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JULIUS SINGER: Star˘ Ïidovsk˘ hfibitov v Praze, akvarel, 1909, fotografie za sbírek Îidovského muzea v Praze. 
(K ãlánku A. PA¤ÍKA Neznámý Julius Singer, str. 11)
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Sbûratelská ãinnost prodûlává v lidsk˘ch dûjinách zají-
mavé promûny. Nejinak tomu bylo s drobn˘mi lísteãky,
na nichÏ se objevilo pro nelatináfie podivné zaklínadlo
„ex libris“ a jméno majitele. Zatímco v samém poãátku
si vlepovali tyto grafické lístky ãi kresby do knih bohatí
majitelé z obavy o osud knihy, roz‰ífiily se pozdûji do v‰ech
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zámeck˘ch biblioték ãi v˘znamn˘ch vefiejn˘ch kniho-
ven, aby se staly koncem devatenáctého století oblíbe-
n˘m sbûratelsk˘m artiklem. Dnes jsou lepeny do knih
jen v˘jimeãnû. Drobná grafika s uveden˘m textem
a jménem vlastníka je objednávána sbûrateli od dobr˘ch
i ‰patn˘ch tvÛrcÛ a intenzivnû mûnûna po‰tou, na sjez-
dech sbûratelÛ ãi jin˘ch shromáÏdûních v âechách, Nû-
mecku, Belgii i v âínû... Pokud zahyne kniha, nahradí
ji internet nebo jin˘ technick˘ vynález, pak exlibris ne-
zahyne, sbûratelé se postarají!

Proã ten dlouh˘ úvod, kdyÏ chci hodnotit grafické dí-
lo akademické malífiky a grafiãky HANY âÁPOVÉ, jejíÏ
tvorba se stala v souãasné dobû mezi sbûrateli velice vy-
hledávanou a oblíbenou pro svou vysokou umûleckou
hodnotu, technické zpracování i obsahovou bohatost?
Pfiednû proto, Ïe její rozsáhlá kolekce tohoto Ïánru jas-
nû dokazuje, Ïe poslání kniÏní znaãky zmûnilo v˘znam
a stává se více ilustrací ãi dokumentem charakterizují-
cím zájmy, libÛstky a jiné aktivity objednatele neÏ gra-
fick˘m lístkem, kter˘ bude vlepen do knihy. Dále pro-
to, Ïe autorka jasnû dokazuje, Ïe kaÏdé exlibris, které
zpracuje, se stává nedílnou souãástí její tvorby, nesmí
b˘t ménû hodnotné, musí mít stejnû vysokou umûlec-

Od dramatu 
ke komedii

Grafická tvorba Hany Čápové

kou kvalitu, musí uspokojit budoucího majitele i sbûra-
tele, kter˘ bude listy mûnit.

Kde mÛÏeme hledat umûlecké zaãátky tvorby HANY

âÁPOVÉ? VraÈme se na konec padesát˘ch let (narodila se
24. 4. 1956 v Praze), kdy zaãala na ÎiÏkovû chodit do
‰kolky. ProtoÏe byla dítû, které nezlobilo pouze mezi
kníÏkami a pastelkami, nechávali ji, ve ‰kolce i doma,
kreslit. Doma bylo velké mnoÏství knih, z nichÏ jí ãetli
rodiãe i babiãka. Hana doplÀovala a upravovala ilustra-
ce a dokreslovala své kresbiãky na bílá místa v knihách.
Tak upravila pohádkové a obrázkové knihy, romány 
i ver‰e (je‰tû je má uloÏené v knihovnû). Dal‰í kresby z té
doby se vyhodily, jak uÏ to tak b˘vá, k zajímav˘m kuri-
ozitám z tohoto „ranného období“ patfií kresba potápû-
ãe, kterou nalezla pfii studiu na V·UP v jedné odborné
knize, ov‰em pod jménem nûjakého cizího chlapeãka.
V pûti letech se stûhovala s rodiãi ze ÎiÏkova do starého
Bfievnova. Ve speciální ‰kole s celodenní péãí byly od-
polední hodiny vûnovány rozvíjení dûtské osobnosti.
KrouÏky kreslení, modelování, keramiky, recitace a ci-
zích jazykÛ nebo krouÏky sportovní. ·tûstím pro dûti by-
la v té dobû uãitelka „na odpoledne“, která díky zamûst-
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chováním, oblékáním a dokonce si pokresluje i papíro-
vé obaly knih a atlasÛ nevhodn˘mi postavami, a kazí tak
spoluÏáky. Po nepfiijetí na Hollarku zaãala nav‰tûvovat
veãerní akt a po pÛl roce jí bylo umoÏnûno pfiejít z gym-
názia na denní studium na v˘tvarné ‰kole. ¤editelem
v té dobû byl profesor VONDRÁâEK, kter˘ to risknul.
HANA âÁPOVÁ mûla pojednou pocit, Ïe je mezi sv˘mi
lidmi, Ïivot byl radostnûj‰í a krásnûj‰í. Ostatnû, od tfii-
nácti let chodila do „lidu‰ky“ na ÎiÏkov, kde vyuãovali
malífii, ktefií se nûjak museli uÏivit, ale své svûfience chtû-
li opravdu nûco nauãit. Na Hollarce se profesofii snaÏili
o to samé, nûkdy pfies mírnou tupost postpubertálních
ÏákÛ, mírnû ovlivnûn˘ch „obûdem“ v nedaleké hospodû.
Studenti se uãili grafick˘m technikám, písmu, fotogra-
fii, modelování, realizovali návrhy na plakáty, poutaãe
i obalovou techniku. V roce 1975 po maturitû a ukon-
ãení ‰koly si podala pfiihlá‰ku na V·UP v Praze, kde
chtûla studovat odûvní v˘tvarnictví a vytváfiet divadelní
kost˘my (Ïel, bylo nutno mít dva roky praxe), nebo ar-
chitekturu, nejradûji scénické v˘tvarnictví (opût Ïel –
neoblíbené pfiedmûty matematika a geometrie). Pfiihlá‰-
ku tedy podala na plakát k profesoru EVÎENU WEIDLI-
CHOVI, av‰ak pro velk˘ zájem nebyla pfiijata. „Pfiijìte
znovu za rok, napoprvé nikoho neberu,“ oznámil profe-
sor, a tak zaãala hledat zamûstnání: Reklama âedok, no-
v˘ pokus k profesoru Weidlichovi, znovu mnoho zá-
jemcÛ a doporuãení: „Zkuste to s ilustrací!“ 

V roce 1977 tedy HANA âÁPOVÁ podala pfiihlá‰ku na
katedru ilustrace, kde v roce 1976 skonãil profesor ZDE-
NùK SKLENÁ¤ a vedení pfievzal profesor JI¤Í MIKULA. By-
la pfiijata a mohla zaãít intenzivnû studovat a pracovat.
UÏ v prvním roãníku po seznámení se s grafick˘mi díl-
nami vycítila, Ïe tam najde klid pro svou tvorbu a záro-
veÀ vyzkou‰í své schopnosti pfievádût kresbu – dÛklad-
nû promy‰lenou kresbu – na kovovou desku, aniÏ by
utrpûla na kvalitû. Práce s kovovou deskou ji baví a tak
vznikají první grafické listy a poté dal‰í a dal‰í. Studen-

nání svého muÏe procestovala kus svûta a snaÏila se
v nich vzbudit zájem nejen o historii a váÏnou hudbu,
ale i o ãetbu a divadlo. Ostatnû k tomu vedli rodiãe Ha-
nu od maliãka a vzpomínky na tu dobu jsou krásné, byÈ
mlhavé. Z Bfievnova bylo kousek na Hradãany, a tak dûti
poznávaly PraÏsk˘ hrad s jeho sály a katedrálou, vidûly
korunovaãní klenoty i nádherné zahrady, tûch bylo ko-
lem Bfievnovského klá‰tera nûkolik, prolezly Národní
divadlo od sklepÛ aÏ po stfiechu a nav‰tûvovaly ho i jako
diváci, na Karl‰tejnû si mohly sáhnout na úÏasné ãeské
polodrahokamy a prohlédnout si v klidu malby Mistra
Theodorika. Tolik nov˘ch dojmÛ, záÏitkÛ a zku‰eností,
ale hlavnû to byla léta dûtská, a proto ‰Èastná.

V té dobû si uÏ Hana psala pohádky, povídky, detek-
tivky a volná pokraãování mayovek, které pochopitelnû
také ilustrovala, ãasto ve ‰kole pod lavicí, coÏ ne vÏdy
konãilo pfii vyuãování úspûchem. A hlavnû ãetla stohy
knih a prázdniny trávila u druhé babiãky a dûdeãka na
venkovû. V roce 1968 se nûjak v‰ecko zvrtlo a pfiibyly
problémy. RÛzné a rÛznû a na dlouho...

Pak, 24. dubna, v den sv˘ch ãtrnáct˘ch narozenin, se-
dûla se dvûma spoluÏáky na starém akátu v Bfievnovû,
kdyÏ kolem pro‰la její maminka a s velkou radostí jí
oznámila, Ïe se budou stûhovat na Prosek. Byly to ne-
‰Èastné narozeniny. Ten, kdo nûco podobného zaÏil, po-
chopí. Nové, nezabydlené sídli‰tû vystfiídalo Bfievnov
s dÛvûrnû znám˘m prostfiedím a kamarády, a znamena-
lo souãasnû i dlouhé dojíÏdûní do ‰koly a ze ‰koly pfies
celou Prahu, tfii pfiestupování z autobusu na tramvaj a tfii
hodiny v dopravních prostfiedcích dennû. 

Nûjak se v‰e pokazilo... Pfiijímaãky na Stfiední v˘tvar-
nou ‰kolu Václava Hollara. Samotné zkou‰ky dopadly
dobfie, nadûje, ãekání a z dÛvodÛ... nebyla pfiijata. Co
dál? Nevzdává se, hlásí se na gymnázium, opût záporná
odpovûì, pí‰e si sama odvolání a je pfiijata. Ve ‰kole se
necítí dobfie, nesmyslné provokace, Ïádost, aby rodiãe
zakroãili, neboÈ dcera propaguje „západní kulturu“ sv˘m

Sv. Mikulá‰ I. Paridovo jablko Trojsk˘ kÛÀ Snûní pod ‰apitó
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ti docela usilovnû pracovali, dopoledne akt v ateliéru,
zadané úkoly jako ilustrace a vûdecká kresba, po‰tovní
známky a plakáty. Grafika byla víceménû navíc. Profesor
Mikula byl mírnû tolerantní ve sv˘ch korekturách, asi-
stent P. MAJOR mírnû ironick˘, zato vy‰‰í roãníky, Ïáci
SKLENÁ¤E a ANDERLEHO, nijak kritikou ne‰etfiili. Bû-
hem studia na V·UP vytvofiila Hana docela hezkou fia-
du grafick˘ch listÛ.

V pátém roãníku realizuje a chystá nejprve barevné
a následnû (nemûla z ilustrací dobr˘ pocit) i jednoba-
revné ãtyfistránkové ilustrace k Malapartov˘m knihám
„Kaput“ a „KÛÏe“. Cítila, Ïe zvolená literární pfiedloha je
jejímu intelektu nejen blízká, ale stává se v˘zvou, pro-
vokací, neboÈ s tím, co doposud vytvofiila, rozhodnû ne-
byla spokojená. Proto se rozhodla tuto nároãnou práci
realizovat v ‰estém roãníku jako diplomovou práci. Mûl
vzniknout (a vznikl) cyklus deseti velk˘ch kreseb inspi-
rovan˘ch filozofick˘m obsahem nev‰edních textÛ. Pod-
le nich mûly b˘t vytvofieny velké grafické listy. Profesor
Mikula sice pro ni vybral knihu V. Neffa „Královny ne-
mají nohy“, ale se zmûnou souhlasil. O to vût‰í byl ‰ok
v polovinû roku pfii pfiedkládání rozpracovan˘ch státnic.
Byly hotové kresby a dvû grafiky, ale komise rozhodla, Ïe
takhle tedy ne! V ateliéru ilustrace se budou dûlat ilus-
trace! A tak Hana v ‰íleném tempu udûlala asi tfiicet jed-
nostránkov˘ch a dvoustránkov˘ch (úvody ãástí knih
s vkomponovan˘m písmem) ilustrací, pfiedsádky, titulní
listy, nûkolik návrhÛ pfiebalÛ s písmem, návrhy desek,
stránky vyti‰tûné na ukázku s textem a dvû makety obou
knih. Pak v‰e svázala do raneãku a odnesla k oponentovi,
malífii, kter˘ v té dobû dûlal v˘tvarného redaktora v âs.
spisovateli. KdyÏ si za pár dnÛ pfii‰la vyslechnout jeho
pfiipomínky, fiekl pouze „nechte se pfiekvapit“. UÏ toto
bylo pfiekvapení témûfi jako z kafkovské povídky, a ne-
bylo poslední. Dal‰í pfiekvapení následovalo pfied komi-
sí pfii obhajobû diplomové práce. Oponent Hanû po-
pfiál, aby uÏ nikdy nemusela nic tak hrozného dûlat.

Îádné dal‰í vyjádfiení od komise, pouze tfii pedagogové
(jeden z nich aÏ venku na chodbû) posléze protrhli ticho
nûkolika slovy v rámci hodnocení pfiedloÏené práce.
Nicménû poté po nûkolika dnech bylo rozhodnuto tuto
diplomovou práci ohodnotit v rámci vysok˘ch ‰kol, Ïel
zase „nûkde“ se rozhodlo, Ïe letos se cena pro studeny
udûlovat nebude. Teprve za ãtyfii roky byla Hanû tato ce-
na pfiedána s pfiihlédnutím i k jiné v˘tvarné práci. Na
men‰ích spoleãn˘ch v˘stavách zmizelo pár mal˘ch ilus-
trací, v roce 1985 na pfiehlídce ãs. umûní byly „omylem“
prodány tfii velké kresby i pfies v˘razné oznaãení „nepro-
dejné“! Proto autorka vystavila nûkolik kreseb uÏ pouze
na své první samostatné v˘stavû u pana MAJVALDA ve
Vodiãkovû ulici v Galerii âs. spisovatele, kterou uvedla
PHDR. SIMEONA HO·KOVÁ. Naposledy, aby z práce ne-
zÛstalo jen torzo. Absolutoriem ‰koly v roce 1983 kon-
ãí první etapa Ïivota HANY âÁPOVÉ a zaãíná Ïivot aka-
demické malífiky a grafiãky na volné noze.

Ten, kdo nezkusil „volnou nohu“, neumí si pfiedsta-
vit Ïivot vût‰iny umûlcÛ – aÈ uÏ jsou to spisovatelé, hu-
debníci ãi malífii – grafici. Mají volnost, nemusejí ráno
vstávat na ‰estou, ale nejsou mûsíãní zálohy ani vyúãto-
vání mzdy. SnaÏ se, „voln˘“ ãlovûãe! HANA âÁPOVÁ se
usídlila v tísniv˘ch prostorách sídli‰tního bytu u rodiãÛ
a ilustruje, kreslí a pfiipravuje dal‰í volné grafické listy.
Realizuje ilustrace pro Mladou frontu, Na‰e vojsko, 
Práci, Orbis a âs. spisovatel, napfi. knihy: Irwing Shaw
„Chléb na vodách“, James Jones „...aÏ navûky“, 
F. S. Fitzgerald „Pfiíbûhy Pata Hobbyho“, I. Erenburg
„Pád PafiíÏe“, L. Aragon „PoníÏení a sláva Francie“ aj.
Ilustruje také nûkolik básnick˘ch sbírek. Lyra Pragensis
zadává první bibliofilskou kníÏku: W Shakespeare „So-
nety“, pozdûji zpracovala grafick˘ list, kter˘ byl oslavou
francouzského sochafie Rodina. Následují grafické lístky
k „ApokryfÛm“ Karla âapka a dal‰í pfiíleÏitostné listy.
Vedle kreseb pro kniÏní nakladatelství ilustruje povídky

Pan s flétnou AlÏbûta „Sisi“ Cech malífisk˘
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v ãasopisech pro Orbis, âeskoslovensk˘ spisovatel a rea-
lizuje první sérii po‰tovních známek s námûtem „Sovy“.

Koneãnû v roce 1985 získala ateliér ve star˘ch Vyso-
ãanch a s nad‰ením se pou‰tí do úprav dvou místností,
z jejichÏ oken se díváme tûsnû nad chodník. Nevadí,
jsou prostory, tady bude satin˘rka, pracovní stÛl, skfiínû
na grafiku. StÛl, Ïidle a mÛÏe se zaãít pracovat. Znovu
dochází do grafick˘ch dílen na V·UP, kde kraluje VLA-
DIMÍR BUJÁREK, a na zinkov˘ch deskách se objevují prv-
ní kresby, které po vyleptání v kyselinû nab˘vají reál-
n˘ch tvarÛ. Brzy v‰ak pfiechází na mûì. Mûdûná deska
je pfiece jen u‰lechtilej‰í a leptání v chloridu Ïelezitém
„pfiíjemnûj‰í“.

Zaãíná tvofiit volnou grafiku a uvûdomuje si, Ïe velká
plocha jí umoÏÀuje naplno uplatnit citlivou fantazii, ro-
zehrát hru, divadelní pfiedstavení aÏ do krajnosti, a ra-
dovat se z dobrodruÏství, které se postupnû na deskách
objevuje. Má radost, námûty jsou pestré a volná tvorba
je od sam˘ch poãátkÛ sugestivní, zajímavá, promy‰lená
do v‰ech detailÛ a pfiednû: dokonale graficky zpracova-
ná.

Pro HANU âÁPOVOU se volná grafika stává domi-
nantní; ilustrace je vÏdy omezována literárním námû-
tem, musí respektovat text a formát, musí se podfiídit
poÏadavkÛm nakladatele, redaktora a také je ãasovû 
limitována. Oproti tomu volná deska nabízí velkou
moÏnost uplatnit nápady rodící se v mysli autora, kter˘
chodí s otevfien˘ma oãima (a HANA âÁPOVÁ má velice
citlivé, chytré oãi, i kdyÏ nûkdy v nich vyãteme smutek),

a sleduje pozornû svût kolem sebe. Snad právû proto re-
alizuje i kresby, vût‰inou veliké kresby, na nichÏ zachy-
cuje dojmy i nápady z putování krajinami Ïivota.

Dfiíve neÏ se pokusíme hodnotit ucelenû grafické dí-
lo se speciálním zamûfiením na drobnou tvorbu, v nichÏ
exlibris hrají prim, pfiipomeÀme, Ïe HANù âÁPOVÉ se
v roce 1993 narodil syn DOMINIK, a tím dochází k zá-
sadnímu pfiehodnocení Ïivotních hodnot. Práce v atelié-
ru je v podstatû nereálná, stûhuje se do proseckého bytu,
z nûhoÏ se rodiãe odstûhovali na venkov, a stává se ma-
minkou se v‰ím, co k této bájeãné roli patfií. Místo no-
voroãenek posílá obtisk dûtské dlanû, jindy jen koláÏ ze
star˘ch grafik a k tomu polibek, kreslí kdyÏ mÛÏe,
chystá destiãky, ve voln˘ch chvílích v ateliéru pfiipravu-
je hrubé práce a leptá, natiskuje a krade ãas synovi, aby
mohla splnit alespoÀ nûkteré zakázky; Ïít se musí
a zboÏné pfiání komunistÛ „kaÏdému podle jeho potfieb“
se nikdy nenaplnilo.

K plnému v˘tvarnému Ïivotu se vrací v dobû, kdy
Dominik chodí do ‰koly, ale ãasu stále není mnoho: rá-
no vypravit ãlovíãka do ‰koly, obûd, zájmy, uãení a tepr-
ve v posledních letech se zcela vûnuje umûlecké tvorbû.
Kresba – obraz – záfiící jásav˘mi barvami, volná grafika,
po‰tovní známky s obálkami prvního dne a razítky (po-
slední byly s námûtem Spejbla a Hurvínka) a drobná
uÏitková grafika, k níÏ exlibris patfií. Ilustrace? Pov‰iml
si laskav˘ ãtenáfi, jak vypadají dne‰ní knihy? Jaké jsou
ilustrace v dûtsk˘ch knihách, které kdysi patfiily k nej-
krásnûj‰ím, nejzajímavûjsím a nejhodnotnûj‰ím na svû-
tû? Nejsou, pfiebírá se ãasto cizí brak a ãesk˘ umûlec –
ilustrátor – o práci skoro nezavadí, a kdyÏ, tak vût‰inou
za hor‰í honoráfi neÏ za dob rozvinutého socialismu.
ZboÏné pfiání HANY âÁPOVÉ ilustrovat opravdu krás-
nou knihu, velk˘ formát a s barevn˘mi ilustracemi se te-
dy zatím nesplnilo, zato mÛÏe chodit do svého ateliéru,
doplÀuje archiv (má jej vzornû uspofiádan˘ stejnû jako
v‰e, co ji obklopuje), vûnuje ãas volné grafice a prÛbûÏ-
nû realizuje drobné lístky s textem exlibris a jménem
majitele, díky tomu, Ïe zájem sbûratelÛ stále vzrÛstá!

MoÏná, Ïe nûkoho pfiekvapí, proã je tato studie zpra-
cována formou „drobné“ monografie, ale jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe bez úvodní stati by bylo hodnocení umûleckého
díla HANY âÁPOVÉ neúplné, nepfiesvûdãivé. Îivotní
osudy totiÏ ovlivÀují práci kaÏdého ãlovûka, umûlce pak
mnohonásobnû více. Také povahové vlastnosti (a ty mo-
hl pozorn˘ ãtenáfi lehce vydedukovat: vytrvalost, odva-
ha, ctiÏádostivost, píle, citové zaloÏení) práci umûlce
ovlivÀují a pfiispívají k jeho oblibû mezi diváky, kritiky
i sbûrateli. Toto hodnocení je pro autorku pfiíznivé,
pfiedstavuje nám umûlce, umûlce – ãlovûka – v dobrém
svûtle. HANA âÁPOVÁ je grafice zcela oddána, stala se
pro ni nutností, potfiebou, kusem Ïivota a své poslání plní
svûdomitû a zodpovûdnû, o ãemÏ se mÛÏeme pfiesvûdãit
na v‰ech v˘stavách i z projevovaného zájmu o její drob-
né lístky.

ParidÛv soud
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Hovofiil jsem o tom, Ïe akademická malífika a grafiã-
ka HANA âÁPOVÁ dává pfiednost velké volné grafice,
a tak se jen krátce zmíním o obsahu, námûtech a tech-
nickém zpracování volné grafiky. Pro celé dílo platí kon-
statování, Ïe umûlkynû velmi dobfie ovládá grafické fie-
meslo a pouÏívané grafické techniky (lept, barevn˘ lept,
kombinovaná technika) dovede plnû uplatnit pfii reali-
zaci kompoziãnû sloÏit˘ch a obsahovû nároãn˘ch listÛ,
které jsou svûdectvím o její preciznosti, úzkostlivé pfies-
nosti, znalosti zvoleného námûtu a filozofickém uvaÏo-
vání. My‰lenka ãi nápad je na prvním místû, té podfii-
zuje kompoziãní uspofiádání celé plochy listu, rozmístû-
ní jednotliv˘ch aktérÛ z fií‰e lidské i zvífiecí i v˘bûr
barevného ladûní. A divadlo, divadlo lidskéhéo i zvífiecí-
ho hemÏení mÛÏe zaãít. HANA âÁPOVÁ zku‰enû roze-
hrává na plochách listÛ neuvûfiitelná dramata: ãlovûk se
snaÏí, zvífie bojuje svÛj boj o místo v Ïivotû nebo se stá-
vá poloãlovûkem, králové, královny a mocní vládnou
stejnû jako v dûjinách a odhalují ãasto svou nicotu mar-
nivosti, hlouposti a z dramatu je pojednou komedie pl-
ná ztfie‰tûn˘ch momentÛ, usmûvn˘ch scén a ãasto i jíz-
liv˘ch ãi zlomysln˘ch nápadÛ.

Autorka ráda pracuje v cyklech: Ctnosti a nectnosti,
Divadlo a autorské divadlo s námûtem B. Polívky, Pfií-
roda, listy pro umûlecké kalendáfie v rozsahu 5–12 gra-
fick˘ch listÛ atd. Cykly jí umoÏÀují naplno rozehrát
tvÛrãí hru, vychutnat zvolenou tematiku do krajnosti,
rozvést námût do vût‰í hloubky; toto podivné dráÏdûní
ov‰em patfií ke kaÏdé tvÛrãí práci a bez nûj se dobr˘
umûlec neobejde. Cykly mohou a nemusejí b˘t uzavfie-
né, návraty jsou moÏné, ale my‰lenkov˘ posun to ãasto
nedovoluje. Podíváme-li se na jeden vybran˘ list pozor-
nû – zvolil jsem úmyslnû jeden z posledních listÛ roku
2008 s dlouh˘m názvem (i texty a názvy pod grafikou
mají svÛj v˘znam!): „Kolem nás rostou zvlá‰tní stromy,
umíte je vidût?“, pochopíme její zámûr. ProhlíÏejte si se
mnou: velik˘ strom, krabatá kÛra, ve které jsou za‰ifro-
vány sovy s uhranãiv˘mi pohledy; tûch je... jedna, dvû,
tfii, ãtyfii... osm, sedmnáct, poãítal jsem správnû? Sova,
ta je pfiece symbolem moudrosti! A tamhle nahofie drob-
ná lidská hlaviãka s kfiídly, o kousek dál madona s dû-
Èátkem, a dal‰í vousatá hlava, hledejte dál, stojí to za to.
Na stromû plody, co to je, nevím, ale slony poznám:
chobot, u‰i a kfiídla. Sloni na tom stromû rostou a pak
se pustí do veselého létání, krouÏí vzduchem, malí i vel-
cí, to je krása! A slon, obzvlá‰tû ten se zdviÏen˘m cho-
botem, to je symbol ‰tûstí! Na co jsem zapomnûl? Ne-
vím. HANA âÁPOVÁ je kouzelnice a umí se dobfie dívat,
ty její oãi vidí i neviditelné, vzpomínáte si?

âtení grafick˘ch listÛ u ní není nutné, ale je moÏné.
KaÏd˘ list je ãtenáfisky zajímav˘, skr˘vá podivuhodn˘
dûj, je ilustrací pamûti autorky! Zkoumání grafick˘ch
listÛ je tedy na místû a nezáleÏí na tom, jestli je plocha
velká ãi malá. V‰echny skr˘vají mnoho nápadÛ, my‰le-
nek, tajemství a nevyfiãen˘ch slov.

Exlibris tvofií druhou, neménû v˘znamnou ãást gra-
fické tvorby HANY âÁPOVÉ. ¤ekli jsme si, Ïe je urãová-
na zadáním sbûratelÛ, ktefií mají ãasto prapodivná pfiá-
ní. U nûkter˘ch umûlcÛ by urãitû neobstáli se sv˘mi po-
Ïadavky (L. JI¤INCOVÁ zásadnû nechtûla zpracovat
nûkterá témata, jiní autofii reagovali podobnû a mnozí
dokonce odmítli exlibris vytvofiit). Hana se od sam˘ch
zaãátkÛ snaÏila pfiizpÛsobit poÏadavkÛm objednavatelÛ.
První list zpracovala kupodivu sítotiskem uÏ na stfiední
‰kole pod vedením prof. J. KAISERA a drobné listy si vle-
povala doma do knih. Lept s dívãí tváfií v pavuãinû
smutku vznikl brzy po skonãení vysoké ‰koly a nenese
Ïádné jméno. Dal‰í listy „Popelka“ (dvû Ïeny, jedna se-
xy, druhá taková ‰mudla unavená) i „Na tenise“ (hfii‰tû,
Ïena s raketou, tváfi dívky) uÏ prozrazují v˘vojovou ces-
tu, kterou se v budoucnu autorka vydá. Rozhodující
chvíle nastala, kdyÏ VLADIMÍR BUJÁREK ML. pfiivedl
umûlkyni mezi sbûratele do kavárny Savarin, kde získa-
la první objednávky. Tehdy pochopila, Ïe pfiání a nápa-
dy sbûratelÛ jsou vskutku nev‰ední a uvûdomila si nut-
nost reagovat po svém. Volí podobn˘ pfiístup jako
u tvorby ilustrací. Prom˘‰lí vybrané téma, hledá vhodn˘
nápad a kreslí na kovovou plotnu. Grafické fiemeslo
ovládá dokonale, a tak si mÛÏe dovolit experimentovat
s deskou stejnû jako u volné grafiky. Jak si poradí s pís-
mem? Osobitû, stejnû tak jak komponuje a zpracuje ce-
lou desku. Její písmo je kaligraficky vãlenûno do kom-
poziãního celku. Nûkdy má dokonce stejn˘ v˘znam ja-
ko ostatní kresba (exlibris pro K. DLOUHÉHO 1985, kde

Karneval na mostûKarneval na mostû
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jsou zapsány v‰echny mûsíce a symboly zvûrokruhu).
Jindy je prostû uvedena jen zkratka jména a EXL (Sen
1983). U listu zachycujícího portrét (dokonal˘ lidsk˘
portrét JANA WERICHA) tvofií kaligraficky zvelebené pís-
mo skoro svatozáfi kolem hlavy a oddûluje relativnû
„prázdnou“ ãást destiãky, do které umístila karikatury
VOSKOVCE, WERICHA i JEÎKA, ten je navíc i pod svato-
záfií na hlavû komika jako Ïiv˘ – jeÏek!

