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Narodil sa 23. septembra 1884 na Podšumaví, v obci Milavče, pri česko-nemeckej
hranici. Bol nemanželským synom Anny Váchalovej a učiteľa a lyžiara Josefa Aleša-Lyžeca,
bratranca maliara Mikoláša Aleša. Rané detstvo prežil bez matky a otca, najviac u starých
rodičov v juhočeskom Písku. V roku 1898 zanechal štúdium na gymnáziu a odišiel
do Prahy. Vyučil sa tam u Jindřicha Waitzmanna za knihára. V rokoch 1904 – 1905
navštevoval súkromnú krajinársku školu Aloisa Kalvodu, potom bol žiakom maliara-figuralistu Rudolfa Béma. V roku 1907 sa školil v lepte u Antonína Herverta. V technike
drevorytu a drevorezu bol však autodidakt. Inšpiroval sa dielom Hanuša Schwaigra,
Josefa Panušku a Karla Hlaváčka. V roku 1905 na neho intenzívne zapôsobila výstava
expresionistu Edvarda Muncha v Prahe. V rokoch 1904 – 1906 vytvoril prvé známejšie
diela, Pláň astrální a Pláň elementální. Postupne si vytváral osobitý expresívne a primitivizujúci výtvarný výraz. V roku 1906 vznikol jeho prvý drevoryt. Mystik Karel Weinfurter ho
zoznámil s Josefom Vrchlickým. Často navštevoval strýca Mikoláša Aleša. Spoznal sa so spisovateľom Josefom Šimánkom, so sochárom Bohumilom Kafkom, Josefom Preislerom
a Jakubom Arbesom. V roku 1909 navštívil sochára Františka Bílka. V roku 1911 cestoval
za katolíckym mysliteľom Josefom Floriánom do Staré říše. V rokoch 1910 – 1912 bol
spoluzakladateľom združenia Sursum (Emil Pacovský, Jan Konůpek, František Kobliha
a Jan Zrzavý). Podieľal sa na vzniku revue Veraikon. Od roku 1910 bol v kontakte s Jakubom
Demlom, ilustroval jeho Rosničku, Hrad Smrti a ním preloženú Horu proroků od Kateřiny
Emerichovej. Spolu podnikli cestu na Moravu a navštívili Stanislava Kostku Neumanna
a Otakara Březinu. V roku 1913 spolu s Bedřichom B. Buchlovanom a celoživotným
priateľom Josefom Hodkom založili vydavateľstvo Trojrám. V roku 1913 sa oženil s Máriou (Mášou) Pešulovou. Na jeseň 1916 narukoval a dostal sa na taliansky front. Vojnové
útrapy znášal veľmi ťažko. Celú dobu si viedol denník a kreslil. Zážitky opísal v knihe

Ex libris A. Mackovej, Žena a motýle, venovací list,
1922, 149 × 150 mm, drevoryt

Malíř na fronte. V roku 1920 začal s výzdobou domu Josefa Portmana v Litomyšli, zároveň
pracoval na knihe Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel. V roku 1922 mu zomrela
žena. Váchalovi sa stala celoživotnou družkou maliarka a grafička Anna Macková.
V dvadsiatych a tridsiatych rokoch sa spolu vydali na niekoľko ciest, ktoré sa stali
zdrojom námetov ich grafík (Šumava, Slovensko, ostrov Korčula v Dalmácii). Vydával
autorské knihy vo veľmi malých nákladoch, vždy len pár kusov, kde drevorytmi ilustroval vlastné texty, ku ktorým si vytvoril vlastnú typografiu, s rezbou a odliatkami písma.
V roku 1928 dostal cenu za bibliofíliu Satanu na medzinárodnej výstave krásnej knihy vo Florencii. V rokoch 1928 -- 1931 vytvoril monumentálne knižné dielo Šumava
umírající a romantická. V roku 1930 podnikol prvú cestu na Slovensko, pobýval v Bulloch
na Donovaloch. V roku 1934 vydal významné dielo Receptář barevného dřevorytu a v tom
istom roku sa konala v Prahe pri príležitosti jeho päťdesiatin súborná výstava. Váchal
zostal po nej roztrpčený a s pocitom nedocenenia. Zvažoval dokonca zanechať svoju
umeleckú tvorbu. V roku 1940 sa odsťahoval na rodinný statok Anny Mackovej v Studeňanoch pri Jičíne. Sústredil sa najmä na drevoryt a písanie. Vytvoril ilustrácie k poviedkam Edgara A. Poa. Dokončil drevoryty k zbierke básní Ruce od Otokara Březinu.
Po nástupe komunistického režimu sa postupne dostal do kultúrnej a spoločenskej
izolácie. Jeho dielo sa na verejnosti takmer neobjavovalo. Po znárodnení statku a zriadení traktorovej stanice boli spolu s Annou Mackovou vysťahovaní do nevyhovujúcich
priestorov. Prežívali v nedostatku, závislí od sporadických príjmov a darov.
Až v šesťdesiatych rokoch 20. storočia začal narastať záujem o jeho dielo, pribúdali výstavy,
najvýznamnejšia bola v Prahe v Staromestskej radnici v roku 1966. Na jej vernisáži sa
však Váchal už nezúčastnil, zastupovala ho Anna Macková. Zomrel 10. mája 1969, šesť
dní po smrti Anny Mackovej a päť dní po udelení titulu Zaslúžilý umelec. Je pochovaný
na cintoríne v Radimi neďaleko Studeňan.
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Venovací list, 1952, 342 × 183 mm, kontúrka

Mora, pred r. 1912, 70 × 70 mm, farebný drevoryt

Josef Váchal predstavuje optimálny prípad dvojdomosti
výtvarnej a slovesnej na úplne rovnocennej úrovni.
Okrem toho jeho dielo spája v dokonalej integrácii
duchovné postupy s hmotne remeselnými.
V tom sa podobá na orientálnycch umeleckých remeselníkov,
ktorí vkladali do svojich pokorných výtvorov náboj
transcendencie so schopnosťou uchvacovať i ďaleko mimo
svojho časového a priestorového okruhu.
					
Rudolf Fila
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Jeho knihy sú vzácne, ba až veľmi vzácne;
jedinečné, a otvorene povedané bizarné;
paradoxné, ba priam kacírske;
umelecky, vizuálne a textovo bohaté, ba až prepychové;
a mnohé z nich presahujú ľudské sily.
			
Etienne Cornevin

Salamandre,
pred rokom 1912, 75 × 47 mm, farebný drevoryt

O ex libris
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Ex libris predstavuje v tvorbe Josefa Váchala výraznú časť. Vytvoril ich vyše 400, najčastejšie technikou drevorytu a drevorezu. V určitom období bola
táto činnosť zdrojom jeho príjmov, najmä keď pracoval na rozsiahlejších grafických cykloch alebo na
unikátnych autorských knihách. Knižná značka tvorila
jednotu s jeho aktuálnym dominujúcim snažením.
Medzi Váchalovými „veľkými a malými vecami“ je zjavná paralela. Spomeňme napríklad drobné Ex libris Evy H.
(Helceletovej) z roku 1912 a rozmernejšiu grafiku s názvom
Ráj z roku 1913. Vidíme identický námet, postavy a spracovanie, ibaže na podstatne menšej ploche, obe v jedinečnom secesnom tvarosloví. Podobne pri Ex libris Hrnčíř
Ex libris Dr. Jan Bartoš, Čitateľka rozprávok,
(1912) a grafike s názvom Město (1913), Ex libris Vincenc
1941, 150 × 97 mm, farebný drevoryt
Svoboda (1913) a známej grafike Strom života z cyklu
Mystici a vizionári (1913). Ex libris zväčša predchádzali
väčším formátom voľnej grafiky.
Majiteľmi ex libris boli väčšinou autorovi priatelia a známi. Vytvoril aj jedinečné knižné značky, najmä pre ľudí z okruhu
mystikov-teozofov: Adamíru, Weinfurtera alebo Grulichovú, neskôr aj pre vydavateľov kníh: Bedřicha Beneše Buchlovana,
Ladislava Bradáča, Arne Sáňku, pre spisovateľa S. K. Neumanna, grafika Josefa Hodka a iných. Aj majetnejší či prominentnejší
zákazníci museli na svoje ex libris od maestra čakať, dokonca si ho museli od neho priam vydrankať. Na niektorých záujemcov sa ani nedostalo. Vytvoreniu konkrétneho ex libris predchádzali dlhé jednania ohľadom motívu, spracovania a napokon
aj ceny. Určenie adekvátneho honoráru bývalo problematické. Váchal si bol vedomý svojich kvalít. Lakomosť niektorých ľudí
ho zarážala, ako je to známe z jeho korešpondencie, popudzovalo ho, keď „milionář upravuje kumštýřovi ceny“.
Z ranej Váchalovej tvorby je známych niekoľko svojím spôsobom atypických a osobných knižných značiek, ktoré súvisia
so sestrami Přibilovými, „starší Máňou, a mladší Klárou, blondýnkou modrých očí a ušlechtilého pohledu“. Klára bola lyceistka
pred maturitou, do ktorej sa Váchal zamiloval. Vo svojom denníku si poznačil „4.4. poznal jsem poprve Kláru Přibilovou“. V roku
1911 s ňou trávil veľa času, „přestávku učinila pouze Klára, připravujíc se k maturite, kterou dne 17.4. slavně udělala“. Ich životné
cesty sa nespojili, čo Váchala do smrti mrzelo. Klára o rok na to, v blahoprianí pri príležitosti jeho svadby s Máriou Pešulovou
vyjadrila svoj obdiv k nemu: „A ja? Budu ve Vás milovati dále génia.” Kláre Přibilovej venoval tri ex libris:

Ex libris Kláry P., 1911, Bábika, medvedík, lopta
Na tejto grafike vidno hračky v naaranžovanej kompozícii. Dievča od nich práve niekam odbehlo, asi ju už
nebaví čakať. Nechce už pózovať. Subtílna blondínka
s modrými očami a dobovo upraveným účesom pôsobí výrazne mladšie, ako dievčatko, nie ako maturantka.
Nečakala, kým fotograf stlačí spúšť aparátu. Sediaca
bábika v strede sa na ňu veľmi podobá, má rovnaký
účes aj výraz tváre. Opustené hračky signalizujú, že
dospievajúce dievča má už iné záujmy, chce chodiť
medzi naozajstných ľudí... Len štylizované písmo prezrádza, že svetom ešte hýbe secesia.
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Ex libris Kláry P., Bábika, medvedík, lopta
1911, 102 × 67 mm, trofarebný drevoryt

Ex libris Klára, 1911, Čierna a biela myška
Váchal má 27 rokov. V detstve zažil neistotu, nikto ho nerozmaznával. Pretĺka sa životom sám, len s matkinou skromnou finančnou podporou. Snaží sa etablovať ako maliar a grafik. Klára nemá ani 20, vyrastá v starostlivej a dobre zabezpečenej rodine učiteľa. Spolu so sestrou navštevuje hodiny klavíra. Obaja sa zaujímajú o umenie. Ona navštevuje
lýceum, pripravuje sa na maturitu. Ex libris je symbolickým vyjadrením momentu rozhodovania sa medzi neistou
slobodou a zabezpečenou budúcnosťou. „Poď, uteč so mnou, nenechaj sa zlákať zlatou klietkou. Sloboda je najpodstatnejšia,” -- toto autor zrejme nikdy nevyriekol. Len jedným dychom vyryl drevoryt. Jednoduchá a čistá línia, bez veľkých štylizácii a bez prepracovanosti písma. Kto nepozná vročenie, sotva odhadne presnejšie obdobie vzniku, ktorým bol rok 1911.

Ex libris Čierna a biela myška
1911, 43 × 165 mm, drevoryt

„Pocházeje z rodiny – jejíž linie po otci jednoho člena v blázinci měla a druhý, Mikuláš Aleš, neobyčejne citový byl – vymírající,
v otci svém a na sobě to jasně vidím, že jsme z těch posledních dlouhého rodu blouznících, mysticismem nasáklých duší, výhonků,
na kterých mrskají oba dva velicí: Bůh i Ďábel.“
Josef Váchal
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Váchal je nevídaný zjav v českom výtvarnom umení. Svojou tvorbou, jej neopakovateľným charakterom, ale aj všestrannosťou a rozsahom diela už za života prekročil hranice Československa. Vymyká sa akémukoľvek „škatuľkovaniu“, je to nezaraditeľný solitér. Zaujíma jedinečné postavenie v kontexte európskeho a svetového umenia. Pre svoj nekonformný a slobodný
životný a výtvarný názor bol pre každý režim nepohodlný. Roky bol prehliadaný, počas normalizácie oficiálne zabudnutý.
V prostredí neoficiálnej kultúry pred rokom 1989 patril k lákavým, „nežiadúcim“ autorom. O majstrovi sa šírili mýty, viedli
debaty v disente a rozširovali samizdaty. Po roku 1989 nastal obrat. S istotou sa dá tvrdiť, že žiaden z českých výtvarníkov sa
dlhodobo neteší takému veľkému záujmu vydavateľov výtvarnej, kunsthistorickej a životopisnej literatúry ako práve Josef
Váchal. V deväťdesiatych rokoch sa vydávajú reprinty jeho fenomenálnych bibliofílií, textov, jedinečných grafických cyklov
a komentovanej korešpondencie. Autorovo dielo nie je iba predmetom odborného záujmu oficiálnych inštitúcií, kunsthistorikov a galérií. Váchal sa dostal do povedomia širšej verejnosti.
V Československu pred rokom 1989 patril k jeho najvýznamnejším priekopníckym propagátorom básnik, prozaik a esejista
Jiří Olič. Je autorom mnohých textov a dvoch životopisných kníh o Váchalovi (...nejlépe tlačiti vlastní káru sám. Život Josefa
Váchala (1993); Neznámý Váchal. Život umělce (2000). Na Slovensku to bol Rudolf Fila, obdivovateľ a znalec Váchalovho diela,
autor textov o ňom. Medzi neúnavných propagátorov autorovho diela patril Filov priateľ, francúzsky Bratislavčan Etienne
Cornevin, ten publikoval Filove texty o Váchalovi vo francúžštine. Vo Francúzsku vystavoval výber z jeho grafických listov:
Mor v Korčule, Orbis pictus a výber ex libris. Jedinečný Orbis pictus preložil do francúzštiny, a vydal ho ako reprint.
Môj prvý kontakt s dielom Josefa Váchala bol v ateliéri Rudolfa Filu koncom osemdesiatych rokov. Majster, aj v súkromí
bytostný pedagóg, mi vtedy sedemnásťročnému gymnazistovi poskytol jedinečnú komentovanú prehliadku svojej bohatej
grafickej zbierky. Táto váchalovská iniciácia, ale aj ďalšie stretnutia vyústili do môjho záujmu o Váchala.
Váchal, drevorytec-autodidakt excelentne zvládol techniku tejto najstaršej grafickej disciplíny. Inšpirovaný stredovekou nemeckou rytinou, barokovou knihou, insitnou tlačou jarmočných piesní, detektívkou a krvákmi ryl do dreva skurilné
postavy diablikov, škriatkov a duchov. Do dokonalosti priviedol farebnú sútlač s použitím až šestnástich farieb. Techniku
drevorytu obohatil o viacfarebnú tlač z jednej dosky. Na rezanie a rytie používal nôž a vlastné vylepšené nástroje, na opracovanie dreveného štočku aj zubársku vŕtačku. V päťdesiatych rokoch experimentoval s rytím do nových materiálov, do
celuloidu, olova a korku. Grafiky s obľubou tlačil na hrubšom kartóne papieri značky Eghert. Pred definitívnou tlačou robil
fascinujúce množstvo farebných skúšok. Váchal v mnohom akoby predznamenal vývoj nových výtvarných smerov, napr.
lettrizmu a pop artu.
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K veršom Otokara Březinu Ruky, 1943, 198 × 147mm, farebný drevoryt
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Váchalova univerzálnosť sa najvýraznejšie prejavila v autorskej knižnej tvorbe. Slovami „váchalologičky“ Marie Rakušanovej,
fascinuje ma všetko čo „napísal, vyryl, vytlačil a zviazal...“ „Jeho knihy sú vzácne, ba až veľmi vzácne; jedinečné, a otvorene
povedané bizarné; paradoxné, ba priam kacírske; umelecky, vizuálne a textovo bohaté, ba až prepychové; a mnohé z nich
presahujú ľudské sily,“ výstižne píše Cornevin o knihách Josefa Váchala . „Váchalove knihy sú príkladné pre budúcich umelcov a zároveň vyjadrujú jeho postoj k umeniu – kto sú jeho ´pokračovatelia´? André Breton, Max Ernst..., Josef Šíma, Jindřich
Štýrsky, Toyen, Jiří Kolář, Ladislav Novák, Rudolf Fila...“
Fila si Váchala nadmieru cenil, patril k jeho najobľúbenejším autorom. Bol vnútorne spätý s jeho širokým záujmom o literatúru a knihu. Fila zdôrazňoval Váchalovu univerzálnosť. „Josef Váchal predstavuje optimálny prípad dvojdomosti výtvarnej
a slovesnej na úplne rovnocennej úrovni. Okrem toho jeho dielo spája v dokonalej integrácii duchovné postupy s hmotne
remeselnými. Váchalova objavnosť dosiahla mysliteľskú úroveň takých osobitých kvalít, že znesie porovnanie s maximálnymi
hodnotami českého myslenia všetkých čias“. Spojenie medzi umeleckou tvorbou a ranou osobnou históriou sa u každého
tvorcu ponúka. Váchalova zložitá rodinná história, rané odlúčenie od matky a dlhodobá absencia otca sa prejavili v jeho senzitivite a v jeho nevídanej, horúčkovitej a rozsiahlej tvorbe. Sebairónia, sarkazmus a diabolský úškľabok chránili a maskovali
jeho senzitívnu a zraniteľnú osobnosť. Váchal inklinoval k anarchizmu, katolicizmu, mysticizmu, satanizmu... Na jednej strane
sa s protirečivými ideami identifikoval a na strane druhej iróniou a persiflážou si od nich udržiaval odstup. To je Váchalova Jánusovská tvár. Pravú tvár ukázal len najbližším priateľom. Slovami Rudolfa Filu: „Povahu Váchalovho talentu utváralo
niekoľko podstatných okolností: predovšetkým osobné dispozície psychickej povahy. Nemanželské dieťa otca z alšovského
rodu sa vyvíja v podstate súhlasne so zjatrenou dobou na prelome 19. a 20. storočia. Jeho senzibilita, citlivá na fantaskné
impulzy, je živená duchovnou atmosférou vrcholiaceho symbolizmu a dekadencie. Ponúkala východiská pre skoré tvorivé
pokusy. Jeho syntetizujúcej zvedavosti vyhovovalo secesné smerovanie k univerzalite. Hneď od začiatku sa však dôležitou
protiváhou jeho introspektívnej zaujatosti stáva spochybňujúca irónia, ktorá neskôr prerastie do bezuzdných paródií.“
Váchal, rodom turista, obľuboval hory. Prešiel Český ráj, nadovšetko miloval Šumavu, ku ktorej sa viaže aj jeho monumentálne dielo. Obľúbil si aj slovenské hory, keď navštevoval Slovensko. V rokoch 1930 a 1934 podnikol na Slovensko tri
cesty. Pobyt v roku 1930, trojmesačný, bol najvýznamnejší. Spolu s družkou Annou Mackovou a psom Tarzanom pobudli
vo Veľkej Fatre, najmä v Bulloch a na chate pod Kráľovou studňou a v okolí. Z tejto cesty vznikol fantaskný rukopisný cestopis
Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S. B. aneb Theorie wampyrismu (1930), plný zbojníkov, vlkodlakov, upírov, stríg a strašidiel.
Súčasťou katalógu je Váchalov text viažuci sa k Slovensku — prepis prednášky, ktorá odznela na stretnutí Voľnej myšlienky
pravdepodobne v roku 1934.
Podnetov k výstave Josefa Váchala v Galérii 19 je niekoľko, v prvom rade filiácie obdivovateľov Josefa Váchala -- najvýraznejšie zastúpených zosnulým Rudolfom Filom a jeho žiakmi. Osobitne treba spomenúť Markétu Luskačovú, fotografku
svetového mena, rodinnú priateľku Josefa Váchala a Anny Mackovej. Od nej Marian Meško získal faksimile Váchalovej
prednášky o Slovensku, s povolením text vydať a sprístupniť verejnosti. Načasovanie výstavy súvisí s výročím Váchalovej
smrti 10. mája 1969.
Ján Šuba
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Ruky, Čas, 1943, 200 × 152mm, farebný drevoryt

