývalo obyčajne v nedeľu popoludní a mnohokrát boli

Jozef Dolanský

HYBE A JARJABKOVCI
Hybe a Jarjabkovci alebo Jarjabkovci a Hybe. Pri mene tejto čarovnej
obce sa vo mne uchovávajú krásne spomienky z detstva, kedy som trávil,
ako malý chalan, veľa času cez
prázdniny v Podturni, v obci, kúsok
od Hýb. Bol som tam u mojich, pre
mňa nezabudnuteľných
tiet,
otcových sestier. Jednou z nich bola
aj moja teta Ružena a teda naša pani
učiteľka. Hybe sú s našou rodinou
spojené ako rosa s trávou, alebo ak
chcete, ako dobrá kyslá žinčica a syr
s Liptovom. S Hybami je spojený
môj otec, lebo sa tam narodil, strýko
Ondriš, otcove sestry, videl som tam
dávno ešte starú drevenicu na
hornom konci, ktorá patrila Jarjabkovcom, no a moja teta Ružena, pani
učiteľka, ktorá v Hybiach zanechala nezanedbateľnú životnú a divadelnú
brázdu. Divadelníčka, zakladateľka detského ochotníckeho divadla, ktorá
ale robila aj ochotnícke divadlo s „dospelákmi“. Autorka, režisérka,
dramaturg, pedagóg a hlavne veľmi dobrý a vzácny človek...no a nie len pre
mňa. Jej rukami prešli ako žiaci a malí herci, napr. Ivan Rajniak, Teodor
Piovarči, Slávo Zahradník, ktorí potom zakotvili v Národnom divadle...
a mnoho ďalších vzácnych ľudí, ktorí chodili do školy v Hybiach. Často sa cez
prázdniny stávalo, že sme išli pozrieť z Podturne hybských Jarjabkovcov,
otcových bratrancov a sesternice. Sadli sme s otcom do auta, nášho prvého
svetlohnedého Spartaku a išlo sa na výlet do Hýb, pozrieť tetu Anku
a ujčoka, čo bol bratranec starého otca, uja Jana Há. Ja som bol vtedy také
malé chlapčisko a stále som nevedel pochopiť, prečo to Há na konci mena.
Prosto ujčok Jano Há. Keď sme prišli do Hýb a zvítali sa všetci jak sa patrí,
spoločne, hneď bolo všetko jasné. Ujo Jano používal v hovorenej reči, to Há,
veľmi často. „No prišli ste? Há?...Aká bola cesta? Há?... A chlapec ? Há?...
Študovaný? Há?... Vždy sme odchádzali so slaninou, klobásou, šoudrou,
žinčicou a syrom. Iný príbuzný, bratranec môjho starého otca Šimon,
posledný bača z našej rodiny, mal tiež korene v Hybiach. Bol to vraj
najskúpejší bača na Liptove. Toto mi porozprával môj, hádam môžem
povedať, dobrý priateľ, bača Blcháč, ktorý pásol, bačoval na Podbanskom asi

pred tridsiatimi rokmi. Bača Šimon Jarjabek mal vraj krásny bačovský riad.
Črpáky, formy na syr, kotlíky, spiežovce...atď. Keďže už bol starý, všetci
čakali, že keď zomrie, kto ten riad podedí. Bača zomrel a riadu nikde. Nuž,
bača sa poistil a aby nik nededil, tesne predtým ako zomrel, riad niekde
v hore zakopal. A hľadači hľadajú dodnes. Odbočil som. U tety Ruženy, v jej
malom bytíku pri škole som niekoľkokrát prespal s kamarátmi, keď sme boli
na folklórnych slávnostiach vo Východnej. Museli sme dávať veľký pozor,
aby sme byt zanechali v pôvodnom stave, ako sme ho od pani učiteľky
prevzali, no a keďže nás bolo v byte niekedy aj viac ako desať, bolo to priam
nemožné. Prísnej pani učiteľke neušlo nič. Potom som si samozrejme
všeličo vypočul o zodpovednosti a záver bol taký, že to bolo naposledy. No a
to sa s pravidelnou zotrvačnosťou zopakovalo asi šesťkrát. Moja milovaná
teta všetko vedela. A ráno, keď zvony evanjelického kostola zvolávali
veriacich na Služby Božie, nás prišla pozrieť. Len tak. A my sme o tom
samozrejme ani netušili. Len sme za nič na svete nevedeli prísť na to, kto
nám to pred tými dverami nechal to mlieko a čerstvé rožky.
Teta Ružena zomrela 4. novembra 2009. Mala 96 rokov a až do konca
svojho života milovala Hybe. Podľa jej slov, tam zažila najkrajšie roky svojho
života. Jej hybské predstavenia boli v tej dobe ozaj prelomové, no nielen
detské predstavenia, ale aj tie „dospelácke“. Divadlo bol jej život. Teta
Ružena a divadlo, to bolo manželstvo z lásky, aj z rozumu. No a Hybe boli
svedok. Keď som niekedy nevdojak naštvano povedal: „do pekla“, teta
Ružena ma milo opravila, že iba do toho hybského. Posledný raz bola pani
učiteľka vo svojich Hybiach, keď mala 90 rokov. Doviezla ju tam a robila jej
spoločnosť moja sestra Eva. Z tohto stretnutia žila až do svojej smrti.
Vďaka Hybe, vďaka Hybenia, za všetko, čo z tejto hrdej obce vzišlo pre
kultúru na Slovensku. No a ja som šťastný, že aj Jarjabkovci a moja, naša
teta Ružena, pani učiteľka, mohla a mala tú česť prispieť troškou do mlyna
a nezmazateľne sa zapísať do histórie ochotníckeho divadla v Hybiach.
Želám Hybiam a Hybenom pri tomto krásnom 150. výročí hybského
ochotníckeho divadla veľa kultúrnych ľudí, ktorí nadviažu na všetko to, čím
sú Hybe kultúrne vzácne. Lebo ako hovorila moja teta Ružena a naša pani
učiteľka: „Bez kultúry nestojí život za nič.“
Dušan Jarjabek, poslanec NR SR
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OCHOTNÍCI OSLAVUJÚ
Tento rok tradícia nášho hybského divadelníctva oslávi krásne jubileum.
Už 150 rokov sa desiatky a možno stovky neprofesionálnych hercov ochotne
stavajú na divadelne dosky v snahe zapôsobiť na diváka. Nikto nespočíta
množstvo úsmevov ani slzičiek ci zamyslení prežitých obecenstvom
hybských ochotníkov. Divadlo má za úlohu rozosmiať, rozplakať a vyvolať

v množstve textu naspamäť. Veru, máme sa čo učiť :) Tým nechcem uraziť či
podceniť ostatných, ale sami vieme ako to u nás je. Režiséri do hry vkladajú
svoje rady, dirigujú nás tak, aby hra mala umeleckú hodnotu a každá
replika vyjadrovala to čo má. Veľkým bonusom a radosťou je, že
nacvičujeme v našom vynovenom kultúrnom dome.
Dosky čo znamenajú svet sú vybrúsené, nalakované .. smrdia novotou..
a je tu teplo a svetlo - ani sa nám nesnívalo o takomto komforte ! Veruže
skoro ako v národnom ! Až sa človek bojí prísť na skúšku nepripravený.
Neuveriteľné ako prostredie formuje správanie :) ! Skúšky sú zrazu
spoločenskou akciou nie povinnosťou. Všetci sa na ne tešíme a pravidelne
na ne chodievame a ešte aj svedomite pripravení. Účasť je stopercentná.
Kto by to bol povedal, že Covid 19 takto pozdvihne motiváciu a úroveň
nášho divadelného súboru. A keď si predstavím ako sa musia tešiť naši
verní diváci, že si zasadnú do vynoveného hľadiska, pozrú si spoločne
vydarenú veselohru a spoločne zatlieskajú.. A ani nehovorím o iskričkách
v očiach nášho zvukára a osvetlovača Palka Navrátila keď bude stláčať
gombíky a riadiť nové vychytávky v sále kde sa už ani neozýva.. Veru bude

Ženský zákon, 2015
u diváka všetko medzi tým. Povznáša ducha, ukľudňuje, rozveselí a vytvára
väzby. Byť hercom aspoň na chvíľu, v ochotníckom divadle, na domácich
doskách, medzi známymi, proste doma v Hybiach je krásny pocit. Pred
Vianocami nám náš pán režisér Ondrej a pani režisérka Evka rozdali nové "
noty" . Všetci sme sa potešili. Tento rok budú oslavy, tak nech sa blysneme
a nacvičíme krásne divadelné predstavenie. Kultúrna komisia na čele
s Vierkou Rajniakovou organizuje veľkú slávu, prídu zaslúžilci, slávni hostia,
Hybe pookreje. A zahráme aj my. Bude to veselohra, asi tak na hodinku
a 10 minút.
Sme radi. Konečne spolu, v tejto ťažkej dobe, čo nepraje socializácii

Statky-zmätky, 2019
mať o čom pán starosta v príhovore na úvod aj na záver s hrdosťou rečniť.
Už len hádam na koniec, zaželajme si nech sa táto moja predstava
nielen o divadle, ale o celkovom fungovaní sveta rýchlo splní a môžeme žiť
a tvoriť ako by sme si všetci priali! Dovidenie na premiére - verím, že to toho
roku stihneme drahé naše obecenstvo.
Tatiana Petrulová

