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Rodičia Jána Boora, Ján Boor (dieťa) Malvína Boorová rod. Gašparová, Ján Boor (dieťa)

Rodinná fotografia, rodičia Malvína Boorová, rod. Gašparová a Peter Boor a deti
- Ján, Darina a Milutín

Portrét Jána Boora na koníku Rodičia - Peter Boor s manželkou Máriou,
rod. Gašparovou,
vzadu Ján Boor a neter Jela Petrová

Peter Boor s manželkou Máriou
a deti Darina a Ján Boor,
dolu Darinine deti Jela Petrová
a Ján Peter

Ján Boor, maturitná fografia, Skalica -  1933 Ján Boor v mladosti 1961

prof. PhDr. Ján Boor, DrSc., Dr. h. c.
(5. marca 1915, Holíč-20. októbra 2002, Bratislava)
divadelný vedec, spisovateľ, prekladateľ, vysokoškolský profesor

Študoval na gymnáziu v Skalici a neskôr francúzštinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1937 -1939 bol
na študijnom pobyte vo Viedni a Grenobli. Bol stredoškolským profesorom v Tisovci a Liptovskom Sv. Mikuláši., Počas Slovenského národného
povstania bol redaktorom povstaleckého denníka Bojovník. V povojnových rokoch pracoval v Matici slovenskej, kde systematicky publikoval najmä
v Slovenských pohľadoch. Významnou bola aj jeho práca v UNESCO a účasť na dvoch generálnych konferenciách koncom 40. rokov v Paríži.

Od roku 1952 vyučoval na Filozofickej fakulte UK, kde prednášal západné literatúry. V roku 1956 prešiel na Divadelnú fakultu Vysokej školy
múzických umení v Bratislave, kde pôsobil ako pedagóg a akademický funkcionár až do odchodu na dôchodok (1984). Svoj vedecký záujem koncentroval
najmä na svetové divadlo ale aj na teóriu divadla. Preložil pre potreby študentov dielo Leona Mussinaca Divadlo od počiatku po naše dni (1965), ktoré
doplnil bohatým poznámkovým materiálom.

Je autorom knižných publikácii O západných realistoch, Dialektika dejín divadla, Dráma proti útlaku, Dráma a divadlo sveta. Systematiky sa
vo svojich vedeckých štúdiách venoval vrcholným zjavom európskej a svetovej kultúry, drámy a hudby.

Postavy z veľkých drám svetovej klasiky ho inšpirovali k vlastnej dramatickej tvorbe. Prezentoval ju v dielach Zábavky s nesmrteľnými (1970) a Dni
súzvuku (1973).

Slovenskú prekladovú literatúru a tiež repertoár slovenských profesionálnych divadiel obohatil prekladmi zväčša klasických dramatických diel.
Prekladal z francúzštiny, z angličtiny a z nemčiny. Preložil tiež Maeterlinckovo libreto k Debussyho opere Pelléas a Mélisanda (1958).

Ako pedagóg vychoval niekoľko generácií teatrológov, dramaturgov a hercov profesionálnych divadiel. Jeho celoživotná vedecká a ľudská aktivita
zásadne prispela k vysokej úrovni slovenského profesionálneho divadelníctva.



1915-2015
DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V A

V

Ján Boor so slovenským dramatikom Júliusom Barčom-Ivanom, pracovníci Matice
slovenskej v povojnovom období

Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom VŠMU, 1962.
Zľava: Tibor Gašparek, Andrej Bagar, Ján Boor

Zahraničný zájazd VŠMU. Dušan Kaprálik, Viliam Záhorský, Ján Boor

Zájazd VŠMU v Paríži, 1965: Ida Rapaičová, Ján Boor, Štefan Hudák,
S. Šeková, p. Orlík