14

Ruky, Miesta harmónie a zmierenia, 1943, 199 × 150mm, ferebný drevoryt

15

Ruky, Dityramb svetov, 1943, 199 × 146mm, farebný drevoryt

16

Vodníkova rodina, 1913, 210 × 210 mm, farebný drevoryt

17

Váchalovo pohrdanie “Umením“
vyjadrovali ostré výpady proti
snobským uctievačom a ranám
sa často nevyhli ani uznávaní
súčasní umelci, ak pri nich
zacítil prevahu tvaroslovnej
doktríny nad pramenistou

Šumavské božstvá, 1931, 500 × 350 mm, farebný drevoryt

tvorivosťou.

		 Rudolf Fila
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Beliál, Ďiablova záhradka alebo Prírodopis strašidiel, 1924, 430 × 530 mm, farebný drevoryt

19

Hlava, 1949, 515 × 503 mm, dvanásťfarebná rytina v korku

20

Jeho diela sú oveľa čitateľnejšie
ako mnohé z hermetickej, ezoterickej,
kabalistickej alebo jednoducho
katolíckej literatúry.

		

Ex libris Jindra Imlauf, Čitateľ pri okne,
1916, 116 × 58 mm, farebný drevoryt

Etienne Cornevin
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Ex libris J. Šrámek, Organista, 1916, 122 × 118 mm, drevoryt

Ex libris Máňa Přibilová, Čitateľka, 104 × 73 mm, drevoryt

22

Ex libris Josef Skarvan, Žena a smrť, 1916, 115 × 78 mm, drevoryt
Ex libris Jan Srp, Chobotnica pri mikrotóme, 1916, 82 × 77 mm, drevoryt
Ex libris Karel Novák, Čitateľ uspaný škriatkom, 1923, 60 × 60 mm, drevoryt
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Ex libris Dr. Otakar Mūller, Zberateľ, diabol a smrť,
1936, 120 × 95 mm, farebný drevoryt
Ex libris A. Lhota, Socha s vlastnou hlavou v rukách,
1921, 112 × 66 mm, drevoryt

24

Ex libris Paul Heinicke, Krajina s brezami, 1912, 70 × 70 mm, farebný drevoryt
Ex libris Gustav Drobner, Mier kráča krajinou, 1912, 70 × 70 mm, farebný drevoryt
Ex libris P. Kolínský, Mačiatka a medvedík, 1912, 90 × 69 mm, farebný drevoryt

25

Ex libris Ing. DR. Stanislav Knorr, Zvieratká okolo svojho tešiteľa,
1925, 149 × 100 mm, drevoryt

26

Mŕtvy les, cyklus Šumava, 1930, 335 × 488 mm, farebný drevoryt

Mŕtvy les, cyklus Šumava, 1930, detail
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Ráno na Rankelskej pláni, cyklus Šumava, 1930, 238 × 155 mm, farebný drevoryt

29

Vývraty v Schrollenhaide, cykus Šumava, 1929, 500 × 350 mm, farebný drevoryt

30

Ex libris Ad. z Nagy, Krajinka pri vode, 1911, 104 × 65 mm, drevoryt

Ex libris Cl. Barbin, Paris Camp., Libri de vaticiniis et divinationibus,
1936, 178 × 122 mm, drevoryt
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Ex libris M. P. (Marie Přibilová), Brána večne otvorená,
1911, 90 × 70 mm, drevoryt

Ex libris V. Hrnčíř, Strom pred hradnou bránou, 89 × 69 mm, drevoryt
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Ex libris Josef Váchal, Plný zásah,
1926, 126 × 82 mm, drevoryt

Ex libris Jan Weger, Čítajúca diablica,
1926, 149 × 99 mm, drevoryt
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Ex libris Alois Ehleman, Vojna, mor a smrť,
1926, 134 × 82 mm, drevoryt

Ex libris Stanislav Novák, Bábky,
1941, 146 × 132 mm, drevoryt s podtlačou
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Ex libris Ing. F. M. Klicman, Maliar,
1941, 130 × 117 mm, farebný drevoryt

Ex libris Ivan Berka, Staroveký lekárnik,
1945, 149 × 100 mm, farebný drevoryt
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Ex libris Jan Šrámek (ex musicalis), Hudba živlov,
1916, 124 × 95 mm, farebný drevoryt

Ex libris Mařenka T., Chryzantémy,
1911, 83 × 66 mm, farebný drevoryt

36

Ex libris Máne Jančákovej, Čitateľka a evokované vidiny,
1936, 105 × 104 mm, arebný drevoryt

Ex libris Evy Ledererovej, Symboly umenia,
1936, 121 × 61 mm, farebný drevoryt

Váchalova senzibilita, citlivá najmä na fantaskné impulzy,
je živená duchovnou atmosférou vrcholiaceho symbolizmu
a dekadencie. Ponúkala mu východiská pre skoré tvorivé
pokusy. Jeho synkretizujúcej zvedavosti vyhovovalo
secesné smerovanie k univerzalite. Hneď od začiatku
sa však dôležitou protiváhou jeho introspektívnej
zaujatosti stáva spochybňujúca irónia, ktorá neskôr
prerastie do bezuzdných paródií.
Rudolf Fila
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Ex libris Bohumila Patku, Múza a básnik,
1929, 118 × 106 mm, farebný drevoryt

Ex libris Dr. Ing St. a I. Novákovci, Veda a umenie,
1936, 130 × 88 mm, farebný drevoryt
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Prírodopis strašidiel, 1924, 181 × 189 mm, farebný drevoryt

Venovací list, Pomológia,
1952, 342 × 188 mm, drevoryt, korok, desaťfarebná tlač
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Pokušenie Sv. Antonína, 1912, 215 × 210 mm, farebný drevoryt

40

Kalvária, 1949, 258 × 440 mm, trinásťfarebný lineoryt

41

42

Ex libris Dr. Jana Bartoša, Národná legenda,
1939, 183 × 141 mm, farebný drevoryt

43

Sú to knihy, ktoré treba čítať,
veľa sa z nich dá naučiť.
Napríklad v Dokonalej mágii
budúcnosti predkladá imaginatívnu
a magickú koncepciu umenia nemenej
radikálne, ako ju rozvinul André
Breton v Prvom manifeste surrealizmu.
		

Etienne Cornevin

Ex libris J. H. Štěrbu, Belial, 1929, 138 × 100 mm, farebný drevoryt

44

Strom života, Mystici a vizionári, 1913, 210 × 210 mm, drevoryt

45

Jakub Boehme, Mystici a vizionári, 1911-13, 210 × 210 mm, drevoryt

Už v Mystikoch a vizionároch je prítomný typicky ironický
odstup, no bez výsmechu: (autor) nepredstavuje vízie, ale momenty
videnia, osvietenia tých, ktorí vidia, a v posledných rytinách
ukazuje vždy toho, kto myslí vlastnými myšlienkami, nielen duchov
v absolútne, ale neviditeľne konajúcich ponad a okolo tých,
ktorí ich volajú.