Svadobný závoj, 2016
a kedy spoločenské kontakty udržujeme len na sociálnych sieťach.. Rozdali
sa úlohy, dohodli sa skúšky a začali sme študovať scenár. Je veľmi dobrý.
Hra je primeraná, postavy sú ako na mieru šité pre toho ktorého herca. Už
sa dáky ten piatok poznáme a aj sami vieme čo komu sadne, ako sa vraví "
ako riť na šerbel " ! Skúšky prebiehajú vynikajúco. Herci pristúpili k svojim
rolám ozaj zodpovedne. Svoje repliky majú nadrilované všetci možno aj na
úrovni Milky Gregorcovej - to je stará škola a ide príkladom. Študuje scenár
s nadšením a poctivo, iba Marka Krankusová sa jej stíha držať krok

Svadobný závoj, 2016
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MOJE SPOMIENKY NA DETSKÉ DIVADLO
Na tie začiatky sa už presne nepamätám. Viem len, že som bola prváčka
a volali ma hrať divadlo. Vraj budem zajačik v akejsi hre o zvieratkách. Tak
som sa vlastne dostala medzi detských divadelníkov. Bolo to roku
1966 – 67. Asi o rok neskôr sa hralo
divadlo „Medovníkový domček“ od M.R.
Martákovej, kde som hrala len
v hromadnom výstupe – tanec jahôd.
Moja ozajstná „kariéra“ v detskom divadle
začala keď som bola v 4. triede ZDŠ, a to
v hre „Čin – Čin“ od Ľ. Podjavorinskej. Vtedy
som dostala svoju prvú „veľkú“ úlohu –
úlohu kačky. No na čo som bola najviac
hrdá, bol text, ktorý som mala hovoriť. Bola
to jedna – jediná veta, ktorá však pre mňa
vtedy znamenala niečo obrovské.
Najkrajšie spomienky mám však na hru
J.Hanzálkovej – Slnečná Elenka. Aj tu som
hrala zvieratko – veveričku. Dodnes si
schovávam spravodaj z Celoslovenskej
prehliadky v Trnave, kde postavičku
veveričky ohodnotili tí „najpovolanejší
kritici“ – deti. Mladším sa veverička
nepáčila, lebo bola podľa nich zlá, starší zas hodnotili výkon, ktorý sa im
páčil. A práve s jednou zo scénok tejto hry sme reprezentovali náš okres
v televíznej súťaži „ V znamení trojky“, v roku 1972. Bola to súťaž, kde
v jeden večer súťažili medzi sebou tri okresy . Bol to pre mňa neopísateľný
zážitok vystupovať v televízii. Na natáčanie
do Bratislavy sme šli traja „ malí herci“ –
Olinka Durišová,/dnes Pelánová/, Milan
Kúdola a ja - Anna Kubinská /dnes
Rajniaková/ a samozrejme spolu s p.
učiteľkou Jariabekovou, ktorá bola naša
režisérka. Cestovali sme ešte s dvoma
folklórnymi
súbormi z Liptova. Do
Bratislavy sme pricestovali už keď bola tma
a hneď nás ubytovali v hoteli CARLTON. Na
druhý deň, keď sme už mali ísť do televízie
na natáčanie, som s hrôzou zistila, že som
niekde stratila súčasť kostýmu veveričky –
čiapku. Keďže som veľmi plakala, moja
teta Božena Žišková, ktorá bývala v
Bratislave a samozrejme ma prišla pozrieť,
sa ponúkla, že čiapku ušije, čo aj stalo a do
Maroško
natáčania bola čiapka hotová.
V
Slovenskej televízii v Mlynskej doline sme my deti chodili s otvorenými
očami a ústami s Buletinom v ruke a všetkých známych osobností, čo sme
stretli , sme prosili o podpisy. Natáčanie prebehlo bez problémov,
konferenciéri boli Adela Králiková –Straková a Zdeno Palečka. Náš súťažný
večer vtedy vyhral okres Liptovský Mikuláš. Keď sa to potom vysielalo v

televízii, celá rodina to s nadšením sledovala , len ja som mala tvár
zaborenú do vankúša, lebo som sa nemohla na seba pozerať, čo ma dnes
veľmi mrzí.
V roku 1972/73 sme hrali hru
„Maroško“, ktorú sme si sami upravili
podľa knihy Martina Rázusa. Hra
bola rozdelená na dve časti –
Maroško mladší a Maroško starší.
Neviem ako, ale dostala som úlohu
práve Maroška staršieho. Bol to pre
mňa veľký skok, prejsť od veselých
zvieratie do sveta ľudí. Bolo až príliš
reálne.
V roku 1973/74 sme znovu hrali
hru,
ktorú
sme
si
sami zdramatizovali. Bola to
rozprávka od Pavla Dobšinského
„ O dvanástich mesiačikoch“, kde
som hrala Marušku. Touto hrou už aj
doznievalo divadlo v tom našom
Vzbura hračiek
„starom zložení hercov, s ktorým sme
šli vlastne od prvej triedy. Súbor sa rozdelil na dve skupiny – na mladšie
a staršie deti. Nasledujúci rok sme už my starší divadlo nehrali. Boli to len
také obrázky zo života dedinskej mládeže a jej zvykoch, pod názvom „Na
priadkach“.
Po skončení základnej školy mňa aj
ďalších kamarátok – Vierky
Rajniakovej , Olinky Durišovej
a ďalších, sa naše vystupovanie
v detskom divadle skončilo. No
neskončili sme s divadlo celkom. Aj
naďalej sme pokračovali
s dospelými. No najkrajšie
spomienky budú predsa len patriť na
chvíle strávené v detskom divadle- pri
každodenných nácvikoch,
vystupovaní a zájazdoch. Boli to
chvíle veselé i vážne, chvíle úspechov
i neúspechov, šťastia i smoly. A za tie
krásne spomienky patrí najväčšia
v ď a k a p a n i u č i t e ľ ke R u ž e n e
Jariabekovej, ktorá nás vo všetkom
viedla, bola nám učiteľkou i matkou.
Jej odchodom z hybskej školy odišlo z nej aj detské divadlo. Na školských
stenách už nepribudne žiadny diplom zo súťaži s venovaním – „ Detskému
divadelnému súboru „Hrdlička“
Anna Rajniaková /Kubinská/
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SPOMIENKA NA PANI UČITEĽKU JARIABEKOVÚ
Niektorí ľudia vchádzajú do nášho života a hneď sa aj vytrácajú.
Niektorí však s nami istý čas pobudnú a zanechávajú hlboké stopy
v našich srdciach...
Keď som nastúpila do prvej triedy, pri výbere krúžkov som sa rozhodla
pre divadelný. Na prvé stretnutie
s režisérkou - pani učiteľkou Jariabekovou
som išla s malou dušičkou. Nepoznala
som ju a keď vošla do triedy pomalým
krokom, s kabátom prehodeným cez
plecia a okuliarmi na nose, pocítila som,
ako mi od napätia sťahuje žalúdok. Keď
nás však oslovila, nás prvákov pohladila
po hlávkach a usmiala sa, cítila som, že to
bude medzi nami fajn, ale vtedy som ani
zďaleka netušila, ako táto žena ovplyvní
môj život pri výbere povolania.
Divadelné hry sme najskôr nacvičovali
v triede a keď sme už vedeli dobre text,
išli sme na javisko do kultúrneho domu.
Tam sme sa už cítili ako ozajstní herci na
doskách, ktoré znamenajú svet. Tí, čo boli
na javisku, sa vžívali do svojich postáv, no
a tí, čo boli v zákulisí sa chichúňali, štuchali, klebetili o hlúpostiach. Tam
pani učiteľka každý deň hľadala nové možnosti, ako využiť nadanie svojich
žiakov, vytrvalo pátrala po tých vlohách, o ktorých sme my, deti, ani netušili.
Pri nácvikoch sa menila nielen na režiséra, ale aj herca, psychológa, hľadala
stratené veci, veľakrát sa menila na zdravotnú sestru, aj na náhradníka

na odbor kultúrno - výchovná práca. Po skončení som začala pracovať na
Miestnom národnom výbore v Hybiach ako kultúrna pracovníčka. Vtedy sa
opäť začali hrávať divadlá, organizovala som rôzne kultúrne podujatia
a stále bola v telefonickom, ale aj v osobnom kontakte s pani učiteľkou,
ktorá už v tom čase žila v Podturni . Vždy sa povypytovala na bývalých
divadelníkov, tešila sa z každej návštevy svojich žiakov, radila mi v mojej
práci a na záver každej návštevy ma informovala, koľko už má zozbieraného
materiálu na Kroniku detského divadelného krúžku v Hybiach od roku
1940 – 1975.
Naposledy som sa s ňou stretla na jej 95-ke, kedy sa práve vrátila
z nemocnice, ubolená, ale predsa šťastná spomínala na všetko pekné, čo
sme spolu prežili.

Pri prezeraní albumu sa mi dostala do rúk fotografia z čias, keď sme
uvádzali do života jej knihu „Moja divadelná cesta“, na ktorej sme spolu
s pani učiteľkou odfotené aj my tri „herečky“ / Hanka Rajniaková –
Kubinská, Olinka Pelánová - Durišová a ja. Vtedy ma napadlo, že takto
spoločne sme sa stretli všetky tri, ale aj ďalší jej žiaci, jej „herci“, rodina

beseda s J. Lenkom
rodičov.
Boli to krásne chvíle, ktoré sme spoločne prežívali v divadelnom krúžku a
neskôr aj na rôznych divadelných prehliadkach po celom Slovensku, z
ktorých sme sa pravidelne vracali ako víťazi. Tak prešlo deväť rokov mojej
povinnej školskej dochádzky a presne toľko som strávila aj ako členka a
neskôr predsedníčka divadelného krúžku Hrdlička.

a priatelia už len pri jej truhle, ďakujúc Pánu Bohu za pani učiteľku, ktorá
nás nikdy neučila a neviedla len podľa príprav, ale tak, aby sa naše srdcia
mohli zblížiť s jej.
Stáli sme tam s hlbokými stopami, ktoré v nás zanechala a ktoré v nás aj
navždy zostanú.