Podíváme-li se na v˘voj kresby a následnû grafického
listu od roku 1983 po souãasnost, musíme pfiipustit, Ïe
se pfiíli‰ nezmûnila. Snad je je‰tû dokonalej‰í, jistûj‰í
a propracovanûj‰í a prozrazuje my‰lenkové zrání umûl-
kynû, ale pfiístup k desce zÛstává stejn˘. Základem kaÏ-
dého motivu je hlavní postava ãi postavy, které urãují
dûj, jsou pro celou plochu dominantní. Teprve následnû
pfiidává do volného prostoru jakousi drobnokresbu, kte-
rá není samoúãelná, má svÛj v˘znam, ãasto dotváfií at-
mosféru rozehraného dûje. K prvotním postavám je‰tû
pfiidává jednotlivé atributy: pfiedmûty denní potfieby,
kus krajiny, ãásti fantaskních mûst, vysnûné bytosti ãi
pfiízraky, které patfií k námûtu a umocÀují vnitfiní napû-
tí a náladu jednotliv˘ch listÛ. Uvedeme-li si pfiíklad
z antické mytologie, „Dion˘sos a faun“ (exlibris pro No-
ly v. de Weerd 1989), pak si uvûdomíme, s jakou rado-
stí autorka pracovala. Dion˘sos sedí na prázdné amfofie,
hrozen vína v jedné ruce a druhá láskyplnû hladí pofiád-
né bfií‰ko, úsmûv ve tváfii, a faun nabízí plnou amfóru
dobrého moku. Exotická zahrada pak jen dotváfií kulisu
k dûji, kter˘ se odehrává v popfiedí, písmo je umístûno
v levém rohu a vÛbec neru‰í dûj, rozehran˘ na plo‰e gra-
fické desky.

I u drobné grafiky pracuje dík objednavatelÛm v cyk-
lech, vrací se napfi. k antick˘m námûtÛm; pro BOLKA PO-
LÍVKU jsou urãeny ãtyfii listy vycházející z autorov˘ch
pfiedstavení (souãást cyklu „Divadlo“). Herci, klauni, ar-
tisti, divadelní masky, karnevaly, kost˘my obzvlá‰È pfii-
tahují její pozornost a jsou oblíben˘m námûtem. Stejnû
tak FRANCOIS VILLON se pro Hanu âápovou stal osu-
dovou postavou opût díky sbûratelÛm, k níÏ se postup-
nû vrátila uÏ ‰estkrát. Na prvním listu (JOSEF DOLÍVKA

1990) zachytila básníka znaveného alkoholem (nebo se-
xem tûch dvou rozvern˘ch divo‰ek?) v kádi s vodou, ob-
kládkem na ãele a tak krásn˘m tup˘m pohledem, Ïe se
musíme smát nebo alespoÀ usmívat. Stejného raÏení je
i tfietí motiv (STANISLAV KALABUS 1990), na nûmÏ opût
vidíme rozvernou, fiádnû vyvinutou krasavici. Hana si
nedûlá Ïádné v˘ãitky a kdyÏ vyvinutá, tak vyvinutá,
s pofiádn˘m pásem cudnosti a klíãem od zámku v ruce.
KdeÏe je Villon ãi chtiv˘ muÏsk˘? Vlevo je ruka, vlevo
pod písmem, ruka chtivû nataÏená! Pfiedposlední villo-
novsk˘ motiv pro MILANA STUPAVSKÉHO (2005) nese
název „Dvojbalada o lásce“ a je ukázkou kresebné vy-
spûlosti a dokonalosti, ke které postupnû dospûla. Îena
v dekoraci kvûtÛ, muÏ, touÏící muÏ za pavuãinou, dra-
matická scéna – touha, láska, vzru‰ení. Jméno objedna-

tele je vkomponováno tak, Ïe tvofií (moÏná) úmysln˘
pfiedûl mezi milenci. KdyÏ si prohlédneme v‰echny listy
s villonovskou tematikou, dojdeme k závûru, Ïe autorka
tyto grafiky zpracovala s velk˘m potû‰ením, dovedla 
reagovat na vybrané básnû, uplatnila humor, lechtivou
erotiku i vá‰nivou lásku. Dokonalost pochopitelnû 
nechybí. A zatím poslední Villon vznikl v roce 2006 pro
PAVLA JANATU.

Nûkdy se ov‰em stává (a není to ojedinûl˘ pfiípad,
známé jsou zku‰enosti jin˘ch autorÛ), Ïe objednavatel
téma zadá, ãeká a po dokonãení list odmítne. DÛvod?
Rozmyslel si to, nechápe zámûr umûlce, není spokojen
s provedením, není osloven, jindy si objednavatel myslí,
Ïe to není pfiesnû to, co si vysnil (sám by nezvládl ani
ãárku, ale umûlec pfiece musí vûdût, co si pfiedstavuje!).
Odchází, ale co umûlec? Myslí si své. Îivot v‰ak plyne
vesele i nevesele dál, pfiichází jiná sbûratelka a prosí: „rá-
da bych pohled do vesmíru“ (VùRA MARVANOVÁ 2006)
a vedle stafiiãkého planetárního modelu se na lístku ob-
jevují tváfie planet, jen Zemû je zemû, uÏ dávno ztratila
svou mytickou tváfi. VùRA MARVANOVÁ byla urãitû spo-
kojená, stejnû jako STANISLAV ML¯NEK, kter˘ si objed-
nal dal‰í antick˘ motiv a tak nás vrátil spolu s autorkou
do ãasÛ minul˘ch (Diana 2009). Bohynû je centrální
postavou spolu s jelenem a krajina s bujn˘m porostem
tvofií opût v˘znamnou kulisu pro dûj. Písmo je umístû-
no na plo‰e dfieva luku a je pojednou úmyslnû strohé.

Tich˘ smutek
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DÛmyslná harmonie, vyváÏené zpracování celé plochy
a barevné valéry vyzdvihují plasticitu celého listu.

Dostáváme se k barvû. Barevná paleta HANY âÁPOVÉ

je velmi ‰iroká, od tmav˘ch barev, které jsou základem
pro vût‰inu grafick˘ch lístkÛ, se posouváme k jednotliv˘m
odstínÛm hnûdé, zelené ãi modré. Fialová se harmonicky
pfiipojuje na mnoh˘ch listech stejnû jako tlumen˘ karmín,
nûkdy i oranÏová nebo jasná ãervená zazáfií, ale divokou
zeleÀ ãi ÏluÈ budeme marnû hledat. Autorka vût‰inou
volí barevné tóny tlumené, neprovokující, které urãují
vnitfiní napûtí jednotliv˘ch listÛ a zvy‰ují poetickou ná-
ladu, neboÈ její listy jsou poeticky ladûné, i kdyÏ zákla-
dem je vyprávûní dûje do v‰ech podrobností. 

Poetické námûty se v posledních letech objevují stále
ãastûji; Ïe by objednatelé zmoudfieli? A jsou dÛkazem to-
ho, Ïe autorka dovede citlivû reagovat na zadané téma.
Ukázkov˘m listem je grafika pro MILANA HUMPLÍKA

z roku 2007 s názvem „Ptáci ve vûtru“. Ovûfiíme si vliv
barvy (tmavá ledová modfi, nástin, náznak fialové a tem-
nû modrá), která plnû urãuje náladu celého listu. Zvlá‰t-
ní, skoro démonická tváfi dívky nás nejprve upoutá
a teprve pak dovolí prohlédnout si cel˘ lístek: nev‰ední,
skoro krajkov˘ ‰at, ‰tíhlé ruce tak typické pro HANU

âÁPOVOU, Àadro, které není vyz˘vavé a pfiece nás pro-
vokuje, krajka krajiny a ptáci, ptaãí hlavy tvofiící auru
kolem hlavy místo vlasÛ. Královna vûtrÛ? MoÏná, a ta-
dy si najednou uvûdomujeme, Ïe ãtení grafick˘ch listÛ
HANY âÁPOVÉ mÛÏe b˘t rozdílné, pfiesto, Ïe dûj je ur-
ãen, Ïe my‰lenka je autorkou pfiesnû stanovena. Ale di-
vák má volnost, svobodu uvaÏování, mÛÏe popustit
uzdu fantazii, objevuje za‰ifrovaná sdûlení ãi naopak,
nûkteré momenty zpoãátku zcela nepochopí, nerozlu‰tí.
A právû tento fakt je pro její tvorbu v˘znamn˘. MÛÏe-
me si dom˘‰let, hledat, snít...

¤ekli jsme si, Ïe HANA âÁPOVÁ si námûty pro exlib-
ris zámûrnû nechce sama vybírat, ale respektuje poÏa-
davky objednavatele, zato urãuje náladu, atmosféru, styl
provedení, urãuje, zda se staneme diváky dramatu ãi
lehké komedie. Proto jsou nûkteré listy vyz˘vavé, jiné
provokující a jiné zase plné napûtí a dramatick˘ch mo-
mentÛ. âasto autorka uplatÀuje svérázn˘ humor, ironii,
‰kodolibost a snad i zlomyslnost. Humor patfií k její
tvorbû neodmyslitelnû a je oním povûstn˘m „kofiením
Ïivota“.

VraÈme se je‰tû jednou k námûtÛm, které má autorka
ráda. Patfií k nim také historické postavy a k nejlépe
zpracovan˘m patfií bezesporu soubor ãtyfi listÛ urãen˘ch
pro rodinu VANÍâKOV¯CH (2008). Ludvík XVI., Marie
Antoinetta, AlÏbûta (Sisi) a laskav˘ Franti‰ek Josef I.
Sbûratel si pfii prohlíÏení tûch ãtyfi grafick˘ch listÛ plnû
uvûdomí kreslífiské nadání autorky, pochopí v˘znam ba-
rev, urãujících náladu jednotliv˘ch scén, ocení znalost
prostfiedí, v nûmÏ jsou aktéfii umístûni ve sloÏité kom-
pozici, tak typické pro autorku. Dokonalá harmonie
celku.

Pí‰e se rok 2009. Autorka k 31. prosinci 2008 reali-
zovala celkem 156 grafick˘ch lístkÛ s tím kouzeln˘m za-
klínadlem exlibris. Mezi poslední listy pfiifiadila v roce
2008 dva lístky pro syna Dominika (Klanûní tfií králÛ
a sv. Mikulá‰ I). I pro sebe realizovala svûtce Mikulá‰e II.,
zatímco pro sbûratele PILECKÉHO zhotovila list s názvem
Taneãní hodiny, kter˘ je dÛkazem toho, jak autorka do-
vede na malé plo‰e zachytit velk˘ dûj!

AÏ budete ãíst text o HANù âÁPOVÉ, bude uvedené
ãíslo neplatné, pfiibydou dal‰í listy pro nové zájemce, ale
v‰echny ponesou stejnou peãeÈ kvality a peãlivosti, bez
níÏ si její tvorbu nedovedeme pfiedstavit. Lze tedy závû-
rem shrnout, Ïe ilustraãní exlibris HANY âÁPOVÉ jsou
neodmyslitelnou souãástí jejího díla, které nepodléhá
ãasu, protoÏe je nadãasové, není ovlivnûno módními 
vlnami, nepodbízí se kritické pov˘‰enosti a sv˘m prove-
dením je zcela jedineãné. Rukopis HANY âÁPOVÉ je ne-
zamûniteln˘ a nenapodobiteln˘, coÏ svûdãí o tom, Ïe si
vytvofiila vlastní styl a je v˘znamnou tvÛrãí osobností
mezi ãesk˘mi i svûtov˘mi tvÛrci krásné grafiky.

Tfii smûjící se ryby, kresba
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ARNO PAŘÍK

Kreslífi a grafik JULIUS SINGER je dnes zcela zapomenut˘
umûlec, jeden z fiady pfiíslu‰níkÛ pfiedváleãné komunity
praÏsk˘ch Ïidovsk˘ch v˘tvarníkÛ, o nûmÏ nenajdete
v Ïádném lexikonu jedinou zmínku. Svoji práci rozdûlo-
val mezi ‰kolní v˘uku a uÏitou grafiku, která v‰ak vût‰i-
nou nepfiekroãila meze kvalitní dobové produkce. Jeho
práce byly urãeny své dobû a s ní také vût‰inou zanikly.
Vedle nûkolika Singrov˘ch prací ve sbírce praÏského Îi-
dovského muzea a fiídk˘ch zmínek o prodeji jeho grafik
na internetu o jeho Ïivotû a díle nevíme témûfi nic. Jedi-
nou vefiejnosti dostupnou stopou zÛstávají jeho exlibris,
dosud stále obíhající na sbûratelském trhu. Aãkoli jich
zatím známe sotva dva tucty, vytvofiil jich nepochybnû
více. Podávají nám svûdectví nejen o Singerovû v˘tvarné
práci, ale také o spoleãnosti, v níÏ se pohyboval a z níÏ
pocházeli i jeho objednavatelé.1)

JULIUS SINGER pocházel z nezámoÏné rodiny v ra-
kouském Slezsku. Narodil se 18. ãervna 1880 v Bilsku
rodiãÛm FILIPU SINGEROVI a SIDONII MOSCHKOWITZO-
VÉ z Lipníku u Bilska. Rodina se poãátkem devadesá-
t˘ch let pfiestûhovala do Vídnû, kam Singer pozdûji
z Prahy „z rodinn˘ch dÛvodÛ“ kaÏdoroãnû zajíÏdûl.
Z jeho pasu z roku 1915 zji‰Èujeme, Ïe byl stfiední po-
stavy, mûl podlouhl˘ obliãej, hnûdo‰edé oãi a ãerné vla-
sy. Singer byl zfiejmû jiÏ v dûtství rozhodnut stát se umûl-
cem. Svûdãí o tom pfiinejmen‰ím jeho skicák z roku
1890, kdy mu bylo teprve 10 let – kreslil si do nûj je‰tû
dosti neumûle figurální motivy podle skuteãnosti a kari-
katury spoluÏákÛ.2)

Patrnû v roce 1895 zaãal JULIUS SINGER studovat na
stfiední umûleckoprÛmyslové ‰kole, soudû podle jeho
pozdûj‰ího zamûstnání snad na vídeÀském Graphisches
Lehr- und Versuchsanstalt, kter˘ tehdy poskytoval kvalit-
ní umûlecké vzdûlání. Z doby studií jsou zachovány nû-
které Singerovy studijní náãrtníky z pfiedmûtu Architek-
tonische Stil und Formenlehre, které obsahují detailní ko-
lorované studie star˘ch egyptsk˘ch chrámÛ, dispozice
a detaily klasické antické, románské i gotické, pozdûji
také renesanãní a barokní architektury. Kresby jednoho
z tûchto se‰itÛ vznikaly pfiímo v ¤ímû, kam se dostal pa-
trnû jako stipendista v nûkterém ze závûreãn˘ch roãní-

kÛ. Z vy‰‰ího roãníku pochází také se‰it Darstellende
Geometrie, kter˘ obsahuje jiÏ sloÏité prostorové geome-
trické konstrukce. Z poãátku studia v roce 1895/96 je
dochován také SINGERÒV soukrom˘ skicák ã. 3, v nûmÏ
vedle mnoha je‰tû rozpaãit˘ch kreseb najdeme i první
SingerÛv autoportrét, kresbu vídeÀské Opery a pokusy
o kreslené anekdoty. Z doby ukonãení stfiedo‰kolského
studia se zachovala kopie ti‰tûn˘ch Matura-Zeitung, kam
SINGER nakreslil karikatury profesorÛ k parodick˘m tex-
tÛm sv˘ch spoluÏákÛ vãetnû vlastní karikatury.3)

Neznámy’

Julius Singer

JULIUS SINGER, fotografie z Ïádosti o pas, 1930, 
Státní ústfiední archiv âR

1) V‰echny nám dosud známé exlibris Julia Singera pocházejí ze sbír-
ky ing. Milana Humplíka z Karlov˘ch VarÛ, kter˘ je laskavû za-
pÛjãil pro tuto studii.

2) Kolekce Singerov˘ch studijních skicákÛ a náãrtníkÛ byla získána
praÏsk˘m soukrom˘m sbûratelem poãátkem sedmdesát˘ch let od
Singerova pfiítele, jemuÏ své práce údajnû vûnoval pfied emigrací
do Anglie koncem tfiicát˘ch let. 

3) Matura-Zeitung, 20 stran velikosti 30 x 23 cm, bez udání roku ãi
‰koly, s karikaturami uãitelÛ a studentÛ a nûmeck˘mi parodick˘mi
texty rozmanit˘ch pfiedmûtÛ vyuãování, soukromá sbírka Praha.
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Dal‰í desetiletí SINGEROVA ÎIVOTA je ponûkud nejas-
né. Podle v‰eho pob˘val ve Vídni, nevíme v‰ak, zda dá-
le studoval nebo byl zamûstnán ãi se pokou‰el uplatnit
jako nezávisl˘ umûlec v oblasti uÏité grafiky. Nejpravdû-
podobnûj‰í se zdá poslední moÏnost, o níÏ alespoÀ svûd-
ãí SingerÛv skicák ã. 6 z roku 1899, v nûmÏ najdeme po-
hled z vídeÀské radnice na Burgtheater, návrhy v˘zdoby
vûjífiÛ i dal‰í autoportrét. Ve skicáku ã. 7 z roku 1900 se
projevuje jiÏ více samostatnû – kreslí postavy náv‰tûvní-
kÛ vídeÀsk˘ch zahrad, zejména osamûlé Ïeny v restaura-
ci, v˘razové studie, které nemají daleko ke karikatufie
(nûkteré oznaãené jako Rozjímání, Bolest zubů, Úžas
nebo Radost). Najdeme zde ale také pohádkové v˘jevy,

návrhy secesních stolních hodin nebo pohled na Berch-
tesgaden z letního v˘letu. Dal‰í skicák z téhoÏ roku ob-
sahuje nov˘ SingerÛv autoportrét s umûleckou ma‰lí, v˘-
razové studie (Pláč, Starosti, Zármutek), studie lidí na la-
viãkách v parcích, ãtenáfie novin v restauracích, ale také
návrhy dekorativních secesních detailÛ, programÛ, pfiání
a inzerátÛ. V nich se jiÏ zcela zfietelnû projevuje vliv sece-
se, která byla na vrcholu svého v˘voje a nesãetn˘mi sv˘-
mi projevy zasahovala do kaÏdodenního Ïivota. Nejv˘-
znamnûj‰í dochovanou prací tohoto období je návrh ka-
lendáfie na rok 1903 s dekorativnû zpracovan˘mi motivy
zvûrokruhu na zlatém pozadí a nápisem komponovan˘m
v kruhu, kter˘ nezapfie vliv KLIMTOVY stylizace. SINGER

nepochybnû sledoval mj. vídeÀsk˘ ãasopis Ver sacrum
a byl ovlivnûn ukázkami secesní grafiky, kterou tento ãa-
sopis na pfielomu století pfiiná‰el. 

Dal‰í informace o jeho v˘voji poskytují dochované
Singerovy skicáky z let 1905–1908. Z náãrtníku ã. 12
z roku 1905 se dozvídáme, Ïe bydlel na Alserbachstrasse
33, Wien IX. V této dobû byl SINGER jiÏ samostatn˘m
v˘tvarníkem a Ïivil se návrhy drobné uÏité grafiky. Jeho
kresby ve skicáfiích se tematicky zásadnû nezmûnily –
kreslí stylizované secesní náãrtky inzerátÛ do novin, pro-
gramÛ a plakátÛ, exlibris, vinût, nálepek a pohlednic, re-
klamy na parfémy, plakáty pro vídeÀsk˘ Měšťanský pivo-
var ãi pro Pencils W. Wolf v Lond˘nû, ale také návrhy
‰perkÛ, náramkÛ a secesních broÏí, dokonce je doloÏen
i architektonick˘ návrh ka‰ny s postavou muÏe upro-
stfied. Více kreslí také motivy z ulice, postavy Ïen v se-
cesních kost˘mech a ‰irok˘ch kloboucích, Ïeny a muÏe
ãtoucí noviny v kavárnách, taneãnice i náv‰tûvníky kan-
kánu Colosseum, scény z restaurací a nevûstincÛ, dûlníky
pracující na ulici, portréty mlad˘ch Ïen a karikatury star-
‰ích muÏÛ, podobizny cestujících z vlaku do Brna, kres-
by zvífiat. Z roku 1908 pochází studie davu lidí na ulici
pfied prÛãelím obchodu Wierner burger Kaufhaus s pfiípi-
sem „Im Erwartung des Zuges“ (V oãekávání taÏení), pa-
trnû pfied jeho otevfiením.4)

Dochované SINGEROVY kapesní Skizzenbuchy z tûch-
to let tvofií cosi jako kreslen˘ deník, doklad SINGEROVA

Exlibris LUDWIG GOLDSCHMID, 1912, 
hnûd˘ tisk, Ïlut˘ papír, 65:100

Exlibris JARKA HENDRYCH, kolem 1915 (?), 
béÏov˘ a ãern˘ tisk, 78:95

Autoportrét, kresba tuÏkou, 180:120, Skitzzenbuch No. 7, kolem 1900

Exlibris DR. EDUARD KLEINSCHNITZ, 
1923, hnûdo-Ïlut˘ tisk, 72:75



S p o l e k  s b û r a t e l Û  a  p fi á t e l  e x l i b r i s

V zimû a na jafie 1914 Singer Ïádal o povolení cesty do
Mnichova z dÛvodÛ umûleck˘ch studií v tamních sbír-
kách. V létû zase cestoval do PafiíÏe, kde byl zfiejmû uby-
tován na Montmartru, z jehoÏ tehdy venkovského oko-
lí se dochovaly dva rozmûrné a peãlivû provedené akva-
rely.8)

soukromého i pracovního Ïivota, kter˘ obsahuje první
nápady fie‰ení jeho zakázek i pfiipomínky jeho cest a zá-
ÏitkÛ. Se stoupající zruãností zachycuje realisticky Ïivot
kolem sebe – v dobû, kdy reportáÏní fotografie je‰tû ne-
existovala a fotoaparát nebyl bûÏnou vûcí a ãasopisy pfii-
ná‰ely spí‰e kresby událostí neÏ jejich fotografie. Lidé
tehdy trávili více ãasu rozhovory a ãetbou tisku v kavár-
nách, na procházkách v parcích a na ulici, v divadlech
a ‰antánech, cestovali témûfi v˘hradnû vlakem a po mûs-
tû jezdili ve fiakrech. Vefiejn˘ Ïivot byl prosycen duchem
doby, lidé vefiejné dûní sledovali na ulicích a také se ho
více úãastnili neÏ v minulosti. Singerovy skicáky jsou tak
Ïiv˘m pohledem do vídeÀského Ïivota v období idylic-
ké belle epoque pozdního císafiství. Ve srovnání s jeho
bezprostfiedními náãrtky ve skicáfiích jsou Singerovy de-
finitivní kreslené portréty ponûkud pfiíli‰ propracované
a su‰e akademické, jak dokládá podobizna MuÏe sedící-
ho za stolem z roku 1907 nebo kresba Dráteníka se sta-
r˘m plechov˘m zboÏím v ko‰ích pfies ramena z roku
1908.5)

Nejpozdûji v roce 1909 pfiesídlil JULIUS SINGER do
Prahy, kde pfiijal místo profesora kreslení a geometrie na
Druhé nûmecké státní reálce, pozdûji Státní reálce v Pra-
ze na Smíchovû. Bydlel nejprve v Husovû ulici 18 (ãp.
1109/III) na Smíchovû (dnes ulice Nikolaje Belojanise),
pozdûji na Královské tfiídû 64 (ãp. 1200/III, dnes Zbo-
rovská). Z té doby máme totiÏ dochovány SINGEROVY

první staropraÏské motivy – z roku 1909 pochází akva-
rel zákoutí s náhrobky pod stromy na Starém Ïidovském
hfibitovû (dochována pouze fotografie). Rokem 1911 je
datován rozmûrn˘ akvarel s pohledem na vûÏ Novo-
mûstského ml˘na u Îofína a vedlej‰í budovy pfied jejich
zbofiením v rámci praÏské asanace, v pozadí s Palackého
mostem a v˘hled na prÛmyslov˘ Smíchov, kter˘ je jeho
nejrozmûrnûj‰í kompozicí. Je provedena aÏ pfiíli‰ peãlivû
akvarelem se snahou o vystiÏení atmosféry a svûtla za
ranního osvûtlení.6) Jin˘ motiv ze Starého Ïidovského
hfibitova, náhrobky v okolí tumby MORDECHAJE MAI-
SELA, ukryté v loubí stromÛ, zachytil pomûrnû uvolnû-
n˘m akvarelem a vûrnû podle skuteãnosti v roce 1913.7)

Exlibris DR. ALFRED HOCK, 1912, 
73:83, tfiíbarevn˘ tisk, Ïlut˘ papír Exlibris DR. ERW. ROSENBACH, 1917, hnûd˘ tisk, 46:56

Exlibris PAUL KAHN, 1917, hnûd˘ tisk, 111:86

Návrh na obálku kalendáfie na rok 1903, 
kresba perem, tu‰í a bronzem, 420:410, 1902

4) Skicáky z roku 1908, soukromá sbírka v Praze.
5) MuÏ s cvikrem a doutníkem, sedící za stolem, 1907, akvarel, uhel

na kartonu, 520 x 425, signováno, Îidovské muzeum v Praze, inv.
ã.: 98.312; Dráteník, 1908, kresba tuÏkou, akvarel, hnûd˘ papír,
443 x 370, signováno, Îidovské muzeum v Praze, inv. ã.: 82.882.

6) Novomûstsk˘ ml˘n na Vltavû u Îofína, 632 x 420, akvarel, 
signováno, 1911, Îidovské muzeum v Praze, inv. ã.: 82.165.

7) Náhrobky v okolí tumby Mordechaje Maisela, tuÏka, akvarel, 
karton, 416 x 594, signováno vpravo dole: Julius Singer 1913, 
Îidovské muzeum v Praze, inv. ã.: 170.738. 

8) Okolí Montmartru v létû, akvarel, 474 x 585, 1914, signováno, 
Îidovské muzeum v Praze inv. ã.: 82.348; Vûtrn˘ ml˘n na Mont-
martru, akvarel, 235 x 296, signováno, Îidovské muzeum v Praze
inv. ã.: 83.695.
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Na poãátku války byl JULIUS SINGER uznán nezpÛso-
bil˘m k vojenské sluÏbû a roku 1916 i ke sluÏbû u do-
mobrany, a celou válku tak zfiejmû strávil jako profesor
na smíchovské reálce v Praze. V ãervnu 1915 a znovu
1916 Ïádá o pas na cestu do Nûmecka, aby mohl po-
kraãovat v umûleckohistorick˘ch studiích v mnichov-
sk˘ch sbírkách.9) V letech 1917 a 1918 do zahraniãí ne-
cestoval, údajnû se tehdy podílel na v˘zdobû dÛstojnic-
kého kasina v Praze Na Pfiíkopû. Z této doby jiÏ nejsou
jeho náãrtníky datované, takÏe lze jejich vznik urãit jen
pfiibliÏnû. Objevují se v nich dal‰í praÏské motivy, nej-
ãastûji pohled na praÏské Hradãany, ale i kresby Staro-
nové synagogy v pohledech z Maiselovy nebo PafiíÏské
ulice. Jinak jeho motivy zÛstávají stejné, scény z restau-
rací a kaváren ale také z lázní a plováren, portréty mla-
d˘ch Ïen, návrhy reklam, inzerátÛ a plakátÛ, napfi. re-
klamy na koÏe‰iny, boty znaãky BERSON nebo kamna
znaãky CORA. Z doby války pocházejí také secesní
kompozice plakátÛ pro váleãnou sbírku Kriegsfürsorge
nebo Jugendwehr der deutschen Mittelschulen Prags, ná-
ãrty podobizen star‰ích muÏÛ s ‰a‰kovsk˘mi ãapkami

s rolniãkami ze spoleãnosti Schlaraffie, které ãasto ne-
mají daleko ke karikatufie, s nimiÏ se v jeho náãrtnících
budeme setkávat i pozdûji. Z roku 1917 je dochováno
krajinné zákoutí se selsk˘m stavením v horách.10)

Z doby SINGEROVA pobytu v Praze máme také dolo-
Ïené první exlibris, i kdyÏ podle jeho náãrtníkÛ mnohé
vytvofiil jiÏ dfiíve. Jeho star‰í exlibris byly nepochybnû de-
korativnûj‰í, více poznamenané secesí, zatímco po roce
1910 se jejich kompozice i motivy postupnû zjednodu-
‰ují. Celkem je dosud známo 25 realizovan˘ch exlibris,
z nichÏ témûfi v‰echny pocházejí z let 1911 aÏ 1923.11)

Vût‰ina z nich má podobnou kompozici – ovál lemova-
n˘ po stranách rohy hojnosti jako pfiání ‰tûstí, s nápisem
Exlibris nahofie a páskou se jménem objednavatele dole,
ve stfiedovém oválu s obrazov˘m nebo symbolick˘m mo-
tivem. Poskytují jednoduché uspofiádání a praktické fie-
‰ení, vût‰inou jsou men‰í velikosti a ti‰tûné svûtlotiskem,
vhodné pro jak˘koli druh knihy. Vznikaly pro jeho pfiá-

Exlibris GRETL BRENNER, 1918, 
ãern˘ a modr˘ tisk, 94:70

Aus der Búcherei von JOSEPH LIECK, 
kolem 1923, dfievofiez

Exlibris HILDE NOWOTNY,
kolem 1923, dfievofiez, 148:88

JULIUS SINGER s manÏelkou GERTOU a dcerou, 1937, fotografie

9) Îádosti o pas a víza, Národní archiv âR, fond Policejní fieditel-
ství Praha. 