				 Etienne Cornevin
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Angelus Silesius, Mystici a vizionári, 1911-13, 210 × 210 mm, drevoryt

47

Kateřina Anna Emmerichová, Mystici a vizionári, 1911-13, 210 × 210 mm, drevoryt
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Citát z M. Jókaiho, 1953, 360 × 244 mm, farebný drevorez

Venovací list “Poválecký”,
1952, 348 × 193 mm, farebná rytina v korku

49

Ex libris Adolf Malý, Figurálny, 1949, 214 × 145 mm, farebný drevoryt

Magické sklony dráždili Váchalovo
pokusníctvo, ktorým našiel mnohé
nové poetické účinky. Aktualizoval
nimi kontakty umenia s alchýmiou,
ktorá spolu so záujmom o ezoterické
náuky a špiritizmus saturovala
jeho túžby po transcendovaní
neuspokojené náboženstvom. 			
		
Rudolf Fila
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Ex libris J. Leixner, Levitujúci čitateľ,
1950, 143 × 81 mm, farebný drevoryt

Ex libris Vladimíra Nopa, Motív súčasnej doby,
1945, 152 × 89 mm, farebný drevoryt
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Ex libris Jan Fučík, Bibliofilovo zasvätenie,
1949, 142 × 98 mm, farebný drevoryt

Ex libris Ruda Klinkovský, Zberateľ a vidiny,
1945, 145 × 50 mm, farebný drevoryt
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Ex libris Tobiáš Portyč, Priečelie hradu,
1950, 90 × 67 mm, drevoryt, typografia

Ex libris Zdeněk Jiřička, Lekár v pitevni,
1950, 109 × 60 mm, drevoryt, typografia
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Ex libris Josefa Kašpara v Písku, 1950, 155 × 122 mm, farebný drevoryt
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Pokoj nediel, titulná strana,
1926, 150 × 100 mm, farebný drevoryt

Pokoj nediel, 1926, 150 × 100 mm, farebný drevoryt
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Ex libris Alois Ehleman, Štít okultných vied, 1926, 100 × 100 mm, farebný drevoryt

O Váchalovej prednáške

V roku 2015 vystavovala v Galérii 19 skvelá česká fotografka Markéta Luskačová. Prezentovala fotografické cykly anglických
a írskych hudobníkov a ako spomienku na putovanie s fotoaparátom po Slovensku aj cykly Pútnici a Šumiac. Rozprávala
s nami ľúbozvučnou slovenčinou, v ktorej sa zdokonaľovala koncom šesťdesiatych rokov pri fotení v stredoslovenskej
dedine Šumiac. O svojich cestách a pobytoch na Slovensku hovorila s nadšením, a jej vrúcny vzťah k Slovensku potvrdzuje
aj terajšia výstava Markétiných fotografií v Tate Britain v Londýne. Na asi najdôležitejšej prezentácii svojej tvorby vystavuje,
okrem iných prác, aj cyklus fotografií náboženských púti na východnom Slovensku v Levoči a Čirči pod názvom Pútnici
a fotografický cyklus Šumiac, v ktorom nasnímala tvrdý život miestnych horalov.
56

Počas prípravy a inštalácie výstavy v Devätnástke sme sa rozprávali o jej fotografických začiatkoch, o jej odborných poradcoch Josefovi Sudkovi a Josefovi Koudelkovi, o jej emigrácii do Londýna a fotografických začiatkoch na Britských ostrovoch.
Keď sa pýtala na dramaturgický chod galérie a my sme jej predostreli plán výstav na budúce roky, medzi inými aj výstavu
grafickej tvorby Josefa Váchala, Markéta pri jeho mene spozornela a my tiež. Vtedy začala podrobne hovoriť o svojom vzťahu
k Josefovi Váchalovi, ktorého poznala cez svojho starého otca Miloša Klicmana. Spolu s ním ešte ako dieťa Josefa Váchala
a jeho pani Annu Mackovú navštevovali uňho doma v Studeňanoch. Keď sme jej povedali dátum pripravovanej výstavy
v Devätnástke, navrhla, že pri mojej najbližšej ceste do Prahy mi odovzdá vzácny rukopis, kópiu Váchalovej prednášky
o Slovensku, ktorú predniesol pre vršovickú Volnú myšlenku v Prahe začiatkom tridsiatych rokov. Prečo hovorím o kópii
Váchalovho rukopisu ako o vzácnosti? Pretože táto prednáška ešte nikdy nikde nebola zverejnená. Bol to nápad a výslovné
želanie Markéty Luskačovej, aby vyšla po prvý raz na Slovensku pri príležitosti Váchalovej výstavy v Galérii 19 v Bratislave.
Pred rokom na jar sme sa v Prahe stretli s Markétou Luskačovou, prevzal som od nej kópiu prednášky Josefa Váchala
a vďaka jej láskavosti a ústretovosti si môžeme s chuťou prečítať texty o putovaní skvelého českého grafika, maliara, typografa, rezbára, sochára a podľa kvality jeho záznamov aj výborného pozorovateľa, reportéra, dokumentaristu, do detailov
opisujúceho jeho cestu po slovenských horách a dolinách.
Markéta, ešte raz veľká vďaka z Bratislavy do Londýna. Aj pri spomienke na Tvoje úžasne fotografické cykly zo Slovenska,
ktoré prirodzene prešli z malej a slávnej bratislavskej Devätnástky do veľkej a nemenej slávnej Tate v Londýne.
Marian Meško
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Anna Macková, Josef Váchal a pes Zorek pred domom v Studeňanoch, okolo 1964
Foto: Markéta Luskačová
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Josef Váchal

Přednáška o Slovensku
(předneseno ve vršovické Volné Myšlence)
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N

aše česká země poměrně málo měnila a mění svůj povrch: změny labského toku jsou příliš
nepatrné při srovnání s Dunajem, který ještě pracuje, aneb močály u nás s nížinami
v jiných místech Slovenska. Dunaj má na př. od Bratislavy ke Komárnu spád 14 metrů na 100 km
a přinášeje rychlostí dvou metrů za vteřinu oblázky a kámen mění stále řečiště. Vznikají
rychle ostrovy a opět rychle mizí, malý Dunaj na severu Žitného ostrova, který je unikem
Evropy svým bohatstvím zvěře a vodního ptactva, byl ještě před třemi sty lety hlavním
řečištěm. Před sto lety pluly po něm lodi a dnes je mělký a zanesen. Na našem břehu Dunaje
není osad viděti, protože odjakživa povodně z zatlačovaly je od řeky; kde není voda jest
uložen mnohdy jen 15 cm vysoký nános ornice na štěrku a písku: toť slovenská nížina, měřící
asi 10 tisíc km², od západu na východ jsouc dlouhá sto km a právě tolik od severu k jihu.
Na utvoření této nížiny měl nepřímý veliký vliv tok řeky Dyje, vlévající se za Kúty na
pomezí slovensko rakouském osmi rameny do Moravy a kde rozkládá se veliké poříčí 5 až 15 km
široké, bez osad a močálovité, porostlé hustým porostem, které bylo vždy na jaře a na podzim
zaplaveno. U Kút stojí hrad Šaštín, což značí slov. rákos a kostelík zdejší postaven je na
pilotech v bahně. Blíže Gbel, známých naftou, nalézají se Kopčany, kde narodil se otec p. presidenta a které dodávaly celé Evropě kachny (ročně až 14 tisíc kusů) postřílených schválně sem
jezdivšími holandskými střelci.
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Anna Macková, 1931, 189 × 223 mm, farebný drevoryt
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ež i nížina povážsko-nitranská s dunajskou související je rozměrů a proměn úctyhodných.
Je velmi bohatá prstí a dle nejnovějších zpráv i zlatem. Nejznámější zlaté doly jsou
ovšem v Kremnici, kde je pozoruhodný nápis v sále tamní mincovny. Profesor táže se žáka:
Proč každý král a každé kníže – sází v okovy a za mříže – toho, kdo dělá falešné peníze?
– K čemuž student odpovídá: Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete! – Stříbro
doluje se v Baňské Šťávnici, postavené na 2 kopcích, ulice jsou zde tak kopcovité, že se říká
„lebo v Baňskej Štiavnici človek alebo lezie nahor, alebo spúšťa sa dolu“. V okolí je památná
hora Sitno, slovenský to Blaník. Šťávnice, Kremnice a B. Bystřice jsou prý nejkrásnější města
slovenská, o Bystřici se praví: Po smrti v nebi, zaživa v B. Bystřici. Pro Čechy jsou nejzajímavější trhy, se spoustou zeleniny a ovoce, které se ani do Prahy nedostane.

R

ozlivy Váhu a Nitry způsobují velké zátopy a obrovská přímo jezera. Stalo se už, že i Dunaj
vnikal proti proudu, způsobiv zpětný rozliv. Teprve nákladným zřízením nového koryta
Váhu a celé soustavy odvodňovacích příkopů vymizely záplavy a částečně močály, jsoucí
podnes dostaveníčkem mnoha set černých a bílých čápů, jeřábů a jiného ptactva. Táhly se až
k Tekovským Šarluhům, což je staroslovanský název pro bahnité louky.

P

ůda v těchto jižních končinách Slovenska je neklidná a stále se sesouvá. Zemětřesení není
zde vzácností, zvláště v okolí Komárna. R. 1763 trvalo nepřetržitě celé dva měsíce a vyžádalo si 63 lidských obětí; opakovalo se pak opět za dvacet let. Poblíže je ovšem sopečné pohoří
Matra 462 m vys. od Szobu do Budapešti podél Dunaje se táhnoucí. (Maďaři označují Matrou
onen třetí vrch na Koruně svatoštěpánské, o jehož dva další vrchy Tatru a Fatru jsme jej prý
oloupili.) Sopečné půdě a nížinám děkujeme za dobrá vína z okolí Bratislavy, ku př. limbašské.
Obvyklé čepování vína „pod viechou“ provádí jenom v Bratislavě více než 400 vinařů. Známý
velkozávod Palugyayův. V kraji tak úrodném mohlo by býti víno ještě lepší, kdyby tu vládlo
počasí jen trochu vlídnější: za celý rok je pouhých pět dnů, v srpnu, kdy není vítr.