ANKETA UN - UČITEĽ. KTORÝ MA OVPLYVNIL NA CELÝ ŽIVOT

Profesor Boor mi bol ako otec
Ida Rapaičová,
herečka

M ôj otec po vojne emigroval. Výchova
štyroch deti ostala na mamičke. Mala
som šťastie, že mi osud doprial na ces
te životom pedagógov, ktorí mi pomohli
prekonávať tento hendikep V Trenčíne
som chodila do základnej školy, ktorú
volali Sýkorova podfa priezviska riade
teľa. Stála oproti gymnáziu, k to rí volali
Vikárovo, tiež podľa jeho direktora Už
samotný princíp hovoril, že školy viedli
všeobecne uznávané osobnosti. V piatej
ľudovej ma slovenčinu, dejepis a telocvik
učila mama filmového režiséra Greénera.
Keď zistila, že mam tanečne, spevácke
a recitátorske vlohy, zapojila ma do prá
ce v tvorivých krúžkoch V tom čase sa
ešte nacvičovali spartakiády, Dostať w
na centrálne vystúpenie do Prahy bolo
otázkou prestíže a vyberali len tých naj
lepších Dosiala som sa du výberu. Ces
tu však Ixilo treba zaplatiť, na čo moja
mama nemala. Keď sa to dozvedela pani
učiteľka Fedenčová. vybavila. že mi j io -
byt v Prahe uhradila škola.
Do Trenčína dochádzala vyučovať balet
pani FuchsovStehocká. Prihlásila som sa

na konkurz. Až potom srne zistili, že je to
veľmi drahé. Vyzeralo to tak, že z môjho
baletu nebude nič. Vtedy pani Fuchsova
prišla k nám domov a povedala mame,
že rna bude učiť zadarmo
Ako štrnásťročná som odišla na konzer
vatórium do Bratislavy. Stala som sa žiač
kou neskoršieho hudobného skladateľa
Romana Bcigera. Bol to pedagóg zapá
lený pre svoj nástroj. Môžem povedať,
že nedal am tón zadarmo. Hovorieval, že

Interpret nemá právo hazardovať *  hod
notami Naučil ma čítať, čo sa skrýva za
notami. Hodiny sa končili dlhými debata
mi. pri ktorých sa rozolMtral každý detail
Ako šturlentka konzervatória som si pre
vyrábala v komparze (’ mohry SND. He
rectvu sa mi zapáčilo, rozhodla som sa
M  na prijímacie jmlmvory. Režisér Karol
Zathar mi dohováral, či som sa zbláznila,
lebo klavír je v.ičšou istotou. Nepresvedčil
ma Nechceli ma prijať kvôli otcovi, ktorý
bol jMilitickým emigrantom. Zachar s j  ma
prišiel na internát opýtať, či veľmi chcem
to herectvo študovať. Povedala som. že
chcem. Potom sa spytoval na otca Poroz
právala som mu. že som sa narodila roku

1943, Otec odišiel za hranice koncom
vojny. Nepoznám bo, neviem, aký bol.
Vyc hovala ma mama V septembri som
sa dozvedela, že ma prijali
Moje šťastie na pedagógov pokračovalo.
Na divadelnej fakulte ma najviac pozna
čil známy diakccpcarológ, profesor Ján
Boor. ktorý nám prednáSal dejiny sveto
vého divadla UŽ na prvej prednáške rna
šokoval, keď vedel že som absolvovala
konzervatórium Mozartovým C-dur.
A vôbec. vedel všeličo o všetkých mojich
spolužiakoch Ako a kde získal informá
cie. netuším, ale bolo mi jasné, že tx i za
čiatku mal skvelý prehľad o  tom. s kym
bude mať tú česť.
O  profesorovi Boorovi sa hovorilo, že
k ženám m  niekedy správal ironicky. Ku
mne bol celkom iný. Neviem, Či to ndx>-
lo preto, že som hrala na klavíri a on sám
miloval Bachj a bol skvelým klaviristom
a organistom. To však neznamenalo. že
by nejako zľavoval z nárokov, práve na
opak Keď som u neho robila prvýkrát
skúšku z dejín svetového divadla, Isolo to
„za dve ' Povedal, že tni tú známku neza
píše, lebo vie, že to nabudúce urobím na
jednotku. Pustila som sa do štúdia a bolo
tak, ako povedal. Boor l>ol nesmierne
racionálny a nesmierne vzdelaný muž.
Mnohí študenti mali z neho strach, lebo
sa na začiatku každej prednášky vypyto
val. čx» sme si nového prečítali Neprečí
tať nič bola hanba a oklamať pána profe
sora. to neprichádzalo do úvahy, pretože
o každom nahlásenom titule knižky alebo
divadelnej hry s každým .čitateľom ' živo
diskutoval. Fšte aj v súkromných rozho
voroch mi radil, čo by som si mala kvôli
väčšiemu rozhľadu prečítať, a dokonca
mi požičiaval knižky zo svojej súkromnej
knižnice Bol dosť nešťastný, že som ne
ovládala cudzie jazyky, a nemohla tak
črtať diela v origináli
Počas štúdia int dal nejednu radu do ži
vota. tak som celkom prirodzene začala
v ňom vidieť otca. Bolo to v čase, keď
pred šesťdesiatym ôsmym rokom došlo

tín  Boor na/Msa/ hru, v ktorej st Ida K,ip.učov.i zahrala vytúženú rolu lány z Arcu.