10)Selské stavení v horách, 1917, kresba tuÏkou, akvarel, hnûd˘ 
papír, 350 x 250 mm, signováno, 1917, Îidovské muzeum
v Praze inv. ã.: 79.694.

11)Viz sbírka ing. Milana Humplíka z Karlov˘ch VarÛ.    
12)Spoleãnost Schlaraffie vznikla jako nûmeck˘ pánsk˘ spolek v roce

1859 v Praze a pozdûji se roz‰ífiila rovnûÏ do dal‰ích nûmecky
mluvících zemí, koncem tfiicát˘ch let existovalo jiÏ 423 místních
organizací. Cílem spolku bylo pûstování pfiátelství, umûní a pfie-
dev‰ím humoru. Pro jednání spolku byly vedle sloÏit˘ch pravidel
a pfiehnané obfiadnosti, parodující spoleãenské zvyklosti, charak-
teristické také uÏívání archaické nûmãiny. Jeho ãleny byli liberál-
ní pfiíslu‰níci vy‰‰ích mû‰Èansk˘ch vrstev a umûlci, herci, spisova-
telé a v˘tvarníci. Také ãlenství ve Schlaraffii mûlo svá sloÏitá pra-
vidla a stupnû aÏ po jmenování rytífiem se zvlá‰tním jménem
a titulem. Ve spolku byla zakázána v‰echna v‰ední témata, která
mohou vést ke sporu, jako politika, náboÏenství nebo finanãní
otázky. ProtoÏe spolek vût‰inou nebyl nacionalisticky zamûfien˘,
byli jeho ãleny nûkdy i Îidé, resp. Ïidov‰tí umûlci. Spolek byl
zru‰en nacisty a vût‰inou jiÏ nedo‰lo k jeho obnovení, dodnes
v‰ak existují jeho organizace v nûmecky mluvících zemích, v Se-
verní a JiÏní Americe ãi Austrálii. Emblémem Schlaraffie je ‰a‰-
kovská ãepice s rolniãkami, sova resp. v˘r jako symbol moudros-
ti, vinn˘ pohár, heslem latinské rãení „In arte voluptas – v umûní
je poÏitek“.
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tele lékafie, lékárníky, právníky,
hudebníky, vût‰inou ãleny smí-
chovské poboãky praÏské Schlaraf-
fie, jejímÏ ãlenem se SINGER nej-
spí‰e brzy po svém pfiíjezdu do
Prahy stal a jejíÏ emblémy se v je-
ho exlibris ãastûji objevují.12) Sty-
lovû se jeho exlibris pohybují od
spí‰e tradiãnû pojat˘ch s bieder-
maierovsk˘mi dekorativními mo-
tivy pfies secesnû stylizované aÏ po
exlibris s realistick˘mi v˘jevy.  

Mezi Singerov˘mi náãrtky z roku
1910 nacházíme napfi. studie pro
exlibris DR. J. POLLAKA, DR. JULIA

FÜRTHA nebo EMILA HOENIGMA-
NA. Z roku 1911 je dochován je-
ho nejstar‰í realizovan˘ exlibris
pro DR. ALFREDA SOYKU – ‰a‰ek
s rolniãkami na hlavû a sovou na
rameni (emblematické znaky Schla-
raffie) je pfiedstaven jako luãi‰tník
s psacím perem jako ‰ípem (na-
znaãujícím povolání kritika) na
pozadí siluety Hradãan a se schla-
raffick˘m heslem In arte voluptas v hnûdoãerveném tis-
ku, k nûmuÏ nacházíme skici z roku 1911. Tomuto ex-
libris je nejbliÏ‰í exlibris MUDR. ALFREDA HOCKA s po-
stavou pi‰tce ãi krysafie sedícího na rozevfiené knize,
jehoÏ následují v prÛvodu rozevfiené staré knihy, v tfiíba-
revném provedení z roku 1912. Souãasnû se v‰ak SIN-
GER nevyh˘bal motivÛm ze skuteãnosti, které najdeme
na exlibris podnikatele LUDWIGA GOLDSCHMIEDA s po-
hledem na praÏsk˘ Vy‰ehrad z Karlova (1912) nebo ex-
libris JARKA HENDRYCHA s krajinn˘m v˘jevem zdobe-
n˘m chvojím, ve stfiedu s motivem dfievorubce a lovcem
v pozadí, naznaãujícími povolání a záliby objednavatele. 

Vût‰ina dal‰ích exlibris z následujících let je jednodu-
chého fie‰ení s dekorativním rámcem rohÛ hojnosti po
stranách oválu s charakteristick˘m motivem uprostfied,
napfi. vilou se zahradou v exlibris CLARY STERN (1914),
nebo s rohem hojnosti, na nûmÏ si dvû sedící dívenky
prohlíÏejí otevfienou knihu na exlibris HELENE und MA-
RIANNE STAMPFOV¯CH (1915). Podobnû je fie‰en˘ také
exlibris MIZZI RAUDNITZ, na nûmÏ v oválu rámovaném
listy a kvûty ka‰tanu sedí dáma v biedermaierovském
obleãení v zahradû a prohlíÏí si partituru (1916). Také
dvû následující exlibris pro ANNIE WOLF s medailonem
s noãní siluetou hradu s cimbufiím a nápisy na pásce

Exlibris RUDOLF KLEIN, kolem 1920, 
dfievofiez, hnûd˘ tisk, 87:80

Návrh pro litografick˘ plakát, kresba tuÏkou, 250:180, Skizzenbuch, kolem 1923

Exlibris DR. ALFRED SOYKA, 1911, 
tfiíbarevn˘ tisk, 80:88

Exlibris DR. ERNST STRÁUSSLER,
1916, ãerno-modr˘ tisk, 83:71
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(1917) nebo pro MITZI KENDE s postavou Ïeny v dlou-
h˘ch ‰atech hrající na loutnu (1917), jsou fie‰eny po-
dobn˘m zpÛsobem. Pfiíbuzn˘ je také exlibris DR. ERWI-
NA ROSENBACHA, na nûmÏ v oválu mezi dvûma rohy
hojnosti najdeme uãence faustovského typu, studujícího
na hromadû star˘ch knih (1917). Pro rodinu téhoÏ ob-
jednavatele (IRMA a DR. ERWIN ROSENBACH) vytvofiil
SINGER exlibris, kde v horní ãásti nacházíme varhany
a dole otevfienou knihu, zatímco v oválu se otvírá realis-
tick˘ v˘hled do krajiny âeského stfiedohofií. 

Zajímavûj‰í kompozice mají exlibris pro ãleny spolku
Schlaraffie, napfi. pro PAULA KAHNA s emblematickou
postavou stfiedovûkého ‰a‰ka se sovou na rameni, erbem
s kohoutem a hradem, meloucím v ml˘nku kávu
(1917). Také exlibris OSCARA ALTSCHULA má jako hlav-
ní motiv ‰a‰ka s ãepicí s rolniãkami, jemuÏ nad hlavou
sedí sova, kter˘ drÏí roh hojnosti, z nûhoÏ se sypou hu-
dební partitury. âlenem Schlaraffie byl nepochybnû ta-
ké HUGO LÖBL, jehoÏ exlibris rovnûÏ zachycuje postavu
Ïert˘fie se ‰a‰kovskou ãepicí v oválu rámovaném ulove-
n˘mi baÏanty a zajícem. Jednodu‰í a modernûj‰í fie‰ení
je patrné u nûkolika pozdûj‰ích exlibris, z nichÏ jako
první mÛÏeme uvést exlibris MUDR. ERNSTA STRÄUSS-
LERA s kruhem tvofien˘m hadem z hermovky, nejspí‰e
jako symbol farmacie, uvnitfi s vyobrazením knihovny
a prchající smrtkou s kosou (1916), naznaãující lékafiské
povolání. Nejv˘raznûj‰í exlibris podobného fie‰ení pfied-
stavuje exlibris pro hudebnici GRETL BRENNER s posta-
vou vzná‰ejícího se andûla, hrajícího na struny napnuté
mezi oblaky, odli‰ujícího se svojí jednoduchostí a geo-
metrick˘m fie‰ením (1918). Z dal‰ích by sem bylo moÏ-
né zafiadit exlibris ING. ALFREDA a ILSY REICH-MANN,

zachycujícího v ‰irokém oválu
realisticky Ïenu s dítûtem hra-
jící na kfiídlo a muÏe s housle-
mi pfied ním, kter˘ jedin˘ byl
vytvofien jako litografie s pod-
tiskem. Podobnû exlibris
JUDR. EDUARDA KLEIN-
SCHNITZE zachycuje v ‰irokém
oválu mezi dvûma paragrafy
budovu praÏského Rudolfina
a dvûma skify na Vltavû, za-
tímco nahofie se objevuje sova
s postavou ‰a‰ka s rolniãkami,
kter˘ z rohu hojnosti sype kar-
ty s písmeny, tvofiícími slovo
„Schnitzl“ jako Ïertovnou na-
ráÏku na jméno objednavatele. 

Po skonãení první svûtové
války se v Singerovû Ïivotû pa-
trnû nic zásadního nezmûnilo,
stále uãí na Smíchovské reálce
a od roku 1919 kaÏdoroãnû Ïá-
dá o pas a povolení v˘jezdu

v ãervnu nebo v prosinci, tedy v dobû ‰kolních prázd-
nin, pfiedev‰ím do Rakouska a Nûmecka. V roce 1922
navíc nav‰tûvuje Francii a Itálii, kam jede i následující-
ho roku 1923. Soudû podle Singerov˘ch tehdej‰ích kre-
seb, jeho styl se v˘raznû zmûnil. Jeho kresba je nyní vel-
mi jednoduchá aÏ úseãná, postavy získávají témûfi hra-
nat˘, kubizující charakter. Nejpozdûji od roku 1921 se
SINGER zaãal vûnovat také litografii, která zaÏívala v po-
váleãn˘ch letech velk˘ rozkvût jako cenovû dostupné
umûlecké médium. Jeho tehdej‰í tvorbu dokládá pfiede-
v‰ím ãernobílá litografie V˘roãní pouÈ s kolotoãi, v níÏ
rovné ãáry stanÛ s kolotoãi a houpaãkami vytváfiejí té-
mûfi kubistickou kompozici.13) Je‰tû v˘raznûji tuto zmû-
nu dokládají návrhy na reklamní plakáty nebo volné
kompozice (snad pfiedlohy pro litografické provedení),
které vedle sebe témûfi futuristicky kombinují rÛzné mo-
tivy spojené s nápisy v abstraktní prostorové kompozici.
Z první poloviny 20. let pocházejí také nûkteré jeho ná-
ãrtníky, které zachycují ãasto v˘razové portrétní skici,
provedené krátk˘mi a ostr˘mi ‰rafy tuÏkou, ãasto dopl-
Àované barevn˘mi detaily, jeÏ pfiipomínají podobn˘ styl
kresby EMILA ORLIKA z dvacát˘ch a tfiicát˘ch let.14)

Také v pováleãné dobû SINGER pokraãoval v tvorbû

Náhrobky okolo tumby MORDECHAJE MAISELA na Starém Ïidovském hfibitovû v Praze, 
1913, akvarel, 416:594 

13)V˘roãní pouÈ s kolotoãi, ãernobílá litografie, japan, 320 x 485
(440 x 605), Îidovské muzeum v Praze, inv. ã.: 82.396. 

14)Viz napfi. katalog v˘stavy EMIL ORLIK – Zeichnungen und
Druckgraphik, Albert Stifter verein, München 1977, vycházející
zejména ze sbírek Ostdeutsche Gallerie, Regensburg.

15)Viz JULIUS SINGER, Îádosti o pasy a víza, Národní archiv âR,
fond Policejní fieditelství Praha.

16)Za poskytnutí informací o Singerov˘ch Ïádostech povolení k v˘-
vozu umûleck˘ch dûl dûkuji Centru pro dokumentaci majetko-
v˘ch pfievodÛ kulturních statkÛ obûtí II. svûtové války v Praze.  
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exlibris a pod vlivem expresionismu zkou‰í nové grafic-
ké techniky, zejména dfievofiez. Z poãátku dvacát˘ch let
jsou doloÏeny jeho tfii dfievofiezy – nejv˘raznûj‰í je snad
exlibris pro JOSEPHA LIECKA, na nûmÏ v oblacích sedí ‰a-
‰ek s rolniãkami, Ïena hrající na harfu a letící sova, tedy
opût emblémy ãlena Schlaraffie. Také dfievofiezov˘ exlib-
ris HILDE NOWOTNY zachycuje otevfienou knihu, nad ní
se vzná‰ející protáhl˘ akt postavy Nemesis stojící s ro-
hem hojnosti na kouli na pozadí oblakÛ, v nichÏ se
vzná‰ejí noty a za nimiÏ vycházejí paprsky slunce. Po-
slední z tûchto dfievofiezÛ je exlibris RUDOLFA KLEINA,
komponované do ãtverce s postavou kleãícího aktu na-
bírajícího vodu z pramene, kter˘ v duchu dobového no-
voklasicismu vyuÏívá antikizující styl i motiv. V polovi-
nû dvacát˘ch let, 30. fiíjna 1925, Ïádá PROF. JULIUS SIN-
GER o Ïivnostenskou koncesi v oboru „nákup a prodej
staroÏitností“ a napfií‰tû se uvádí jako majitel umûlecké-
ho závodu, jehoÏ posláním byl zfiejmû pfiedev‰ím ob-
chod se staroÏitnostmi a snad také návrhy rozmanit˘ch
grafick˘ch materiálÛ, kter˘mi se SINGER po vût‰inu své-
ho Ïivota zab˘val (byl údajnû také autorem vinûty fran-
covky znaãky Alpa nebo plzeÀského piva Gambrinus).
Od té doby se v‰ak, jak se zdá, vûnoval kresbû spí‰e v˘-
jimeãnû, protoÏe z pozdûj‰í doby je dochováno pouze
malé mnoÏství jeho studií a skic. Své zamûstnání profe-
sora na smíchovské reálce nicménû zfiejmû je‰tû neopus-
til, kaÏdoroãnû v ãervnu Ïádá o pas a povolení v˘jezdu,
v létû 1928 nav‰tûvuje Nizozemsko, v roce 1929 jede do
Berlína a poprvé nav‰tûvuje i Lond˘n. 

V roce 1930 se JULIUS SINGER koneãnû oÏenil a s man-
Ïelkou GERTRUDOU spoleãnû podnikají cesty po Evropû,
jak je zfiejmé z fotografií z Vídnû, DráÏìan, od Baltského
mofie nebo z Alp. Brzy se jim narodila dcera, která byla
dÛvodem ãastûj‰ích pobytÛ na venkovû nebo v pfiímofi-
sk˘ch lázních. V roce 1932 opût cestuje do Nizozemska,
Rakouska a Nûmecka. K dal‰í zmûnû dochází v roce
1933, kdy v srpnu poÏádal o vydání vÛdãího listu pro
automobil. Pfií‰tího roku cestuje v lednu do Berlína
a Vídnû, v následujícím roce z obchodních dÛvodÛ v led-
nu do Rakouska, v ãervnu opût na Ostende, do Bavorska
a Vídnû, stejnû jako v záfií a listopadu 1935.15) Tehdy se
jiÏ nepochybnû svého zamûstnání profesora na smíchov-
ské reálce vzdal, protoÏe podobnû intenzivní obchodní
ãinnost by bylo obtíÏné sladit s pravidelnou v˘ukou ve
‰kole. Bûhem roku 1936 zaÏádal desetkrát o povolení
k v˘vozu star˘ch obrazÛ, pfieváÏnû flámské a holandské
‰koly ze 17. aÏ 19. století do Rakouska, Nizozemska
a Nûmecka, kolik cest v‰ak do tûchto zemí skuteãnû
podnikl není zcela jasné, v listopadu cestoval opût do
Anglie. Dal‰í zmûnou v tomto roce bylo pfiestûhování
Singerov˘ch ze Smíchova na Nové Mûsto, na Havlíãko-
vo nám. 2, Praha II. 

V roce 1937 v kvûtnu podniká obchodní cestu pfies
Achen do Nizozemska a Lond˘na a opût nav‰tûvuje Ra-
kousko. O povolení v˘vozu staroÏitností do ·v˘carska

a Belgie Ïádal v tomto roce pouze tfiikrát, v ãervnu a li-
stopadu.16) Poãátkem ãervna Ïádal o pas, kter˘ mu byl
vydán s platností do roku 1942. Rok 1938 je rokem
znaãné SINGEROVY aktivity. O v˘voz staroÏitností, vût‰i-
nou star˘ch obrazÛ flámské a holandské provenience, za
úãelem pfiedpokládaného prodeje zaÏádal nejménû dva-
náctkrát, celkem se jednalo o 35 poloÏek. Do Anglie 
cestoval nejménû dvakrát, v dubnu ãi kvûtnu, kdy vyvá-
Ïel 17 obrazÛ, a v záfií, kdy Ïádal o povolení v˘vozu osmi
star˘ch obrazÛ. Zda se v tûchto pfiípadech jednalo sku-
teãnû o prodej nebo spí‰e o transfer nejcennûj‰ích obra-
zÛ a staroÏitností do ciziny, aby pozdûji poslouÏily
k usnadnûní Ïivota rodiny v emigraci, není jasné. O po-
volení k v˘vozu staroÏitností Julius Singer Ïádal je‰tû
v listopadu a prosinci 1938 a naposledy zfiejmû v dub-
nu 1939, tedy více neÏ mûsíc po okupaci ãesk˘ch ze-
mích nûmeck˘mi vojsky. To je zatím poslední zpráva
o JULIU SINGEROVI, kterou se nám dosud podafiilo najít.
Podle nejist˘ch svûdectví se pokusil s rodinou uprch-
nout do Anglie, kde mûl patrnû dobré obchodní kon-
takty, jaké byly jeho dal‰í osudy se v‰ak dosud nepoda-
fiilo zjistit.

Dekorativní návrh, kresba tuÏkou a pastelkami, 
180:130
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GUSTAV ERHART

Luxuriózní kresby FRANZE VON BAYROSE pfiedstavují
bezesporu jeden z nejpozoruhodnûj‰ích poãinÛ v oblas-
ti, která vÏdy byla (a vlastnû dodnes zÛstala) doménou
hrstky zasvûcen˘ch znalcÛ nebo, v hor‰ím pfiípadû, slí-
div˘ch sbûratelÛ kuriozit ãi je‰tû hÛfie vypoãítav˘ch ob-
chodníkÛ. Dot˘kají se totiÏ velmi prÛsvitné hranice
dvou, ãasto jen s obtíÏemi rozeznateln˘ch svûtÛ – eroti-
ky a pornografie – jejichÏ „blízkost“ a souãasnû „dispa-
ritu“ vymezuje prakticky pouze váha estetické únosnos-
ti. A ta je nejednou stanovená jen ze základu individu-
ální vyspûlosti ãi vytfiíbenosti vkusu kaÏdého interpreta
samostatnû. V potaz mÛÏe (a mûla by!) b˘t samozfiejmû
brána forma provedení vytvofieného díla, av‰ak samotn˘
jeho obsah, po staletí tabuizovaná ãi odsuzovaná tzv.
obscénní tematika (chápána odli‰nû v kategoriích eticko
estetick˘ch norem jednotliv˘ch historick˘ch období),
bude vÏdy faktorem, kter˘ tu více tu ménû zpochybní
definitivu soudu a verdikt ponechá neuzavfien˘ defini-
tivní teãkou.

Skandalizace Bayrosovy tvorby, která vyvolala v jeho
dobû závaÏn˘ právní proces, zdá se nám b˘t dnes zcela
absurdní. VÏdyÈ uÏ jen pouhé letmé srovnání s mnoh˘-
mi souãasn˘mi adorovan˘mi „umûleck˘mi“ v˘tvory
zcela pfiesvûdãivû vychyluje váhy ve prospûch tohoto bri-
lantního kreslífie. Tolik mu kdysi vyãítanou „choulosti-
vou“ a neskr˘vanou sexualitu „rehabilituje“ právû ona
zjevná estetická úãinnost, a to nepochybnû i v oãích po-
sledního filistra nebo puritána, ktefií je‰tû zcela neztrati-
li schopnost proÏitku stále hrozivûji devalvované Krásy.
Jak poznamenává, v jiné souvislosti, literární kritik JI¤Í

OLIâ, skandál nemÛÏe b˘t jiÏ cílem v dobû, kdy na pul-
tech stánkÛ a na kanálech prapodivn˘ch televizí erotika
zlevnila a témûfi zparodovala sama sebe. To jsou velmi
v˘stiÏná slova. 

NahlíÏeno z tohoto zorného úhlu opisuje tak dílo
FRANZE V. BAYROSE pozoruhodn˘ oblouk: pohor‰livá
proslulost tûchto kdysi aleatorních kreseb mizí stejnû
rychle jako se vytrácí z podvûdomí laické i profesionál-
ní vefiejnosti jméno jejich autora, kter˘ byl svého ãasu
ne neoprávnûnû oznaãován za rakouského AUBREYE BE-
ARDSLEYE. Legendárního „malífie nefiesti a hfiíchu“, pfií-

Franz von Bayros
V království Kupidově

Ženy prominou někdy tomu, kdo předbíhá vhodný 
okamžik, ale nikdy tomu, kdo ho propase.

(Charles Maurice kníže de Talleyrand)

Žena má vždy zapotřebí neznáma a tajemství 
a její láska často bývá nenasycená zvědavost.

(Eliphas Levi)



S p o l e k  s b û r a t e l Û  a  p fi á t e l  e x l i b r i s

tele OSKARA WILDEHO, jenÏ dovedl erotickou secesní
kresbu témûfi k dokonalosti.

BEARDSLEY zemfiel mlád, dva roky pfied koncem 
19. století, a lze fiíci, Ïe BAYROS pfievzal od nûj tuto skvû-
lou, „matnû pableskující pochodeÀ“ a udrÏel ji ve sv˘ch
rukou prakticky aÏ do své vlastní smrti!

WILHELM FRANZ JOSEF VON BAYROS pfii‰el na svût 28.
kvûtna 1866 v dne‰ním chorvatském Záhfiebu. Pro mûs-
to se tehdy uÏíval název Agram a bylo souãástí je‰tû ce-
listvého rakouského císafiství. Díky pÛvodu otce mohl
pouÏívat v podunajské monarchii stejnû jako v celém
Nûmecku neobvykl˘ titul mark˘z, váÏící se k ‰lechtické-
mu predikátu této staré dÛstojnické rodiny. Jeho pra-pra
dûdeãek Josef opustil totiÏ jiÏ za Karla VI., v dobû válek
o tzv. ‰panûlské dûdictví (1700–1714), rodné ·panûlsko
a vstoupil do sluÏeb rakousk˘ch HabsburkÛ v severní
Itálii. Témûfi v‰ichni jeho potomci pÛsobili pak jako ofi-
cífii, dokonce je‰tû i umûlcÛv otec OTTO VON BAYROS,
kter˘ v‰ak jiÏ v mladém vûku této kariéry zanechal
a zvolil si zamûstnání u c. k. Rakousk˘ch jiÏních drah.
O matce víme jen to, Ïe pocházela z vestfálské rodiny
RENGELRODÒ a Ïe v jejích Ïilách, vedle nûmecké krve,
kolovala i krev francouzká a také chorvatská.

FRANZ byl jejich nejmlad‰ím dítûtem. ·Èastné mládí
proÏíval spolu se star‰ím bratrem a dvûma sestrami
a pouze nutné stûhování rodiny, v dÛsledku úfiedních
povinností otce, dokázalo obãas „rozvífiit“ poklidnou
domácí idylu. I tyto zmûny v‰ak mal˘ Franz vítal, neboÈ
mu poskytovaly vÏdy nové podnûty pro jeho kreslífiské
záliby, jimÏ se s neobyãejnou náruÏivostí vûnoval jiÏ od
sv˘ch ‰esti rokÛ.

Zaãátkem sedmdesát˘ch let ode‰la celá rodina do
Bosny. Na území, které doposavad zÛstávalo pod sprá-
vou tureckého sultanátu. OTTO BAYROS, jenÏ se stal fie-
ditelem tamních osmansk˘ch Ïeleznic, mûl rezidenci
v Banja Luce, která tak získala první vlakové spojení.
V malebném, evropskou civilizací je‰tû málo dotãeném
kraji, uvidûl tak Franz poprvé polonahé cikánky, které,
podle vzpomínek blízk˘ch pfiíbuzn˘ch, v nûm zanecha-
ly nezapomenutelné dojmy. Oãarován krásou pruÏn˘ch
snûd˘ch Ïensk˘ch tûl snaÏil se brzy zachytit nûkteré
z nich na drobn˘ch kresbách, zafixovat jejich exotick˘
pÛvab, na nûjÏ se nejednou rozpomnûl i v dobách své 
vrcholné tvÛrãí kariéry.

Po balkánském intermezzu a krátkém pobytu ve ·t˘r-
ském Hradci pfiestûhoval se s rodiãi koneãnû do Vídnû.
Zde, a po krátk˘ ãas také v hornorakouském Linci, na-
v‰tûvoval budoucí malífi v letech 1877–1882 stfiední
‰kolu. V fiíjnu 1882 podrobil se zkou‰ce u EDWARDA

V. ENGERTHA1), „zruãného portrétisty a malífie historic-
k˘ch genrÛ“, kter˘ správnû rozpoznal jeho nev‰ední ta-
lent. Ironií osudu se v‰ak jeho uãiteli stali prÛmûrní
konvenãní akademisté CHRISTIAN GRIEPENKERL2) a AU-
GUST EISENMENGER3), ktefií v Ïádném smûru nepfiispûli

Portrét dámy s autoportétem, heliogravura

k jeho dal‰ímu umûleckému rozvoji. JiÏ v druhém se-
mestru ‰kolního roku 1885–1886 pfie‰el proto do Mni-
chova, kde setrval je‰tû po cel˘ následující rok. V letech
1887–1888 najdeme ho opût zapsaného na vídeÀské
Akademii.

Dne 1. ledna 1888 neoãekávané zemfiel BayrosÛv
otec. Franz zÛstal s matkou a obûma sestrami aÏ do pod-
zimu, pak se vrátil do Mnichova, kter˘ opustil aÏ v létû
1890. Po návratu do Vídnû namaloval jeden ze sv˘ch
prvních v˘znamn˘ch portrétÛ, podobiznu krajináfie
GOTTFRIEDA SEELOSE.4) S tímto sv˘m uãitelem se mu
podafiilo posléze uskuteãnit i jednu zajímavou, nûkolik
t˘dnÛ trvající studijní cestu. SEELOS byl povûfien nakres-
lit nûkteré dÛleÏité pobfieÏní majáky Dalmácie a BAYROS

ho doprovázel jako asistent. Strmé, ãasto neschÛdnû ka-
menité pobfieÏí Adrie, romanticky osamûlé mofie, polo-

1) EDUARD RYTÍ¤ ENGERTH (1818–1897), od r. 1854 fieditel PraÏ-
ské akademie, od r. 1865 profesor na akademii ve Vídni. Vycházel
z romantismu a ‰koly nazarénÛ

2) CHRISTIAN GRIEPENKERL (1839–1912), autor mj. v˘zdoby ãet-
n˘ch soukrom˘ch palácÛ ve Vídni, Benátkách a Aténách; v 60. le-
tech 19. stol. se podílel na v˘zdobû opony a fresek v hledi‰ti ví-
deÀské Opery, zniãené r. 1945; v letech 1874–1910 vyuãoval na
vídeÀské Akademii

3) AUGUST EISENMENGER (1930–1907), malífi portrétÛ a historic-
k˘ch scén, autor ãetn˘ch nástropních maleb a fresek v soukro-
m˘ch i vefiejn˘ch budovách ve Vídni (Parlament, Burg-theater,
apod.); jako profesor vídeÀské Akademie pÛsobil v letech
1872–1891

4) GOTTFRIED SEELOS (1829–1900), rakousk˘ krajináfi pÛvodem
z Bolzana v jiÏních Tyrolích, na které soustfiedil i svÛj umûleck˘
zájem; série krajinn˘ch scenerií byly ãasto roz‰ifiovány litografick˘-
mi reprodukcemi. Také jeho bratfii, IGNAZ a GUSTAV byli malífii
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tropická vegetace, svérázné venkovské obyvatelstvo – to
v‰e byly dal‰í intenzivní záÏitky, které se v jeho nitru
uchovaly po mnoho let.

BAYROS se navrátil do Vídnû radostnû stimulován
a osvûÏen. Navíc rodinn˘ pfiítel K. SCHÜLLER, generální
fieditel Rakousk˘ch jiÏních Ïeleznic, umoÏnil mu jiÏ
v roce 1891 zafiídit jeden z nepouÏívan˘ch vídeÀsk˘ch
dráÏních pavilonÛ jako exkluzivní umûlecké studio. To
se brzy stalo dostaveníãkem „lep‰í“ vídeÀské spoleãnos-
ti, pfiedev‰ím mnoha elegantních a kultivovan˘ch dam,
které od té doby zÛstaly jiÏ natrvalo v samotném stfiedu
umûlcova zájmu. V roce 1896 oÏenil se s jednou z nich,
dcerou proslulého „krále valãíkÛ“ JOHANNA STRAUSSE

ML., ALICÍ5). ManÏelství nebylo v‰ak ‰Èastné a uÏ po ro-
ce plném hofik˘ch svárÛ se zcela rozpadlo. Pfiipomínkou
této trpké epizody zÛstává jeden z nejznámûj‰ích umûl-
cov˘ch olejÛ, nazvan˘ Veãer u Johanna Strausse
(1894)6). Zobrazil se na nûm mezi skladatelem BRAHM-
SEM7) a hudebním kritikem MAXEM KALBECKEM8), av‰ak
pozdûji, poté co upadl u STRAUSSÒ v nemilost, byl z nûj
jeho obliãej (patrnû na pfiání rázné tchynû) ãísi pfiemal-
bou zcela vyretu‰ován. Opravdu dÛsledné damnatio
memoirae, zavrÏení pamûti, jak trefnû poznamenal kte-
r˘si jeho rakousk˘ souãasník.