Po skončení základnej školy som bola som prijatá na Gymnázium do L.
Hrádku a po jeho skončení som šla na nadstavbové štúdium do Bratislavy
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Ďakujeme, pani učiteľka Jariabeková.
Viera Rajniaková
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PRVÉ NEDOROZUMENIE
Po dvojročnej učiteľskej praxi som dostala dekrét na školu do môjho
rodiska. Nepotešil ma. Spoločnosť ešte stále hodnotila ľudí podľa ich
pôvodu. Myslela som si, že dostanem asi najhoršie hodnotenie. „Pastierča,
vochterča bude učiť naše deti,“ povedia rodičia. Ťažko
sa s tým zmieria. Deň čo deň som kráčala do školy
s pocitom menejcennosti. Skúmala som, čo si o mne
pomyslia žiaci, učitelia. V triede som sa uviedla, keď
som povedala deťom, že si vo voľnom čase zahráme
divadlo. V učiteľskom kolektíve som bola utiahnutá.
Kolega Č. ma občas žartovne, ale s nádychom irónie,
zasiahol do živého. Vraj si už zistil sociálne
postavenie našej rodiny. Po čase ma prijali do
kolektívu a cítila som sa istejšie. Keď som oznámila
riaditeľovi: „Budem nacvičovať s deťmi divadlo.“
Kolega Č. bol režisérom už viac rokov. Hrával
s dospelými ochotníkmi. Pohotovo reagoval: „Vy? Už
ste niekedy hrali alebo nacvičovali? To je ťažká práca.
Treba i skúsenosti. Musíte to vedieť.“ Keby nie zážitky
Čin-Čin
a krásne spomienky na prácu s deťmi pri nacvičovaní
v minulých dvoch rokoch, bol by ma touto ironickou
poznámkou odradil od predsavzatia. Skromne som ale poznamenala:
„Skúsim to.“ Riaditeľ súhlasil.
Veľmi som sa bála kritiky, preto som sa rozhodla, že budem nacvičovať
zase Zlatú niť. Pomohla mi kolegyňa Belka, majsterka v šití kostýmov
a nacvičovaní baletu. Rozumeli sme si. Do premiéry sme mali 4 týždne, keď
sa znenazdania vkradli do triedy kolegovia. Nezbadala som ich. Práve som
ukazovala trpaslíkom, ako majú skákať. Skákali sme všetci a smiali sme sa.
Ani deti nezbadali hostí. Všetci sme boli v zajatí divadla. Keď nebadane vyšli
z miestnosti po čase, ktorý sme nezaregistrovali, kolega Č. poznamenal
nevraživo a neúprimne: „Dobre vám to ide.“ – „Vy ste v tom divadle ako
vymenená,“ poznamenal iný kolega. „Inšpekcia“ – pomyslela som si
znechutená a dotknutá narážkami. Kto vie, ako skončí.
Na druhý deň sme sa všetci stretli na chodbe. Čakali sme na riaditeľa
v stiesnenej nálade. Akoby každému zamrzol úsmev na tvári. „Pán riaditeľ,“
prerušil mŕtve ticho kolega Č., „s členmi divadelného krúžku dospelých sme
sa včera večer dohodli, že rozpustíme súbor. Na Vianoce sa divadlo hrať
nebude.“ Jeho výrok nás všetkých prekvapil. „Stará divadelná tradícia sa
nemôže narušiť. Bez divadla sa v našej obci vianočné sviatky nikdy

neodbavili,“ ozval sa riaditeľ. „A čo sa vlastne stalo?“ pokračoval. „Kolegyňa
J. nám dala z triedy odniesť mach, ktorý sme mali pripravený na hru Bačova
žena. Urobila to zámerne.“ Stislo mi hrdlo, nevedela som vysloviť hlások.
Nato pohotovo reagovala kolegyňa Belka: „Mach sme si
my nachystali na naše divadlo. Ak vám je potrebný,
požičiame vám. Sušíme ho v humne u susedov, aby
nesplesnivel.“ – „Ale vaše predstavenie je konkurenčné.
Nie je predsa mysliteľné, aby sme v jednom mesiaci
odohrali na našej škole dve divadelné predstavenia.
Žiadame, aby ste vy s deťmi hrali až po
Vianociach.“ „Nemáte dôvod určovať nám termín
predstavenia. Už máme veľa práce za sebou. Nebudeme
zbytočne odkladať,“ revala Belka na pôvodnom termíne.
Nato riaditeľ vybral z vrecka malý kalendárik, listoval,
listoval, potom rozhodol: „Hrať sa bude o týždeň.
Kolegovia sa postarajú o javisko. Kostýmy požičiame.“
Protestovať sa nedalo.
Od toho dňa sa trieda premenila na dielňu, zbíjali javisko.
Deti naznášali kobyliny, dosky, klince, koberce na oponu,
plachty na horizont, staré drevené ošúchané kulisy,
drevené lavice. Bola som roztrpčená, sklamaná. Moje predstavy o scéne,
kostýmoch, ba ani hra sa vôbec neuskutočnili. Deti boli zaujaté technickou
prípravou, málo sme cvičili, nebolo dosť času. „Silnejší vyhráva,“ myslela
som si. „Musím ešte veľa robiť, učiť sa, aby som si získala takú autoritu, akú
má kolega Č., ktorý už veľa v tejto obci vytvoril.“
Po premiére dobehol ku mne kolega Č. Oči mu žiarili radosťou. „Bolo to
pekné predstavenie,“ povedal srdečne. Od toho času sme boli dobrými
priateľmi. Hrala som i v súbore
starších a priúčala som sa od
neho režisérskemu
majstrovstvu. Zišlo sa mi to,
lebo po jeho odchode z našej
školy do Rozhlasu do
Bratislavy som podedila po
ňom funkciu režisérky divadla
dospelých v obci na mnoho rokov. No detské divadlo som tiež nezradila.
Riaditeľ školy napísal v školskej kronike v roku 1940 o tomto detskom
predstavení: „Učiteľka Ružena Jariabeková nacvičila so žiakmi divadielko
Zlatá niť. Baletné čísla nacvičila učiteľka Izabela Svetlíková, tance
doprevádzal na harmóniu správca školy Pavol Cholvádt. Javisko postavil,
vyzdobil, ako i svetelné efekty zostrojil učiteľ Ján Číž za pomoci Šefčíka
a Luptáka. 13. decembra sa prehralo pre žiakov, 14. decembra pre mládež
a 15. decembra pre rodičov a starších. Predstavenie sa krásne vydarilo. Deti
– herci boli skvele nacvičené a získali si srdcia celého publika. Nad skvelým
predstavením radostne jasali.“
Ružena Jariabeková v Spomienke na cestu života
v učiteľskom povolaní so zameraním i na mimoškolskú osvetovú činnosť
(životopis môj a mojej rodiny Jariabekovej i Lenkovej poskytla p. Emka
Lenková z rodinného archívu).
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VZÁCNE KVETY ZEME
Nedávno dostala sa mi do rúk stará kronika hybskej školy a v nej z pera
učiteľa Ľudovíta Orphanidesa čítam: „20. augusta 1871 evanjelická
študujúca mládež v mestskej záhrade zahrala zdarilé predstavenie Láska
zdolá všetko. Z predvedeného predstavenia obetovala na knižnicu 5 zlatých
a na divadelnú základinu 7 zlatých.“
Ďalej sa v tej kronike píše: „Dňa 16. júla 1876 zriadil Eugen Orphanides
divadelné predstavenie pri účinkovaní: p. Valentína Klein, p. Belka Ruman,
p. Jozefa Kompiš, p. Jonáša a Mikuláša Guoth, p. Cyrila Dzurek, slečny
Jolany Dzurek, s. Adely Choma a Hermíny Orphanides. Predstavený bol
Tomáš Kubelík a Sto dukátov odmena. Oba kusy prijalo obecenstvo
s potleskom a úplným uspokojením. Zo zisku, keď sa nadobudli dve nové
paly na oponu a kobyliny (pod javisko), čistý zvyšok ostal 14 zlatých.“
13. augusta 1987 odohrali tí istí ochotníci Kytku a Huk a Fuk (to bolo
necelý mesiac po predošlých premiérach). Príjem obnášal 54 zlatých. Zisk
ostal 21 zlatých a tú sumu páni ochotníci rozdelili tak, že 10 zlatých nechali
na divadelnú základňu a 11 zlatých obetovali na knižnicu.
Iný pamätník – obuvnícky majster Ján Titus Pavella – vo svojich
pamätiach o hybskom divadelníctve píše: „Divadlá sa hrávali v záhrade za
Barbierňou. Hercami boli učitelia, študenti, remeselníci, roľníci i robotníci.
Divadlá cvičili učiteľ Ľudovít Orphanides, Daniel Šefranka a hlavne Belo
Klein Tesnoskalský. Divadelné kulisy a potrebné rekvizity si ochotníci sami
vyhotovovali i opatrovali.“
V kronike sú vymenované desiatky a desiatky hercov, ktorí sa oddávna na
hybských predstaveniach podieľali. A ešte jedna zaujímavosť. Hybe boli od
nepamäti prechodnou alebo stálou štáciou mnohých kultúrnych dejateľov –
a z nich premnohí boli zainteresovaní i v hybskom divadelníctve, či už ako
herci, či autori alebo prekladatelia hier z cudzích jazykov a či ako režiséri.
Medzi takých patrili Jakub Grajchman - spisovateľ, dramatik, básnik; Ondrej
Kučma - farár, literát; Ľudovít Orphanides - botanik, filozof, literát; Nikolaj
Hyroš - kazateľ, literát; Jonáš Bohumil Guoth - hybský lekár, zberateľ piesní,
povier a zvykov a tiež literát – tuhý štúrovec; básnik, spisovateľ Belo Klein
Tesnoskalský; tolstojovec Albert Škarvan- a aj mne osobne známa poetka
Hermína Orphanidesová. To bola ona, tetuška Orfanidesovie, čo mi ako
malému chlapcovi naložila na chrbát nerátaných, keď som strážil
kamarátov, ktorí išli do jej, do dnes povestnej ´Orphanidesovie´ záhrady,
kváriť jablká.