Nejvíce vanou v březnu a v červnu. Proměnlivost značná a náhlé změny: jarní mrazy naráz vystřídá
velké parno. Tyto vlivy kontinentálního ponebí uherských nížin způsobují, že Dunaj zřídka
jen zamrzá. Ovšem, Maďaři klejí opět na naši slovenskou bránu u Hronu za Kozmálovci, kterou
vane studený (slovenský) vítr do jejich vyhřátých rovin. Když už jsme u počasí: nejmokřejším
krajem Slovenska je Turčanská kotlina, kde je nejvíce srážek, pro přečetné vodní toky a doliny,
brány to do obou Tater. Nejdrsnějším však a nejméně úrodným krajem, lesnatým a hornatým, v Považí
a podél Hronu pokrývají lesy 34 procent veškeré půdy, je oblast mezi Trenčínem a Prievidzou.
Zde jsou horské hřbety nakupeny do různých směrů a vrchovin o vrcholech 900 – 1000 metrů.
Poněvadž Vysoké Tatry svou polohou od nejkrutějších zim jsou jaksi chráněny, zůstává nejsychravější a nejstudenější částí Slovenska údolí horního Hronu mezi Breznem nad Hronem a Červenou Skalou, kde otevřena byla nedávno nová trať. Léto krátké, jaro neznámé a průměrná
teplota 17° Celsia. Velmi dlouhá zima tu vládne; sněhu leží obvykle 2 až 3 metry. Na polích
dozrává jenom oves a brambor. A přec příslovečné zde je bohatství zvěře, od jelenů, divokých
vepřů neb divjaků, medvědů až k rysům.

T

éž v jiných částech Slovenska vyskytnou se tu a tam místa se zvýšenou studeností na
menší rozloze, jako ku př. pod Kubínskou Holou (1345 m), odkud spadá až k pásmu polských
Beskyd velmi studená kotlina. Tento odlehlý kraj navštěvují pouze lovci, jinak ani horár
po celý rok sem nezavítá. V dědinách každý druhý člověk je pytlák.

S

lovenské řeky můžeme přičísti většinou k vodám bystře tekoucím. Též východ má svou nížinu, kol řeky Bodrogu. Trať přejíždí tuto 70 metrů širokou řeku, která starým svým korytem
činí zde zajímavý lučinatý ostrov. Řeka valí líně své zelené vody hlubokým řečištěm, spoutaným
dnes do vysokých hrází, a již nemůže škoditi jako dřív; zato její sousedé Latorice a Ondava dosud
řádí při povodních, ač jsou regulovány a zřízeny hráze na obou. Jindy povstávalo zde jezero 30 km
dlouhé a 10 až 15 km široké, když řeky spojily se s močály u Kucan (stanice Banovce), velmi veliké
a kde 2 x za rok zastavují se divoké kachny a husy v počtu mnoha tisíc párů.
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yto všechny nížiny byly z celého Slovenska nejdříve osídleny, neboť výše
do hor byly už nekonečné pralesy.
Zde sídlil nejstarší člověk a jak nedávno jsme
četli, byly u Levice nalezeny ve vápených
lomech kosti diluviálního člověka.
Mezi Žitavou a Hronem na vypnulině 260 metrů
vysoké stály dubové pralesy, zničené teprve
v 19. století. Sem uchylovali se první lovci
z nížin před záplavami, které trvají v těchto
místech dodnes, třebaže dole na místech bývalých močálů jsou dnes vinice. 7 km od Topolčianek v Beši-Barači je náleziště fauny;
zde nalezena též úplná kostra mamuta, nacházející se dnes v muzeu v Turčan. Martině.
Ex libris F. Dvořáčková, Borovicový les,
Pravěká krajina blíže Maďarovců, kde jsou
1942, 122 × 90 mm, farebný drevoryt
též sirné prameny je nálezištěm doby bronzové. Na trati Parkan – Levice u Želiezovců stojí podnes dub 800 až 1200 roků starý, v jehož
dutině je besídka pro 5 osob, zvaná dřevěný zámek, v Želiezovcích pak v zahradě zámku mají lípu
starou 800 let, v jejížto dutině je stůl pro 12 osob. V Kochanovcích při trati Veselí na Mor.
a Nové Město nad Váhom mají košatý zakrslý javor, starý téměř tisíc let. Průměr jeho koruny
je 22 metrů a obvod kmenu půl 7 met. Blíže tohoto Nového Města krásný bukový prales zachován jako rezervace. Veliké bukové a dubové lesy jsou u Torňály a jdou po hranicích maďarských

deset km až k světoznámé jeskyni Baradlo či Aggteleku. U Harmance stejně jako u Kyslé vody,
kde žijí medvědi, dosud roste hodně starých tisů. Obrovské pralesy nalezneme ještě na Kriváňské skupině M. Fatry, zvané též Fatričkou; jim podobné co do rozlohy najdeme snad již jen
v Podkarpatské Rusi. S ojedinělými prastarými stromy setkáme se i jinde; tak se 700 léty starou
lípou v Bojnických Kúpelích a ve Slánských horách u Košic, souvislém to valu táhnoucím se od
uherského Tokaje až k Prešovu, najdeme mezi hustým zalesněním listnáči, buky i duby prastaré
exempláře. V Báňské Šťavnici můžeme spatřiti obrovské sekvoje a v pozoruhodnosti Evropy, zvané
slovenským Japonskem, v Mlyňanech, v parku najdeme přes tisíc druhů keřů a stromů, svezených sem z celeho sveta. Zde sa podarilo se aklimatisovati i stromy a keře teplejších podnebí;
bambus je zde vysoký deset metrů. Naše Průhonice vůči tomuto parku ustupují hodně dozadu.
rašeliništěmi setkáváme se u sv. Jura, kde zbytek dávného jezera proměnil se ve velké
rašeliniště zvané Šúr a proslulé svou květenou. Nejrozsáhlejší rašeliniště najdeme na
severu, od Spišské Bely k Rakúsům. Roku 1705 velká část jich vyhořela, oheň trval několik
měsíců a zanechal zde šestimetrovou vrstvu popelu.

S
T

ak zvaná „mořská oka“ Vys. Tater jsou příliš známa, než abych více se o nich šířil.
Nalézají se však též v oravské oblasti na Beskydách, Na Babie Goře, kde je pod příkrými
srázy několik podobných jezerních tůní.

Č

ím výše do hor, tím vody divočejší a dravější. U Budatína vlévá se říčka Kysuca do Váhu
a tvoří se zde mocný vír, že je nebezpečný i vorům. Každoročně po delších deštích, třebas
Váh zůstal nezměněn, déšť zvedne hladinu Kysuci o celý metr a pozorovateli se zdá, že celá krajina jsouc zaplavena se točí: tolik utváří se nových vírů a kroužení všude kam oko dohlédne,
burácejících tam, kde voda se přelévá přes cesty, strouhy a meze.
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L

aviny vyskytují se každoročně a někdy v mnohé dolině setkáme se ještě v červenci s neroztálým massivem sněhovým. Roku 1924 sjela s vrcholu Križné do Turecké doliny velká
lavina, která zničila v dědině Rybém několik chat, 19 lidských životů a více dobytka.
Na místo katastrofy přišlo se tehdy podívat 16 tisíc lidí.
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K
N

rajině u Ružomberoku vévodí tři mohutné hory: Žebrá, Mnich a Choč. Slováci udělali
z těchto názvů vtipnou hříčku: „Mnich, choč (pojď, choď,) žebrat!“

a horách bývají salaše, kde bačové vyrábějí sýr, oštěpky a parenice. Mléko se shromažďuje do putiny a srazí se zrosolovaným telecím žaludkem. Obsah se pak šatkou vybírá
a tlačí; pak se uhněte sýr, o váze asi ½ kg, dá do kádě se slanou vodou, po 24 hodinách se vytáhne
a pověsí ke stropu nad ohniště, kde se udí. Parenice se splétá z tenkých proužků jako vánočka
a viděli jsme takového chlapíka, který svlečen ji hnětl a o svá prsa opleskával. Náš průvodce
prý nikdy žinčici nepil, později jsme se dozvěděli, že bačové chovají selata, která napájí
z putin. Salaše bývají nízké, plné čoudu a vedra. V některých bývají nápisy. „Ohni sa, ak sa
neohneš, udreš sa.“ 25. října sejdou se na Kalvarii v Dětvě procesí a drží se tak zv. „oštěpková
ofěra“: pasáci z hor obětují v kostele tyto uzené sýry patronu pastýřů sv. Dimitrovi.