Roku 1897 FRANZ VON BAYROS znovu ode‰el, lépe fie-
ãeno „uprchl“ do Mnichova, kde se zapsal na povûstnou
Knirrovu ‰kolu9) a souãasnû také na speciálku ADOLFA

HOELZLA10) v blízkém Dachau. Studium se pro nûj ten-
tokrát nepochybnû stalo opravdov˘m pfiínosem, jak do-
svûdãují i jeho vlastní slova: „Co se týká počátků mé
umělcké biografie, mohl bych bez rozpaků napsat: do
opravdy jsem se narodil až ve svých 31 letech, v mnichov-
ské škole Heinricha Knirra.“

Bavorská metropole byla koncem 19. století skuteãnû

TfiebaÏe byl mark˘z BAYROS tenkrát bez efektnûj‰ího
finanãního zaji‰tûní, pokládal vÏdy toto období svého
Ïivota za jedno z nûj‰Èastnûj‰ích a nejplodnûj‰ích. Ne-
malou mûrou k tomu pfiispûl i kruh jeho blízk˘ch pfiá-
tel, pfiedev‰ím malífiÛ a spisovatelÛ, jejichÏ prostfiednic-
tvím si natrvalo zamiloval zejména svût krásné knihy. Je-
jí originální, ponejvíce bibliofilská úprava v privátních,
poãetnû omezen˘ch nákladech, se stala napfií‰tû pfied-
mûtem jeho hlavního tvÛrãího zájmu a zaujetí. BAYROS

ohlásil vytvofiení malé skupiny, kterou sám nazval, in-
spirován vtipnou naráÏkou admirála THILO VON SEEBA-
CHA, „Aristokratische Beobachter“ (·lechtiãtí pozorova-
telé). K jejímu jádru patfiili velk˘ znalec díla E.T. A.
HOFMANNA CARL VON MAASSEN11), známí umûleãtí his-
torikové HANS FLOERKE a HERMANN SCHULT, baron
VON DER RECKE a dal‰í.

V roce 1904 mûl koneãnû mlad˘ mnichovsk˘ ob-
chodník s umûním WINDHAGER odvahu zorganizovat
umûlcovu první vefiejnou expozici. Byla mimofiádnû 
úspû‰ná. Brzy po ní se dostavily objednávky na ãetné
kniÏní ilustrace, a také exlibris, která mezi jejich sbûra-
teli dodnes patfií k tûm nejvyhledávanûj‰ím.

Drobnou kniÏní grafikou zaãal se BAYROS zab˘vat jiÏ
roku 1902, kdy vytvofiil své patrnû první exlibris pro
esslingenského nakladatele MAXE SCHREIBERA. I zde, in-
spirován mj. zpÛsobem tvorby a technikou známého ra-
kouského grafika ALFREDA COSSMANNA (1870–1951),
dosáhl záhy virtuozity a mistrovství, které mu získaly
oprávnûn˘ vûhlas. Zjemnûlí kavalífii, graciézní nahé ne-
bo polonahé krásky ve svÛdn˘ch negliÏé, ‰elmy, ptáci,
hudební nástroje a desítky nejrÛznûj‰ích vzácn˘ch bibe-
lotÛ zdobily kresby vytváfiené pro stále poãetnûj‰í klien-
telu: od nejvy‰‰í evropské aristokracie (princezna ALE-
XANDRA VIKTORIA VON PRAUSSEN, 1860–1917), ra-

jedním z nejdÛleÏitûj‰ích center svûtového v˘tvarného
umûní. Stfietávaly a prolínaly se zde nejrÛznûj‰í smûry,
proudy a tendence, od naturalismu po impresionismus,
které v tomto ‰irokém zábûru utváfiely tzv. mnichovskou
‰kolu. S oblíben˘mi malífisk˘mi aktivitami úzce souvisel
i tamní ãil˘ literární Ïivot, podporovan˘ nov˘mi ambi-
ciózními nakladatelsk˘mi domy jako ALBERT LANGEN

a GEORG MÜLLER.

kouské generality (hrabû FRANZ CONRAD VON HÖT-
ZENDORF, 1852–1925; baron ALEXANDER KROBATIN,
1849–1933), nûmecké, uherské a italské ‰lechty (hraba-
ta MICHEL DE KÁROLYI, KARL EMICH ZU LEININGEN-
-WESTERBURG, L. A. RATI OPIZZONI DI TORRE) aÏ po
spfiátelené spisovatele (C. G. V. MAASSEN, DR. J. PILZ,
CARRY BRACHVOGELOVÁ, 1864–1942; TONI DENEKE-
OVÁ, 1889–?), malífie (MICI V. FARNADYOVÁ, 1884–?),



v˘znamné architekty (DR. BRUNO BAUER, 1884–1955;
IGNÁCZ ALPÁR, 1855–1928), lékafie, právníky a ãetné
dal‰í kultivované ctitele jeho umûlecké práce. Podle
znalce BAYROSOVA díla RUDOLFA BRETTSCHNEIDERA12)

zhotovil tûchto exlibris cca 314 a nechybí mezi nimi ani
nûkolik vlastníkÛ ãesk˘ch. Mimo jiné spisovatel Q. M.
VYSKOâIL, znám˘ „erotobibliofil“ KAREL JAROSLAV

OBRÁTIL (1866–1945), notáfi FERDINAND HEJNA13)

a profesor praÏské konzervatofie VLASTIMIL BLAÎEK

(1878 –1950). 
FRANZ VON BAYROS byl pfiedev‰ím rozen˘ kreslífi, tr-

pûliv˘ cizelér s peãlivostí miniaturisty, jemuÏ (pfiestoÏe
existuje i nûkolik jeho grafick˘ch prací v leptu), nejvíce
vyhovovala tehdy moderní technika mûkké, jemnû od-
stínûné heliogravury. Vynalezena roku 1878 ãesk˘m
malífiem a fotografem KARLEM KLÍâEM (1841–1926),
dokázala nejlépe reprodukovat Bayrosem poÏadované
‰edé tóny, evokující jedineãnû odér a pfiítmí erotick˘ch
scén; delikátní atmosféru loÏnic, kterou snad Ïádn˘ jin˘
umûlec nedokázal obyãejnou tuÏkou ãi perem zachytit
tak pÛvabnû a pÛsobivû jako on... 

Stále více proslavenûj‰í BAYROS ujímá se umûleckého
vedení mnichovské satirické revue Die Auster (Ústfiice),
pfiedev‰ím v‰ak spojuje svou tvorbu s dal‰ím rozsáhl˘m
a v‰estrannû zamûfien˘m studiem kulturních dûjin. To
mu dopomáhá k definitivnímu vytfiíbení osobitého zpÛ-
sobu práce, stále sebejistûj‰ímu nezamûnitelnému ruko-
pisnému podání, které se jiÏ do konce Ïivota nezmûní.
Cestuje do Itálie a Francie; v letech 1905–1908 se po-
drobnû seznamuje s dobou Ludvíka XV. Jeho interes
a empatie do tohoto období jsou tak silné, Ïe je pozdûji
pfiímo oznaãen za „nejobdivuhodnûj‰ího kreslífie rokoko-
vého stylu“, za mistra, kter˘ se dokázal nejvíce vcítit do
jeho kapriciosnû rozverného, frivolnû dráÏdivého ducha.

S p o l e k  s b û r a t e l Û  a  p fi á t e l  e x l i b r i s

ãi kresbách. Byly reprodukovány zejména shora jiÏ zmí-
nûnou technikou heliogravury a staly se nedmyslitelnou
souãástí nízkonákladov˘ch portfolií, alb pro majetné
subskribenty nebo raritních knih. 

Mladiãké leptosomní krásky nebo kypré kurtizány
oddávají se ve sv˘ch komnatách milostn˘m hrám se sv˘-
mi dívãími partnerkami nebo roztouÏen˘mi eféby. V ne-
skuteãn˘ch pohádkov˘ch krajinách, stejnû jako v mo-
dernû zafiízen˘ch salonech Ïertují spanilá Venu‰e
a chlípn˘ bÛh Priap, doprovázení neustále zamûstna-
n˘m Kupidem. Dolce far niente ve svûtû feérií, kde jako
drahé kofiení nechybí obãas ani biãík na vzpruhu una-
ven˘ch smyslÛ, pro povzbuzení dfiímajících vá‰ní. Pad-
lo-li jiÏ jméno BEARDSLEYOVO, lze v této souvislosti pfii-
pomenout i jméno ãeského kreslífie a stejnû vá‰nivého
milovníka rafinované erotiky ARTU·E SCHEINERA14)...

Jako kniÏní ilustrátor vyhledával BAYROS v naprosté
vût‰inû jen autory, s nimiÏ se cítil b˘t vnitfinû spfiíznûn,

5) ALICE ELIZABETH KATHARINA MARIA V. BAYROS (23. 1.
1875 VídeÀ – 1945) byla dcerou Ïidovky ADELE STRAUSSOVÉ

roz. DEUTSCH (1856–1930) z jejího prvního manÏelství s ban-
kéfiem ANTONEM STRAUSSEM (1845–1877). ADELE STRAUS-
SOVÁ se roku 1887 provdala za JOHANNA STRAUSSE JUN.
(1825–1899), kter˘ její dceru adoptoval. Z Ïádného ze sv˘ch tfií
maÏelství vlastní dûti nemûl. ALICE se provdala za MARK¯ZE

VON BAYROS 27. února 1896 a po rozpadu tohoto manÏelství
pak je‰tû dvakrát: v r. 1899 za známého vídeÀského klaví-ristu RI-
CHARDA EPSTEINA, (1869 VídeÀ – 1919 New York), 
s nímÏ mûla dva syny, a nakonec za plukovníka RUDOLFA ·L.
Z MEYSZNERÒ. Díky tomuto poslednímu „arijskému“ manÏel-
ství pfieÏila dobu nacistick˘ch perzekucí.

6) Obraz je dnes v Museum der Stadt Wien.
7) JOHANNES BRAHMS (1833–1897), nûmeck˘ skladatel, hl. pfied-

stavitel tzv. klasicizujícího proudu v hudebním romantismu; 
od r. 1862 Ïil trvale ve Vídni. 

8) MAX KALBECK, vl. jm. M. KARPELES (1850–1921), hudební
kritik a historik, první Ïivotopisec J. BRAHMSE; mj. pfieloÏil do
nûmãiny i Sabinovo libreto k Smetanovû Prodané nevûstû.

9) Knirrova ‰kola – soukromá ‰kola kresby a malby, zaloÏená 
r. 1888 v Mnichovû. Její majitel HEINRICH KNIRR (2. 9. 1862
Pancsovo v Uhrách, dnes Panãavo v srbské Vojvodinû – 1944)
studoval na akademii ve Vídni, kde Ïil aÏ do r. 1914, kdy ode‰el
do Stanbergu jz. od Mnichova. Jeho pfiísn˘ akademick˘ styl se
opíral o aristokratickou grandézu baroka, pfiesto u nûj v letech
1898–1901 studoval i PAUL KLEE. H. Knirr se stal pozdûji 
„oficiálním malífiem ADOLFA HITLERA; r. 1937 vytvofiil jeho 
velk˘ olejov˘ portrét.

10) ADOLF HOELZEL (1853–1934). Tento olomouck˘ rodák patfiil
od r. 1888 mezi nejv˘znamnûj‰í pfiíslu‰níky umûlecké kolonie
v Dachau; v letech 1906 –1919 byl profesorem na akademie ve
Stuttgartu. JiÏ v r. 1905 experimentálnû navazoval na uãení 
J. W. GOETHEHO o vlastnostech barev, které kombinoval v souladu
se zákonitostmi hudební harmonie. V˘sledky tûchto pokusÛ 
vedly ho pak dále aÏ k abstraktnímu nepfiedmûtnému umûní.

11) CARL GEORG VON MAASSEN (1880–1940), literární kritik,
historik a znám˘ sbûratel bibliofilsk˘ch tiskÛ, vydavatel bibliofil-
ské revue Grundgescheuter Antiquarius.

12) RUDOLF BRETTSCHNEIDER: Franz von Bayros. Bibliographie
seiner Werke und beschreibendes Verzeichnis seiner Exlibris;
Adolf Weigel, Leipzig 1926. 

13) FERDINAND HEJNA: Poznámky k dílu Bayrosovu, KrouÏek ães-
k˘ch exlibristÛ, Praha 1931.

14) ARTU· SCHEINER (28. 10. 1863–20. 12. 1938) ãesk˘ secesní
kreslífi a ilustrátor pohádek. V letech 1891–1906 pracoval pro
berlínské Lustige Blätter, pozdûji pfievzal po V. OLIVOVI redakci
v˘tvarné ãásti Zlaté Prahy. K erotické notû Bayrosovû se nejvíce
blíÏí v kníÏce Pohádky pro dospělé, kterou pod pseudonymem 
JEAN QUI RIT napsal a nákladem vlastním vydal r. 1926 v Plzni
KAREL HUGO HILAR.

V umûlcovû imaginaci otevfiel se snov˘ svût palácÛ,
budoárÛ a stinn˘ch zákoutí, lákajících k milostn˘m
hrám a tajen˘m avant˘rám; svût duchapln˘ch alegorií,
flirtÛ, intrik a svodÛ, kter˘ tak jedineãnû zachytil CHO-
DERLOS DE LANCLOS ve sv˘ch Nebezpeãn˘ch známos-
tech. Zdafiile, s bravurní suverenitou zasazen pak do se-
cesního kadlubu, volnû „pfielétl staletí“ a objevil se na
nejrÛznûj‰ích, povût‰inou ãernobíl˘ch grafick˘ch listech



2OO922 S b o r n í k  p r o  e x l i b r i s  a  d r o b n o u  g r a f i k u

takové, ktefií odpovídali jeho libertinskému duchu a mi-
lostné exaltovanosti. Jednou to byli mistfii renesanãních
facetií jako ARETINO, MORLINI, BASILE, DESPÉRIERS

a BOCCACCIO15), podruhé známé postavy literární histo-
rie abbé PRÉVOST, DENIS DIDEROT, JOHN CLELAND16),
G. CASANOVA nebo MARKÉTA KRÁLOVNA NAVARRSKÁ17).
Jako svébytn˘ pandán slouÏily jeho kresby rovnûÏ pro
díla spisovatelÛ opomíjen˘ch nebo témûfi zapomenu-
t˘ch, z nichÏ je moÏno pfiipomenout alespoÀ francouz-
ské volnomy‰lenkáfie 18. století, hrabûte PHILIPPA DE

CAYLUS, ANDRÉU DE NERCIATA a CLAUDE P. JOLYOTA DE

CRÉBILLON18).
Bayros nevyh˘bal se ov‰em ani v˘tvarnému doprovo-

du prací sv˘ch souãasníkÛ. Byl zde v‰ak zdrÏenlivûj‰í
a ponejvíce pracoval na v˘zdobû knih sv˘ch pfiátel, ob-
líbencÛ nebo alespoÀ dobr˘ch znám˘ch, napfi. JOHANNA

PILZE, FELIXE SCHLOEMPA, F. FREUNDA, R. H. HOCH-
STETTERA, H. G. ROSEGGERA, KARLA F. NOWAKA, 

OTTO JULIUSE BIERBAUMA19) a také ãeského, dnes jiÏ za-
pomenutého dekadentního literáta QUIDA M. VYSKOâI-
LA, pro jehoÏ román Bíl˘ páv vytvofiil v roce 1910 bare-
vnou obálku a ãtyfii pÛsobivé celostránkové ilustrace20).

Roku 1908 vydal pod pseudonymem CHOISY LE CO-
MIN21) soubor 15 erotick˘ch kreseb, inspirovan˘ch jed-
nou z Nerciatov˘ch milostn˘ch novel. Ty v‰ak byly úfied-
ním zásahem konfiskovány a umûlec pfiedvolán k soud-
nímu pfielíãení, stanovenému na 30. kvûtna 1911. Tam
se nedostavil, po vydání zatykaãe uprchl do Rakouska,
které ho, coby svého státního pfiíslu‰níka, do Bavorska jiÏ
nevydalo. Následující stání konalo se tak zaãátkem ãer-
vence téhoÏ roku v umûlcovû nepfiítomnosti. Odsouzen
k osmimûsíãnímu arestu byl pouze jeho spoleãník; BAY-
ROSOVI samotnému zato propadl ve‰ker˘ majetek a in-
kriminované kresby byly samozfiejmû zniãeny.

Nucen˘ návrat do Vídnû mu na spokojenosti mnoho
nepfiidal. V prostfiedí kaváren a vzájemnû znepfiátele-
n˘ch umûleck˘ch skupin necítil se zdaleka tak volnû ja-
ko ve své „druhé vlasti“, která byla svûdkem jeho nej-
vût‰ího umûleckého vzestupu. O nedobrovolném exilu
mluvil i po uzavfiení druhého manÏelství s chápající
a noblesní HERMINOU DOROTHEOU TLAPOVOU v roce
191322), a dokonce jiÏ následujícího roku plánoval ode-
jít s ní natrvalo do ¤íma. Tomuto rozhodnutí, zdá se,
zabránilo jen vypuknutí první svûtové války.

Jak fieãeno, v nemilované podunajské metropoli zÛ-
stal mark˘z BAYROS aÏ do konce svého Ïivota. Je prav-
dou, Ïe po ne‰Èastném mnichovském soudu zastavily se
témûfi v‰echny nakladatelské objednávky, k nimÏ se pfii-
daly i nûkteré kriticky negativní recenze, pau‰álnû sni-
Ïující samotné umûlecké kvality ve‰kerého jeho dosa-
vadního díla. K pozvolnému obratu a zlep‰ení materiál-
ní situace dopomohla v nemalé mífie aÏ podpora z fiad
nûkolika vlivn˘ch pfiátel, mezi nûÏ patfiili vídeÀsk˘ do-
pisovatel Frankfurter Zeitung DR. HUGO GANZ, oblíbe-
n˘ romanopisec RUDOLF HANS BARTSCH, malífi CLE-
MENS VON PAUSINGER23) a zejména dramatik a lyrick˘
básník ANTON WILDGANS24). O jeho v˘tvarná díla, ze-
jména v oblasti kniÏní dekorace, kresby, plakátov˘ch ná-
vrhÛ, ale i divadelních kost˘mÛ a drobné uÏité grafiky,
projevily zájem tentokrát i nûkteré dal‰í podniky, zvlá‰-
tû v Itálii a Uhrách.

Váleãná léta sná‰el senzitivní umûlec pfiesto velmi tûÏ-
ce, pfiedev‰ím z hlediska psychického napûtí, perma-
nentního stresu a neustávajících depresí. Cel˘m sv˘m
srdcem stál na stranû vilémovského Nûmecka; bez kri-
tické reflexe a objektivního soudu povaÏoval jeho ko-
neãnou prohru a pád doslova za osobní tragédii.

U pfiíleÏitosti 600. v˘roãí úmrtí Danteho, jehoÏ velmi
ctil, touÏil, jak sám fiekl, vytvofiit svÛj „Ïivotní majstr‰tyk“
v podobû kniÏních ilustrací, kter˘ by pfiedstavoval trvalou
poctu a nov˘ pomník BoÏské komedii. Mûly b˘t vyvr-
cholením jeho pojetí kniÏní ilustrace a souãasnû i jakousi
volnou parafrází, hudbû podobn˘m doprovodem, tohoto

Exlibris K. J. OBRÁTIL, heliogravura s podtiskem, 1913

Exlibris DR. BECHER, heliogravura



básnického veledíla svûtové literatury. Pro tentokrát zvolil
techniku akvarelové kresby a v˘znamné nakladatelství
Amalthea skuteãnû 60 tûchto „barevn˘ch fantasií“ roku
1912 vydalo. PfiestoÏe dílo slavilo úspûch na ãetn˘ch ex-
pozicích v Nûmecku i v zahraniãí, hmotn˘ zisk byl opût
velmi mal˘. Umûlec pracoval na tûchto listech témûfi pÛl
druhého roku. Práci pfieru‰oval jenom kdyÏ rychle potfie-
boval vydûlat na Ïivobytí nûjakou lukrativní zakázkou na
pfiání bohatého zákazníka. K finanãnímu neúspûchu jistû
pfiispûla i tehdej‰í devalvace celého rakouského mûnové-
ho systému.

Pfiepracovaní a oslabení celého organismu, které se
projevilo brzy po dokonãení tûchto nároãn˘ch dûl, na-
léhavû volalo po odpoãinku. Právû ten v‰ak umûlec stá-
le odkládal na pozdûj‰í dobu. V roce 1923 se rozhodl
je‰tû jednou nav‰tívit milovan˘ Mnichov. Pfiijal pozvání
jednoho z b˘val˘ch pfiátel DR. HANSE FLOERKEHO,
av‰ak zrovna tehdy do‰lo k zabrání Porúfií francouzskou
armádou a nûmecká ekonomika zcela zkolabovala.
Otfiesen a jiÏ opravdu váÏnû nemocn˘ vrátil se kreslífi
pfiedãasnû do Vídnû.

Nové, stále rostoucí zakázky koneãnû ponûkud vylep-
‰ují jeho materielní situaci. BohuÏel ne na dlouho.
Uprosfied pilné práce, jak zaznamenává jeho monogra-
fista JOHANN PILZ, dne 2. dubna 1924, po pûkném dni,
kdy pracoval aÏ hluboko do noci, zastihla ho smrt krvá-
cením do mozku. Pfied touto moÏností ostatnû jeho
osobní lékafi varoval jiÏ dfiíve, se zfietelem na ono ne-
ustálé pracovní vypûtí.

Název pornografie je odvozen˘ ze starofieckého slova
porné, které znamená jak chrámovou knûÏku, tak oby-
ãejnou prostitutku. Ani FRANZ VON BAYROS, ve chvílích
tvÛrãí extáze, nevidûl mezi nimi rozdílu.

DODATEK NA ZÁVĚR
Je evidentní, Ïe ‰pinavého doteku bezbfiehého proudu

postmoderních pasti‰Û a plagiátÛ, kter˘ proniká jiÏ do
v‰ech sfér na‰í souãasnosti, nemohlo zÛstat u‰etfieno ani
„nenapodobitelné“ dílo velkého kreslífie erotiky – FRAN-
ZE VON BAYROSE. Komerãnû jistû velmi zajímavého ná-
padu se ujala anglo-americká v˘tvarnice MELINDA GEB-
BIOVÁ, která rádoby v mistrovû duchu kresebnû dopro-
vodila komiksovû pojat˘ román svého manÏela ALLANA

MOOREHO nazvan˘ Ztracené dívky.25) Tento erotick˘
slepenec, ‰tûdfie nabízející pfiehr‰li lascivit zdvojené por-
nografie (textové i kresebné), jistû plnû vyhoví pokleslé-
mu vkusu vût‰iny dne‰ních ãtenáfiÛ, kter˘m jiÏ samotná
ãetba psan˘ch knih ãiní námahu a zbyteãné zdrÏení.
Pfiesnû pro nû je komiks to pravé, a zde je‰tû tak peprnû
kofienûn˘ „umûlkyní“ bezosty‰nû parazitující na Bayro-
sovû stylu. Tento, s didaktickou názorností pojednan˘
v˘tvarn˘ doprovod, jí nepochybnû zajistí slávu vpravdû
globální. Jak v˘stiÏnû, pfii jiné pfiíleÏitosti, napsal
K. HvíÏìala: „V umění jde stále méně o hluboké a bolesti-
vé smyslové vyjádření skutečnosti a čím dál tím častěji pře-
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15)BAYROS doprovází sv˘mi ilustracemi tyto knihy: PIETRO ARETI-
NO (1492–1556) – Il Veritiero (Pravdymilovn˘) 1908; GIROLA-
MO MORLINI (16. st.e ) – Die Novellen; GIAMBATTISTA BASILE

(1575–1632) – Das Märchen aller Märchen oder Pentameron
I.–II., 1909; BONAVENTURE DESPÉRIERS (1510–1543?) – No-
vellen und Cymbalum Mundi, 1910; GIOVANNI BOCCACCIO

(1313–1375) – Das Dekameron, 1914
16)JOHN CLELAND (1709–1789) anglick˘ spisovatel, autor známé-

ho erotického románu Fanny Hill z r. 1749), pfieloÏeného do ãe‰-
tiny a vydaného K. J. OBRÁTILEM r. 1929.

17)MARKÉTA KRÁLOVNA NAVARRSKÁ (1492–1549), autorka slav-
ného Heptameronu novel. Vydání v DruÏstevní práci, Praha
1932 vyzdobila více neÏ 70 kresbami TOYEN.

18)PHILIPPE A. C. HRABù DE CAYLUS (1692–1765) – Kutscher
Wilhelm, 1918; ANDRÉA DE NERCIAT (1739–1800) – Liebesf-
rühling (právû kresby k této knize, vydané pod názvem Erzählun-
gen am Toalettentische, zapfiíãinily známé soudní fiízení); CLAUDE

PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON (1707–1777) – Sittenbilder
unserer Zeit, 1911.

19)BAYROS doprovází sv˘mi ilustracemi knihy: JOHANN PILZ U.
VIKTOR WÖGENER – Galante Lieder und Gedichte, 1926; JO-
HANN PILZ – Miniature, 1918; FELIX SCHLOEMP – Der perver-
se Maikäfer Galante und ungalante Satiren; F. FREUND – Bilder
aus dem Badezimmer der Mme C. C.; RUDOLF HANS BARTSCH

(1873–1952) – Mozarts Faschingsoper, 1922; GUSTAV HOCH-
STETTER (1873–1944) – Das Fübschen der gnädigen Frau, 1912;
HANS LUDWIG ROSEGGER (1880–1929) – Von Königen und
Jakobinern, 1913; KARL FR. NOWAK – Sans Sousi, okolo 1920;
OTTO JULIUS BIERBAUM (1865–1910) – Das Schöne Mädchen
von Pao, 1910 – o nûm více Slovník spisovatelÛ nûmeckého jazy-
ka (Odeon, Praha 1987, s. 727)

20)QUIDO MARIA VYSKOâIL, vl. jménem DR. ANTONÍN LUDVÍK

VYSKOâIL (1881–1969). Román Bílý páv vydal v Tfiebenicích 
r. 1910 FERDINAND BÖHM. Je vyzdoben ãtyfimi ãernobíl˘mi
autotypiemi FRANÇOISE DE BAYROSE, na celostránkov˘ch svût-
lotiskov˘ch pfiílohách, a také jeho barevnou obálkou. Ve fronti-
spisu nachází se portrétní foto autora; typograficky upravil
K. DYRYNK. (F. HEJNA oprávnûnû konstatuje, Ïe „obrazy ke
knize jsou jedny z nejzdafiilej‰ích z celé Bayrosovy tvorby“).
K dal‰í Vyskoãilovû knize Sonata eroica (II. vyd. u Jana Kotíka,
Praha 1922) vytvofiil uÏ pouze dvoubarevnou obálku

21)Nûkdy pouÏíval téÏ krycí pseudonym VENU DE BONESTOC.
22)Zemfiela 27. 7. 1964 ve Vídni.
23)CLEMENS VON PAUSINGER (1885–1936), salcbursk˘ rodák 

pÛsobící ‰est let v Itálii, kde se pfiátelsky st˘ká mj. s malífii 
H. V. MARÉSEM a A. BÖKLINEM.

24)ANTON WILDGANS (1881–1932), blíÏe viz Slovník spisovatelÛ
nûmeckého jazyka (Odeon, Praha 1987, s. 727)

25)âesky vydalo nakl. Argo, Praha 2008. Zmínûné ilustrace se t˘kají
kapitoly 22. nazvané Veselá banda pod zapadajícím sluncem. 

važuje marketingové umění soustředěné na prodej. Cílem
není osobní artikulace stavu společnosti, ale uspokojení spo-
třebitele a co nejvyšší profit.“ (Revue art 1/09). 

POZNÁMKA REDAKCE:

Tato studie vy‰la v knize v˘tvarn˘ch esejí G. Erharta
Barevné dráhy snÛ (H§H, Jinoãany 2007) pod názvem
„Franz von Bayros, malífi delikátních intimit“. Zde je
oti‰tûna v doplnûné a roz‰ífiené podobû, pfiedev‰ím v té
ãásti, která je vûnována tvorbû exlibris.
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JAN PAŘEZ

Od pradávna majitelé knih oznaãovali své svazky vpisky,
kter˘mi se identifikovali jako jejich vlastníci. PÛvodní
rukopisné vlastnické poznámky se v renesanci promûni-
ly do jin˘ch forem: Tak vzniklo ti‰tûné exlibris a také
supralibros. Supralibros je vlastnická znaãka, která byla
umístûna na pokryvu pfiední ãi zadní desky vazby, pfií-
padnû na obou, nicménû se s ní lze setkat i na hfibetu,
ofiízce ãi sponách. Byla vytváfiena jako slepotisk, vût‰i-
nou zlacen˘. Vlastník b˘val identifikován zpravidla he-
raldicky – erbem ãi znakem, ale v˘jimkou nebyly ani
portrétní ãi obrazová supralibros. Jméno vlastníka b˘va-
lo v jejich opisu, ãasto v‰ak bylo uÏito jen samotné jmé-
no, vyraÏené jako slepotisk, popfiípadû pouhé vlastníko-
vy iniciály. Heraldické supralibros ãasto obsahuje i devi-
zu vlastníka. DÛleÏit˘m doplÀkem supralibros bylo
datum, které se v tomto pfiípadû vztahuje k dobû, kdy
vlastník knihu získal ãi nechal svázat.1) Supralibros je
z hlediska dûjiny knihy stejnû dÛleÏité jako ostatní vnûj-

‰í znaky, neboÈ urãuje nejménû jednoho z pfiedchozích
majitelÛ, pfiípadnû datum, kdy knihu získal. To se mÛÏe
stát v˘znamnou pomÛckou pfii rekonstrukci zanikl˘ch
knihoven a urãení jejich majitelÛ.