Z tých ďalších hybských divadelníkov – literárne činných – ktorých si
pamätám z detstva, spomeniem aspoň učiteľa Inštitorisa, Miloša
Buľovského – naučil otca na salaši čítať, písať; šustra a divadelného herca
a kronikára Titusa Pavellu a hlavne otca môjho kamaráta z detstva,
spisovateľa Slava Chrobáka, čo sa volal tak, ako ja – Ondrej. Často som k nim
chodil, ešte aj ako veľký, lebo on dlho žil. Pamätám, ako veľkého (bolo to na
Veľkú noc) otec ma k nemu pojali a vravia mu:
„Ondrejko – toť môj školák ide maturovať – neušil by si mu dajaké pekné
hábiky?“ „A komu že už, ak nie jemu – môjmu kamarátovi.“ A ušil – ušil také,
že mi ich všetci v preparandii závideli. Bol to človek, ktorý všetko vedel. Veď
nenadarmo ho volali „Ezermešter“. A čo to bolo, čo všetko vedel? Vedel
stolárčiť, vedel včelárčiť, vedel konkurovať Titusovi Pavellovi, vedel zvárať
a krásne šiť. Ale to ešte nebolo všetko. Prevandroval kus sveta, naučil sa
jazyky a prekladal pre hybských hercov hry z cudzích rečí. Najmä
anekdotické a humoristické jednoaktovky a veselohry. Ale aj písal do
Národných novín, do Slovenských pohľadov, do Národného hlásnika
a kade-inde. Okrem toho bol veľký tolstojovec a zaťatý pansláv – veď preto
sa môj oco tak veľmi s ním kamarátili.
Nuž, hybská ochotnícka činnosť od nepamäti bola bohatá a plodná.
Bodaj by nie, keď sa o to pričinili také veličiny, ako som – i to
nevyčerpávajúco – spomenul. Detailnejších záznamov z minulosti niet. Tie
sa v kronike zjavujú až od roku 1954. A tu mi prišlo žasnúť, keď som sa
dočítal, že za nasledujúcich 25 rokov odohrali v Hybiach vyše 40 premiér
z domáceho i svetového repertoáru. A to sa v kronike ešte takto píše: „Za
posledné desaťročie sme odohrali 29 hier, z toho sedem detských. Pritom
nebolo hry, s ktorou by sme neboli pochodili po okolitých dedinách.“ Nuž
činnosť vskutku na obdiv. Lež i to treba povedať, že bohatosť činnosti
spravidla závisí od iniciatívy jedného, či dvoch ľudí. Ak v kronike stojí, že za
dávnych čias „riaditeľom a režisérom bol Belo Klein Tesnoskalský“, tak
v posledných rokoch 1940-1975 a ďalších takým riaditeľom a režisérom
bola učiteľka Ružena Jariabeková, lebo ako zo záznamov vychodí, z tých
vyše štyridsať premiér temer každú druhú režírovala ona. A veľmi úspešne
a najmä na poli detského divadla.
Ondriš Jariabek

vo filme: Dáždnik svätého Petra
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MOJE SPOMIENKY NA OCHOTNÍCKE DIVADLO V HYBIACH
Prvé moje stretnutie s amatérskym ochotníckym divadlom má korene
ešte na Základnej škole v Hybiach, mojej rodnej obci. Tu sme ako žiaci
základnej školy pod vedením skúsenej režisérky a učiteľky Ruženy
Jariabekovej nacvičili nejednu detskú hru, či rozprávku, a tak vždy dajaké tie
mesiace počas nacvičovania, ako aj počas predstavení, sme boli unesení do
ríše rozprávok, z ktorých mnohému sme aj verili. Dnes si už len spomínam
na tie najúspešnejšie z tohto obdobia na Podjavorinskej Čin-čin, Andersenovu
Snehovú kráľovnú, ktoré mala podľa
mňa u miestneho publika ako aj
spolužiakov (nehercov) nevšedný
úspech.
S pribúdajúcimi rokmi sme sa
postupne lúčili so základnou školou,
ale s ochotníckym divadlom nie.
Každého z nás to neustále určitým
spôsobom ťahalo späť, čo naša
režisérka vedela dokonale vycítiť, a tak
sme sa vlastne s divadlom stretávali aj
naďalej, už medzi dospelými a vyzretými hercami. Tí nám všetkým boli
u nás na dedine vzorom a hádam by bolo možné spomenúť také herecké
osobnosti ako Ľudmilu Dolanskú, jej manžela Jožka, Milku Barbierovú
a mnohých ďalších.
Mne sa v mojej hereckej kariére ušli len drobnejšie úlohy, ale vždy som
sa aj s ostatnými cítil plnohodnotným členom hereckej rodiny. Aj stvárnenie
tej najmenšej postavičky sme brali s plnou vážnosťou a drobné vstupy sa
učili s plnou zodpovednosťou tak, aby úspech ako celku bol vždy zaručený.
S najväčšou chuťou a hereckým zápalom sme nacvičovali originálne
vystúpenie, ktoré dramaticky pripravila spomínaná režisérka Ružena
Jariabeková Rok na dedine. Až dnes, po rokoch, si uvedomujem, koľko
úsilia, voľného času ju to vlastne stálo. Však skĺbiť do dvojhodinového
pásma už pozabudnuté hybské zvyky, ktoré našich predkov sprevádzali
v minulosti po celý rok pri práci, oddychu a veselí, bola určite nemalá práca.
Išlo o to, že bolo treba z pamätníkov a starších generácií doslova vytiahnuť
určité riekanky, piesne, tance, ich choreografiu a docieliť dokonalú vernosť.
Toto všetko bolo potrebné určitým spôsobom zaznamenať, pretriediť,
pripraviť a nacvičiť. Realizácia uvedeného pásma mala nevšedný úspech
u osadenstva celej obce, ako aj blízkeho okolia. Čosi z toho zaznamenala,
pokiaľ ma pamäť nemýli, aj Československá televízia. Nácvikom žila celá
dedina, hlavne staršia generácia, ale plne si podmanil aj dospievajúcu
mládež, medzi ktorú som vtedy patril aj ja. A tak sme mohli vidieť na javisku
napríklad aj pravú hybskú svadbu, kde nechýbala ani vôňa makového
koláča, z ktorého sa, ako aj z výsluh, ušlo nejednému z obecenstva.
Postupom času hádam väčší talent bol vo mne objavený v technickom
doriešení jednotlivých predstavení, a tak som sa neskoršie venoval
zvládnutiu osvetľovacej techniky, tvorbe rôznych efektov atď. a herectvu už
len filmovou rečou ako komparzista.

tak, aby premiéra bola cez vianočné sviatky. Hra mala taktiež úspech, a tak
nás neminulo aj zvládnutie repríz doma, aj v našich okolitých dedinách, kde
sme mali vyhradené už dávno právo stálych „štácií“.
S vystúpeniami po okolí boli spojené vždy nemalé problémy s prepravou
hereckej družiny, ako aj dekorácií, ktoré sme si po skúškach a nociach aj

Inkognito
poväčšine sami zhotovovali a ktoré boli vždy pripravené (pochopiteľne) pre
rozmery domovej pomerne veľkej scény. Neraz sa stalo, že niektorá
dekorácia odmietla počas predstavenia poslušnosť, riadiac sa zákonitosťami
zemskej príťažlivosti. Divák však nikdy nič nezbadal. K prevozu bolo
poväčšine používané len nákladné auto s plachtou alebo bez nej, kde sa
museli skromne popchať pomedzi dekorácie aj herci. Vzhľadom na to, že
išlo prevažne o zimné mesiace, poriadne sme aj premrzli, ale dotieravú
zimu a mráz spod plachty auta sme vždy s úspechom vypudili rezkou
ľudovou pesničkou.
Pri tejto príležitosti si vlastne uvedomujem, že ochotnícke divadlo sa mi
možno stalo životne osudným. Nie, hercom som sa nestal, dal som sa
nakoniec na dráhu technickú, ale ktovie, či aj ochotnícke divadlo mi
nepomohlo nájsť si životnú družku. Moja manželka Oľga Mlynárová patrila
práve k predstaviteľom hereckej rodiny a myslím, že si počínala úspešne.
Pamätníkom utkvieva v pamäti jej stvárnenie hlavnej úlohy v hre
Magduška. Zoznámenie pri divadle dalo základy nášmu budúcemu vzťahu,
a tak, keď spoločne listujeme v albume divadelných fotografií, vraciame sa
v spomienkach opäť k tomu, čo sme spoločne odviedli pre šírenie osvety,
každý toľkou mierou, akou len od srdca vedel.
“ Žijeme spolu od roku 1969 a dnes už málokto vie , že Oľga si ako
študentka Pedagogickej Fakulty v Banskej Bystrici , vyskúšala úspešne aj
profesionálne dosky, ktoré znamenajú svet , “ Banskobystrického
národného divadla “ ,ako amatérska hybská herečka. “
Dnes sme všetci veľmi vďační našej obetavej režisérke, učiteľke Ružene
Jariabekovej, že v našom dospievajúcom veku vedela podchytiť k aktívnej
činnosti práve mladých ľudí, ktorí hlavne dlhé zimné večery trávili v
eškodnom pracovnom kolektíve aktívnou a pre ľud užitočnou prácou.