Z

a Strečnem, kde Váh se zúžil na pouhých 24 metrů, pověstné proudy a peřeje Margity,
jež neztratily ze svých hrůz ničeho ani dnes rozstřílením skály Besna. Básníky opěvané
a pověstmi opředené tyto proudy jsou za plné vody jedinečnými v naší republice. Prudký tok
řek znásobují tu ještě velmi prudké potoky z Malé Fatry. Řečiště prochází podobně jako v Nízkých Tatrách dlouhými a úzkými údolími, která byla přímo v massivech hor vyryta v ledové
době ledovci, dlouhými až pět km. Vytvořily tak hluboké skalní pánve, strmé stěny, že někde
vegetace se vůbec neudrží. Ve Vysokých Tatrách byly ovšem ledovce ještě delší, až 14-ti kilometrové. Geologie nás poučuje, že účinek ledovců byl by býval ještě větší, kdyby samotné složení

hor tomu nebránilo. Je zde totiž ohromné bohatství železné rudy. Cestou z Královy Lehoty
přes Vyšní Boču přecházíme po jednom takovém hřbetě, označovaném i v průvodcích za velmi
nebezpečný v době bouřky, neboť hrom sem přímo bije: tolik je tady značných ložisk magnetovce
a železné rudy, blesky přitahující.

N

ěkde již dávno zanikly a jinde opět vzkříšení očekávají staré doly na železo i měď.
Budoucnu prý plně náleží pohoří mezi Motyčkami a Donovaly, směrem k Štureckým serpentinám, zvlášť na hoře zvané Tkánová. Dole pod ní je malá dědina, zvaná Podtkánová, kterou
můžeme nalézti na starých jenerálních mapách označenu jako Potkánová, německy Rattendorf
a maďarsky Canalia, autoři mapy domnívali se, že potkani, myši byli zde příčinou jména.
Maďaři vůbec užívali ve své řeči na 300 slov převzatých u Slováků, ku př. seno = széna,
skriňa je szekrény, večera vacsora, oběd ebéd, hrable gereble, sused szomszéd a j.

N

ejkrásnější vodopád na Slovensku je Šutovský; cesta však k němu ať už jedeme ze Šutova
nebo od Revayovy chaty nebo odbočíme-li z hřebenové stezky je velmi únavná, poněvadž
vede řečistěm, které hory Žebrá a Stoh úzce svírají, takřka svisle místy sem spadajíce.
U Predajné, blíže železáren Podbrezovských nad hydroelektrárnou Jasenie obdivujeme 80 metrů
vysoký vodopád, zvaný jalový, neboť pouze každých deset minut dolů padá. Odtud není daleko
do Bystré pod Ďumbirem, kde objeveny nedávno veliké krápnikové jeskyně, předčící vše dosud
známé, a ponorné potoky. Pomýšlí se jedním takovým tunelem vésti na Ďumbir turistickou cestu.
Všude spousty minerálních vod a medokýšů, což je označení pro vodu velmi lahodnou k pití,
delšího uchování však nesnášející. Silnice, křížící Nižné Tatry z Podbrezové do Lehoty vede
údolím právě této Bystré a stoupá až do výše 1268 metrů; má mnoho nebezpečných serpentin
a vede kolem mnoha minerálních pramenů.
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K

dyž už jsme u
ska jsou tyto:
– 3. Ze Starých Hor
pres Krásnou Horku

silnic: silnice, neboli hradské, vedoucí nejkrásnějšími partiemi Sloven1. Z Popradu do Dobšiné. – 2. Ze Štubňanských Teplic na Báňskou Bystřici.
pres Šturec a Revúci do Rožmberka. – 4. Na trati Margecany ze Smolníka
do Rožňavy. – 5. Ze Smolníka přes Štos na Moldavu.

N
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a některých silnicích nalézají se vždy po 2 km dřevěné budky pro cestáře, aby se mohli
kde ukrýt za nepohody a pro nářadí. Slovensko vlastně je země jeskyň, min. vod, cikánů
a cestářů.

S

pecialitou Povážských hor a svahů Malé Fatry jsou prohlubně, soutěsky a romantické rokle
mezi příkrými stěnami; nechybí ani šluchty plné kamení. Tak jako má Šumava prastarou
Zlatou stezku (Saumarweg), má Slovensko prastarou cestu z údolí Váhu do údolí Oravy. V této
oblasti nížin dvou řek, Kysuci a Oravy, není vhodných silnic, komunikace zanedbána a jen
samotami posetá pro svou chudobu; turistu zde potkáte málokdy. Tyto romantické průrvy způsobil v prvních končinách Váh a částečně i tektonické zemětřesení, občas se tu vyskytující,
které uvolnilo a stále uvolňuje nové teplé a minerální prameny. Nejkrásnějšími zůstávají
soutěsky u Strečna a Starohradu, jakož i u Terchové, kde krásné skalní město a amfiteatr
předčí mohutností i nádherou naše Prachovské skály. – Krásné jsou vyhlášené Súlovské skály.

P

ro krajinu u Ružomberoku a Žiliny platí podnes pravidlo: V neobydlených a komunikací
nedotčených místech drž se raději vyšších poloh a užívej spíše blátivých chodníků vyšlapaných skotem než lesních stezek stejně neschůdných, udržovaných v nižších polohách namnoze
zvěří. Nejníže bývá neprostupná houšť, domov divjaků, vysoké zvěře a tu i tam medvěda. Vyjma
známých dolin, spojení s jinými kraji sprostředkujících. Tyto doliny jsou něčím tak krásným
a zajímavým, že v Čechách a na Moravě marně bychom něco podobného hledali. Na Vysoké Tatry
vrací se jedině vyslovený ctitel hor, výšek, rozhledů a horolezec; do Nízkých Tater a na Fatru
pak každý turista mající otevřené srdce ku krásám přírodním. Poněvadž bylo o nich jako

Anna Macková, Vchod do kostola v Španej doline,
1934, 400 × 355 mm, farebný drevoryt

o Vys. Tatrách již mnoho psáno a jsou
hodně známy, uvádím pouze jich jména
dle krásy jak za sebou následují:
Gaderská a Dedošovská, Blatnická
a Žarnovická, Necpalská a Lubochňanská. Dále zkrasovělá Prosiecká
dolina u Liptovského sv. Mikuláše
se silnými výtoky vod a neprozkoumanými jeskyněmi; zde jsou i četné rokle, vodopády a roste protěž.
Průvodce turistů marně vyzývají
k ochraně protěže, trhá se dále.
V prvních letech naší samostatnosti cvičilo několik oddílů vojenských na Križné a Ostredoku;
večer vrátilo se do Revúce asi padesát vojáků z Černého Kamene, každý
s kyticí protěže za čepicí. Velící důstojník vybral dva spolehlivé komandanty a vojáci museli
znovu na Černý Kamen zpátky, složit ozdobu z čepic tam, kde ji narvali. – Za nejromantičtější
a nejdivočejší svým rázem doliny uznávány jsou plným právem doliny ve Slovenském Ráji,
ku př. údolí Kyselu u Hrabušic, údolí Suché Bielé a j. Tyto Hrabušice měly by se vhodněji
nazývati Hrabošicemi. Loňského srpna vyšli jsme ze Spiešského Čtvrtoku po silnici, kterou přebíhala v houfech spousta hrabošů, majících kol příkopu nesčetné díry. Zdechlin jich nalezli
jsme tu kolem dvaceti. – Krásná je též Brestová dolina, s jeskyní známou do 200 metrů hloubky,
kterou protéká ponorný potok. Liptovské hole mají ostatně též mnoho jeskyň a ponorných potoků.
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Pověstné jsou též lázně Vyhně a Sklenné Teplice, s přirozenou parní jeskyni, kde je 42° Celsia;
voda prosakující ze stěn je však až 60° Celsia horká. V oblasti Turčanské a Zvolenské má kyselku
nebo medokýš téměř každá vesnice. Účinek minerálních vod na lidi, vegetaci i půdu je někdy velmi
zajímavý. V Baňské Bystřici je ku př. etablován zubní technik, vysazující zlaté zuby výhradně jen
cigánům; nikde jsem neviděl tolik zlata jako zde. Poněvadž je známo, kterak tyto vody kazí zuby,
pijí je tunajší lidé dutinou stébla. V krajině mezi Kralovany a Žilinou mají ornici nanesenou
na zkrystalisovaném takřka podkladě. Před časem proudily zde totiž podzemní vody a rozlévaly
se pod povrchem tak, že po svém zmizení podklad do vrstvy zvápenatěl neb sírou se proložil.
V Loretanské kapli v Tepličce nad Váhom mají proslulou mumii choti spiklence Veselényiho,
ve hradě Strečnu nalezenou a zvápenatělou podobným pochodem. Rovněž v Liptov. Sv. Janě, kde
opět v hrobce sirnými výpary z vod zkonservovaly se mrtvoly 300 let staré. Kolem vtoku
Oravy do Váhu zjišťuje se v zemi množství síry, pozůstatků to celých proudů sirných pramenů;
podnes ze strmé stěny hory Šípu na úbočí vyráží mnoho pramenů sirných vod. Na bažinaté louce
dole je jezírko, které mlaská: klokotá v něm sirná kyselka. Podobně kolem cesty dále u Rojkova, kde možno se v jezírku s kyselkou bohatou na kyselinu uhličitou koupati; nezamrzne
nikdy. V těchto končinách Slovenska je veliká úroda vod všeho možného složení, teploty
a chuti. Krajina je lázněmi takřka protkána: Korytnica, Lubochňa, Brezno a Liptovská Teplá.
Průměrně jsou vody teplé 13 až 18 Celsia.