Supralibros je také objektem studia heraldiky a umû-
leckohistorického v˘zkumu kniÏních vazeb.

Ve Strahovské knihovnû se na vazbách knih dochova-
ly desítky supralibros vlastníkÛ, ktefií pocházeli z nejrÛz-
nûj‰ích vrstev spoleãnosti. V této stati pfiedstavím „stra-
hovská“ supralibros známého dánského astronoma TY-
CHA BRAHE.

TYCHO (dánsky Tyge) BRAHE (14. 12. 1546 aÏ 24. 10.
1601) je jednou z nejv˘znamnûj‰ích postav evropské as-
tronomie. Jeho nejvût‰í pfiínos je spatfiován ve zdokona-
lení a zpfiesnûní pfiístrojÛ pro mûfiení polohy nebesk˘ch
tûles, pfiiãemÏ záznamy jeho dlouhodob˘ch pozorování
se staly v˘chodiskem pro KEPLEROVY teoretické formu-
lace. TYCHO BRAHE si vybudoval zámeãek – observatofi
Uraniborg na ostrovû Hven (dnes Ven) v Öresundu
a dlouhá léta se tu vûnoval vûdecké ãinnosti. Na konci
16. století byl v‰ak nucen Dánsko opustit a v roce 1599

Supralibros
dánského astronoma Tycha Brahe

ve Strahovské knihovně

Supralibros TYCHA BRAHE

z roku 1567 na vazbû tisku sign.
DV II 2 – detail jména
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se stal na pozvání TADEÁ·E HÁJKA Z HÁJKU dvorním
astrologem a astronomem císafie RUDOLFA II. v Praze.
Zde v‰ak jiÏ v roce 1601 zemfiel na uremii. Byl pohfiben
v T̆ nském chrámu na Starém Mûstû PraÏském, kde se
dodnes nachází jeho hrob i náhrobek.2)

Po TYCHOVù smrti byla jeho na tehdej‰í dobu rozsá-
hlá knihovna rozpt˘lena. Dnes lze jednotlivosti najít
v nejrÛznûj‰ích evropsk˘ch i americk˘ch knihovnách.
Nejvût‰í soubor se nachází v Národní knihovnû v Praze,
kam se dostal ziskem knihovny praÏské jezuitské koleje,
do níÏ bylo nejvût‰í mnoÏství dochovan˘ch knih z Ty-
chovy knihovny zaãlenûno jiÏ v 17. století.3) Pokus o re-
konstrukci pÛvodní Tychovy kni-
hovny provedl v roce 1970 WIL-
HELM NORDLIND, kter˘ do 
seznamu zafiadil nejen dosud iden-
tifikované exempláfie z rÛzn˘ch sbí-
rek, ale také knihy, o jejichÏ exi-
stenci jsme obeznámeni nepfiímo.4)

Ve Strahovské knihovnû je ulo-
Ïeno nûkolik knih, které nepo-
chybnû patfiily buì pfiímo do 
Tychovy knihovny, nebo jichÏ byl
TYCHO pÛvodním vlastníkem, pfii-
ãemÏ je pouÏil jako dar jin˘m oso-
bám.5) V‰echny tyto knihy jsou pfií-
mo ãi nepfiímo identifikovatelné,
ale jen nûkteré z nich jsou opatfieny
Tychov˘m supralibros.

Máme-li se zmínit o Tychov˘ch
supralibros v‰eobecnû, nejstar‰í
známé „T. B. O. 1560“6) lze dato-
vat do doby jeho témûfi dûtsk˘ch
let a ran˘ch studií, stejnû jako dvû
pozdûj‰í „Tycho Brade“ (!) s datem
„Anno 1561“7), a „Ty Brad 1563“8).
První z jmenovan˘ch bylo posléze hojnû pouÏíváno pfii-
nejmen‰ím v letech 1576–15839). Dal‰í Tychovo známé

supralibros pochází v˘hradnû z roku 1567 a jde jen
o inicály „T. B.“10). Poslední, portrétní a znakové, a zá-
roveÀ nejreprezentativnûj‰í Tycho uÏíval pravdûpodobnû
v posledním dvacetiletí svého Ïivota (viz níÏe).

Ve fondech Strahovské knihovny se nacházejí jen dva
typy supralibros TYCHA BRAHE. První z nich se zdá b˘t
unikátnû dochovaná a je tudíÏ – stejnû jako pfiíslu‰nost
svazku, jeÏ supralibros nese, do Tychovy knihovny – no-
v˘m objevem.11) Dílo, na jehoÏ deskách se supralibros
objevuje, je basilejské vydání Elementa geometricae z ro-
ku 155812), jehoÏ autorem byl slavn˘ fieck˘ matematik
a geometr EUKLIDES. O Tychovû vlastnictví svûdãí i pfií-

pisky psané jeho rukou in margi-
ne.

Na pfiední desce knihy, která je
zdobena renesanãními slepotisky
v rámové kompozici, se nad domi-
nantou nalézá prost˘ slepotiskov˘
nápis ve dvou fiádcích TYCHO
BRAHE a pod dominantou vro-
ãení 1567. Zadní pokryv desek
supralibros neobsahuje.

Druh˘ typ supralibros se vysky-
tuje na pergamenov˘ch vazbách
dvou matematick˘ch dûl: PETRUS

RAMUS, Arithmeticae libri duo, 
geometrie septem et viginti, Basilej
158013), a JOACHIMUS RHETICUS,
Opus palatinum de triangulis,
159614), a také na vzácné hedvábné
vazbû Tychova vlastního díla 
Astronomiae instauratae mechanica,
Wandsbeck 159815). Poslední z nich
TYCHO vûnoval ãeskému astrolo-
govi JANU ZAJÍCOVI Z HÁZMBUR-
KA, jak o tom svûdãí dedikace.

Na pfiední desce se nachází portrétní supralibros 
TYCHA BRAHE. Portét zobrazuje astronomovo poprsí.

Portrétní supralibros TYCHONA BRAHE

na pfiední stranû pergamenové vazby tisku 
sign. S V 5

1) SRV. VOIT, PETR.: Encyklopedie knihy. Star‰í knihtisk a pfiíbuzné
obory mezi polovinou 15. a poãátkem 19. století, Praha 2006,
s. 850–851, kde i star‰í literatura.

2) První „vûdeck˘“ Ïivotopis TYCHONA BRAHE publikoval vydava-
tel jeho díla DREYER, JOHAN LUDVIG EMIL: Tycho Brahe.
A Picture of Scientific Life and Work in the Sixteenth Century,
Ediburgh 1890. Mezi nejv˘znamnûj‰í práce o Tychonovi Brahe
v posledních dvou dekádách patfií Thoren, Victor E.: The Lord of
Uraniborg: A Biography of Tycho Brahe, Cambridge 1991; 
Christianson, John Robert: On Tycho’s Island: Tycho Brahe and
His Assistants, 1570–1601, Cambridge 2000; Ferguson, Kitty:
Tycho & Kepler: The Unlikely Partnership That Forever Changed
Our Understanding of the Heavens, New York 2002 (nedávno
vy‰lo i v ãeském pfiekladu) a protokol konference v Praze na 
podzim r. 2001 – Tycho Brahe and Prague: Crossroads of Europe-
an Science, J. R. Christianson et a. (eds.), Frankfurt am Main
2002. 

3) KLEINSCHNITZOVÁ, FLORA.: Ex Bibliotheca Tychoniana Collegii
soc. Jesu Pragae ad s. Clementem, Nordisk Tidskrift för Bok- och
Bibliotekväsen 20, 1933, s. 73–97; doplÀky ·olc, Martin: Bibliot-
heca Tychoniana – Books from tycho Brahe’s Possession in the
National Library of Czech Republic in Prague Clementinum. 

In: Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science,
s. 329–332.

4) NORDLIND, WILHELM: Tycho Brahe. En levnadstecking, Lund
1970, Bilaga I. Ex Bibliotheca Tychoniana, s. 333–366. 

5) PA¤EZ, JAN: Tychoniana ve Strahovské knihovně, Příspěvky ke kni-
hopisu (11), Praha 1996, s. 89–95.

6) Nordlind, s. 339. T. B. O. = Tycho Brahe Ottonides (dle jména
Tychonova otce).

7) Nordlind, s. 338, 360–361.
8) Nordlind, s. 347, 356, 366.
9) Srv. Nordlind, op. cit., kde lze dohledat uÏití tohoto supralibros

nejpozdûji k roku 1582. K datu 1583 viz Gingerich, Owen: 
Recent Notes on Tycho Brahe’s Library. In: Tycho Brahe and Pra-
gue: Crossroads of European Science, J. R. Christianson et al.
(eds.), Frankfurt am Main 2002, s. 323–328.

10) Nordlind, 344 a 363.
11) Nález supralibros lze pfiipsat HEDVICE KUCHA¤OVÉ, které tím-

to vyjadfiuji díky za upozornûní.
12) Strahovská knihovna, sign. AV II 2.
13) Strahovská knihovna, sign. AF XIV 7.
14) Strahovská knihovna, sign. S V 5.
15) Strahovská knihovna, sign. AG XI 56.



ní: „Arma, genus, fundi pereunt, durabile virtus et doctri-
na decus nobilitatis habent.“ (PÛvod, statky, lesk váleãné
slávy – v‰e zajde: té pravé u‰lechtilosti punc je v kultufie
ducha a cti.)17)

Rozmûry supralibros na pfiední i zadní desce vazby
jsou 76 x 59 mm. Supralibros je zlacené.

Vycházíme-li z údajÛ NORDLINDOVA soupisu, pak se
toto supralibros vyskytuje na knihách, které byly vyti‰-
tûny od roku 1584 do roku 1598. Nevíme v‰ak, kdy
svazky Tycho získal ãi kdy na nû bylo jeho supralibros
umístûno. To mohlo b˘t samozfiejmû pofiizováno buì
prÛbûÏnû (a v tom pfiípadû uÏití tohoto supralibros post

quem je 1584, ante quem pak 1598), nebo jednorázovû
(v tomto pfiípadû je datem post quem rok 1598).

Na vazbû jiné knihy, konvolutu obsahujícím tfii te-
maticky odli‰ná díla18), se zachovalo totéÏ supralibros,
které v‰ak má men‰í rozmûry. Pfiední i zadní supralibros
jsou vysoká 59 mm a ‰iroká 43 mm. Chronologicky po-
slední pfiívazek ve svazku byl vyti‰tûn v roce 1584, ãímÏ
se tento letopoãet stává terminus post quem pro vznik té-
to varianty supralibros. Pro pofiízení tohoto men‰ího
supralibros se uÏívala raznice, která byla nejen men‰í, ale

zanechávala i mûlãí otisk; i proto
je men‰í supralibros mnohem více
setfiené. Také ono bylo pofiízeno
jako zlacen˘ slepotisk.

Strahovské svazky z majetku
TYCHA BRAHE stejnû jako na nich
se nacházející supralibros jsou v˘-
znamnou v˘tvarnou památkou
pfiipomínající pobyt slavného
dánského uãence v Praze. 

Jejich uloÏení ve sbírkách Stra-
hovské knihovny je o to symboliã-
tûj‰í, Ïe v samém sousedství Stra-
hovského klá‰tera a na jeho po-
stranním právu na Pohofielci
TYCHO BRAHE po krátk˘ ãas Ïil
a pracoval v dnes jiÏ neexistujícím
domû JAKUBA KURTZE ZE SENFTE-
NAVY. Jeho pobyt zde pfiipomíná
souso‰í zobrazující dva spolupra-
covníky a velikány evropské astro-
nomie TYCHA BRAHE a JOHANNE-
SE KEPLERA.

Tycho je obleãen v plá‰ti s vysok˘m stojacím límcem
a na krku má okruÏí. Na del‰ím fietûzu na prsou má za-
vû‰en˘ fiád Bílého slona, na krat‰ím pod krkem medai-
lon snad s poprsím muÏe a literami FS (Fridericus se-
cundus?). V opisu je elegické distichon: „Hic patet exte-
rior Tychonis, forma Brahei pulchrius eniteat quae latet
interior“, tedy: „Tady, na očích všem, se skví zjev Tycha
Brahe, dál aby šířil se jas té nádhery ukryté v něm.“16)

Zadní desku zdobí Tychovo znakové supralibros. Ko-
lem znaku je opis s dal‰ím elechick˘m distichem ve znû-
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Znakové supralibros TYCHONA BRAHE

na zadní stranû pergamenové vazby tisku 
sign. S V 5

Znakové supralibros TYCHONA BRAHE

na zadní stranû koÏené vazby tisku sign. S V 3

16) Pfieklad ALENA A PETR HADRAVOVI: Tycho Brahe. Pfiístroje ob-
novené astronomie, Praha 1996, s. xi.

17) TamÏe.
18) Strahovská knihovna, sign. S VI 3. Konvolut obsahuje následují-

cí díla: Pfiívazek 1: Olympia Fulvia Morata, Opera omnia, Basi-
lae 1580; pfiívazek 2: Joannes Fungerus Leovardensis: De puero-
rum disciplina et recta educatione, Antverpiae 1584; pfiízek 3:
Rodolphus Gualtherus Tigurinus, De syllabarum et carminum
ratione libri duo, Tiguri 1575.
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MI L A N FR I E D L

Jdete-li star˘m StfiíÏkovem na náv‰tûvu k MIROSLAVU

KUDRNOVI, vstoupíte do harmonické domácnosti, v níÏ
je vidût Ïenská ruka s hlubok˘mi filologick˘mi znalost-
mi. Kudrnovi oslavili uÏ pfied ãtyfimi lety zlatou svatbu,
od roku 1960 vychovali hudebníka syna Pavla a od ro-
ku 1971 právníka syna Michala. Rozhlédneme-li se ko-
lem sebe, vidíme vlastní grafické listy, koláÏe a u pÛdy
i oleje pána domu, obrazy JANA SMETANY, VLADIMÍRA

KOMÁRKA, JAROMÍRA SK¤IVÁNKA nebo JANA BAUCHA

vedle plastik OLGY HUDEâKOVÉ, VINCENCE

VINGLERA ãi KARLA HLADÍKA, ale i Kudrno-
vy portréty od ALE·E VESELÉHO, kamarádÛ
JIND¤ICHA FISCHELA, JI¤ÍHO NOVÁKA-
-HOUDKA nebo JURAJE ÎIKE·E.

Ale podívejme se na prostfiedí, v nûmÏ
MIROSLAV KUDRNA vyrÛstal. Narodil se 
3. ledna roku 1935 v Chrástu u V‰etat ma-
mince RÛÏenû, rozené ¤eháãkové, a otci Jo-
sefu Kudrnovi. Maminka byla rolnice
a s Miroslavem byli aktivními Sokoly; otec
byl pekafiem. V Bûrunicích u Chlumce nad
Cidlinou Ïili dûdeãek s babiãkou, zasvûcení

Milovník umûní
Miroslav Kudrna 75

rolníci, ktefií malého chlapce vedli na jafie k o‰etfiování
brambor, v létû poznal jak pracné jsou Ïnû a na podzim
se zase sklízela fiepa. Miroslav ale od deseti let soustavnû
kreslil. V roce 1945 jej na libeÀském gymnáziu zaujal
profesor Vnouãek poutav˘m v˘kladem dûjepisu a od ro-
ku 1948 na prosecké mû‰Èance uãitel VÁCHA jej zasvû-
coval do základÛ kreslení. Miroslav jezdil na kole po
praÏském okolí a kreslil. V roce 1950 byl pfiijat na Stát-
ní grafickou ‰kolu, kde se setkal se skvûl˘mi kantory:
grafiku a kniÏní ilustraci uãil PETR DILLINGER, pozdûji
laskav˘ KAREL MÜLLER a nezapomenuteln˘ KAREL

TONDL. „Jak hleděl do tváře komukoliv z portrétovaných
a zkoumal jeho příznačné rysy, tak vnímal své svěřence

v rozhovorech z očí do očí – na Státní grafické
škole (VŠUP), kde byl pro svou mravní váž-
nost a svými všestrannými znalostmi předurčen
k vedení mladých lidí. Pedagogickou službu
zakládal hlavně na svém příkladu a na dů-
sledné autorské rukodělnosti... Karel Tondl byl
u nás obnovitelem nového zájmu o monotyp –
s nepsaným držením primátu; vzkřísil jej intuicí.“
To jsou citáty z Kudrnovy studie, kterou na-
psal jako vyjádfiení vdûãnosti uãiteli, jemuÏ
pfiipravil ve Zlínû a v Brnû obsáhlé v˘stavy
grafiky. V Jindfii‰ské vûÏi v Praze se v˘stava
z finanãních dÛvodÛ neuskuteãnila.

Po maturitû „byl odejit“ do Dubé u Doks,
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místa pÛsobení svûtovû uzná-
van˘ch BORISE PASTERNAKA

a MSTISLAVA ROSTROPOVIâE. 
V Odûse pátral po stopách ãeské-
ho skladatele a dirigenta EDUAR-
DA NÁPRAVNÍKA a zab˘val se od-
kazem ISAKA BABELA. Stejnû tak
jej zajímal haliãsk˘ architektonic-
k˘ klenot Lvov, ukrajinsk˘ Kijev,
luÏick˘ Budy‰ín se Srbsk˘m Do-
mem a Domowinou, Var‰ava se
srdcem CHOPINOV¯M, Krakov
s hrobem KAROLA SZYMANOWS-
KÉHO a dal‰í polská místa, kde
pÛsobili HENRYK WIENIAWSKI

nebo malífi STANISLAW WYSPA¡-
SKI. Na Balkánû nasával atmosfé-
ru hfibitova Îalé JOSIPA PLEâNI-
KA, v Podgorici a na Cetinji hle-
dal autentická místa obrazÛ
JAROSLAVA âERMÁKA, v Lovãenu
vidûl památník Petara Njego‰e

od IVANA ME·TROVIâE, nav‰tívil pravoslavné monast˘ry
v Srbsku, Bulharsku i v rumunsk˘ch horách pod Bukovi-
nou. Po splnûní sluÏebních úkolÛ chodil do galerií, nav-
‰tûvoval depozitáfie muzejí, byl zván do atelierÛ a nava-
zoval pfiátelství na cel˘ Ïivot. Jako kaÏd˘ v˘tvarník ne-
mohl v devadesát˘ch letech, jiÏ se svojí Ïenou, vynechat
v‰echna velká pafiíÏská muzea a hrob CHAIMA SOUTINA.

Je logické, Ïe MIROSLAV KUDRNA je ãlenem SâUG
Hollar, Spolku sbûratelÛ a pfiátel exlibris, ãestn˘m ãle-
nem Bienale uÏité grafiky v Brnû, Spoleãnosti pfiátel jiÏ-
ních SlovanÛ, spolupracuje se spoleãnostmi Otokara
Bfieziny a Franti‰ka Bílka, jehoÏ umûní i Ïivotní odkaz
velmi ctí: Sly‰el jsem jeho tfii rozsáhlé promluvy – ani je-
den motiv se neopakoval a byly brilantnû pfiedneseny.
Kolik soustfiedûné pozornosti vyÏadovala práce
v mezinárodní porotû BIB – Bienále ilustrací Bratislava,
kde je obãasn˘m úãastníkem sympozií, aktivní ãinnost
v komisi nûkdej‰í âs. národní banky pro medaile a ban-
kovky, celostátní poroty soutûÏe O nejkrásnûj‰í knihu
roku, vÏdy aktivní úãast v nejrÛznûj‰ích jury v oblasti
v˘tvarného umûní. Nelze zapomenout ani na trienální
pfiehlídky exlibris v Chrudimi, u jejichÏ zrodu stál
a pravidelnû zasedal v porotû. Mûl rozhodující podíl na
obsáhlé v˘stavû âeská bibliofilie v Bratislavû, v Poliãce
spolupfiipravoval v˘stavu Bohuslav MartinÛ a v˘tvarné
umûní a dodnes b˘vá pravidelnû kurátorem v˘stav
v Galerii Hollar. Ve Var‰avû byl vyznamenán medailí za
zásluhy o polskou kulturu, v Bulharsku Cenou kritiky
na Bienále grafiky ve Varnû.

I kdyÏ Miroslav prohlásil, Ïe knihy psát neumí, kolik
svazkÛ by vydaly jeho sebrané texty! Kolik je tady me-
dailonÛ nebo skic k portrétÛm v˘tvarn˘ch umûlcÛ: JiÏ
jsem se zmínil o KARLU TONDLOVI, ale je tady i studie

kde mohl alespoÀ uãit kreslení,
v roce 1957 absolvoval vojenskou
sluÏbu v Turãianském svatém
Martinû, poté byl pfiijat jako he-
raldik do muzea v Jílovém u Prahy
a souãasnû zaãal studovat na Filo-
zofické fakultû Univerzity Karlovy,
kde dospûl k oboru filozofie umû-
ní. Od roku 1954 pracoval
v kabinetu estetické v˘chovy spa-
dajícího do správy Národního v˘-
boru hl. m. Prahy a od roku 1970
pÛsobil 30 let v odboru umûní
a galerií ministerstva kultury. Tady
uplatnil své vzdûlání a otevfiela se
mu cesta ke sluÏbû sedmadvaceti
galeriím jak po stránce organizaã-
ní, tak pfii roz‰ifiování sbírek
z komisních nákupÛ. ¤editelé ga-
lerií v celé republice na jeho stopu
snad je‰tû vzpomínají.

A coÏ ta fiada vernisáÏních pro-
slovÛ? „Psát knihy neumím – jako ostatní historici, ale
v promluvách (hned odvanou ovšem) na vernisážích jsem
se spíše našel; v těch minutách dlouhého „kázání“ se pro-
měňuji v jiného člověka – jsa mimo proud, věnuji se češti-
ně, jazyku krásnému.“ To je pravda. Miroslav má osobi-
t˘ zpÛsob vyjadfiování. Jakoby chtûl vyjádfiit hloubku
my‰lenky, mnohdy s vloÏen˘mi vûtami. Snad jej inspi-
rovali jeho oblíbenci OTOKAR B¤EZINA a FRANTI·EK

BÍLEK. Od roku 1960 tak vznikla nepoãítaná fiada úvod-
ních slov na vernisáÏích v˘stav. AlespoÀ tedy nûkterá
jména: JIND¤ICH FISCHEL, JI¤Í BùHOUNEK, FRANTI·EK

BÍLEK, LADISLAV âEPELÁK, FRANTI·EK PETERKA, JINDRA

HUSÁRIKOVÁ, JOSEF LIESLER, HERMÍNA MELICHAROVÁ,
JAROMÍR SK¤IVÁNEK, MILAN MORAVEC a kaÏd˘ch pût let
Lyra Pragensis.

Intenzivnû spolupracoval s historiky umûní ARSÉNEM

POHRIBN¯M, JI¤ÍM KOTALÍKEM, zlínsk˘m MICHALEM

PLÁNKOU, olomouck˘m JAROMÍREM LAKOSILEM, MIRO-
SLAVEM RACKEM, MARCELOU MRÁZOVOU, FRANTI·KEM

DVO¤ÁKEM i LADISLAVEM KESNEREM star‰ím. KaÏd˘
z nich mu byl v nûãem pfiíkladem a obohacením
v orientaci. To bylo v letech 1968–2009.

V letech 1971–1989 nav‰tívil místa vysnûná uÏ
v dûtství a mládí: Peskovatik, rodi‰tû MARKA CHAGALLA

v bûloruském Vitebsku, litevsk˘ Vilnius po stopách
mladého ZDE≈KA FIBICHA a Kaunas (od roku 1918 do
1940 hlavní mûsto samostatné Litvy), kde Ïil skladatel
a malífi MYKOLAS âIURLIONIS a kde na nûj silnû zapÛso-
bily bohosluÏby a církevní procesí. Nav‰tívil Suzdal,
Vladimir, Zagorsk-Serginûvskij s vynikajícími freskami
a ikonami. V Sankt Petûrburgu vidûl dûji‰tû románÛ
F. M. DOSTOJEVSKÉHO, v Moskvû hrob VLADIMÍRA

SOLOVJOVA, dÛm a dnes muzeum ALEXANDRA SKRJABINA,
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Exlibris DR. LADISLAV KESNER ST., dfievoryt, 81:51



Nervy I., dfievoryt, 75:63

Drobné dfievoryty pfiibliÏnû
v pÛvodní velikosti
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o LADISLAVU âEPELÁKOVI: „Byl rozeným mudrcem, jemuž
nestačil jen smyslově hmatatelný svět pouze k potěše oka,
podbídnut ohlasem osudu, vykřesal z hlubin duše zvěst
o světě takřka doteku kosmického.“ O vztahu FRANTI·KA

BÍLKA k OTOKARU B¤EZINOVI napsal: „Nadlouho se pak
stal Bílek pro Březinu jediným vyvoleným.“ I stopu vrypu
do dfieva pfiijímá jako „účinek Božího vnuknutí“. Zab˘-
val se i JOSEFEM VÁCHALEM: „Cyklus Mystikové
a vizionáři, třetí list k poctě Willima Blakea, jež parafrá-
zoval marnost spravedlnosti, umravňoval snad i Váchala
samotného.“ Na FRANTI·KA KOBLIHU by se nemûlo za-
pomínat: „Už tehdy ustálenou ryteckou bravurou ještě
ozdobil Máchův Máj a Erbenovy pohádky a učinil tak
s pokorou umělce, jenž po svém jako dotvořitel verš
a vyprávění dopověděl.“ JAN KONÒPEK proÏívá jeho v‰eo-
becnou úctu: „Tak někdejší Pirnerův žák v malbě
a Alessandra de Pian v měditisku dospěl, nehledaje vazeb
na dobové výtvarné směry převratné, až do čela české volné
grafiky a krásné knihy.“ A co JAN ZRZAV¯? „Porozumění
nehledal – sám hotov v názoru, raději si k první výstavě
předmluvu napsal sám.“ BOHUSLAV REYNEK: „Talent
a čas dělil mezi suchou jehlu a překlady z německé
a francouzské literatury“; osobit˘ VLADIMÍR KOMÁREK

„...trval na černobílé, jelikož v ní muselo být něco víc než
‚v jiných barvách’, a tak i v obrazech se třemi valéry radě-
ji ‚zgumovával‘. Přesto se mu olejomalba stala shodnou
zvěstí o mlčení s věcmi.“ Malífi Indie JAROMÍR SK¤IVÁ-
NEK: „Zdokonaloval si technologii malby transpozicí lazu-
ry, poučen zářivým vzorem jeskynních fresek v Adžantě.“
TICH¯ VÁCLAV BO·TÍK: „Co zprvu dřímalo v duši Václa-
va Boštíka a bylo ještě nezastřenou nápodobou  ztraceného
ráje, záhy vplynulo do jistoty, že božská harmonie následo-
vala dříve, než ji pak v klimatu zpřeházených hodnot spo-
lečnost deformovala a rozkládala.“

Jestli jste doãetli aÏ sem, fieknete si, vÏdyÈ to byla pfie-
dev‰ím spousta faktÛ. Ano – a to byla jen hrstka, která
signalizuje ‰irok˘ zábûr ãinnosti MIROSLAVA KUDRNY od
skromn˘ch zaãátkÛ, kdy ale namaloval své nejlep‰í ob-
razy a vyryl nejlep‰í grafiky a mezi staré práce také za-
padá to nové – jediné exlibris pro dr. LADISLAVA KEST-
NERA ST. AÏ po pfiedstavitele ministerstva, jemuÏ také
díky ru‰tinû pfiipadl úkol pfiípravy kulturních dohod
s v˘chodními zemûmi. Tam uplatnil své vrozené diplo-
matické schopnosti a vzdûlání (tady se zúroãil vliv tûch
kantorÛ na nejniÏ‰ím stupni i tûch univerzitních, napfi.
IVO TRETERY). KdyÏ se roku 1992 stal soudním znalcem
pro obor v˘tvarného umûní, uvûdomíme si, jaké uváÏli-
vosti je tady tfieba a kolik v˘tvarn˘ch dûl projde jeho ru-
kama. Teì pracuje na katalogizaci v˘tvarného díla JOSE-
FA BOHUSLAVA FOERSTERA. K tomu musíme pfiiãíst
mnoÏství inspirací a podnûtÛ, z nichÏ ne v‰echny se 
realizují.

MIROSLAV KUDRNA rozumí v˘tvarnému umûní (i sám
jako grafik) a osvûdãil se jako dobr˘ organizátor, umûlci

jsou mu vdûãni za jeho slova ocenûní a galerie dodnes na
nûho vzpomínají. Není to uspokojivé ohlédnutí? Do
dal‰ích let stál˘ elán, dobrou náladu a drÏte se za ruce
s paní BoÏenkou.
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FE D O R KR I Š KO

ªudí ako on je málo. UÏ rímsky spisovateº PETRONIUS

(arbiter elegantiae) v prvom storoãí n. l. napísal, Ïe 
„Raram fecit mixturam cum forma“. (Stáva sa veºmi zried-
ka, Ïe krása s múdrosÈou sa spája). Toto je jeden z t˘ch
vzácnych príkladov.