Z tohto obdobia mi taktiež utkvieva v pamäti hra J. Palárika
Dobrodružstvo pri obžinkoch. Hra bola (ako po väčšine všetky) nacvičovaná
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Z OCHOTNÍKA REŽISÉR
S ochotníckym divadlo som sa stretol po prvý raz ako žiak na našej ZDŠ na
predstaveniach detského divadelného súboru pod vedením pani učiteľky
R. Jariabekovej. Tento kolektív dlhodobo dosahoval vynikajúce výsledky
nielen v rámci okresu, ale aj na celoštátnej úrovni. Atmosféra divadla ma tak
opantala, že som sa tešil na každé nové predstavenie a postupne
s pribúdajúcimi rokmi som začal navštevovať aj divadelné predstavenia
ochotníckeho súboru dospelých, ktoré v tej dobe boli tiež na vysokej úrovni
a so svojimi hrami sa dostali aj za hranice okresu.

predstaveniach vyskytujú rôzne humorné ale aj trápne príhody, spomínam
si, čo sa nám pritrafilo práve v Lučivnej. Bolo tam malé skromné javisko
a keď sme sa s K. Hopkom dostali do šarvátky – bitky o krásnu mladú
cigánku Lulu (hrala ju J. Hutková, rod. Pastuchová), tak sme sa „rozšvungli“,
že sme skončili v hľadisku medzi divákmi. Nastal menší zmätok a krik.
Taktiež ma po skončení tejto hry v L. Porúbke, kde ako viem, je viac
rómskych spoluobčanov, títo obstáli, potľapkávali so slovami: „Ty si náš, ale
si mu dal.“ a pozývali ma k nim domov. Ďalšiu hru Svojerady, hriešna obec,
alebo zabudnutý čert pod vedením Š. Messerschmidta sme začali
nacvičovať na začiatku roku 1980. Nácvik sme nedokončili, lebo režisér
prestal pracovať na JRD a odsťahoval sa.
S nácvikom ďalšej hry Bacúchovie dvor od Kukučína sme začali na jeseň
1981. K réžii sa vrátil p. učiteľ Žiak. Na javisku sa objavilo opäť niekoľko
nových tvárí: M. Krankusová (prvýkrát medzi dospelými), D. Kúdolová,
J. Feketíková, V. Lehotská, Z. Piovarčiová, J. Mikušiak. S nácvikom začal aj
I. Michalides, ale nakoľko musel narukovať, jeho postavu stvárnil M. Duriš
(terajší advokát) a zo starších, skúsenejších okrem mňa vystúpili L. Krúpa,
K. Lehotská a samozrejme nechýbala stálica nášho divadla teta Milka
Barbierová. S hrou sme vystúpili v premiére na našom javisku na jar 1982.
Reprízy sme odohrali v Kráľovej Lehote a v Partizánskej Ľupči.

Krvavý kvet 1978
V roku 1971 sme u nás v Hybiach slávili 100. výročie činnosti
ochotníckeho divadla. Pri tejto príležitosti ochotníci odohrali hru
J. Záborského Najdúch v réžii D. Španku. Na druhý rok (1972) pokračovali
hrou J. Soloviča Žobrácke dobrodružstvo v réžii p. učiteľa P. Fógela (v tejto
hre mi utkvel vynikajúci herecký výkon Martina Brtáňa). Ešte v ten istý rok
nacvičili a odohrali hru J. Grajchmana Ako to bolo pod režisérskou
taktovokou p. R. Jariabekovej. V tej dobe (mal som 19 rokov) mi ani
nenapadlo, že by som sa mohol stať súčasťou ochotníckeho divadla a už
vôbec nie ako herec. Ale bola potrebná generačná výmena, a tak som bol
v roku 1975 oslovený p. J. Stančekom z Osvetovej besedy, pod ktorú v tej
dobe ochotnícke divadlo spadalo, či by som to neskúsil. Aj keď nie celkom
istý a s obavami, či to zvládnem, som súhlasil. V jeseni sme začali
s nácvikom hry A. Lysoneka Ženba Ďura Šúplatu, kde sa réžie ujal p. učiteľ
F. Žiak. A tak, popri skúsených hercoch, tety M. Barbierovej a K. Pastuchu sa
objavili po prvý raz na javisku okrem mňa aj Ján Lenko (žijúci vo
Východnej), Marta Muchálová, Emília Krankusová, Oľga Pivková a Jana
Hutková (Pastuchová). Premiéru sme odohrali na jar 1976 v našom
kultúrnom dome. S hrou sme nemali žiaden výjazd, odohrali sme ešte
jednu reprízu na domácom javisku.
Na jeseň v roku 1977 sme začali s nácvikom hry E. Gollnera Krvavý kvet.
Réžiu mal Štefan Messerschmidt, ktorý na jar ako dvadsaťpäťročný nastúpil
v našom JRD ako pomocný mechanizátor. Keďže sa dej hry odohráva
v prostredí cigánskej dediny, tak popri špecifických kostýmoch sme sa
museli všetci maskovať. K spokojnosti všetkých sa toho ujal p. Daniel
Teplický a vytvoril z nás „cigánov“ na nerozpoznanie. Pribudli aj noví herci –
Karol Hopko, Viola Pelánová (Durišová ), Hanka Rajniaková (Kubinská),
Milan Kúdola. Premiéra bola na Veľkú noc v roku 1978 doma v Hybiach.
S hrou sme ešte vystúpili v Lučivnej a v L. Porúbke. Keďže sa pri divadelných

Na jeseň sme začali s nácvikom hry F. Urbánka Kamenný chodníček, opäť
v réžii p. učiteľa F. Žiaka. V hre sa po dlhšej odmlke predstavil P. Pavella a po
prvýkrát v Hybiach aj J. Glemba. Hra mala premiéru na jar 1983.
Toto predstavenie bolo na dlhú dobu posledné, čo odohrali hybskí
ochotníci. Divadelnú odmlku sa podarilo prerušiť až po dlhých 30 rokoch.
Ešte v roku 2009 pripravili matičiari z Lipt. Mikuláša životopisnú hru
o MUDr. J. Guothovi, lekárovi a národovcovi, v ktorej Hybenia nacvičili tretie
dejstvo – poslednú časť jeho života, obdobie, počas ktorého pôsobil v našej
obci. Dr. Guotha stvárnil PhDr. O. Stanček, gazdu Jana hral môj sused
z Jericha“, nezabudnuteľný p. Peter Erhardt. Ja som si zahral učiteľa/včelára
a ovocinára Ľ. Orphanidesa.
Už po tejto hre sme začali rozmýšľať, či by sa nedala oživiť činnosť nášho
ochotníckeho divadla. Pre moju zaneprázdnenosť a hlavne turnusovú
službu v práci, som sa touto myšlienkou začal vážnejšie zaoberať až na
jeseň v roku 2013, keď som vedel, že začiatkom nasledujúceho roku
pôjdem do dôchodku. Na obecnom úrade na čele so starostom
p. M. Piovarčim mi prisľúbili podporu. Na spoluprácu som oslovil ako prvú
moju spolužiačku zo základnej školy Evku Melichovú, ktorá sa zapojila do
kultúrnej činnosti aj v Lipt. Hrádku. Vytipovali sme si vhodných adeptov na
herectvo a osobne som sa s každým stretol. Po niekoľkých pokusoch sa nám
podarilo zložiť malý kolektív nadšencov ochotníckeho divadla. Prvýkrát sme
sa zišli na obecnom úrade 2. 12. 2013 v tomto zložení: M. Krankusová,
E. Gregorcová, T. Petrulová, L. Gracová, M. Božoňová, J. Teplický, Ľ. Šuchtár,
M. Brezina. Vybral som hru A. Lysaneka Ženba Ďura Šúplatu (v tejto hre som
pred 37 rokmi začínal aj ja ako herec). Hneď 3. 1. 2014 sme sa zišli na
prvom čítaní.
K úspešnému štartu nám chýbalo aj materiálne zabezpečenie – kulisy,
rekvizity. Vo všetkom nám vyšiel v ústrety obecný úrad na čele s vtedajším
starostom p. M. Piovarčim. A dobrá spolupráca pokračuje aj so súčasným
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starostom Ing. K. Pavlíčkom. Zastrešenie sa nám dostalo pod obecnou
knižnicou pod vedením p. V. Rajniakovej. Za všetko im patrí vďaka. Sme si
vedomí, že bez tejto podpory by bolo ťažké obnoviť činnosť nášho divadla.
Veľká vďaka patrí aj M. Melichovi, ktorý za pomoci hybských hasičov vyrobil
kulisy, aj p. S. Korábekovej, ktorá ušila potrebné kostýmy zo šiat a oblekov,
ktoré nám podávali ľudia v dedine. Do úpravy javiska aj hľadiska po stránke
technickej sa s chuťou pustil Ing. P. Navrátil. Oponu ovládal M. Jároš
a samozrejme nechýbali šepkárky – K. Lehotská a M. Pavellová. Mojím
cieľom bolo oživiť činnosť ochotníkov a ani mi nenapadlo režírovať. Ale
keďže sa nenašiel nikto na túto funkciu, rozhodli sme sa spolu
s E. Melichovou, že aj bez skúseností sa spolu o to pokúsime. A tak začal
nácvik a 27. 4. 2014 sme po dlhých rokoch stagnácie vystúpili v premiére
na našom javisku pred skvelým hybským obecenstvom. Sála sa naplnila do
posledného miesta, nestačili ani prístavky a nebolo ani miesto na státie.
Ešte dva dni pred premiérou sme zahrali pred žiakmi našej základnej školy.
O dva týždne sme odohrali doma hneď prvú reprízu, opäť pred plným
hľadiskom. Naši ľudia nezabudli na ochotnícke divadlo, chýbalo im v našom
podaní. V máji sme ešte vycestovali do L. Hrádku a L. Kokavy. Dostali sme
ponuky aj na ďalšie reprízy, ale herec Martin Brezina mal študijné
povinnosti v zahraničí, a tak sme s hrou skončili.
V septembri sme začali s nácvikom hry od J. G. Tajovského Ženský zákon.
Z kolektívu okrem spomínaného M. Brezinu odišla aj L. Gracová, taktiež
kvôli študijným povinnostiam. Medzi nás prišiel Mirko Lupták z L. Mikuláša
a herecké schopnosti si prvýkrát vyskúšala aj naša „kostymérka“
p. S. Korábeková. Po intenzívnom nácviku sme sa začiatkom januára 2015
predstavili na domácom javisku 3x po sebe. Najskôr v predpremiére pre
základnú školu, potom v sobotu v premiére a hneď v nedeľu v repríze pre
dospelých, vždy pred plnou sálou. Do konca júna sme ešte odohrali 5 repríz
a to vo Východnej, Uhorskej Vsi, 2x v L. Hrádku (v dopoludňajších hodinách
pre študentov a večer pre dospelých). Sezónu sme ukončili v Likavke, kde
sme vystúpili ako hostia v rámci 40. ročníka detského folklórneho festivalu.
Dostali sme aj ponuku od Liptovského kultúrneho strediska zúčastniť sa
Krónerových dní v Staškove. Tohto podujatia sme sa nezúčastnili, nakoľko
na určený termín mal jeden z hercov zaplatenú zahraničnú dovolenku.
V januári 2016 sme začali s nácvikom hry J. Kónyu Svadobný závoj.
Objavili sa nové herecké tváre – Veronika Klemberová (Mikušiaková), Ľubo
Duda, Marek Piovár. Prišli aj nové šepkárky – Hanka Dorčiaková a Miška
Palovčíková. V premiére sme vystúpili na domácom javisku v máji, tradične
pred plným hľadiskom. V júli sme mali vystúpiť na liptovskom festivale Dni
matky v L. Sliačoch. Pre chorobu jedného z našich hercov sme predstavenie
odvolali. Pre veľký záujem ľudí u nás v dedine sme vystúpili ešte raz na
našom javisku. Najprv pre základnú školu a na Vianoce (na Štefana) pre
dospelých. V nasledujúcom roku 2017 sme pokračovali vo výjazdoch.
Reprízy sme odohrali vo Východnej, v L. Hrádku a v Uhorskej Vsi ku Dňu
matiek. V jeseni sme začali s prípravou na ďalšiu hru, a to od
J. G. Tajovského Statky-zmätky. To sme ešte netušili, že v určitých fázach
nácviku budú z toho len zmätky. V priebehu nácviku sa vyskytli rôzne
nepredvídateľné udalosti. Menilo sa herecké obsadenie. Hneď od začiatku
som si musel zobrať hereckú úlohu aj ja. Mal som tak po dlhých rokoch
možnosť predstaviť sa na javisku opäť aj ako herec. V polovici nácviku nám
vypadli ďalší herci a museli sme zháňať náhradu. Dokonca som bol
prinútený v scenári zrušiť jednu postavu. Začali sme znova cvičiť, keď sa po

