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Modus 

Skvelí speváci Janko Lehotský, Miroslav Žbirka a Marika Gombitová - to bola explózia, ktorá 

zmenila históriu.  

"Predtým sme nemali stredný prúd a ľudia nemali slovenský pop za nič," hovorí textár Kamil 

Peteraj, jeden z tých, ktorí stáli za úspechom Modusu. "V tom čase bola veľmi silná česká 

vlna. Kraľovali Vondráčková, Gott, Zagorová a ďalší," spomína.  

Po spolupráci s Vargom a Hammelom bolo textovanie pre Lehotského ďalšou Peterajovou 

osudovou zastávkou. "Janka Lehotského som mal ako autora vždy rád a vždy som mu 

pomáhal. Nemal to vtedy ľahké, lebo jeho hlas považovali za chorý. Modus prešiel 

niekoľkými zostavami, hral aj v zahraničí. Ťažko povedať, či to bola rocková, alebo popová 

kapela, lebo vtedy nahrádzala jedno aj druhé. Mladí ju, samozrejme, vnímali ako rockovú. 

Sláva Modusu odštartovala na Bratislavskej lýre - a to bol vtedy naozaj jediný spôsob, ako sa 

dostať do povedomia. Vtedy to bola platforma, kde sa mohla populárna hudba konfrontovať 

napríklad s českou produkciou."  

Modus naozaj prišiel akoby z ničoho. "Treba si uvedomiť, že nikto z nich nebol nejaká 

hviezda," hovorí Peteraj. "A treba zdôrazniť, že to bola prvá kapela, ktorá prelomila nedôveru 

publika k slovenskej piesni. Podobnú prácu urobil aj Cyrano z predmestia v roku 1977. A 

signálnou raketou bol práve Úsmev. Treba povedať, že to ľudia z oficiálnych kultúrnych 

inštitúcií ako Slovkoncert a Opus neprijali s veľkým nadšením. Oni si hovorili, akí sme malí a 

ako to u nás nejde. Toto mnohým vyhovovalo, lebo to bola taká stojatá voda. A zrazu tu bola 

kapela, ktorá bola ďalej ako česká pop music, kde bolo hádam štyridsať spevákov a agilné 

autorské tímy, zázemie Supraphonu ako veľkého vydavateľstva a Československej televízie v 

Prahe. Po tejto ceste sa vydali aj ďalšie skupiny."  

Album odráža pomer síl, ktoré boli vtedy v Moduse. Dominantným autorom je Lehotský, 

Žbirka sa ešte autorsky až tak neprejavoval a Gombitová vôbec nie. "Bol to vlastne druhý 

album," spomína Miroslav Žbirka. "Po našom víťazstve s pesničkou Úsmev na Bratislavskej 

lýre v roku 1977 sa totiž vo vtedajšom denníku Rudé Právo objavil článok, v ktorom jeho 

autor konštatoval, že 'skupina Modus se shledala v prvcích kosmopolitních'. To stačilo na to, 

aby sme dostali zákaz nahrať LP. Z týchto dôvodov sa množstvo našich piesní nikdy 

nedostalo na album. Keď sa potom dištanc skončil, boli sme už inde a chceli sme nakrútiť 

nové pesničky. Z mojich vybral Kamil tie, ktoré štýlovo dopĺňali celý album. Tam niekde sa 

začala moja intenzívnejšia spolupráca s Lacim Lučeničom, ktorý ma spolu s Kamilom 

povzbudzovali v písaní vlastných skladieb. O repertoár však v Moduse nikdy nebola núdza. 

Janko sypal z rukáva jeden song za druhým. Ďalšia výborná vec bola, že sme tam boli traja 

sóloví speváci. A jednou z nás bola Marika!"  



"Paradoxne, táto veľká zostava Modusu znamenala zároveň aj jeho rozpad, lebo sa ukázalo, 

že sú tam veľké spevácke osobnosti, ktoré pôjdu svojou cestou, čo sa aj stalo," hovorí Kamil 

Peteraj. "Modus ukázal, že slovenská popová kapela môže mať moderný hit, ktorý vznikol 

vnútri kapely, a nie prácou nejakých autorských tímov, ako to bolo dovtedy stále zvykom."  

Z archívu - Dvakrát s Miroslavom Žbirkom  

Nevymenil by si Modus za vlastnú skupinu, ktorá by bola len tvojou?  

Existuje veľmi veľa ľudí, ktorí by chceli mať kapelu len podľa svojich predstáv. To však 

veľmi často nie je ani možné, ani dobré. Beatles ako celok boli dokonalí, ako jednotlivci sú 

nepochybne výborní, ale k tej dokonalosti celku sa už podľa mňa ani jeden nepriblížil. Keď 

robíš v skupine takého typu, ako sme my, vždy musíš trochu ustúpiť, potlačiť svoje ego, svoj 

neomylný názor a vyhovieť muzike, pretože ona je svätá.  

Miroslav Žbirka, v rozhovore pre Populár (1979)  

Janka Lehotského už prestalo baviť, že ja, Laci Lučenič a Dušan Hájek, ktorí sme 

predstavovali akúsi rockovú bunku v kapele, sme mu do toho príliš kecali. Chcel ísť vlastnou 

cestou, aby to mal celé pod kontrolou. Pamätám sa, že mi môj vyhadzov z kapely neoznámil 

on, ale môj kamarát Milan Drobný. Bolo to na letisku. Prišiel za mnou s tým, že mi musí 

niečo povedať. Už nie si v Moduse! Hovorím mu: To by som mal ja vedieť, či som v Moduse, 

alebo nie. Tak som išiel za Jankom, že som počul absurdnú vec, vraj už nie som v kapele. 

Janko začal nervózne presúvať papieriky po stole a vtedy som pochopil, že je to tak! (smiech) 

Jedinou útechou bolo, že som v tom nebol sám a že sa to týkalo aj Dušana a Laciho.  

Miroslav Žbirka 