„Meteorológ, doktor prírodných ved, IVAN PANENKA,
odborník na dážď a vietor – zapálený pre umenie, odbor-
ník na grafiku, vyznávač Cantorovej myšlienky, že dušu
môže rovnako potešiť veda i umenie,“ takto charakterizo-
vala tohto v˘nimoãného bratislavského zberateºa
v katalógu kurátorka v˘stavy Pocta grafick˘m priateºs-
tvám, ktorú pripravila v roku 1994 z jeho súkromnej
zbierky Záhorská galéria v Senici.

ALBÍN BRUNOVSK¯ v tom istom katalógu napísal:
„Ivan Panenka prišiel ako zberateľ a postupne už zostal ako
priateľ, dôverník, nenápadný radca a obetavý pomocník.“
K tejto spolupráci a priateºstvu sa e‰te vrátime, lebo
oboje zohralo dôleÏitú úlohu pri formovaní jeho názo-
rov na Ïivot i umenie.

Ja som vtedy prispel poznatkom, Ïe jeho neobyãajne
zapálen˘ vzÈah k mal˘m grafick˘m ‰perkom platí aj na-
opak. Ani jedna strana bez druhej by nemohla zmyslu-
plne existovaÈ. AspoÀ na Slovensku urãite nie. Tu som
mal na mysli skutoãnosÈ, Ïe okrem iného bol iniciáto-
rom a organizátorom unikátnych medzinárodn˘ch
stretnutí v Bratislave (European Exlibris Meeting 1992,
1995, 1998; Medzinárodné trienále exlibris 1992,
1995, 1998, 2001, 2004), kurátorom mnoÏstva v˘stav
slovenskej i ãeskej grafiky doma i v zahraniãí.

No pre pochopenie ‰ir‰ích súvislostí musíme sa vrátiÈ
na zaãiatok jeho príbehu, ktor˘ sám charakterizoval ako
Per aspera ad astra, ale dalo by sa povedaÈ aj Per angusta
ad augusta. (Cez tieseÀ k nádhere, alebo Cez úskalia
k v˘‰inám).

Narodil sa 10. mája 1934 v Senici nad Myjavou.
V roku 1953 zaãal ‰tudovaÈ na Matematicko-fyzikálnej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Roku 1958 ukonãil
‰túdiá meteorológie na leteckej fakulte VTA v Brne. Od
roku 1959 zaãal pôsobiÈ na Hlavnom poveternostnom
ústredí v Prahe, kde sa usadil s manÏelkou, synom
(1957) a dcérou (1964). AngaÏovanie na „nesprávnej
strane“ v roku 1968 sa mu nevyplatilo: v rámci tzv. „nor-
malizácie spoloãnosti“ bol oznaãen˘ za nespoºahlivého
a zo zamestnania prepusten˘. (Nenormálny stav naz˘va-
li normalizáciou, ako poznamenal TOMÁ· JANOVIC.)

To bol impulz pre presÈahovanie sa do Bratislavy
(1970). Tu, na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Ko-
menského získal titul RNDr., v osemdesiatych rokoch
zasadal v Rade Kruhu priateºov ãeskej kultúry, ão sved-
ãí o jeho sympatickej orientácii vo vtedaj‰ej spoloãnos-
ti. Vìaka spomínanému Kruhu priateºov ãeskej kultúry
v roku 1987 kurátorsky pripravil v˘stavu âesk˘
a slovensk˘ exlibris s reprezentaãn˘m katalógom.
V deväÈdesiatych rokoch, najmä po neãakanom ukon-
ãení svojej profesionálnej ãinnosti v Slovenskom hydro-
meteorologickom ústave, sa naplno venoval uÏ vy‰‰ie
spomínan˘m medzinárodn˘m v˘stavám exlibrisov vrá-
tane autorsk˘ch v˘stav slovensk˘ch aj ãesk˘ch autorov.

Exlibris má svoje neopakovateºné ãaro, ktoré túto v˘-
tvarnú disciplínu udrÏiava pri Ïivote, aj keì uÏ dávno
stratila svoje pôvodné poslanie – vlepovaním oznaãiÈ
majiteºa knihy.

To ãaro spoãíva, okrem iného, i v jeho neveºkom for-
máte, ktor˘ umoÏÀuje jednak pomerne ºahkú manipu-
lovateºnosÈ, nenároãné obosielanie súÈaÏí a v˘stav
i v zahraniãí, a jednak in‰piruje autora k jasnému v˘ra-
zu a struãnému vyjadrovaniu sa, aj keì jeho pointa ne-
musí byÈ zrejmá na prv˘ pohºad. Istá miera tajomstva
b˘va ich prirodzenou vlastnosÈou – veì sú to vlastne
grafické listy, iba trochu men‰ie.

Veºmi ãast˘m in‰piraãn˘m zdrojom modern˘ch ex-
librisov je onen veãn˘ a nekoneãn˘ kolotoã Ïivota, to
namáhavé a nároãné hºadanie svojho miesta na slnku

Ke� je osud znásoben˘ krásou...

jubilejná pocta
istému zberate�ovi
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kaÏdého z nás, objavovanie zmyslu na‰ej existencie, po-
doby ºudského údelu, jeho záhady i prepletence osudov
ºudí v prítomnom svete.

Samozrejme, kaÏd˘ kreatívny autor sa vyrovnáva
s t˘mito témami po svojom; podºa miery svojho talentu
a veºkosti obrazotvornosti, ãím vytvára mimoriadne prí-
ÈaÏliv˘ dialóg s témou. Vyjadruje sa ním o sebe a Ïivote,
o histórii a súãasnosti, o podobe a pointe prítomného
okamihu vo veãnosti.

No nie sú milovníci a zberatelia exlibrisov ‰Èastní ºu-

dia? Veì sa cieºavedome a zmysluplne obklopujú filozo-
fiou, krásou a umením.

Osudov˘m pre zberateºskú vá‰eÀ Ivana Panenku sa
zrejme stalo, po jeho návrate do Bratislavy, stretnutie
s grafikmi Igorom Rumansk˘m a Albínom Brunov-
sk˘m, ktorí ho najprv svojou tvorbou, neskor‰ie
v osobn˘ch kontaktoch nasmerovali k úvahám o zmysle
v˘tvarného umenia, o jeho dejinách, o jeho moÏn˘ch
podobách, ãi o jeho neexistujúcej definícii.

Sám si na to spomína: „Niekedy v roku 1971 som vi-
del v Galérii mesta Bratislavy výstavu Albína Brunovského
Farebné sny a zostal som zasiahnutý. Bolo to umenie ako
z iného sveta. Pocítil som túžbu zoznámiť sa s týmto vý-
tvarníkom, lenže jeho obrazy boli pre mňa ekonomicky ne-
dostupné.“

Keì v roku 1973 videl na stretnutí zberateºov SSPE
vo Vala‰skom Mezifiíãí jeho exlibrisy, ktoré vytvoril pre
ãesk˘ch zberateºov (FR. PULTR, V. K¤UPKA, J. LOHYN-
SK¯), nabral odvahu a napísal Brunovskému, ãi by ne-
mohol vyhotoviÈ exlibris aj pre neho.

Tak sa zrodil v poradí ôsmy exlibris autora, nazvan˘
Kontemplácia. Neskôr, keì ich vzÈah pokraãoval
a ko‰atel, vznikli v ateliéri A. Brunovského aj ìal‰ie: No-
vá Nova, farebná litografia, 1974, Poveternostná poru-
cha, lept, 1976, Panenky, lept a suchá ihla, 1978, Raj,
lept, mezzotinta, 1995. (Neskor‰ie, keì uÏ boli priate-
ºmi, sa IVAN PANENKA op˘tal: „Povedz, Albín, ako Ťa na-
padli v súvislosti so mnou tie pyramídy?“ „Raz sa tam ur-
čite pôjdeš pozrieť!“ prorocky odpovedal Brunovsk˘.
A stalo sa.)

O skutoãnosti, Ïe sa IVAN PANENKA postupne stával
naozaj Albínov˘m blízkym spolupracovníkom
a priateºom, nesvedãí iba fakt, Ïe ãasto pomáhal autoro-
vi s tlaãou novoroãeniek ãi in˘ch grafík, ale aj to, Ïe je-
den z obrazov na dreve (v súãasnosti v Chicagu, USA)
nazval ALBÍN BRUNOVSK¯ „Dlh˘ ãas ãakania, alebo ako
Dr. I. P. povedal, Tri sestry“. A na veºkom plátne Pekn˘
deÀ z roku 1982, ktor˘ visí v malebnom zámoãku
v Malante pri Nitre, môÏeme na príjemnej letnej garden
party identifikovaÈ viaceré známe osobnosti na ãele
s vtedaj‰ím ministrom poºnohospodárstva, ktor˘ si ob-
raz objednal; v pozadí objavíme, pochopiteºne, aj IVANA

PANENKU v dôvernom rozhovore s autorom.
V pokraãovaní ná‰ho laudatória mi e‰te dovoºte vrá-

tiÈ sa k jeho uÏ spomínan˘m organizaãn˘m a manaÏér-
skym aktivitám, pretoÏe by nemali zostaÈ zabudnuté,
a urobím tak aj jeho vyznaním: „Medzinárodné súťažné
prehliadky exlibris Bratislava sú článkami reťaze snaženia
tvorcov-výtvarníkov, tlačiarov-realizátorov, ako aj zberate-
ľov týchto malých foriem grafického umenia, ktoré napriek
nespornej umeleckej hodnote a záujmu nadšencov zberate-
ľov stále zostáva na pokraji pozornosti nielen širokej verej-
nosti, ale najmä odbornej umelecko-historickej obce.“ A na
dôkaz len v Bratislave pripravil päÈ trienále exlibris, po-
dujatí, ktoré vstúpili do povedomia nielen domácich,

S manÏelkou v New Yorku

IVAN PANENKA a spisovateº L. FELDEK

IVAN PANENKA s ALBÍNEM BRUNOVSK¯M
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ale aj zahraniãn˘ch zberateºsk˘ch spoloãností, nielen ná-
hodn˘ch jednotlivcov. A pri t˘chto príleÏitostiach
s nemalou mierou hrdosti prezentoval prínosy sloven-
skej modernej ‰koly (V. HLOÎNÍK, A. BRUNOVSK ,̄
V. GAÎOVIâ, K. ONDREIâKA, D. KÁLLAY, I. RUMANSK¯

a i.), ktorá uÏ desiatky rokov vyvoláva obdiv znalcov
a zberateºov exlibris. Okrem toho dokorán otvoril dvere
tvorcom z postkomunistick˘ch krajín ku konfrontácii

s tvorbou západoeurópskych autorov ãi grafikov aÏ
z Japonska nielen bohatou kore‰pondenciou, ale aj
osobn˘mi stretnutiami.

AÏ v ostatn˘ch rokoch, keì nena‰iel vhodného ná-
stupcu, túto zmysluplnú aktivitu, Ïiaº, opú‰Èa s pocitom
nenaplnenosti svojho sna o vytvorení skæbenej‰ej komu-
nity zberateºov v˘tvarného umenia. Jedn˘m z viacer˘ch
dôvodov bola nesporne aj skutoãnosÈ, Ïe na Slovensku
neboli v minulosti vytvorené tie správne predpoklady
pre ‰iroké obãianske aktivity; len v minimálnej miere sa
tu ujali u‰ºachtilé my‰lienky skautingu ãi turistiky, pre-
toÏe cel˘ spoloãensko-ekonomicko-kultúrny v˘voj pre-
biehal v tejto ãasti ná‰ho spoloãného ‰tátu inak. Ale to
by uÏ bola úvaha na inú tému.

âlenom SSPE sa stal uÏ v roku 1973 a napriek presÈa-
hovaniu do Bratislavy sa osobne zoznámil so skúsen˘mi
ãesk˘mi zberateºmi (ING. SCHMIED, ING. ZDùNOVEC,
V. K¤UPKA, S. PANTÒâEK, F. PULTR , K. ÎIÎKOVSK¯

a mnohí ìal‰í) ako aj v˘tvarníkmi (J. ·VENGSBÍR,
O. JANEâEK, L. JI¤INCOVÁ, J. ANDERLE, K. DEMEL,
O. KULHÁNEK, V. SUCHÁNEK, J. BRÁZDA, F. PETERKA a i.).

Na tomto mieste nemoÏno nespomenúÈ v˘bornú
spoluprácu s predsedom Spolku dr. IVO PROKOPOM,
s ktor˘m ich totoÏné názory na poslanie organizácie
a sekretariátu FISAE viedli k vysokej úrovni bratislav-
sk˘ch súÈaÏí a ich reprezentaãn˘ch katalógov, ktoré do-
siahli pozitívny ohlas i v zahraniãn˘ch médiách.

Panenkova túÏba obklopovaÈ svoj svet krásnymi veca-
mi, ktorá postupujúcim vekom neutícha, ako aj jeho
vrodené vlastnosti správneho workoholika a blízke pria-
teºstvo s básnikom a prekladateºom ªubomírom Felde-
kom ho priviedlo k zaujímavej skúsenosti. Spolu so sy-
nom zaloÏili vydavateºstvo EX TEMPORE publishers
Panenka&Panenka, ktoré sa sústredilo na vydávanie po-
ézie, divadeln˘ch hier, prekladov i pôvodín na vysokej
v˘tvarnej i tlaãiarenskej úrovni. Od zaãiatku mu bolo
jasné, Ïe z tejto aktivity zbohatnúÈ nemôÏe, ale zároveÀ
bol presvedãen˘, Ïe to nie je krok do slepej uliãky, pre-
toÏe tento ãin
nájde skôr ãi ne-
skôr svoje zhod-

L. KRÁTK¯, serigrafie

O. KULHÁNEK, lept, 1991

O. PREMSTALLER, 
tfiíbarevn˘ linoryt

I. RUMANSK¯, 
dfievoryt, 1973
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notenie – moÏno v du‰iach budúcich ná-
roãn˘ch ãitateºov a estétov.

V edícii Jedna báseÀ bibiofilsky vy‰iel
napríklad monológ Rostandovho Cyrana,
so ‰kraban˘mi litografiami DU·ANA KÁL-
LAYA, Kiplingova slávna báseÀ Keì,
s digitálnymi ilustráciami JOZEFA JANKO-
VIâA, ocenená ako Najkraj‰ia kniha 
Slovenskej republiky v roku 2003, aj mo-
nológ Goetheho Fausta, s litografiami
OLD¤ICHA KULHÁNKA v roku 2007.
Okrem nich vydal okolo pätnásÈ ilustrova-
n˘ch titulov slávnych spisovateºov (J. JEV-
TU·ENKO, V. NEZVAL, R. THÁKUR, ª. FEL-
DEK, E. ROSTAND a i.). Iba neuveriteºné
ekonomicko-byrokratické predpisy ho do-
nútili po niekoºk˘ch úrodn˘ch rokoch
ãinnosÈ vydavateºstva pozastaviÈ. Ale tie
pekné kniÏky ão sa zrodili z nad‰enia
a vnútornej potreby ‰írenia hodnôt a krásy
uÏ medzi nami zostanú.

Odpoveì na v‰eteãnú otázku: preão to
v‰etko IVAN PANENKA robí, ak s t˘m má
iba starosti a hmotn˘ zisk blízky k nule,
môÏe byÈ rozliãná. Za jeho nev‰edn˘mi
aktivitami môÏeme hºadaÈ kompenzáciu
nenaplnen˘ch túÏob, zaÏit˘ch sklamaní
a príli‰nej trpkosti, ale rovnako iné a nám
celkom neznáme impulzy.

No najpravdepodobnej‰í dôvod je, Ïe ho
jeho nápady a pokusy o ich realizáciu ba-
via. Keby ho to nete‰ilo, asi by to nerobil...

A. BRUNOVSK¯, lept, 1993

Stefan Zweig:
„Sbírat ve vyšším smyslu než se věnovat oblíbenému sportu může být fantasií, vášní a vkusem
povýšeno k činnosti, která stojí velmi blízko umělecké tvorbě. Sbírka stejně jako umělecké dílo
chce představovat v sobě uzavřenou zkratku univerza, a když sbírat znamená více než hro-
madit a kupit, když záměru vládne vyšší vůle, může se podařit tajemnou architekturou
z mrtvé látky utvářet organismus živoucí. Pokud má být sbírka více než hromadění, tak se mu-
sí snažit být organismem, mít osobní formu a svoji vlastní duši... Když je sběratel osobností,
tak sbírka nese jeho individuální rysy, když je prázdný a bez fantasie, stane se katalogem.“ 

Citát ze zatím neznámého díla ãi korespondence Stefana Zweiga, kter˘ uvefiejnila Sabine Schemmrich
v ãlánku rakouského ãasopisu UM:DRUCK v bfieznu 2007
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VY Z N A N I E ĽU B O M Í R A KR ÁT K E H O

Mojou vá‰Àou je písmo a kniha. K tejto mánii som
dospel cez kaligrafiu, ktorá je cestou k poznaniu tajom-
stva tvarov písma. Pred dvesto rokmi prehlásil v˘znam-
n˘ taliansky typograf G. BODONI: „Jedine písmo je po-
trebné a všetko ostatné len s ohľadom naň.“

Latinkové písmo má korene v európskej kaligrafii.
Kaligrafia nie je iba krasopis, vytváranie znakov krásne
napísan˘ch a lahodiacich oku, musí v estetickej forme
zachovávaÈ i tradiãn˘ tvar, posolstvo doby i úÏitkovosÈ
v súãasnosti. 

Na ‰piãkov˘ch kaligrafiách môÏeme s pôÏitkom ob-
divovaÈ virtuozitu vedenia nástroja, elegantn˘ rytmus
Èahov ale i hravosÈ, ºahkosÈ, a bohatosÈ foriem. Na prv˘
pohºad sa kaligrafia zdá byÈ nenároãná. Veºa ºudí ju vní-
ma v modernej dobe ako anachronizmus. Priznávajú jej
uplatnenie iba v historizujúcich písomnostiach. Ale ka-
ligrafii sa vo svete darí dnes práve vo vhodnej atmosfére
vyspelej, modernej kultúry. 

V roku 1980 ma oslovili z typografického zdruÏenia
ITC v New Yorku, aby som oboslal v˘stavu Internatio-
nal Calligraphy Today. V roku 1987 ma vyzval francúz-
sky kniÏn˘ vydavateº, aby som mu vyhotovil kaligrafiu
textu s tematikou kvetov. V roku
1990 ma poÏiadal D. E. KNUTH,
profesor Standford University v
Kalifornii, zaoberajúci sa písmom
a typografiou, aby som sa zúãastnil
jeho projektu knihy biblick˘ch
textov, ktoré chcel ilustrovaÈ kali-
grafiami rôznych vyzvan˘ch pís-
marov. 

V‰etky tieto projekty sú doku-
mentované krásnymi, kniÏn˘mi
vydaniami. Boli to pre kaligrafa
krásne v˘zvy, zmysluplné a domys-
lené do detailu. Vo svete je dnes
veºa zoskupení, ktoré podporujú
rozvoj kaligrafie a sú i dokladom
kultúrnej vyspelosti krajiny.

In‰pirovan˘ tak˘mito aktivitami
v zahraniãí kaligrafoval som pre slo-
venské vydavateºstvo reprezenta-

tívny v˘ber z ich edície poézie. Vyvrcholením bola bibli-
ofília s kaligrafiami fragmentov biblického textu Danielo-
vo videnie, doplnená originálnymi leptami grafika 
D. KÁLLAYA.

Zaujala ma i oblasÈ exlibrisu. Tieto malé grafiky sú
pozoruhodné nielen dosahom, intímnou v˘tvarnosÈou,
ale i svojou zviazanosÈou s kniÏn˘m artefaktom a de-
centnosÈou s akou dokáÏu prezentovaÈ majiteºa. Kali-
grafia je tu vhodn˘m v˘tvarn˘m prvkom. Na exlibri-
soch som pouÏil iba kaligrafiu, bez zvyãajného zobrazo-
vania ºudskej postavy. Kaligrafovan˘ ver‰ ãi citát, po
dohode s majiteºom, dokresºoval jeho charakteristiku.

Latinkové písmo má tvary dotiahnuté k vrcholnej ab-
straktnej forme. Táto v˘nimoãná tvarová ãistota umoÏ-
Àuje dokonalú a jasnú komunikatívnosÈ, ale neobmed-
zuje písmarov pri vytváraní stále nov˘ch, typografick˘ch
písiem.

Proporcie tvarov písma kultivované po niekoºko sto-
roãí, moÏno povaÏovaÈ za predobraz typografickej kon-
‰trukcie, ktorá vedie ku grafickému dizajnu knihy. 
Typografia rovnako pracuje so vzÈahmi medzi potlaãenou
a nepotlaãenou plochou, s kontrastom svetla a tieÀa. 

Kaligrafia a písmo vyrastajú pod rukami grafického
dizajnéra do jedineãného grafického celku.

V službách písma 

kaligrafie
a
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ªUBOMÍR KRÁTKY: Homage Ivan Panenka, kresba
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LU D Ě K RU B Á Š

KdyÏ mne pfied ãasem poÏádal ING. HUMPLÍK, abych na-
psal nûkolik slov o své námûtové sbírce exlibris s motivem
Dona Quijota a já jsem po chvíli váhání souhlasil, zaãal
jsem se zam˘‰let nad tím, jak k tomu vlastnû do‰lo, kde
jsou poãátky mého rozhodnutí zaloÏit (a pozdûji dále roz-
‰ifiovat) sbírku exlibris s motivem této v˘razné literární
postavy MIGUELA SERVANTESE. 

V prÛbûhu svého nûkolikaletého styku s exlibris
a drobnou grafikou pfii sestavování nabídkov˘ch seznamÛ
písemn˘ch aukcí, organizovan˘ch na‰ím spolkem, jsem si
nemohl nev‰imnout vysoké ãetnosti tohoto námûtu
v ãeské i zahraniãní tvorbû grafiky. Ale nejen ãetnosti,
rovnûÏ velmi rozmanitého pfiístupu jednotliv˘ch autorÛ
k tomuto tématu. Proto sbírka vypovídá o tom, jak ten
kter˘ v˘tvarník postavu Dona Quijota interpretuje. Nû-
kter˘ v poloze váÏné, pfiípadnû aÏ hrdinské, jin˘ v poloze
ironizující apod.

V˘znamn˘ vliv na mé rozhodnutí vûnovat se sbírání
grafick˘ch listÛ s touto tematikou mûla skuteãnost, Ïe ná-
mûtová, kompoziãní i technická úroveÀ exlibris s tímto
námûtem vytvofien˘ch ãesk˘mi v˘tvarníky, je pfieváÏnû
velmi vysoká a mnohdy pfiedãí tvorbu tvÛrcÛ zahraniã-
ních. âeská grafika mi byla nejbliÏ‰í a grafické lístky PAV-
LA ·IMONA mne doslova okouzlily. Proto se také ve své
sbírce vûnuji pfieváÏnû ãesk˘m autorÛm, nicménû jsou
v ní zastoupeni i autofii zahraniãní.

Do své námûtové sbírky s donquijotovskou tematikou
zafiazuji mimo exlibris i jinou drobnou a uÏitkovou grafi-
ku, zejména novoroãenky, pfiípadnû volnou grafiku. Ne-
jde tedy pouze o námûtovou sbírku exlibris, ale o sbírku
nabízející ‰ir‰í pohled a svûdectví o invenci autorÛ, ktefií

vytváfieli své grafické listy pro nejrÛznûj‰í úãely: exlibris,
novoroãenky, pozvánky, soubory apod. 

Ktefií na‰i v˘tvarníci se na tvorbû grafiky s quijotov-
sk˘m námûtem podílejí nejãastûji a nejv˘znamnûji a jsou
v mé sbírce zastoupení? Posuzováno z hlediska osobního
vztahu umûlce k zobrazovanému objektu je to nespornû
PAVEL ·IMON, z hlediska rozsahu této tvorby pak JARO-
SLAV VODRÁÎKA. Není v‰ak moÏné pominout vût‰í za-
stoupení tvorby BOHUMILA KRÁTKÉHO, CYRILA BOUDY,
VOJTùCH CINYBULKA, LADISLAVA RUSKA, BOHUSLAVA

KNOBLOCHA, LADISLAVA KA·PARA, JIND¤ICHA PILEâKA,
PAVLA HLAVATÉHO a nûkter˘ch dal‰ích autorÛ, ktefií 

Moje námětová sbírka 
s motivem Dona Quijota

J. VODRÁÎKA, lept a suchá jehla

Tematické
sbírání
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s tímto námûtem pfii své tvorbû pracovali pouze okrajovû,
av‰ak s velkou invencí a vysokou technickou úrovní
(ADOLF BORN, JI¤Í BRÁZDA, EVA HA·KOVÁ, OLD¤ICH

KULHÁNEK a mnozí dal‰í).
Mnû nejbliÏ‰í je tvorba PAVLA ·IMONA, kter˘ ve své

grafické tvorbû pfiedstavuje Quijota jako vzor svého Ïi-
votního postoje. Není pochyb o tom, Ïe svého „rytífie bez
báznû a hany“ mûl velmi rád a jak soudí autor soupisu je-
ho exlibris RASTISLAV DOSTÁL, kdykoliv dona Quijota ryl
nebo leptal, vÏdy v nûm zobrazil kus sama sebe. Tento po-
stoj v˘tvarníka vypl˘vá i z jeho slov, která pouÏil v úvodu
souboru sedmi dfievorytÛ Don Quijote, vydaném v edici
Mal˘ch grafick˘ch souborÛ ÉRA v roce 1956: „Neměl do-
vednost a sílu válečníků, neměl věhlas učenců ani slávu
umělců. A přece byl silný svou neohrožeností, moudrý ve své
víře a slavný ve své cti. Tak já vidím svého Dona Quijota:
jako ztělesnění hluboce lidských vlastností. Vše, co Donu
Quijotovi na konci cesty zbylo, byla touha v mysli, víra
v srdci a čistý štít. Až budu jednou na konci své cesty živo-
tem a uměním, kéž by i mně tolik zbylo!“ 

Pfii listování sbírkou s tvorbou PAVLA ·IMONA se nelze
ubránit jistému dojetí, v jak˘ch v‰edních situacích divá-
kÛm v˘tvarník svého Quijota pfiedstavuje. Zpravidla jde
o prostfiedí kaÏdému blízké: pfied otevfienou knihou, ve
které u svíãky ãte a moÏná také sní o sv˘ch rytífisk˘ch
pfiedchÛdcích (na exlibris pro M. MATùJKU), pfied knihov-
nou, u které pfiem˘‰lí, kterou knihu z regálu vybrat (list
pro téhoÏ vlastníka), nebo pfied v˘kladní skfiíÀ knihkup-
ce, kam se sv˘m sluhou zvûdavû nahlíÏí (exlibris pro 
E. GROSCHOPFA), nebo u stolu, na nûmÏ oba partnefii hra-
jí v kostky (pro VÁCLAVA GRÉGRA). Je opravdu milé vidût
oba hrdiny na praÏské ulici s v˘hledem na Hradãany, kde
svou pfiítomností zpÛsobili dopravní chaos, jak Sancho
cosi vysvûtluje stráÏníkovi, zatímco jeho pán s kopím pfies
rameno dÛstojnû odjíÏdí, jako je tomu na novoroãence
pro rok 1950. A co novoroãenka z roku 1955, na které se
ná‰ hrdina ohfiívá u krbu a Sancho s ukazováãkem na ús-
tech nabádá pfiípadné pfiíchozí, aby jeho pána neru‰ili ve
snûní? Nebo novoroãenka na rok 1953, na níÏ pán i jeho
sluha na ‰piãkách zvûdavû nakukují, co Ïe se to dûje za
ohradou, nebo novoroãenka na rok 1957, na které stu-
dují, spoleãnû i se sv˘m konûm a oslíkem, cestu své hr-
dinské pouti k dal‰ím dobrodruÏstvím. 

Dal‰ím z v˘tvarníkÛ, jenÏ se quijotovskou tematikou
ve své tvorbû velmi ãasto zab˘val a kter˘ je také v mé sbír-
ce zastoupen mnoha listy, je dnes sbûrateli neprávem opo-
míjen˘, profesor Stfiední grafické ‰koly JAROSLAV VOD-
RÁÎKA. Vytvofiil dlouhou fiadu exlibris s quijotovk˘m ná-
mûtem ve v‰ech grafick˘ch technikách. Snad stojí za
zmínku, Ïe v bibliografii katalogu v˘stavy exlibris s touto
tematikou, uspofiádané v roce 2001 v italském Finalbor-
gu, je uvedeno u jeho jména více neÏ 140 exlibris, které
vytvofiil pro domácí i zahraniãní sbûratele. Je to absolut-
nû nejvût‰í poãet exlibris ze v‰ech uveden˘ch 745 autorÛ.

Na jednom z nejpÛsobivûj‰ích lístkÛ (pro VLADIMÍRA

NOPA) ukazuje Quijote Sanchovi skupinu vûtrn˘ch ml˘-
nÛ na obzoru. Jeho perfektní technika leptu je zfiejmá
i z nûkolika exlibris pro J. A. VÁ≈U, jednoho z na‰ich vel-
k˘ch sbûratelÛ tohoto námûtu. Svá quijotovská exlibris
vytvofiil JAROSLAV VODRÁÎKA v leptu, litografii i barev-
ném linorytu také pro v˘znamné zahraniãní sbûratele 
J. SOUVEREINA, G. J. RHEBERGENA, K. RÓDLA, G. MAN-
TERA, E. BERGA, H. FOGGEDGARDA a dal‰í.