minuloročnej pauze vrátila Monika Božoňová (Medvediová). Po prvý raz
prišla medzi nás aj Janka Oláhová. Okrem nej debutoval aj náš mladý
nádejný herec Radko Žiška. Vymenili sa aj šepkári. Prišli D. Kúdolová
a I. Pavella a aj nový kulisár J. Korábek. Konečne sa nám podarilo hru
nacvičiť a vo februári 2019 sme sa mohli predstaviť na domácom javisku.
Najprv, ako sme si už zvykli, v predpremiére pre základnú školu a o tri dni
v premiére pre dospelých. Nasledovali reprízy v L. Hrádku, vo Važci, vo
Východnej a v Uhorskej Vsi. Že to bola náročná hra dokazuje aj fakt, že sa
pritrafili často aj „výpadky“ textu.. Našťastie sme z tej situácie vykľučkovali
bez toho, aby si to diváci všimli. Tak sa nám to stalo aj v Uhorskej Vsi. Keď
som po predstavení v šatni skonštatoval, že to bol trocha väčší výpadok,
J. Teplický vtipne skonštatoval: „No čože, keby to nie, tak ešte teraz hráme.“
V novembri sme sa predstavili v L. Jáne a v decembri ešte raz na domácom
javisku.
V nasledujúcom roku 2020 sme mali naplánované s touto hrou
pokračovať. V januári sme museli predstavenie v L. Kľačanoch odvolať pre
chorého herca. Potom počas nasledujúcich mesiacov zablokovala našu
činnosť pandémia COVID 19. V Liptovskom Mikuláši sa pripravovali oslavy
190. výročia ochotníckeho divadla na Slovensku. V rámci nich sme sa mali
so Statkami-zmätkami 16. 10. 2020 predstaviť na javisku v kultúrnom
dome v L. Mikuláši. Keďže priebeh osláv bol obmedzený, zrušilo sa aj naše
vystúpenie. Tak isto sa museli zrušiť aj predstavenia, ktoré sme mali
dohodnuté v Z. Porube, Pribyline a v L. Trnovci.
Aj na začiatku roku 2021 prísne opatrenia kvôli pandémii pokračujú.
Nemôžeme sa stretávať, nemôžeme nacvičovať. A keďže na tento rok
pripadá 150. výročie činnosti nášho ochotníckeho divadla, treba len dúfať,
že pandemická situácia sa natoľko zlepší, že si budeme môcť dôstojne
pripomenúť toto naše významné výročie. Chceli by sme k tomu prispieť

Ženský zákon, 2015
novou hrou.
Rád by som sa poďakoval všetkým našim predchodcom v celej bohatej
histórii, ktorí pričinili o úspešné pôsobenie ochotníckeho divadla v Hybiach
od jeho vzniku pred 150 rokmi až po dnešný deň. Treba len dúfať, že sa
v činnosti bude úspešne pokračovať a že bude pribúdať nadšencov divadla,
hlavne hercov a to najmä z radov mládeže. Tak, aby naši nasledovníci o 50
rokov pri ďalšom významnom okrúhlom výročí mohli bilancovať úspešnú
činnosť ochotníckeho divadla – Divadla Jakuba Grajchmana v Hybiach.
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MOJE DIVADELNÉ SPOMIENKY
Vo svojich spomienkach sa vraciam do piatej triedy, keď pani učiteľka
Jariabeková prišla do našej triedy na hodinu slovenského jazyka. Každý žiak

sesterské objatie a pohladenie. Pani učiteľka mi láskavo vysvetlila, že je to
môj milovaný braček a ja ho veľmi ľúbim a mám o neho veľký strach.
Nakoniec sme spolu vytvorili skvelú súrodeneckú dvojicu. Tiež si pamätám,
ako mi mama po premiére hovorila, že Peťov otec povedal: „Pozri sa, veď
tie naše deti sú ako ozajstný brat a sestra.“ S touto divadelnou hrou sme
vyhrali na prehliadke detských divadelných súborov v Revúcej a vystúpili
sme ako hosť na Scénickej žatve v Martine.
Na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín som si vybrala úryvok z knihy
Ľ. Podjavorinskej Čin-čin. Myslím, že som tak troška pani učiteľku
inšpirovala. O rok sme už skúšali dramatizáciu tejto skvelej knihy. Ja, ako
najstaršia členka DDS, som hrala starú tetku vranu, ktorá malej vranke
v podaní Gabiky Ražniakovej rozprávala príbeh vrabčej rodiny. Na scéne
sme boli počas celej hry. Keď sa nás redaktor TV Košice počas
celoslovenskej súťaže v Revúcej spýtal, aký máme vzťah, Gabika pohotovo
odpovedala, že rodinný – my sme predsa rodina.

Medovnikový domček
niečo prečítal, resp. zarecitoval. Potom pani učiteľka vybrala niektorých
spolužiakov do nového detského divadelného krúžku.
Mňa nevybrala. Bola som dosť sklamaná a rozhodla som sa prihlásiť
sama. Krúžok viedla pani Milka Hašková. Začali sme skúšať prvé herecké
etudy. Pani učiteľka si niektorých z nás vybrala do pripravenej divadelnej
hry Perníková chalúpka. Klasický príbeh prerozprávala láskavá stará mama
v podaní pani Dolanskej svojim vnúčatám. Nezabudnuteľnou bola až
hororová ježibaba v podaní skvelej pani Milky Barbierovej. Hlavné detské
postavy boli obsadené v dvoch alternáciách. Prvú sme vytvorili spolu
s Peťom Kúdolom. Pamätám sa, že som mala problém presvedčivo prejaviť

Začiatkom 70. rokov uviedol dramatik Ján Solovič na divadelné dosky
svoju tragikomédiu Žobrácke dobrodružstvo (pod názvom Plné vrecká
peňazí ho do muzikálovej podoby prepracovali páni Lasica a Satinský).
Divadelnú hru o dvoch chamtivých holičoch, ktorí chceli rýchlo zbohatnúť,
režíroval pán učiteľ Peter Fógel. Spomínam si na výborné herecké výkony
Martina Brtáňa ako žobráka a pána Maťašovského ako holiča. Ja som hrala
mladú veselú učnicu. V jednej scéne som mala urobiť pre kolegov striptíz.
Pri skúškach som sa tejto scéne vždy nejako vyhýbala, a tak si ma Martin
Brtáň doberal, ako sa na tú scénu teší. Ja som si tento výstup doma
premyslela, ale po svojom. Na scéne som sa akože začala vyzliekať, ale
nakoniec som im oznámila, že ma to s nimi nebaví a odišla som preč.
Nadežda Somorová