k politickému otepleniu a vtedajší- dekan
divadelnej fakulty Rudolf Mrlian dosia
hol. že sme vyc vstavali na medzinárod
ný festival v Nancy, na ktorom sme so
Sládkovym predstavením Kyrzmezwovej
Komédie o  bohato j  Lazárovi zvíťazili.
Za odmenu sme cestovali do Paríža.
Kým sa moji spolužiaci venovali zábav
kám a obchodom, sjxilu s profesorom
Boorom sme prechádzali antikvariáty,
vystavy a pamätihodnosti tohto krásneho
mesta, pnčom môj pedagogicky .otec'
ml pnbhžil Panž mnohými zaujímavými
cpizódkatni z jeho histórie.
V prvom ročníku som si zahrala epizód-
ku v Rusnákovej hre Kde líšky dávajú
dobrú noc BoU lo postava evokujúca
lanu z Arcu. ktorú v SND hrab Božidara
Turzonovová. Odvtedy som túžila hrať
skutočnú lanu V Paríži som o tomto svo
jom sne povedalo pánovi Boorovi Zavie
dol ma do katedrály Norrc Dáme, kde |e
Janina soch.i, jx x l ktorou sme sa spolu
odfotografovali Pod ňou mi sľúbil, že mi
napíše o lane hru. A skutočne, napis.il
dialogickú hru Panna a zvodca, v ktorej
som si zahrala v televízii v réžii Karola
Sjúšáka so Štefanom Kvsetikom.
Vďaka Boorovi som $i vytvorila hlboký
vzťah k Shakespearovi a Sdiillerovt. Učila
som sa hľadať v ich textoch hlbšie význa
my V tom čase na škole učili Viliam Zá

horský a Laco Chudik Obaja kládli vefke
nároky na všetko, čo znelo. Viedli nas
k tomu, že slovo nestačí len vypovedať,
že za všetkým musia byť vnútorné vzťahy
a logika.
Na bratislavskej Novej scéne som prešb
klasickou školou všetkých štýlov a žán
rov. Zásluhou skvelého dramaturga som
sa dostala k lane z Arcu v Anouilhovcj
dráme Škovránok O d je j prcnuéry ma

začali brať vážne, lana bola medzníkom
Pre ňu žiť znamenalo konať. Konala bez
ohľadu na konvencie či oficiálne jxaktr-
ky. Tie ncliývali s kostolným ponadkom
Predstavenie malo obrovský- usjiech
Opäť tam jxišiel môj pán profesor a v zá
plavu ovácii, ktoré predstavenie vyvolalo;
vyslovil svoje kritické poznámky. Môžem
po vrd .it že stáli za to. Hovorieval mi ich
j j  pri ďalších stretnutiach.
Vďaka Ixxxovskému pohľadu na pod
texty rliel svetových dramatikov som za
čala chápať hodnoty klasickej slovenskej
poézie, ktorú interpretujem dodnes. Ak
spomínam na svojich pedagógov, mam
na mysli to, čím ma posunuli ďalej Naj
prv lo  bola nezištná jxim oc dievčatku
z chudobnej rodiny a potom otcovsky
citlivý vzťah, ktorý ma doviedol k pozna
niu skutočných tajomstiev dramatického
umenia a jxiézie. Peter VALO

Foto archív

V

Zahraničný zájazd VŠMU.
Viliam Záhorský, Ján Boor

Karikatúra Jána Boora od Alexandra Richtera, 1983 Profesor Boor mi bol ako otec. Peter Valo, Ida Rapičová.
Učiteľské noviny, 4. 9. 2008

Komixová karikatúra Jána Boora od Viktórie
Bittnerovej, ktorá bola uverejnená v časopise k0d  r. 9,
č. 4 (apríl 2015), s. 58.
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