Poãetnûji je v mé sbírce svou tvorbou zastoupen také
BOHUMIL KRÁTK¯. PfieváÏnou ãást sv˘ch exlibris
a novoroãenek vytvofiil pro ãeské, ale také zahraniãní sbû-
ratele v sedmdesát˘ch letech, a to v˘luãnû v barevné lito-

J. PILEâEK, lept, 1995

grafii. Také on zasazuje svého Dona Quijota a Sancho
Panzu do v‰edních a sbûratelÛm znám˘ch situací a míst –
na lístku pro L. VANÍâKA vjíÏdí oba hrdinové do Telãe, na
lístku M. MATùJKY se projíÏdûjí Chrudimí. Exlibrisová
quijotovská tvorba B. KRÁTKÉHO, nûkdy zobrazující na-
‰eho hrdinu v situacích ponûkud ironizujících, zahrnuje
zhruba 30 opusÛ. 

Pfievaha quijotovské tvorhy BOHUMILA KNOBLOCHA

vznikala pfieváÏnû jako litografické novoroãenky zejména
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pro píseckého sbûratele J. KA·PARA. Exlib-
ris VOJTùCHA CINYBULKA s motivem Do-
na Quijota jsou charakteristické obsaho-
vou i technickou rozmanitostí. Byly vytvo-
fieny v zinkografii, rytinû, dfievorytu,
litografii i linorytu. Na jednom z nejpÛso-
bivûj‰ích vidíme DQ pfied chrámem svaté
Barbory v Kutné Hofie, na jiném pozorují-
cího blíÏící se tankov˘ útok. SvÛj ironizují-
cí pohled promítl C. BOUDA do rytiny pro
F. NOVÉHO, která nám pfiedstavuje na‰eho
hrdinu ve fanfaronském postoji na chru-
dimském námûstí, obdobnû jako na lito-
grafickém exlibris pro M. JANâU, kde vidí-
me na‰eho hrdinu zcela vyãerpaného opí-
rajícího se o kopí a kord.

Domnívám se, Ïe listování námûtovou
sbírkou grafik s quijotovsk˘mi motivy je
tfieba ukonãit alespoÀ letm˘m pohledem
na zajímavé lístky autorÛ, ktefií se tomuto tématu vûno-
vali pouze okrajovû. Je to napfi. zajímavé litografické ex-
libris A. BORNA s Quijotem jedoucím na své Rosinantû
a drÏícím v pravé ruce otevfienou knihu a v levé místo ko-
pí násadku s perem, nebo dfievoryt novoroãenky manÏe-
lÛ KAâEROV¯CH od ANNY GRMELOVÉ, na které si ve dÏ-
beru s vodou ochlazuje nohy a chová na klínû koãku. PÛ-
sobiv˘ a myslím i charakteristick˘ grafick˘ lístek in
memoriam PAVLA ·IMONA vytvofiil v dfievorytu EMIL KO-
TRBA – kleãící Quijote na nûm sklání hlavu ke knize
s iniciálami P. ·. Neobvyklé exlibris pro K. PAVELKU vy-
tvofiil JAN KONÒPEK v roce 1941. Vyleptal na nûm rytífie
útoãícího kopím na vûtrn˘ ml˘n s takovou razancí, Ïe na
zabodnutém kopí zÛstává rytífi viset a Sancho zdû‰enû

zvedá ruce. Zdafiilá exlibris vytvofiil v leptu
také OLD¤ICH KULHÁNEK – pro G. MEUSS-
GEIERA s polopostavou Quijota a vnadami
obdafienou Dulcineou, na exlibris a novo-
roãence pro MUDR. VONDRÁâKA pak ná‰
hrdina „zalévá“ polouschl˘ kefi. Na lístku
E. HA·KOVÉ, vytvofieném v barevném lep-
tu s akvatintou, je Quijote náruÏiv˘m ãte-
náfiem se stohem knih, zatímco jeho Rosi-
nanta pojídá vavfiínov˘ vûnec. JI¤Í BRÁZDA

vytvofiil na tento námût jediné exlibris, na
nûmÏ nám pfiedstavuje rytífie ukrytého za
dvûma vnadn˘mi dívenkami se ‰piãat˘mi
Àadry. Soubor sedmi exlibris Don Quijote
v technice leptu vytvofiil pro své obdivova-
tele a sbûratele JIND¤ICH PILEâEK a pro
mne v roce 1985 exlibris s unaven˘m rytí-
fiem a vyhublou Rosinantou. Netradiãnû,
av‰ak pro svou tvorbu zcela charakteris-

ticky, pojal svého Quijota JI¤Í BOUDA. Pfiedstavuje ho
spolu s jeho ospal˘m sluhou na exlibris pro brnûnského
sbûratele SEDLÁâKA jako cestujícího ve vlaku. 

Za závûr jedna osobní zku‰enost s námûtovou sbírkou.
Nûkolikrát jsem musel pfii sestavování ãelit nebezpeãí po-
stupného pfievládnutí hlediska obsahu, tedy námûtu gra-
fického listu, nad jeho kvalitou. O tomto problému te-
matick˘ch sbírek se zmiÀuje i pan DR. VENCL ve své knize
o ãeském moderním exlibris. Snaha o dosaÏení co nejvût-
‰ího obsahu sbírky mÛÏe vyvolat podstatné sníÏení její
kvalitativní úrovnû. Domnívám se, Ïe toto nebezpeãí hro-
zí kaÏdému sbûrateli a protoÏe potkalo i mne, prosím, aby
má slova byla chápána jako skromné upozornûní pfiízniv-
cÛm námûtového sbûratelství.

PAVEL ·IMON, lept s akvatintou

PAVEL ·IMON, lepty s akvatintou
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KA R E L ŽI Ž KOV S K Ý

Proã mám rád Krysafie, toho bledého ãlovûka s pí‰Èalou,
kter˘ vyvádí z mûsta havûÈ znepfiíjemÀující Ïivot, krysy
s dlouh˘mi ocasy a zlomysln˘ma oãima? Nevím, ale mám
vÛbec rád Krysafie, vlastnû jeho pfiíbûh, kter˘ fantastic-
k˘m zpÛsobem zpracoval VIKTOR DYK? Urãitû, ten pfií-
bûh mne okouzlil, oslovil, nadchnul pfied mnoha léty
svou hloubkou, ãistotou, vnitfiním napûtím a poznáním,
Ïe ãlovûk stále hledá tu „zázraãnou zemi sedmihradskou“,
jde za vÛdcem, politikem, ‰ílencem, snivcem, vizionáfiem,
ztrácí svÛj klid, své lidství, ãistotu, aÏ dojde k propasti, 
z níÏ není návratu.

„A vaše jméno?“ „Nejmenuji se, jsem nikdo, jsem hůř
než nikdo, jsem krysař.“ A pfieci svedl, vyvedl dav aÏ
k propasti, pfied bránu do zemû zaslíbené! Jen rybáfi Jör-
gen a malé plaãící dítû zÛstali a pláã dítûte dojal posled-
ního muÏe z Hammeln, pláã dítûte, nadûje Ïivota a rybáfi
ode‰el hledat Ïenu, která by dala napít dítûti.

Krásn˘ baladick˘ pfiíbûh mû natolik okouzlil, Ïe jsem
zaãal shánût jednotlivá vydání té kouzelné knihy (moÏná
je mám v‰echna, ono jich zase tolik nebylo), sehnal jsem
i originály od KARLA SVOLINSKÉHO k vydání Fr. Borové-
ho z roku 1945 a také kresbu k vydání v âeskosloven-
ském spisovateli (1958) s grafick˘mi listy CYRILA BOUDY.

Pochopitelnû jsem zaãal sbírat i ve‰keré listy s touto 

Hledání země 
sedmihradské 

A. GRMELOVÁ, dfievoryt

P. MELAN, lept

H. âÁPOVÁ, lept

tematikou (také jich není tolik, alespoÀ moje kolekce není
pfiíli‰ rozsáhlá). První exlibris s tématem krysafie pro mne
udûlala jiÏ v roce 1965 HANKA KRAWCEC, o zhotovení se
zaslouÏil pfiítel JI¤Í LATA. Zatím poslední list z roku 2008
je od paní HANY âÁPOVÉ. KaÏd˘ list z té kolekce (mám
jich zatím na své jméno tfiicet sedm) má své zvlá‰tní kouz-
lo, tak jak autor pochopil Krysafie. V‰echny v‰ak stojí za
to, aÈ uÏ je kresba jednoduchá – tak jak to dovedl jen
FRANTI·EK PETERKA – nebo dokonale realistická a nápa-
ditá, jak ji zpracoval k m˘m sedmdesátinám PETR ME-
LAN... Ne, nebudu jmenovat v‰echny autory, byl by to v˘-
ãet jmen a mnoho m˘ch pfiátel sbûratelÛ je má doma
a jistû je zafiadili do sv˘ch sbírek.

Krysafi, ãlovûk beze jména vyvádí krysy z mûst, ale svá-
dí i ãlovûka na cestu do „zaslíbené zemû“, z níÏ není ná-
vratu. Je tedy pro mne i symbolem, varováním: Pozor,
ãlovûãe, chovej se mravnû, nemûj nesplnitelná pfiání, pe-
níze jsou dobré, ale pfiátelství se jimi nedá zaplatit!

Máte-li nûkdo doma lístek s námûtem krysafie, rád vy-
mûním a uÏ dopfiedu se tû‰ím.
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VÁC L AV RU S E K

NeÏ na tuto otázku odpovím, mûl bych se asi zamyslet
nad tím, proã jsem se zaãal zab˘vat kniÏními znaãkami,
kdy jsem zaãal sbírat exlibris. K tomuto drobnému gra-
fickému umûní mne pfiivedlo mé povolání lékárníka-far-
maceuta a specializace na farmaceutické muzejnictví. 

Jako asistent Farmaceutické fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brnû jsem od roku 1954 zaãal pfiedná‰et dûjiny
farmacie a postupnû dostal na starost i sbûr lékárnick˘ch
historick˘ch památek a péãi o nû. Po pÛsobení na fakul-
tû Univerzity Komenského v Bratislavû 1960–1971 jsem
pfie‰el na novû zfiízenou Farmaceutickou fakultu Univerzi-
ty Karlovy (FaF UK) se sídlem v Hradci Králové. Velmi
závaÏn˘m úkolem, kter˘ zde na mne a tehdej‰í Ústav dû-
jin farmacie ãekal, byla starost o umístûní, vyuÏití
a prezentaci muzejních sbírek. Ty sem pfie‰ly z uzavfieného
PraÏského farmaceutického muzea v roce 1972
a obsahovaly pfiedmûty shromaÏìované jiÏ od 1883 âes-
kou lékárnickou spoleãností, DOC. RNDR. PHMR. JARO-
SLAVEM HLADÍKEM asi od 1931–1951, RNDR. PHMR.
ZDE≈KEM HANZLÍâKEM a RNDR. PAVLEM DRÁBKEM

v letech 1957–1972 i brnûnsk˘m ústavem dûjin lékárnic-
tví 1954–1960. Shodou okolností na‰ly své umístûní,
rozvinutí a zvefiejnûní v âeském farmaceutickém muzeu
Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty (zfiízeném
1994) v hospitálu milosrdn˘ch bratfií v obci Kuks, leÏící
mezi Jaromûfií a Dvorem Králové nad Labem.

Na hradecké fakultû vznikl v prosinci 1974 v˘tvarn˘
krouÏek, kter˘ od roku 1975 zaãal pofiádat ve foyeru teh-
dej‰í jediné, tzv. severní budovy v˘stavy v˘tvarné tvorby.
V˘znamn˘m ãinitelem v této zájmové ãinnosti byl PROF.
MUDR. IVO M. HAIS, CSC. (1918–1996). Zfiejmû jiÏ
v prÛbûhu roku 1976, kdyÏ zjistil, Ïe ve sbírkách je ulo-
Ïen nevelk˘ soubor kniÏních znaãek farmaceutÛ z let
1905–1945, poÏádal mne, abych se spolupracovníky
uspofiádal v˘stavu exlibris farmaceutÛ. Ale tûch lístkÛ by-
lo na v˘stavu opravdu málo, a proto jsem se musel zaãít
zab˘vat kniÏní znaãkou obecnû, farmaceuty-vlastníky,
sbûrateli exlibris i farmaceutickou tematikou na znaãkách
pouÏitou. Pomohl mi pfiitom radou i dary sv˘ch exlib-
ris kolega a pfiítel RNDR. PHMR. IVAN BERKA

(1918–1989). Bûhem roku 1977 nám kolegové-lékárníci
i autofii exlibris vûnovali fiadu lístkÛ, já jsem také získal svá
prvá exlibris, takÏe v˘stava se mohla uskuteãnit. Probûhla
od 9. ledna do 10. února 1978 na FaF UK a v katalogu
je zachyceno 173 v˘stavních poloÏek i historie celé akce
a jména tûch, ktefií k jejímu zdaru pfiispûli. KdyÏ fakulta

získala v lednu 1980 k uÏívání svou novou, tzv. severní
budovu, pfiesunuly se v˘stavy na most spojující obû bu-
dovy, do Galerie na mostû. Z v˘stav farmaceutick˘ch ex-
libris, pofiádan˘ch v reÏii âeského farmaceutického mu-
zea, se staly kaÏdoroãní Înû-Îatvy ãesk˘ch a slovensk˘ch
exlibris, zahrnující i novinky farmaceutické. Od pfiehlíd-
ky exlibrisové tvorby za rok 1981 (11. 1. aÏ 5. 2. 1982)
probûhlo jiÏ 28 roãníkÛ Îní, zatím poslední za rok 2008
se konal od 25. 5. do 19. 6. 2009.

Tak jsem se dostal mezi exlibristy, do Spolku sbûratelÛ
a pfiátel exlibris v Praze, a vedle vá‰nû sbûratelské mû 
zaujala i muzeologická dokumentace fenoménu exlibris
na poli farmaceutickém. Ale taková ãinnost se nedá zdár-
nû provádût bez vlastních znaãek a volby jejich v˘tvar-
n˘ch námûtÛ. Lékárníci volili ãasto pfiedev‰ím atributy
svého povolání: váhy, hmoÏdífie, tfienky, lékárenské stojat-
ky nebo interiéry a jiné motivy. Jako pracovník v historii
farmacie jsem si oblíbil pro nûkteré své znaãky témata
z mytologické a fantazijní oblasti: mofiské panny, ale hlav-
nû bájné jednoroÏce. Zaãal jsem je i sbírat na lístcích do-
mácích i cizích majitelÛ ãi tvÛrcÛ. Proã? PonûvadÏ obû
zmínûné bytosti byly v lékárenství na celém svûtû uÏívány
na v˘vûsní ‰títy nebo k v˘zdobû lékáren, jako jejich znak
i k vytváfiení trochu tajemného prostfiedí, k podpofie
pfiedstav pacientÛ o ãarovné moci a síle léãiv. Název lé-
kárna „U JednoroÏce“ u nás nesly, pfiípadnû je‰tû nesou,
napfi. lékárny v âeské Lípû, Hradci Králové, Karlov˘ch
Varech, Klatovech, Lounech, Mikulovû, Plzni a v Praze.

Proč sbírám 
jednorožce?

J. LIESLER, barevná litografie
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Exlibris jednoroÏce pro nájemce praÏské lékárny 
PHMR. JIND¤ICHA KRONBAUERA (1869–1919) vytvofiil
MIKULÁ· ALE· (P1, 47:30, 1907) a pro jeho syna IVANA

(1911–1984) VOJTùCH CINYBULK (X2, 91:58, 1952).
Hlava konû-jednoroÏce se jako plastika dochovala v léká-
renské oficínû barokní hospitální lékárny v Kuksu nebo
v lékárnû „U Zlaté ãí‰e“ v Nové Pace, kam pfie‰la z tamûj‰í
klá‰terní lékárny PaulánÛ.

Co se oãekávalo od jednoroÏce? Patfiil mezi bájná zvífia-
ta a vyskytoval se v mytologick˘ch pfiíbûzích Asie
a Dálného v˘chodu. Snad nejstar‰í zmínku o nûm uãinil
KTESIAS, lékafi perského krále, kolem roku 400 pfi. n. l. Po-
psal ho jako konû s bíl˘m tûlem, ãervenavou hlavou, na ãe-
le s dlouh˘m vfietenovit˘m rohem. Îije údajnû na rozhra-
ní Persie a Indie, je velmi plach˘, tûÏko uloviteln˘. Podobu
jeho samotného najdeme v rÛzn˘ch variantách na velkém
poãtu exlibris i jin˘ch umûleck˘ch dílech. Jedinû ãistá pan-
na ho pr˘ umí zklidnit, on jí dá hlavu do klína a teprve teh-
dy je moÏné ho ulovit a získat jeho roh. Také tuto situaci
znázorÀují kniÏní znaãky (napfi. ANTOON VERMEYLEN-
-MARIA TRATSAERT, X2, 71:50). V herbáfii ADAMA LONI-
CERA 1557 se uvádí, Ïe jednoroÏec se nesná‰í se lvem, vrhá
se sv˘m rohem na protivníka stojícího pfied kmenem stro-
mu. Ten mu v poslední chvíli uskoãí, jednoroÏec se zabod-
ne do kmene, je zabit a roh je k dispozici. Na grafick˘ch
lístcích je pfiedstavena stejná situace, roli lva v‰ak hraje
chytr˘ lovec (vtipnû MÉZL, X2, 81:97).

JiÏ ve 2. století n. l. se vûfiilo, Ïe jednoroÏcÛv roh má
úãinek antidota, zázraãného protijedu, chránícího pfied
pÛsobením rÛzn˘ch druhÛ jedÛ, pfii u‰tknutí jedovat˘mi
hady a kousnutí Ïivoãichy. Ponofiením rohu do studánky
nebo jiného vodního zdroje zbavoval je jedovatin (Vene-
na pello – Vyháním jedy). Mûl téÏ zvy‰ovat potenci. Po-
nûvadÏ se nikdy Ïádného jednoroÏce nepodafiilo polapit
a jeho roh získat, pouÏíval se zub mofiského kytovce nar-
vala (Monodon Monoceros L.; unicornu marinum) 
‰kraban˘, rozemlet˘ v prá‰ku, s obsahem vápenat˘ch solí
(viz také stojatka z Kuksu s obsahem oznaãen˘m Unicor-
nu verum). Jako náhrada se uplatnily také rohy nosoroÏ-
ce (rhinoceros unicornis), jelena (Cornu cervi), losa (Cor-
nu alcis) nebo kosti fosilních zvífiat (unicornu fossile), ne-
jen profylakticky, ale i proti dnû a k pocení a v âínû také
jako afrodisiakum. Roh zde vystupuje jako vzácné a drahé
léãivo, které b˘valo souãástí v terapii cenûn˘ch lektvarÛ
(electuaria) a theriakÛ.

JednoroÏec se stal také heraldick˘m zvífietem. Protivá-
hu mu v erbovním poli vytváfiel jiÏ zmínûn˘ lev. Tuto sku-
teãnost pfiipomínají scény z ver‰ovaného pfiíbûhu o dámû
s jednoroÏcem a krásném rytífii na lvu na tapiseriích 
z konce 15. století, které jsem mûl moÏnost vidût v pafiíÏ-
ském „Musée des Thermes et de l’Hotel de Cluny“.
V heraldice reprezentuje znak síly, moci, pevnosti
a autority. JednoroÏec je ve znaku anglického království,
nechybûl proto od 1617 ani ve znaku anglické spoleãnos-
ti lékárníkÛ „Workshiphul Society of Apothecaries of

London“, ãi ve ‰lechtick˘ch znacích celé Evropy. U nás je
to napfi. na exlibris knihovny hrabûte FRANTI·KA THUN-
-HOHENSTEINA, na jehoÏ rodovém statku v Dûãínû lpûlo
od starodávna lékárenské právo. Musím se pochlubit, Ïe
mi DR. Z. HANZLÍâEK jiÏ 1973 pfiátelsky vytvofiil profes-
ní erb, na nûmÏ nechybí jednoroÏec, ani hmoÏdífi ãi mûst-
sk˘ znak historicky v˘znamného slezského mûsta Opavy.

Z. MÉZL, dfievoryt

Pozdûji (S, 51:50, 1984) jsme jej pfievedli na uÏitkové ex-
libris. Pfiátelé v Kuksu mi na kapotu mého oblíbeného
trabanta pfiiãinili jednoroÏce s monogramem V R, takÏe
je to taková novinka, pohyblivé ex automobilis.

JednoroÏce pro mé kniÏní znaãky vytvofiili: JI¤Í HAVLÍ-
âEK (Chymick˘ jednoroÏec, Alchymia ars magna, C3,
98:79, 1980), VOJTùCH CINYBULK (V. Rusek-Ex apothe-
ca librorum, L 1/4, 137:66, 1982), MIROSLAV HOURA

(doc V R-JednoroÏec, X3, 47:78, 1994; EXL DOC
V. Rusek-Lékárník a jednoroÏec, X3, 62:75, 1994; exl
V. Rusek-LeÏící jednoroÏec, kresba 1994; P 7 etiketa,
25:39, 1996), Z. KUBECZKA (doc. dr. Václav Rusek-Jed-
noroÏec táhne vÛz s lékárnou, X3, 40:54, 1997; Václav
Rusek-JednoroÏec pod sluncem, X3, 113:65, 2000), LA-
DISLAV HOLBA (doc. dr. Václav Rusek CSc.-PfiímoroÏec,
C4, 40:62, 1998), PHARMDR. KRZYSZTOF KMIEå

z Krakova (Václav Rusek-JednoroÏec, X3, 68:50, 1999)
a naposledy VLASTIMIL SOBOTA (Václav Rusek-Jednoro-
Ïec ve skoku, L2/3, 98:93, 2002).

Kdo ve sbûratelské obci zamûfiil svou pozornost na ono
bájné rohaté zvífie? Jeho obraz na svá poãetná exlibris sou-
stfiedil rakousk˘ sbûratel a grafik, zvûrolékafi DR. OTTMAR

PREMSTALLER (*1927) ze St. Georgen. Unicornus je tu
bytostn˘m symbolem jeho povolání. DR. PREMSTALLER je
jiÏ mnoho let pravideln˘m hostem na‰ich sjezdÛ a tak se
nelze divit, Ïe mu do sbírky pfiispûli i na‰i autofii (napfi. 
B. KRÁTK¯, J. LIESLER, Z. MÉZL, L. RUSEK) a mnozí
umûlci z celé Evropy. AutorÛ z rÛzn˘ch zemí, od star‰ích
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dob po souãasnost, pouÏit˘ch v˘tvarn˘ch technik
a rozliãn˘ch zpracování motivÛ pro mnohé vlastníky je
mnoho, jejich v˘poãet by byl nad rámec tohoto sdûlení.

Motivy jednoroÏcÛ se nevyhnuly ani novoroãenkám.
Oblíbil si je zvlá‰tû holandsk˘ pár LILY a KAREL ASSEL-
BERGOVI. Za tvÛrce si zvolili napfi. P. G. RUETERA nebo
W. J. ROZENDAALA. JednoroÏce najdeme i na po‰tovních
známkách ·védska nebo Maìarska.

Pfiál bych si, aby vlastnosti pfiipisované onomu mytic-
kému tvorovi – jednoroÏci – hrdost, pevnost povahy, síla
a odvaha, odolnost proti nemocem i jedovat˘m slinám
pomluv a lÏí – ulpûly tro‰iãku nejen na sbûratelích kniÏ-
ních znaãek s jeho grafickou podobou, ale na v‰ech exlib-

ristech dobré vÛle. To je má od-
povûì na poloÏenou otázku.

K. KMIEC (Polsko), linoryt`

M. HOURA, linoryt
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MARTIN VANČO

Podnet k napísaniu ‰túdie o najmlad‰ej generácii slo-
vensk˘ch grafikov vzi‰iel od ING. MILANA HUMPLÍKA.
Jeho predstavou bolo oboznámiÈ ãeskú zberateºskú ve-
rejnosÈ s menej známou, najmlad‰ou slovenskou gene-
raãnou vrstvou grafikov. Tú nazval p. Humplík generá-
ciou „vnukov Albína Brunovského“. Uvedenú metafo-
rickú formuláciu povaÏujem za vhodn˘ podtitul pre
túto ‰túdiu, napriek tomu, Ïe nebude venovaná len ex-
librisu, ale vo v‰eobecnosti maloformátovej grafike.

Zástupcovia najmlad‰ej generácie slovenskej grafiky
sa narodili väã‰inou v 70. rokoch, teda v období nor-
malizácie, ktorú ale nemali moÏnosÈ zaÏiÈ na „vlastnej
koÏi“. Mali ale moÏnosÈ osobne sa zúãastniÈ na novem-
brov˘ch udalostiach roku 1989, ako hybná sila „Zama-
tovej revolúcie“. 70.–80. roky 20. storoãia predstavovali
v b˘valom âeskoslovensku vrchol klasickej grafiky vìaka
tak˘m umeleck˘m osobnostiam, ak˘mi boli alebo stále
sú A. BRUNOVSK¯, V. GAÎOVIâ, D. KÁLLAY, J. ANDERLE

alebo O. KULHÁNEK. Na Slovensku to bol najmä ALBÍN

BRUNOVSK¯, ktor˘ pôsobil ako magnet na ‰tudentov,
ktorí sa na bratislavskú Vysokú ‰kolu v˘tvarn˘ch umení
(V·VU) v mnoh˘ch prípadoch hlásili len preto, aby
mohli ‰tudovaÈ v jeho ateliéri. „Brunovského vnuci“ ale
legendárneho profesora uÏ na V·VU nezastihli. Ten sa
totiÏ znechuten˘ ponovembrovou demokraciou stiahol
do ústrania napriek tomu, Ïe práve nemu ‰tudenti pre-
javili v revoluãn˘ch rokoch najviac dôvery. 

Pre ALBÍNA BRUNOVSKÉHO a aj pre väã‰inu jeho Ïia-
kov, bol v˘tvarn˘ smer fantazijného realizmu útekom
pred „socialistickou“ realitou. Generácii „Brunovského
vnukov“ ju sprostredkoval posledn˘ HLOÎNÍKOV Ïiak
a zároveÀ prv˘, aj keì len formálne, Brunovského Ïiak

DU·AN KÁLLAY. Práve on totiÏ od zaãiatku 90. rokov
prevzal vedenie Oddelenia voºnej grafiky a kniÏnej ilus-
trácie na V·VU. Z tohto dôvodu v ich tvorbe rezonuje
nielen Brunovského odkaz
fantazijnej grafiky, ale aj huma-
nistické posolstvo VINCENTA

HLOÎNÍKA, sprostredkované
D. KÁLLAYOM. 