KORENIE ŽIVOTA
Hovorí sa, že divadlo je korením života. O hybskom ochotníckom
divadelníctve by sa človeku chcelo rozprávať medovými ústami.
Pokiaľ moja pamäť siaha, vždy si rád a s určitou hrdosťou spomínam na
všetky predstavenia, ktoré som videl v podaní hybských ochotníkov. Vždy
som cítil, že divadlo je pre nich vecou srdca. Režiséri – ochotníci ako
J. Teplický, P. Barbier, O. Stanček, P. Chrobák ale predovšetkým a najčastejšie
R. Jariabeková, spolu s hercami Ľ. Dolánskou, E. Barbierovou, P. Chrobákom,
J. Dolánským, J. Žiškom, Ondrejom Stančekom starším i mladším,
P. Matejbusom – spomínam za všetkých iba niektorých – hrali a tvorili
hybské ochotnícke divadlo naozaj umom a srdcom. Nie preto div, že
dosiahli toľko pekných, ba až prenikavých úspechov.
Hybskí profesionálni herci O. Jariabek, I. Rajniak, S. Záhradník, T. Piovarči,
ktorí hrali na predných slovenských profesionálnych scénach a podieľali sa
svojou prácou na vytváraní
slovenských divadelných, filmových
i televíznych vrcholkov, mali mať odkiaľ dobrý základ, predovšetkým však aj
vieru a lásku k divadlu.

Pri tejto príležitosti by som chcel hybskému ochotníckemu divadlu a jeho
nadaným tvorcom popriať všetko krásne, ale sa aj poďakovať za všetky
hodnoty, ktoré ľuďom sprostredkovali.
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SPOMIENKY VAŠEJ „HEEEREČKY...“
Divadlo som začala hrať ako dvanásťročná. Bolo to v hre Šípová Ruženka,
ktorú režírovala p. učiteľka Jariabeková, ako aj všetky ostatné hry, v ktorých
som účinkovala. Bola som 13. sudičkou, ktorá pichla Ruženku vretenom do
prsta. Kvôli tejto postave ma moja mama naučila na kúdele priasť vlnu.
Prišla som zo školy a už som sedela za ňou a priadla. Išlo mi to veľmi dobre
a aj na javisku som vďaka tomu zožala veľký úspech. S týmto divadlom sme
nemohli chodiť po okolitých dedinách hrávať, lebo nás bolo veľa
účinkujúcich a na prepravu by sme potrebovali aspoň štyri autobusy.
V ďalších hrách som už hrala veselé, zábavné postavy, lebo som bola taký
šašo. V divadle som hrávala aj po skončení základnej školy.
Ako mladé slečny sme hrávali spolu s Milkou Haškovie (Stanovou),
Olinkou Pavellovou (Mlynárkou) a Olinkou Mrlianovou (Svetlíkovie). Tvorili
sme taký štvorlístok (dve Milky a dve Oľgy), kupovali sme si rovnaké
oblečenie, Jarko Mrlian (Strašilovie) nám v Tesle vyrábal krásne spony na
pás, retiazky a rôzne čačky. Hrávali sme aj medzi staršími chlapcami,
s ktorými sme si dobre rozumeli. Spomínam, ako nás Janko Marušiak

Milá príhoda sa mi stala vo Važci. Jeden pán sedel v prednej lavici a ja
som v hre hovorila, prečo ma nepozvali na svadbu. Povedala som:
„Nezavolali ma“ a ten pán spredu zakričal: „No ba hej.“
V divadelnej hre Statky-zmätky sme mali veru aj zmätky. V jednom
obraze som mala začať hovoriť prvá a ja som si ani za ten svet nevedela
spomenúť na text. Opona sa otvorila a ja som nevedela začať. Behala som
okolo stola, šepkárky boli ticho, lebo si mysleli, že to hrám. Dvaja Ľubkovia –
Šuchtár a Duda, ktorí boli na scéne spolu so mnou, na mňa len s údivom
pozerali a kývali hlavami. Ja som už bola spotená, gúľala som očami, až
nakoniec pochopili a pošepli mi začiatok textu.
Veľa milých a úsmevných vecí sme pri divadle zažili a vždy som bola rada,
keď ma či už deti, ale aj dospelí pozdravili mojou replikou z divadla,
napríklad: „No, čo, meno moje?“

(Inten) učil bozkávať, ale my sme sa hanbili. Neskôr sme však zistili, že nám
to bozkávanie ide veľmi dobre, niekedy lepšie, ako ktorýkoľvek iný výstup.

Aj teraz mám doma scenár na novú divadelnú hru. Verím, že sa s ňou pri
jubilejnom 150. výročí ochotníckeho divadla v našej obci predstavíme
našim divákom vo vynovenom kultúrnom dome.

Neskôr, keď som sa vydala a mala deti, divadlo som nehrala a po dlhých
rokoch, keď sa opäť v Hybiach obnovilo divadlo, už som ako stará baba pod
vedením režisérov Ondreja Ferianca a Evky Melichovej opäť vyšla na dosky,
ktoré znamenajú svet a znovu sa mi ušli veselé postavy, v ktorých sa cítim
najlepšie.
O vtipné zážitky nikdy nebola a ani nie je núdza. Veď ako vo veľkých
divadlách a profesionálnym hercom, aj nám sa prihodili rôzne „brebty“,
prípadne sme vynechali aj stranu textov. V jednej hre, v ktorej som si akože
išla vypiť pálenky, mi Tánička naliala octu, tak som tak vyprskla, že aj ľudia
v prvom rade zacítili silu toho „hriateho“.
S týmito divadelnými hrami sme chodili aj po okolitých dedinách a mali
sme veľký úspech. Veľakrát som si do textu vsunula názvy polí, lúk, názvy
krčiem práve z tej ktorej dediny a hneď to bolo ľuďom bližšie.
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Vaša herečka - Emília Gregorcová
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MOJE SPOMIENKY NA DIVADELNÚ ČINNOSŤ V RODNEJ OBCI HYBE
Divadlo, recitácie a celá osvetová činnosť, v ktorej som pôsobila medzi
mnohými aj ja – to je to najkrajšie, čo mi ostalo už len v spomienkach, ktoré
sú dodnes vo mne živé – nezabudnuteľné.

prácu dospelých a brať si z nich príklad, ako napríklad z pani Dolánskej, na
ktorú sa bolo radosť pozerať, s akou chuťou a svedomitosťou hrala

Spomínam si na moje prvé krôčiky k divadlu. Bolo to na 1. stupni
Osemročnej školy v Hybiach, keď p. učiteľka Jariabeková, ktorá viedla na
škole divadelný krúžok, začala nacvičovať rozprávkovú hru Medovníkový
domček. Ako dnes mám pred očami ježibabu, ktorú vtedy hrala Alica
Brtáňová, Janka a Aničku hrali Slavo Kubaloš a Oľga Svetlíková. Do tejto
rozprávky som sa dostala aj ja ako muchotrávka. Tak som sa stala členkou
detského divadelného krúžku, v ktorom som pôsobila až do skončenia
povinnej školskej dochádzky. Náš krúžok nacvičil veľa hier, s ktorými sme
žali úspechy pod vedením našej p. učiteľky Jariabekovej. Bola to ona, čo nás
viedla a vštepovala nám zmysel pre umenie, jeho krásu, ktorú sme
rozdávali do vedomia divadelného publika.
Nacvičovali sme prevažne rozprávky, ktoré boli také blízke nám deťom,
ako aj dospelým – napríklad Snehová kráľovná, ktorej som bola divákom,
potom to bola Šípová Ruženka, kde sa mi dostala rola dvanástej sudičky.

Keď miznú biele krvinky
pridelené úlohy, alebo zháňala potrebné dekorácie na javisko pre rôzne
scény. Tak isto teta Milka Barbierová, ktorá sa na javisku pohybovala od
svojich mladých rokov a mala z divadelnej činnosti veľa skúseností. Pri
nácviku tejto hry nás prišiel povzbudiť a usmerniť aj náš rodák, herec Teodor
Piovarči. Po veľkom úspechu z hry, nasledoval nácvik ďalšej na aktuálnu
tému Keď miznú biele krvinky. Dej hry bol protest proti zhodenej bombe na
Hirošimu. S touto hrou sme získali prvé miesto na krajskej súťaži. Boli v nej
obsadení väčšinou moji spolužiaci a z dospelých to boli Emília Stančeková,
Emka Pribylincová, Emília Barbierová a Ondrej Stanček. Mne sa dostala rola
predsedníčky triedy zvanej Mitojo a spolužiak Jaroslav Pivko hral ústrednú
postavu chlapca, ktorému ubúdali biele krvinky následkom zhodenej
atómovej bomby. Bola to veľmi pekná a hodnotná hra, s ktorou končila
moja činnosť v detskom divadelnom krúžku v ZŠ v Hybiach, nakoľko som
pokračovala v štúdiu na SPTŠ v Demänovej. Zároveň som sa zaradila do
divadelného súboru pri Osvetovej besede v Hybiach, ktorý mal dlhoročnú