N

ěkteré lázně, hodně vyhledávané, leží však v místech poměrně smutných a měšťáku nepříjemných, prostřed hlubokých lesů a v mlhavých údolích, jako ku př. Železno zde a Smerdžonka u polských hranic. Železniční trať z Kralovan do Popradu projíždí soutěskou tak hlubokou,
že prostřed léta objeví se tu slunce až v 10 hodin dopoledne a zmizí opět ve 4 odpoledne. Ještě
méně svítí slunce na Zrostenou Dolinu u Dobšiny vinoucí se hadovitě mezi příkrými stěnami.

Ex libris JUDr. Hugo Patsch, Matka s deťmi,
1929, 119 × 100 mm, farebný drevoryt

M

nohé prameny a vody jsou největším bohatstvím Slovenska. Pišťany s bahnem silně
radioaktivním, Sliač s prameny železitými
a Darkov s nejsilnějšími prameny jodovými na
kontitentu jsou světoznámy. Bahno v Bojnických
kúpelích pišťanskému co do své síly v ničem nezadá a kúpele v Čížu, kde jsou nejsilnější v Evropě prameny jodobromové, z hloubky 38 metrů
tryskající, vyrovnají se darkovským. U Sliače,
v Kováčové prýští z hloubky 500 metrů voda
41 ° Celsia teplá a odbíhá potokem 4 km dlouhým
do Hronu, stále jsouc teplá. Poněvadž kúpele
převzala nyní Národná banka, není dovoleno
v potoku se koupati a přestupníkům je šat na
břehu zanechaný zřízenci lázní zabavován.
Jsou však zde i lázně omlazující tak jako naše jachymovské, v Ružbachách. Herlánský geysir,
tryskající až do výše 40 metrů, měl ještě před šesti léty soka v geysiru v Nitře při Ipli
u Lučence (3/4 hod. od zastávky Filákova) který každých 30 vteřin tryskal do výše 30 metrů
minerální vodu 27 Celsia teplou. Za noci bylo slyšet hukot vody (v podzemí burácející i vyhazované do délky 12 km, tedy na tři hodiny). Pověrčivá obec, jakmile přestala se báti maďarské
své vrchnosti a poznala, že Čechůni nic jim neudělají, sváděla vodu rourou do řeky, aby prý
geysir obec neohrožoval; roku 1928 v srpnu, v den velkého zemětřesení v Bulharsku tryskání
vody samočině ustalo a od té doby geysir, z artézské studně 516 m hluboké vzešlý, je v nečinnosti. Poláci mají podobný geysir v Czavnici, kde na náměstí tryská zdroj slané vody. – Také
v Šarišské župě známo je okolo jednoho sta minerálních pramenů. Nejvíce se pije na Slovensku
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v městech voda Salvator, pramenící v bezvýznamných celkem sirných kúpelích Lipovce.
Nejnavštěvovanější studánkou je malý výtok
vod na Marianske hoře u Levoče. 2. července
o levočské pouti sejde se zde až 40 tisíc
poutníků o všech možných krojích a nářečích. Podobným velkým poutním místem jsou
Staré Hory u B. Bystřice. Nejstarší dřevěný
kostelík je v Leštinách u Vyš. Kubína a nejstarší zvon, 700 let starý, je v Hajnikách
u Sliače. V Hronseku pak mají evangelíci
starý dřevěný kostel, tak zv. stavba štábková,
s hřebíky a klíny dřevěnými.
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T

Ex libris Dr. Jaromír Malý, Motívy z Máchovho Mája,
1936, 182 × 121 mm, farebný drevoryt

uristu ovšem zajímají více pozoruhodné nádrže, z nichž miner. vody vyvírají.
Zajímavé jsou přirozené krátery jako v Gánov
cích, kde železito-sirná kyselka během tisíciletí nanesla jako lávu kopcovité zřídlo.
Veliké, kráterové nádrže mají též Ružbachy.
Nejlahodnější medokýš je v Kyslé vodě u Moš
těnic. Zajímavá je též Špania Dolina, kde
všechny vody obsahují rozpuštěnou skalici
měděnou. Železo do ní ponořené obaluje se
měděnkou. Všechna smetiště a rumoviště okolní
toť jeden grünšpán, jedna šedomodrá zeleň.

V

oda však utvořila na Slovensku ještě jiné, cennější zázraky. U Prešova, v sopečných horninách pyroxenu a andesitu teplé prameny působily na kyselé horniny a usadily beztvarý
mléčný opál, někdy též i barevný. Ročně dobývalo se ho až 20 tisíc karátů. R. 1870 nalezen byl
obrovský opál 600 gr. vážící a oceněn 700 tisíci holandskými zlatými. Je uložen ve vídeňském museu.

N

ejvětší meteor na Slovensku mají v Lazonech u Kláštera pod Znievem v domě Stekláčově
a váží 180 kg. – Spadl před sto léty do blízkého lesa a nalezen byl učitelem Ulrychem.
V Klášteře pod Znievem působili v 18. století jezuiti, kteří připravovali zde léky a naučili
tomuto umění lid z okolních vesnic, který pak vydával se s nimi do celého světa. Odtud pocházeli všichni olejkáři a šefráníci (že vážili koření jako šafrán), kteří spolu s dráteníky od
Trenčína a Nitry a se zedníky z obcí pod Klakem šířili po světě vědomí o Slovácích.
Je zajímavo, že nekteří z těchto olejkářů v cizině a hlavně v Rusku zbohatli a stali se
zakladateli velkých obchodních domů světového jména.

C

igáni tvoří významnou kapitolu slovenského života a spolu se židy určují namnoze ráz
zdejších měst a vesnic. Nejvíce jsou shromážděni v Košickém Táboře, kde mají celou městskou čtvrt, kterou ale rozvoj města stále oklešťuje, takže charakter její pomalu jako v Prešově
mizí. Nejzajímavější je cigánská osádka v Bardějově, kde na ulici se spí i vaří, když rodinám
domky nestačí.

K
T

ošice tvoří vlastně již první mezník byzantské; východní kultury, jež je zejména
v okolí místy už silnější než západní vlivy římské.

ypy židu na Slovensku, hlavně při polských hranicích shledávám o mnoho význačnějšími než jak je předvádí film Maryjka-nevěrnice z Podkarp. Rusi. Židé vlastně jsou
pro některé kraje nezbytnými tvory, asi jako štika mezi línými kapry v rybníce. Nebýt
jich, sežrala by pověra a klerus Slováka sama, takto aspoň – popálen dvěma ohni – Slovák
občas nabývá vědomí o své bezmocnosti a vzchopí se k činu, byť jím bylo jen rozmnožení řad
uvědomělých třídně robotníků. Značný kulturní vliv na Slováka měla v míru Amerika a ač zní
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Ex libris Marie Fričová, Rozprávka,
1927, 100 × 100 mm, farebný drevoryt

to paradoxně: i válka. Obě udělaly z něho
jiného člověka, pokrokovějšího a i lepšího,
jakýsi vzor pro méně šťastné, za pecí zůstavší
rodáky, líné, pověrečné a netečné vůči obci
a státu. Jako zvláštnost uvádím zde město bez
nezaměstnaných, jímž jsou dle zpráv novin
Spišské Vlachy, které pro všechny nezaměstnané z města a okolí opatřilo práci v obecních lesích a na pile. – Kysucké Nové Město
má nejvíce Amerikánů a lidí, kteří poznali
téměř celý svět; v okolí jsou vesnice, kde
zaslechnete hovor anglický i španělský.
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V

raťme se však ještě k další velké pozoruhodnosti Slovenska, jíž jsou: jeskyně. Jeskyně
takového druhu, že některým vyrovnati se mohou jedině ty nejproslavenější na světě,
jako mamutí v Kentucky ve Spoj. státech, která je 402 km doluhá, Postojenská a jiné. Jeskynní
bludiště hosúsovské, s velmi rozsáhlou a překrásnou krápníkovou jeskyní Domicí, a Bradelskou
jejíž druhá polovina již v Uhrách se nachází, ledová jeskyně Dobšinská a Demänovská předčí
všechno, co Moravský kras poskytnouti může.

L

edová jeskyně Dobšinská u Rožňavy, kde blízko též nalézá se nejmalebnější zámek Slovenska Krásná Horka, má 20 metrů silnou plochu ledu, 135 tisíc km² velikou ve váze 1 milionu
centu. V těchto končinách u Silice nacházíme dno zemské tak porovaté jako houba. Jsou zde
jeskyně a jezera až 20 m hluboké, z nichž některá povstala před několika desítkami let téměř
náhle. Kilometr od státních hranic v údolí na Koňské Hlavě nalézá se pramen, který každodenně zvýší mezi 11. a 12. hodinou hladinu svou o metr, ve velmi malebném okolí Hosúsova,
Kováčové a obce Lúčky je spousta propadlin a jeskyň s názvy většinou k čertu se vztahujícími.

Odtud táhnou se doly arsenové, magnesitové a sirné až daleko k Revúci a k Muráňské hoře,
v Evropě ojedinělé svým tvarem a pověstnou plošinou plnou trávy: poněvádž stěny její jsou
strmé, vytahují pastýři ovce nahoru po provaze.

J

eskyně ve vých. Krasu jsou více bezvodé, třeba mají ponorné toky, zvané „šmody“ a neprozkoumané bohatství. Doliny Zadielská, Hačava u Turni a jeskyně Jasovské, z nichž
Takaczova má 8 pater, 22 síní, 6 km chodeb a periodický potok; tamtéž pláň miglická chová
v sobě vodní toky o dvou patrech. Závrty u Jasova mají až 250 metrů v průměru a 40 metrů
hloubky. Pod náhorní planinou je vyvěračka, z níž na jaře vychází vodopád 9 metrů vysoký.

