
Životopis 
 

1.2.1935 sa narodil v Hnilci  
(okr. Spišská Nová Ves) 

 
študoval na gymnáziu v Gelnici  

 
po maturite pokračoval v štúdiu 

slovenčiny na Filozofickej fakulte 
Univerzity P. J. Šafárika v Prešove 

 
po absolvovaní univerzity nastúpil  
ako pedagóg na Pedagogickej škole 

v Tisovci 
 

od roku 1958 žije a tvorí v Poprade 
 

pôsobil ako stredoškolský pedagóg 
v popradskom Gymnáziu na 

Kukučínovej ulici 
 

v roku 1999 odišiel do dôchodku 
a venuje sa literárnej tvorbe 

 

je ženatý, má dcéru a vnučku 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

AAuugguussttíínn  KKuucchháárr  
stredoškolský učiteľ, dramatik, 

dramaturg, scenárista, režisér a autor 
literárnych miniatúr 

 
 
 
 
 

Podtatranská knižnica v Poprade 

2015 

Literárna činnosť 

 
 
svoju literárnu činnosť začínal ako vysokoškolák 
spoluprácou s časopisom Život 
 
časopis život mu uverejnil aj prvú literárnu 
prvotinu: štyri krátke poviedky so spoločenským 
názvom Romance o ženách (1958) 
 
po príchode do Popradu začal účinkovať v súbore 
Napred 
 
v roku 1960 mal premiéru súbor malých 
javiskových foriem, neskôr nazvaný Divadielko 
OKO (bol jeho zakladateľom a umeleckým 
vedúcim). Pod jeho vedením získal súbor 15 
hlavných cien na celoslovenských prehliadkach 
malých javiskových foriem 
 
na krátky čas opustil učiteľskú profesiu a nastúpil 
ako vedúci redakcie zábavných žánrov 
Slovenského rozhlasu 
 
po rozpustení Divadielka Oko nadviazal na svoju 
krátku tvorbu a začal vo väčšej miere uverejňovať 
svoje anekdotické príbehy, sentencie, či aforizmy 
a vtipné slovné hračky 
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Tvorba Augustína Kuchára 

Knižné publikácie 
 

Popradské metamorfózy [zostavil, 
redakčne upravil a texty k fofografiám 
napísal Augustín Kuchár] 

[1971] Tu žijem - : pohľady na kultúru 
Popradského okresu [zodpovední 
redaktori: Jozef Kredátus, Augustín 
Kuchár] 

1981 Zasadli sme k prestretému stolu 

1981 Poprad : mesto pod Tatrami 
[autori textu: Vojtech Šimko, Augustín 
Kuchár, Jakub Nebus] 

1996 Výtržnosti 

1998 Úsmevy a úšklabky 

2003 Cesta k úspechu : bulletin k 50. 
výročiu školy Gymnázium Poprad, ulica 
Kukučínova 

2004 Grimasy 

2008 Okamihy 

2010 Žblnky 

2010 Omrvinky 

2013 Ruže a ostne 

Dramatická tvorba 

 

1977 Poprad ’77 : VIII. Slovenský 
festival malých javiskových foriem 
a umeleckých agitačných skupín 5.-
8.5.1977 

1976 Večerníček a či čo 

1976 Špendlík 

1976 Malý krvný kolobeh : scénická 
kompozícia 

1976 Pohľad pod kožu : repetoárový 
zborník pre divadlá MJF 

1978 Vydala mamička 

1978 Kolobeh : Za pohárik úsmevov 

1980 Večerná chvíľa poézie 

1981 Karneval v Bruchoslaviciach : 
fantázia na motívy prózy Jozefa 
Miloslava Hurbana Od Silvestra do 
Troch kráľov 

1990 Diabli 

2006 Hlava LXII 

2012 Drobky na chilli korení 
 
Tvorbu Augustína Kuchára tvorí aj drobná lyrika, 
jubilejné publikácie a články. 

 

 Za katedrou 
 

Byť pri tom, keď sa rodí svetlo! 
Sledovať úžas a krásu! 
Nádherný tanec farieb 

a kmitočet času. 
 

Byť pri tom, keď oplodnieva klas 
a z prameňa sa stavia rieka! 
Žehnať ten požehnaný čas, 
čo z dieťaťa tvorí človeka! 

 
To nie je sen! 
To je život 
ako báseň! 

 
A potom skromne 

prežiť triumf víťaza. 
 

Lebo si koreňom plodov kypril 
zem 

a zemi doprial vánok vlažnej 
vlahy. 

 
To je oáza! 

To je sieň slávy! 
 

Aká to rozkoš 
vidieť, ako zrejú klasy 

a plody šťavnaté 
na obruse kvitnú! 

 
To nič, 

že roky sa ako okamihy mihnú. 
Lebo raz ťa sudca – čas 

svojou vďačnou rukou požehná. 
A jeseň 

bude potom krásne farebná. 
 

 
Kuchár, Augustín, 2012. Učiteľská balada : Za katedrou. 
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