Pamätám sa, že tieto rozprávky mali veľké obsadenie – veľký kolektív detí,
čo bolo dosť pozoruhodné zosúladiť a zohrať taký veľký počet detí. Šípovú
Ruženku hrala Oľga Mlynárová a princa Jaroslav Pivko. Spomínam si skoro
na celé obsadenie tejto hry, ako napríklad Alica Brtáňová, Dušan
Michalides, Ján Suran, Milan Šimčík, Peterko Lehotský, ostatné sudičky boli
moje spolužiačky z triedy a mnohí ďalší žiaci. Medzi divadelnými hrami
sme nacvičovali aj rôzne scénky a recitácie pre slávnosti, ktorými si Hybenia
uctievali rôzne výročia v roku.
S nacvičovanými hrami sme chodievali hrávať aj po okolitých dedinách,
ba s niektorými sme sa dostali aj na okresnú, až krajskú súťaž. Napríklad
s hrou Magduška od T. Dávidovej sme v krajskej súťaži obsadili 3. miesto.
V tejto hre sa spojila práca detského divadelného krúžku s divadelným
súborom pri Osvetovej besede, v ktorej nacvičovali hry dospelí a to buď
pod vedením nebohého pána Paľa Chrobáka, alebo p. Jariabekovej, ktorá
spájala prácu týchto kolektívov. V uvedenej hre hlavnú postavu stvárnila
Oľga Mlynárová, ja som sa zhostila role jej kamarátky Marice a Emília
Pavellová hrala našu ďalšiu kamarátku. V tejto hre som mala možnosť vidieť

Ako to bolo, 1965
tradíciu s bohatou činnosťou. Nebol jeden rok, jedny sviatky bez divadelnej
hry a to zásluhou už spomínaných – p. Paľa Chrobáka a p. učiteľky
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Jariabekovej. Boli to dobré hry, s dobre vypracovanou réžiou a hereckým
obsadením. Viem, že divadelné publikum nielen v Hybiach, ale aj
v okolitých dedinách a mestečkách bolo spokojné, niekedy až uveličené
a sály boli väčšinou preplnené. Spomínam si na hry: Svadobný závoj, Sluha
dvoch pánov, Ženský zákon, Rodinná vec, ktorých som bola divákom a bola

na to, ako sme sa svorne stretávali po večeroch v klubovni kultúrneho
domu, prípadne v šatni, alebo u samotnej p. učiteľky Jariabekovej. Proste
tam, kde nám bolo teplejšie, lebo hry sme nacvičovali väčšinou cez zimné
obdobie a spomienky pre nácvik neboli vždy najlepšie. No vždy sme si
vedeli pomôcť, prekonať prekážky a dať do zverených rolí všetko, čo v nás
bolo.
V tomto období sa zároveň nacvičovalo divadlo na mojej škole, kde mi
bola zverená úloha prostej dedinskej ženy v hre Svojedali, hriešna dedina,
alebo kam čert nemôže, pošle ženu. Dnes sama neviem, ako som to všetko
zvládla, nakoľko som v ten rok ešte aj veľmi dobre absolvovala skúšku
dospelosti – maturitu. Asi to bolo tých krásnych osemnásť, chuť a veľká
radosť niečo tvoriť a zároveň rozdávať iným. Bol to aj dobrý kolektív, ktorý
vedel držať spolu a navzájom si rozumieť. Zažili sme veľa krásnych chvíľ, ale
aj strachu, tzv. trémy pred vystúpením, aby naša práca nebola zbytočná.
Keď sme chodili s nacvičenými hrami na zájazdy po okolitých dedinách, či
mestečkách, vždy sme nasadali do autobusu so spevom a humorom. Nie
všade sme mali pripravené dobré podmienky pre odohratie našej hry,
najmä čo sa týkalo vybavenia javiska, osvetlenia a hlavne vykúrenia
miestností, či už šatní alebo javiska. Neraz nám drgľovali zuby od zimy, no
my sme sa vedeli premôcť, dodať si chuti, povzbudiť sa a dopadlo to dobre.

Ako to bolo, 1965
som sama nadšená ich hereckým zvládnutím, ako aj samotnou réžiou, čo
ma priťahovalo. Ďalej to bola hra Dobrodružstvo pri obžinkoch, na ktorej
som sa aj ja podieľala svojou ochotníckou hereckou prácou.
Najkrajšie a najčinnejšie obdobie, čo sa mojej osoby týka, bol rok, keď
som skončila stredoškolské štúdium. V ten rok sme nacvičili hru od Igora
Rusnáka Líšky, dobrú noc, s ktorou sme vystúpili na VIII. Belopotockom
Mikuláši, kde sme zožali veľký úspech a boli sme na javisku obložení
kvetmi a obecenstvo sa nám odvďačilo veľkým, by som povedala až
búrlivým potleskom. A to bolo za námahu, našu prácu a čas strávený pri
nácvikoch, to najkrajšie.
A práve v tejto hre mi bola zverená hlavná úloha učiteľky Jany, do ktorej
som sa snažila dať zo seba čo najviac. Keď si na to spomínam, myslím, že
podľa toho, ako všade, kde sme hrali, reagovalo publikum, sa mi to aj
podarilo. Mala som z toho veľkú radosť a mám ju dodnes. Veľmi dobre si
spomínam na spoluúčinkujúcich v tejto hre a to na Emku Pribylincovú, tetu

Dobrodružstvo pri obžinkoch
Stávalo sa, že nám v rozohranej hre vypadli naučené texty a veru, diváci to
ani nepostrehli, lebo každý z nás bol dosť pohotový a vedel v momentálnej
situácii improvizovať, na čom sme sa vždy schuti zasmiali, keď sme po
vystúpení hodnotili naše výkony.
Spomínam si ešte na pásmo hybských zvykov, ktoré boli spracované
formou divadelnej hry pri príležitosti osláv 700. výročia založenia
kráľovského mestečka Hybe. Bolo to niečo veľkolepé a podieľalo sa na tom
okolo 60 účinkujúcich, za pomoci celej hybskej verejnosti, aby to vyšlo čo
najoriginálnejšie, čo sa aj splnilo a tým Hybenia dôstojne oslávili svoje
výročie. Spomienky na tieto krásne prežité tvorčie chvíle sú pre mňa nielen
oživením minulosti, ale aj pobádaním do budúcnosti a veru neraz čerpám
z nich silu v rušných chvíľach môjho života.

Bacúchovie dvor , 1982
Milku Barbierovú, môjho spolužiaka Jaroslava Pivku, Petra Matejbusa,
Dušana Španku, ktorému ohromne sadla rola farára a Ondreja Stančeka. Aj
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OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU
„V roku 1950 bol postavený v našej obci tak veľmi vytúžený kultúrny
dom. Táto budova je chlubou skoro celého okresu. Je v ňom veľká sála,
moderne vybavené javisko, krásna klubovňa a priestranná čitáreň.“

Od roku 2011 postupne začala obnova kultúrneho domu. Vymenili sa
vchodové dvere, okná od hlavnej cesty, vymenila sa strecha, kompletnou
rekonštrukciou prešli priestory dnešnej pizzerie, kultúrny dom sa pripojil na
kanalizáciu. Začala sa rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá je
v súčasnosti vo finálnej fáze. Najrozsiahlejšie rekonštrukcie sa
kultúrny dom dočkal v roku 2020, kedy sa vymenili okná
a uskutočnila sa komplexná rekonštrukcia hlavnej sály a javiska.
Pôvodné parkety prešli vybrúsením a nalakovaním, pričom asi 6m2
sa muselo vymeniť, vzhľadom na zlý technický stav. Novinkou
v projekte modernizácie objektu je vybudovanie svetelnej rampy na
efektné osvetlenie pre zabezpečenie vyššej technickej a kvalitatívnej
úrovne rôznych programov. Návštevníkom kultúrneho domu je
k dispozícií úplne nové osvetlenie a ozvučenie hlavnej sály. Scénický
priestor na javisku je vynovený látkovými výkrytmi, bola
namontovaná nová opona. V hlavnej sále sú nové omietky a znížený
strop má nielen estetický, ale aj zvukový efekt. Skončili sme verejné
obstarávanie na zateplenie obvodového plášťa kultúrneho domu
a v priebehu niekoľkých mesiacov bude celá budova v novom šate.

Tieto vety som doslova odpísal z obecnej kroniky a dokazujú ako
obyvatelia Hýb s radosťou privítali majú svoj vlastný kultúrny dom.
Rok 1952 je pre divadelníkov v Hybiach významný, lebo sa natrvalo
presťahovali do kultúrneho domu a až dodnes je ich domovským
stánkom. Kultúrny dom od svojho vzniku bol využívaný viacúčelovo, či
to už boli divadelné predstavenia, zábavné večierky, plesy, vo veľkej
obľube bola miestna ľudová knižnica a premietanie filmov v štátnom
kine. Zaťažkávacia skúška pre náš kultúrny dom bol rok 1960, keď
podľa kroniky „múry prašťali od preplnenia“ a odhadom 1000 ľudí
bolo zvedavých na armádneho generála Ľudvika Slobodu, ktorý
zavítal do našej obce.
Zápisky v kronike uvádzajú, že v roku 1973 prešiel náš kultúrny
dom generálnou rekonštrukciou v hodnote 500 tisíc kčs. Ďalšie
desiatky rokov slúžil kultúrny stánok pre všestranné potreby
obyvateľov Hýb. S pribúdajúcimi rokmi sa naše kultúrne zariadenie
postupne opotrebúvalo, technické vybavenie morálne zostarlo
a prestalo vyhovovať súčasným požiadavkám. Zlý stav budovy bolo
potrebné riešiť rozsiahlou kompletnou rekonštrukciou a obnovou celého
technického vybavenia, aby mohla opäť plnohodnotne slúžiť potrebám
kultúry.

Všetky tieto úpravy zabezpečia aj zníženie energetickej náročnosti objektu.
Zrealizovaním rekonštrukcie kultúrneho domu bude mať naša obec opäť
k dispozícií dôstojné a pekné zariadenie s moderným vybavením, ktoré
bude slúžiť pre kultúrne a spoločenské vyžitie všetkých občanov.
Karol Pavlíček, starosta obce Hybe
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