U
B

Haligovců ve Spišské oblasti je pověstná Aksamitka, kde možno z bílé kaše stěny pokrývající vytlačiti tak zv. kamenné mléko.

aradla či Aggteleki jsou nejrozsáhlejším komplexem jeskyň, ponorů a závrtů. Prohlídka
jeskyň trvá 6 až 8 hodin, dříve dokud nenalezena cesta přímější, trvala 16 hodin. Na dně
jedné jeskyně je 30 mostů a stalagmit 25 m vysoký, v průměru 8 metrů. Z největší jeskyně
známo dosud 8 km cest.

N

a Plešivecké hoře mají velkou přírodní cisternu k napájení dobytka a blízko je pověstná
propast Zvonica či Czengölyuk nebo též Gombaszög, do níž když vrhneme kámen, který
dopadne na dno až za 11 vteřin, ozývá se po dobu pádu hvízdavý zvuk, zvonění podobný. Roku 1921
vojenská výprava dosáhla dna v hloubce 142 metrů, odtud ještě dále rozbíhá se plno neprozkoumaných krápníkových jeskyň.

P

řekrásné jsou též jeskyně u Silice, ku př. Lednica, hluboká skalní rokle se dnem naplněným ledem. Ledový vodopád 12 metrů vysoký a ledové rampouchy visící ze stropu s hrůznou
romantikou propasti působí nezapomenutelným dojmem. Denní světlo svítí až na dno, sestup je
nebezpečný.
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ajímavé jsou též jeskyně Tufňanské, dále: u Plaveckého Sv. Mikuláše až 30 metrů vysoké,
z nichž dvě, tak zv. Monrepo byly zasypány, k pozdějšímu prozkoumání. Žarnovická
vyvěrá při Bílém Potoku se skalními sceneriemi, u Opatové nad Váhom, rovněž ve vápenci.
V oblastech řeky Šťavnice přítoky potoků Ludarova a Bystrého jenž propadá se několika ponory
do neznámého bludiště a vyvírá v údolí Hlbokém; neznámý tok je 23 km dlouhý. Jeskyně
Stanišovská a záhadná v horském hřbetu Ohniště. Mezi železn. zastávkou Okoličná a Potureň je
viděti na hoře Ohništi ve skále Sokolové obrovské okno a tam je propast tak hluboká, že dvě
moravské Macochy by obsáhla. Dosud není plně prozkoumána a vchod k ní uzavřen. Též v Kostolanech
u Pišťan, kde řečiště Váhu je kilometr široké s mnoha rameny, ostrovy a jezery je mnoho jeskyň
neprozkoumaných.

N

ejvětší ponornou řekou východního Slovenska byla nepojmenovaná a zmizevší již řeka
proti železniční zastávce Hornádu, po níž zachovalo se nám v ostré vápencové skále
10 jeskyní, z nichž dvě velmi veliké nasvědčují, že byl zde výtokový horizont. Do Hornádského
průlomu lze vniknouti jen na voru a je to namáhavá plavba. Proud vybíjí zde jeskyni, voda
stává se hlubší a tvoří četné zákruty, ve druhém zákrutu je věčný déšť. V tomto Hornádském
údolí jsou vápencové hory velmi nápadné svým pyramidovým tvarem. Naše české Středohoří
se svými horami kuželovitých tvarů není ničím proti horské skupině Minčolu, širokého beskydského hřbetu, který, jedeme-li z konečné stanice Orlové na polských hranicích k Prešovu,
vypadá jako pohoří na měsíci. Hory tisíc metrů vysoké klínovitě se zaostřují a rozčleněny
jsou hlubokými kotlinami. V dědinách této oblasti spatřujeme vrata kostelů a starých budov
udělána z křesaného kamene. Ve zdejší půdě dařilo se dobře tisům: v Hervartovici je celý kostelík ze 16. století postaven z tisu, i lavice. Takovou lavici pro tři lidi neuzvedne ani šest osob.

H

orou krásného tvaru kužele je Hradisko (Várhegy) za Herlany, řetěz sopečných hor táhne se
od Dunaje až ke Košicím. Vrcholy jsou kuželovité, se stopami dávno vyhaslých jícnů
s postraními otvory, kudy stříkala láva a v nichž do nedávna hledala se pohanská pohřebiště.
Směrem k Tisovci střídají se jeskyně s opuštěnými doly železnými, plné vody, která na hoře
Hajnáš udělala z jeskyně hotovou vodní nádržku, vydávající vodu dolu do hlubokých, děsivých roklí. – 5 hodin cesty odtud u obce Drienčany, kde svedena byla bitva mezi Hunyádem
a husity, využito bylo tehdy podobných nádrží. Od nichž až dolů k potoku zavedli Uhři hráze
– k zatopení husitských táborů. – Trachyt a andesit, z něhož tyto hory se skládají, rodí
nejlepší slovenská vína, z nichž nejznámější, tokajské, rodí se na tomto horském oblouku již
v Uhrách. – A ještě jedna zajímavost, kterou možno v naší republice jen na Slovensku spatřit,
a sice bojiště ze světové války. Návštěvu jich možno spojit s návštěvou proslulých Pěnin na
Dunajci a plavbou po té řece mezi divokými skalami, dvě hodiny trvající. Tyto pozůstatky
bojišť, se zachovalými zákopy, pozorovatelny na ostřílených prastarých stromech a celá pole
se zbytky plechových konserv a spoustou zrezivělých kusů dělových nábojů možno shlédnouti
v celém kraji od Zborova a Ladomírové až k průsmyku Dukelskému a Užockému.

K

aždému, i středně vzdělanému člověku (který zavítal na Slovensko jen jako pouhý turista
za účelem shlédnutí nejvýznačnějších krás krajiných nebo historických) po několikeré
návštěvě počne bíti v oči mnoho rozdílů a zvláštností při srovnání s českou zemí. Každoročně
objevuje poutník Slovenskem něco nového a zvláštního, s čím se u nás neshledá z toho důvodu,
že takzvaný pokrok aneb mocnější vliv západu, t. j. kultury římské značně již zcivilizoval.
V mnohém případu Čech na Slovensku buď zoufá nad nedostatky domnělé kultury aneb lituje,
že v tom či onom není tomu u nás tak jako dosud na Slovensku.
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J

iž pokud mluvy se u nás týče, panuje vzdor různým dialektům a nářečím v Čechách více
sjednocení a celistvosti než na Slovensku, kde téměř každá župa má své určité zvláštnosti
jazykové, výrazy neužívané a neznámé v župě sousední, Slováci ovšem přišli ve styk s více
pronárody nežli my Češi. Zato někde hovoří tak pěkně čistě a spisovně jak nikde u nás.
Přízvuk býva pathetický a určitý. Divně zní proti chodskému: odkud jdete „z káde idete“, nebo:
já vykonala, i to možno.

M

nohé výrazy nám nemravné jsou na Slovensku běžné a nevinné: „počuj, ako sa ti vrecko
na chrbatu mrdá“. Bílé plátno zve se taký prt, prtlina a na cestě do Smerdžovky možno
čísti na jednom obrazu křížové cesty: Svätá Veronika podáva P. J. prt.

Z

a to není Slovákům pěkným slovem prkno a nahradili je deskou, doskou; slovo puška pak
Čech v hovoru s ženičkou vůbec neužívej. A přec divili jsme se v Prešově v jednom obchodu
zbraněmi, že tu aj puškovi prach možno obdržeti nikoli ručnicový. V Prešově shledáme se s mnohými Sz...czi, ovšem jen dle jména. Na Slovensku nacházíme vůbec mnoho komických jmen, jako
Kakáč, Jáno Čura ve Smilnu a Jáno Pinďour, Kannengiesser a Fáni Blasenstein, ..... pre mlaďuchy
ve Zborově. Vůbec mnoho věcí má na jihu Slovenska jiný název než na severu, v některých
župách psa ani kočku neznají, zato ale bundáše a mačku.
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Rok 1928, 1927, 150 × 100 mm, kombinácia techník

Vlastní epitaf:
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Zde leží J. Váchal pod drnem.
Devět znal řemesel úhrnem.
Knihař a malíř. Také psal.
(Však ducha doby prozaspal.
Hubené proto míval střevo…)
Nejraději zpracovával dřevo
a že ryl také do lidí
dnes obdiv světa nesklidí.
Šťoural se v magii a katolické víře,
pohrdal vlastí a miloval zvíře.
Vždy rituálem smířil Satanáše,
Kněžím když sloužil, (ctil též Koniáše!)
jim ke cti maloval a leptal.
Co nevěděl, to nevybreptal.
Extremní mystik, čisté prvky ruše,
byl blázen, chlípník a zas mrskač duše.
Nadšený milovník šwabachových tisků
tůze rád kouřil; dýmku nedal z pysků.
Proti proudu ploval k nezvyklému cíli
morálně jsa posléz mezi lidmi shnilý.
Však choroby své velmi lehce nesl,
pod první státní podporou on ve hrob klesl,
kde červi na něm primitiv svůj ryjí
a čerti ohněm duši v pekle myjí!
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František Drtikol – portrét Josefa Váchala, 1913 © UPM Praha

Josef Váchal
Pokušenie Sv. Antonína, 1912, 215 × 210 mm, farebný drevoryt