Najstar‰ím zástupcom
Kállayov˘ch Ïiakov, ktor˘ sa
presadil tak na poli grafiky
ako aj ilustrácie, je ĽUBOSLAV

PAĽO (nar. 14. 6. 1968 vo
Vranove nad Topºou). Ten
pred samotn˘m ‰túdiom na
V·VU (1992–1998) absol-
voval Pedagogickú fakultu
Univerzity P. J. ·AFÁRIKA

v Pre‰ove, ão ho predurãilo
na umelecko-pedagogickú
ãinnosÈ1) zav⁄‰enú miestom
asistenta u prof. DU·ANA

KÁLLAYA v ateliéri ilustrácie
V·VU, kde pôsobí od roku
2003. Paºove úspechy moÏno
sledovaÈ najmä v ilustrátor-
skej oblasti. V rokoch 1997
a 2002 sa so svojou tvorbou
dostal aÏ do finálovej kolek-
cie na KniÏnom veºtrhu
v Bologni. V roku 2004 bol
zapísan˘ na ãestnú listinu
IBBY (Certificate of Honour
for Illustration) v Kapskom
meste a v tom istom roku
obdrÏal na Bienále ilustrácií
v japonskom Oite ocenenie
Associate Prize. Jeho ilustrá-
torská tvorba bola nakoniec

„vnuci“
Albína Brunovského

Najmladšia generácia 
slovensky’ch grafikov

PAªO, ª.: Veãn˘ Îid, 2003, 
mezzotinta, 180:120, (ilustrácia z knihy 

Benyovszky, K.: Tajuplné príbehy 
starého Pre‰porka. Bratislava, 2003)

PAªO, ª.: Veºká Maãka, 2007, 
mezotinta, 200:120, (grafick˘ list 

vyhotoven˘ pri príleÏitosti BIB 2007)

1) UÏ poãas ‰túdia na V·VU vyuãoval na umeleck˘ch ‰kolách: 
v rokoch 1993–1997 na Základnej umeleckej ‰kole na
Podjavorinskej ulici v Bratislave a v rokoch 1998–2003 na
Strednej súkromnej umeleckej ‰kole na Ivánskej ceste v Bratislave.
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ocenená v roku 2005 Zlat˘m jablkom na Bienále ilus-
trácií Bratislava2), priãom titulná ilustrácia bola vydaná
v roku 2007 aj vo forme po‰tovej známky venovanej
BIB3). Médium maloformátovej grafiky je integrálnou
súãasÈou Paºovej ilustrátorskej ãinnosti4), podobne ako
tomu bolo u A. BRUNOVSKÉHO. Ten totiÏ pri ilustrova-
ní kníh nerobil rozdiel medzi kresbou a grafikou a pou-
Ïité motívy s obºubou varioval aj vo voºnej alebo exlib-
risovej grafickej tvorbe. To vychádzalo z avantgardnej
idei zbúrania rozdielov medzi rôznymi umeleck˘mi
druhmi, ktorej protagonistami boli na konci 50. rokov
ãlenovia básnickej tzv. Trnavskej skupiny, s ktor˘mi bol
BRUNOVSK¯ generaãne spriaznen˘.5) Ich manifest hlbo-
ko zapôsobil aj na samotného BRUNOVSKÉHO, ktor˘ sa
s obºubou nechával in‰pirovaÈ pri svojej práci literárny-
mi predlohami.6) Prelínanie textovej a obrazovej stránky
ilustrovanej knihy je v Paºovom prípade o to v˘znam-
nej‰ie, Ïe je sám autorom textov niekoºk˘ch kníh. Práve
za ilustrácie vlastnej knihy „Nicht Erwischt!“, ktorá vy-
‰la prv˘krát v zürichskom vydavateºstve Bohem press,
bol ocenen˘ Zlat˘m jablkom na BIB 2005. V sloven-
skom preklade vy‰la aÏ o rok neskôr pod názvom „Haló,
haló, pani Maãka“.7) Motív maãky sa preto nie náhodou
objavuje aj v jeho grafickej tvorbe, napr. v grafike „Veºká
Maãka“ (mezzotinta, 2007), ktorú vytvoril ako propa-
gaãnú grafiku pre pri príleÏitosti BIB 2007, ktorá by
kºudne mohla niesÈ oznaãenie exlibris. Autor tu v duchu
fantazijného realizmu BRUNOVSKÉHO ‰koly stvárÀuje
hyperrealistickú maãku v nadreálnej veºkosti v krajine
„liliputánov“. PouÏívanie zoomorfn˘ch motívov v slo-
venskej fantazijnej grafike má dlhú tradíciu. VyuÏíval
ich vo svojich grafikách uÏ A. BRUNOVSK¯ od druhej po-
lovice 70. rokov, na ão vzápätí nadviazala star‰ia gene-
raãná vrstva jeho Ïiakov, ãi uÏ DU·AN KÁLLAY, PETER

KªÚâIK alebo DU·AN POLAKOVIâ. V tomto duchu BRU-
NOVSKÉHO odkaz rozvíja aj ª. PAªO. Ako ma-
jster grafickej techniky mezzotinty t˘mto v˘-
tvarn˘m prostriedkom vytvára fascinujúce te-
nebristické efekty, tak ako v ilustrácii „Veãn˘
Îid“ (mezzotinta, 2003).8) Umelec najnov‰ie
techniku mezzotiny inovatívne pouÏil aj pri
príprave v˘tvarného návrhu po‰tovej známky
venovanej pamiatke LOUISA BRAILLA, ktorá
bude vydaná s grafickou úpravou V. Rostoku
4. 12. 2009.9)

Paºov˘m spoluÏiakom z V·VU a generaã-
n˘m súputníkom je rovnako excelentn˘ grafik
a ilustrátor PETER UCHNÁR (nar. 11. 8. 1970
v Sobranciach). V rokoch 1984–1988 vy‰tu-
doval umelecko-priemyselnú ‰kolu v Ko‰iciach
a aÏ v roku 1992 bol prijat˘ na Oddelenie voºnej
grafiky a kniÏnej ilustrácie V·VU v Bratislave
(prof. DU·AN KÁLLAY). Po jeho absolvovaní
v roku 1999 pôsobil ìalej na V·VU ako asi-

stent v ateliéri voºnej grafiky a kniÏnej ilustrácie do roku
2002, kedy na jeho miesto nastúpil ª. PAªO. V ateliéri
D. KÁLLAYA mal moÏnosÈ absorbovaÈ prvky fantazijného
realizmu, ktor˘ zásadne ovplyvnil jeho voºnú a ilustrá-
torskú tvorbu. Napriek tomu, Ïe sa s BRUNOVSK¯M na
V·VU nikdy nestretol, netají sa obdivom k jeho dielu
a jeho grafiky sú z hºadiska fantazijného Ïánru „najbru-
novskej‰ie“ spomedzi v‰etk˘ch mlad˘ch grafikov. 

Na rozdiel od svojich uãiteºov ale UCHNÁR pouÏíva
nové médium – plastoryt, ktorého v˘razové prostriedky
sú blízke drevorytu. MäkkosÈ materiálu mu umoÏnila
dosiahnuÈ brilantné ‰truktúry pomocou autorskej tech-
niky zaloÏenej na sústave rydiel. Koncom 90. rokov sa
autor koncentroval vo voºnej grafike na figurálne zobra-
zenia ºudí zakryt˘ch drapériami, pri ktor˘ch bol voºne
in‰pirovan˘ Tolkienov˘m „Pánom prsteÀov“, ako naprí-
klad v grafike „Bez názvu“ (litografia, 1997). Okolo roku
2000 sa viac zaãal koncentrovaÈ na imaginárne „mesaãné“
krajiny alebo abstrahované tunelové podzemia, ão ho
spája s BRUNOVSKÉHO tvorbou prelomu 60.–70. ro-
kov.10) V grafike „Ex libris Voicho Homma“ (plastoryt,
2000) je najlep‰ie ãitateºn˘ umelcov koncept stretu nad-
zemného a podzemného sveta. „Pasáãek hviezd“ v podo-
be blúdiaceho Gullivera siaha rukami na hviezdy v okne
do vesmíru, ktorého zrkadlov˘ obraz so psom Geberom
stráÏiacim podsvetie je tvoren˘ ‰tylizovan˘mi lebkami.

Najväã‰ie úspechy ale umelec dosiahol v ilustrácii, a to
hneì po skonãení ‰túdia na V·VU. V roku 1999 dostal
ocenenie Najkraj‰ia kniha Slovenska 1998 za ilustrova-
nie knihy J. Swifta „Gulliverove cesty“, ktorej ilustrácie boli
ocenené v roku 1999 Zlat˘m jablkom na Bienále ilustrá-
cií Bratislava. VíÈazná ilustrácia nakoniec vy‰la aj vo forme
po‰tovej známky v roku 2001, ktorú do formy oceºory-
tiny transponoval zakladateº tejto umeleckej disciplíny na
Slovensku, BRUNOVSKÉHO Ïiak MARTIN âINOVSK¯.11)

UCHNÁR, P.: Exlibris M. ·afárik, plastoryt, 
2006, 180:130.

UCHNÁR, P.: Exlibris 4W, 2002, 
plastoryt, 223:144.
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V roku 2006 bol P. UCHNÁR zapísan˘ na ãestnú listinu
IBBY za ilustrovanie knihy ª. Feldeka „Veºká kniha slo-
vensk˘ch rozprávok“ a najnov‰ie obdrÏal cenu Interna-
tional Golden Pen za obálky japonského ãasopisu „Haha
no tomo“ na Medzinárodnom bienále ilustrácií v Belehra-
de v roku 2008. Aj pri ilustrovaní pouÏíva Uchnár autor-
skú grafickú techniku, ktorá vychádza z jeho plastorytov,
tj. pouÏíva ‰kriabanú kresbu sústavou rydiel do tmavého
podkladu, takÏe jeho kresby pripomínajú drevoryty.

Prv˘m z Kállayov˘ch Ïiakov, ktorému sa podarilo oje-
dinele presadiÈ v oblasti maloformátovej grafiky, o ão

svedãia mnohé ocenenia12), je MIROSLAV KNAP (nar. 17. 5.
1973 v Trstenej). Po absolvovaní odboru Rytiny dra-
h˘ch kovov na Strednej umelecko-priemyselnej ‰kole
v Kremnici (1987–1991) pokraãoval v ‰túdiu grafiky na
V·VU v ateliéri voºnej grafiky a kniÏnej ilustrácie
(1991–1997). Po roku 1997 pokraãuje v pedagogickej
ãinnosti na Orave a v súãasnosti pôsobí na Základnej
umeleckej ‰kole v NiÏnej a Trstenej. 

UÏ poãas ‰túdia v roku 1994 sa mu podarilo zúãasniÈ
vo Francúzsku v˘stavy venovanej exlibrisu na tému
Fran çois Rabelais. Preto iste nie náhodou umelec získal

absolutórium na
V·VU diplomovou
prácou venovanou
bibliofílii Françoisa
Rabelaisa „Gargan-
tua a Pantagruel“. 
Rabelaisova línia KNA-
POVEJ tvorby je zalo-
Ïená na centrálnom
figurálnom motíve
„obra“, doplneného o
mnoÏstvo renesanã-
n˘ch a rozprávkov˘ch
postaviãiek alchymi-

stov, ãarodejníc, rytierov, anjelov, drakov apod. a rôz-
nych in˘ch fantastick˘ch tvorov zasaden˘ch do nesko-
rostredovekého rámca. V˘sledné umelcove diela preto
môÏu pripomínaÈ aj práce maliarov severskej renesancie,
napr. Hieronyma Boscha13), ako napr. v grafike „Rajská
záhrada“ (lept, 2004). Voºná in‰pirácia umelca t˘mto
v˘znamn˘m literárnym dielom nás dovedie opäÈ ku
BRUNOVSKÉMU a jeho Ïiakom. Napríklad ALBÍN BRU-
NOVSK¯ vyhotovil na prelome 80.–90. rokov cyklus gra-
fík „Labyrint sveta a raj srdca“ voºne in‰pirovan˘ dielom
Jána Ámosa Komenského14), DU·AN KÁLLAY programo-

KNAP, M.: Exlibris Louis Pisane,
2001, lept, 130:130.

KNAP, M.: Exlibris Luc van den
Briele, 2003, lept, akvatinta,

125:125.

KNAP, M.: Exlibris Ruth 
Jensch, 1999, lept, suchá jehla,

118:111.

FEKE, A.:
Exlibris 
Brigitte Rath,
2004, lept,
100:180.

FEKE, A.: Exlibris Franti‰ek 
Hulín (Tamász Koloszvári, 

Zm⁄tvychvstanie – 1427), 2006,
oceºorytina, 50:100.

FEKE A.: Exlibris 
Marian Potrok, 2001,

62:54.

2) OPOLDUSOVÁ, J.: Zlaté jabĺčko je značka na ceste, hovorí Paľo. In:
Pravda, 1. október 2005.

3) PAULINYOVÁ, A.: O BIB a známke k BIB rozhovor s jej autorom. In:
Zberateº, 13, XIII, 2007, ã.10, s. 22. 

4) Zoznam kníh ilustrovan˘ch grafikami: GIONO, JEAN: Muž, ktorý
sadil stromy. Ko‰ice: KniÏná dielÀa Timotej, 1997 (lept, akvatin-
ta), Sailing Days. Great Britain – Antique Collector's Classic,
1998 (lept, akvatinta), ZAMAROVSK ,̄ VOJTECH: Gilgameš. Bratisla-
va: Vydavateºstvo Perfekt, 2000 (lept, mezotinta), HRONSK ,̄ JO-
ZEF CÍGER: Slovenské povesti. Martin: Vydavateºstvo Matice sloven-
skej, 2001 (suchá ihla); Zoznam bibliofílií: GROCH, ERIK: O člo-
věku. Ko‰ice: KniÏná dielÀa Tikotem, 1994, (8 leptov
v kombinácii s mezzotintou), HUGHES, TED: Crow. Bratislava:
V·VU 1998 (9 leptov v kombinácii s akvatintou a mezzotintou).

5) Problematiku vzÈahu BRUNOVSKÉHO s touto literárnou skupinou
pozri v: VANâO, MARTIN et al.: Grafik, inšpirácia, múza a život.
Albín Brunovský a jeho škola. Bratislava: Artotéka, 2003, s. 13–27.

6) ·EFâÁKOVÁ, E.: Brunovský Albín (1935). In: MATU·TÍK, R. a i.:
Nové slovenské výtvarné umenie. Bratislava 1969, s. 75.

7) BALÁÎ, A.: Čaro príbehu v kráse farieb: ªUBOSLAV PAªO: Haló, ha-
ló, pani Mačka! In: KniÏná revue, 26, 2006.

8) Ilustrácia z knihy BENYOVSZKY, K.: Tajuplné príbehy starého Preš-
porka. Bratislava: PT, 2002.

9) http://www.pofis.sk/index.php?id=164&prod=4601
10) Vanão 2003 (cit. v pozn. 5), s. 52.
11) http://www.pofis.sk/index.php?id=164&prod=232
12) 1997 – Cena Leo Winkelera na v˘stave ex libris Till Eullenspie-

gel v Damme, Belgicko; 1998 – Hlavná cena – Prix Taylor na
International Concourse Ex Libris Felix Buhot v ParíÏi, Francúz-
sko; 1999 – Cena V.O.A.S. – Association Vriendenkring Oud –
Atheneumstudenten na bienále ex librisu Van Den Kleingrafiek
1999 v Sint Niklaas, Belgicko; 2000 – Cena mesta Novi Beo-
grad na Medzinárodnom bienále ex librisu v Novom Beograde,
Srbsko; 2001 – Hlavná cena na IV. Medzinárodnej súÈai ex libris
vo Wieliczke v Krakove, Poºsko; 2005 – cena pre mladého umel-
ca na 1. medzinárodnej súÈaÏi v ex librise – trienále v Lefkas;
2009 – 1. cena medzinárodnej odbornej poroty na medzinárod-
nej súÈaÏi Perla Adrie, Taliansko.

13) LOVI·KOVÁ, DANICA: Miroslav Knap. Pozvanie do krajiny zázra-
kov, kde je všetko dovolené [Kat. v˘st.]. Aventis – Hoechst – Bio-
tika, 2000, nepag. – cit. podºa nem/angl. prekladu.

14) Vanão (cit. v pozn. 5), s. 27.
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vo nadväzuje vo svojej tvorbe na svoje ilustrácie knihy L.
Carrolla „Alica v krajine zázrakov“15), PETER KªÚâIK vo-
ºne ãerpá z „Knihy imaginárnych bytostí“ od Jorge Lui-
se Borgesa16) a DU·AN POLAKOVIâ z viacer˘ch cestopis-
n˘ch kníh Geralda Durrella.17) Vìaka svojej literárnej
in‰pirácii je M. KNAP laureátom ceny Lea Winklera,
ktorú získal na súÈaÏi exlibrisu venovanej téme „Till Eu-
lenspiegel“ v belgickom Damme.18) Till Eulenspiegel,
blázon a ‰ibal, je populárnym hrdinom literatúry dol-
nonemeckej renesancie19), ktorú KNAP rozvinul aj v ex-
librise Gilberta Wandermoera.20) KNAPOVA exlibrisová
tvorba teda stvárÀuje fantazijn˘ svet obrov, ºudí a zvie-
racích prí‰er, alebo ako to v˘stiÏne charakterizoval Luc
Van Den Briele „Z hlavy (umelca, pozn. aut.) vychádza
svet plný fantázie, zaznieva hlasný smiech. Na onom smi-
echu lipne niekoľko maliarov, spomínajúcich na F. Rabe-
laisa.“21)Tomuto belgickému zberateºovi umelec venoval
aj niekoºko exlibrisov napr. „Exlibris Luc Van Den Bri-
ele“ (lept, akvatinta, 2003).22)

ëal‰ím zástupcom najmlad‰ej generácie slovenskej
grafiky, ktor˘ na rozdiel od predchádzajúcich umelcov
nie je Ïiakom D. KÁLLAYA, ale ìal‰ieho Ïiaka ALBÍNA

BRUNOVSKÉHO pôsobiaceho na V·VU MARTINA âI-
NOVSKÉHO, je ARNOLD FEKE (nar. 5. 4. 1975 v Kráºov-
skom Chlmci). Ten najprv vy‰tudoval Strednú umelec-
ko-priemyselnú ‰kolu v Ko‰iciach v roku 1995. V ro-
koch 1996–2002 pokraãoval v ‰túdiu na Vysokej ‰kole
v˘tvarn˘ch umení v Bratislave na Oddelení tvorby po‰-
tov˘ch známok, cenín a rytectva na katedre grafiky
u doc. MARTINA âINOVSKÉHO. V slovenskej známkovej
tvorbe zaãal aktívne pracovaÈ od roku 1996, takÏe prvé
známky mu vy‰li uÏ poãas ‰túdia na V·VU. Vzhºadom
na jeho tvorbu po‰tov˘ch známok predstavuje oceºory-
tina majoritnú ãasÈ jeho tvorby. Na túto ãinnosÈ ho pre-

durãila uÏ jeho diplomová práca – bibliofília básnickej
zbierky M. RÚFUSA doplnená miniatúrnymi kolorova-
n˘mi oceºorytinami prevzat˘mi z Michelangelov˘ch fre-
siek v Sixtínskej kaplnke. Rytiny po‰tov˘ch známok
preto logicky ovplyvnili aj autorovu tvorbu exlibrisu23),
napríklad „Exlibris Franti‰ek Hulín“ (oceºorytina,
2006), ktor˘ je vytvoren˘ rovnakou technikou a v rov-
nakom formáte ako po‰tové známky z emisie Umenie.24)

Po roku 2005 ale v autorovej tvorbe exlibrisu dominujú
figurálne kompozície zasadené do abstraktnej ‰truktúry
makroskopick˘ch detailov kry‰táºov, ako napr. v grafike
„Exlibris Brigitte Rath“ (lept, 2004). V poslednom ãase
moÏno sledovaÈ u umelca aj experimentovanie s in˘mi
grafick˘mi technikami, medzi ktor˘mi dominujú lepty
a litografie. 

Najmlad‰ím predstaviteºom slovenskej grafickej ‰ko-
ly, ktor˘ je rovnako ako A. FEKE absolventom Oddele-
nia rytectva cenín M. âINOVSKÉHO na bratislavskej V·-
VU je ĽUBOMÍR ŽÁLEC (nar. 6. 8. 1980). V rokoch
1994–1998 vy‰tudoval ·kolu úÏitkového v˘tvarníctva
v Bratislave, odbor tvarovanie dreva a rezbárstvo. Potom
pokraãoval v ‰túdiu na Katedre grafiky a in˘ch médií

V·VU: v rokoch 1999–2003 absolvoval
bakalárske ‰túdium v Ateliéri voºnej grafi-
ky u prof. RÓBERTA JANâOVIâA, v rokoch
2003–2005 magisterské ‰túdium v Atelié-
ri tvorby cenín a rytectva u doc. M. âI-
NOVSKÉHO a v rokoch 2005–2009 dokto-
randské ‰túdium v Ateliéri tvorby cenín
a rytectva u doc. M. âINOVSKÉHO. V ro-
ku 2009 umelcovi vychádzajú prvé malo-
formátové grafiky vo forme oceºorytín
Obálok prvého dÀa (FDC).25) Jeho voºná
grafická tvorba je charakteristická experi-
mentovaním s grafick˘mi technikami, ako
vidieÈ v dielach „PiktogramovosÈ“ (lept,
akvatinta, 2001). V grafike „Anonymní“
(lept, akvatinta, 2002) nezaprie vplyv
svojho uãiteºa R. JANâOVIâA, ktor˘ cyklus
grafík so siluetami „Îena striekaná“ reali-
zoval v 90. rokoch. Brilantná znalosÈ kla-
sick˘ch technik, ale aj poãítaãovej grafiky

predurãujú ª. ÎÁLCA ku skvelej budúcnosti nielen
v tvorbe oceºorytín po‰tov˘ch známok, ale aj v oblasti
voºnej grafiky a snáì aj exlibrisu, ak k tomu bude maÈ
vhodnú príleÏitosÈ.

„QUO VADIS“ SLOVENSKÝ EXLIBRIS?
My‰lienka „Brunovského vnukov“ v kontexte naj-

mlad‰ej generácie slovensk˘ch grafikov je síce zaujímavá,
ale z umelecko-historického hºadiska je oprávnenej‰ie ho-
voriÈ o KÁLLAYOV¯CH alebo âINOVSKÉHO Ïiakoch. Naj-
mä z toho dôvodu, Ïe väã‰ina ich absolventov sa presadila
buì v ilustrátorskej alebo známkovej tvorbe, neÏ v oblas-

ÎÁLEC, ª.: PiktogramovosÈ, 2001, lept,
akvatinta.

ÎÁLEC, ª.: Anonymní, 2001, lept, 
akvatinta.
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ti voºnej alebo úÏitkovej grafiky. Tento stav je zapríãinen˘
najmä trhovou situáciou, keì prvú vlnu záujmu o slo-
vensk˘ exlibris zoÏali po roku 1989 práve konãiaci Bru-
novského Ïiaci ako napr. K. FELIX, I. BENCA, P. AUGU-
STOVIâ, I. PIAâKA alebo K. VAVROVÁ. 

KÁLLAYOVI a âINOVSKÉHO Ïiaci opú‰Èajúci V·VU
koncom 90. rokov sa preto v tvorbe ex librisu dostali do
mimoriadne konkurenãného prostredia zahlteného Bru-
novského epigónmi z v˘chodnej Európy (Bulharsko,
Ukrajina a pod.). To sa prirodzene prejavilo v ich úpad-
ku záujmu o exlibris zapríãineného aj ãasovou 
zaneprázdnenosÈou pri ilustrovaní kníh. V˘nimku tvorí
len M. KNAPP, ktorého rozsiahla exlibrisová produkcia
je v˘sledkom mimoriadneho osobného nasadenia pri
vyhºadávaní potenciálnych záujemcov o maloformátovú
grafiku. Mladí talentovaní grafici ako napr. ª. PAªO

a P. UCHNÁR preto skôr len vyuÏili dopyt po ilustrovaní
kníh od domácich i zahraniãn˘ch vydavateºstiev, spo-
medzi ktor˘ch hrá nemalú úlohu japonsk˘ kniÏn˘ trh
„hladn˘“ po ekvilibristick˘ch ilustrátoroch zo strednej
Európy. ëal‰í umelci zasa médium klasickej hæbkotlaão-
vej grafiky pouÏívajú v známkovej tvorbe, tj. A. FEKE

a ª. ÎÁLEC, kde sa aj v súãasnosti udrÏiava tradícia oce-
ºorytiny. V neposlednom rade má tento stav na svedomí
aj samotná profilácia Katedry grafiky a in˘ch médií na
V·VU, ktorá v poslednom decéniu skôr presadzuje prá-
ve iné médiá ako klasickú grafiku.

„Krízu exlibrisu“ má na svedomí aj nástup nov˘ch in-
formaãn˘ch technológií. Zatiaº ão pre star‰iu generáciu
predstavovala poãítaãová grafika len formu experimentu
s nov˘m médiom, pre mlad‰iu generáciu vyrastajúcu od
90. rokov vyslovene za poãítaãom sa stala takmer jedi-
n˘m v˘chodiskom. Preto klasická ruãná grafika spred

P. UCHNÁR, rytina do plastu, 2005

15) KRI·KA, FEDOR: Knižné ilustrácie. In: DU·AN KÁLLAY. Magický
svet. Bratislava: Slovart, 2004, s. 188.

16) Vanão (cit. v pozn. 5), s. 53–54.
17) Vanão (cit. v pozn. 5), s. 56.
18) VAN DEN BRIELE, LUC: Miroslav Knapp. In: MÁRIO DA MOTA

MIRANDA, A.: Ex libris. Encyclopédia bio-bibliográfica da arte
do ex-libris contemporáneo. Celorico de Basto, 1999, s. 54.

19) http://de.wikipedia.org/wiki/Till_Eulenspiegel
20) VAN DEN BRIELE, LUC: Miroslav Knapp. In: MÁRIO DA MOTA

MIRANDA, ARTUR: Ex libris. Encyclopédia bio-bibliográfica da arte
do ex-libris contemporáneo. Celorico de Basto, 1999, s. 55.

21) VAN DEN BRIELE, LUC: Mladý talent na Slovensku Miroslav
Knap. In: Graphia, 1998, ã. 133.

22) Zoznam v‰etk˘ch ex librisov pozri na: http://www.knap.sk/in-
dex.php?lang=sk&show=grafika&p=2

23) RATH, PETER: Arnold Feke, ein Stecher und Radierer aus des Slo-
wakei. In: Mitteilungen der österreichischen Exlibris-gesellschaft,
63, 2008, ã. 1, s. 7–8.

24) Viac informácií pozri na:
http://www.pofis.sk/index.php?id=164&prod=2547. Za po‰tovú
známku Umenie: Rembrandt van Rijn: Veãera v Emauzoch
2005 získal 4. miesto v prestíÏnej súÈaÏi Najkraj‰ia známka sveta
– Grand L’exposition WIPA (Wiener Internationale postwerze-
ichnung Ausstellung) 

25) Pozri: http://www.pofis.sk/index.php?id=164&prod=4191
26) JUNOD, B.: On “Functional” Ex-Libris. In: Bookplate internatio-

nal, 10, 2003, ã. 2, s. 157.
27) JUNOD, B.: On “Functional” Ex-Libris. In: Bookplate internatio-

nal, 10, 2003, ã. 2, s. 164.
28) Ibidem, s. 160–162.

21. storoãia môÏe pôsobiÈ ako „rarita, kuriozita alebo
ozvena minulosti“.26) Z pohºadu primárnej funkcie ex-
librisu ako exkluzívnej znaãky majiteºa knihy sa ku zme-
ne jeho pôvodného v˘znamu priãinili najmä samotní
zberatelia exlibrisu. Ten sa pre nich stal obchodnou ko-
moditou, ãím prirodzene exlibris stratil svoju primárnu
funkciu, ale získal na exkluzivite. Od 70. rokov 20. sto-
roãia sa pre západn˘ch zberateºov stali vyhºadávan˘mi
v˘chodoeurópski umelci, ktorí sa na rozdiel od západ-
n˘ch umelcov ne‰pecializovali v˘luãne na exlibris. Na-
príklad v prípade O. KULHÁNKA alebo A. BRUNOVSKÉ-
HO bol exlibris len ãasÈou ich tvorby, pretoÏe sa venova-
li najmä voºnej grafike, maºbe, ilustrácii alebo návrhom
bankoviek. Z tohto dôvodu títo umelci vniesli do
pôvodne kaligrafickej formy exlibrisu prvky voºnej gra-
fiky. Stal sa luxusn˘m umeleck˘m dielom kore‰ponduj-
úcim s voºnou grafikou, ktor˘ si vìaka neporovnateºne
niÏ‰ej cene ako na západe získal priazeÀ práve zberateºov
zo západnej Európy.27) V súãasnej dobe sa preto disku-
tuje, ãi moÏno povaÏovaÈ maloformátovú grafiku za ex-
libris, ak nie je vloÏená do knihy ako navrhuje CLAUDE

MUON. Alebo je grafika a priori exlibrisom bez ohºadu
na jej ìal‰ie pouÏitie, ako sa domnieva BEOÎT JUNOD.
Ten zároveÀ zdôrazÀuje, Ïe najdôleÏitej‰í je aspekt ob-
jednávateºa, tj. maloformátová grafika sa stáva exlibri-
som preto, lebo vzniká na objednávku zberateºa exlibri-
su.28) Exlibrisom sa tak paradoxne stáva akákoºvek malo-
formátová grafika oznaãená t˘mto názvom.
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VE RO N I K A KŘ E S ŤA N OVÁ 1)

Knižní značky exlibris jsou malými lístky,
kterými si jejich majitelé zpravidla 
na vnitřní straně desek označovali své
knihy. Mnozí tak činí doposud. Obsahují
kromě výtvarného motivu ještě jméno
nebo monogram vlastníka a latinský název
EX LIBRIS (česky Z KNIH) nebo text
podobný. Postupem času ztratily knižní
značky původní význam a staly se
předmětem sběratelství. Dnes jsou to často
náročná originální umělecká díla patřící
do kategorie užité grafiky.2)

Z pohledu autorského zákona3) to znamená, Ïe exlibris
ãetnû budou obsahovat autorská díla z oblasti v˘tvarného
umûní, jmenovitû grafiky. Teoreticky lze pfiipustit, Ïe by
v konkrétním pfiípadû o autorské dílo ne‰lo, a to tehdy,
pokud by v˘tvarn˘ motiv (ani celkové grafické zpracová-
ní) exlibris nesplÀovalo definiãní poÏadavky autorského
zákona (§ 2 odst. 1 autorského zákona4)). Tomu by tak
bylo tehdy, pokud by ztvárnûní exlibris postrádalo indivi-
dualitu a ‰lo by jen o rutinní, nepÛvodní grafiku. Pro úãe-
ly tohoto ãlánku se v‰ak pfiedjímá, Ïe exlibris autorsk˘m
dílem je, pfiesnûji fieãeno, Ïe exlibris v˘tvarné autorské dí-
lo obsahuje. 

Ono zpfiesnûní je zde zmínûno zámûrnû. Z právního
hlediska je nutno odli‰ovat exlibris jako lístek, tedy vûc
hmotnou (originál ãi rozmnoÏeninu autorského díla), jeÏ
je pfiedmûtem vlastnického práva, od exlibris jakoÏto au-
torského díla, tedy nehmotného statku, které je prostfied-
nictvím lístku vyjádfieno. K tomuto autorskému dílu se
váÏí autorská práva, která vlastníka lístku sv˘m zpÛsobem
omezují a zavazují. UÏít autorské dílo lze totiÏ pouze se
souhlasem autora (licence) nebo na základû zákonného
oprávnûní.5)

Pojem licence je zákonem definován jako oprávnûní
k v˘konu práva uÏít dílo, zjednodu‰enû se téÏ pouÏívá v˘-
raz souhlas ãi svolení k uÏití. Zákonn˘mi oprávnûními,
nauka hovofií o mimosmluvních institutech uÏití autor-
ského díla, pak jsou zejména tzv. zákonné licence, tedy

pfiípady, kdy souhlas (licenci) autora nahrazuje zákon, zá-
konné licence jsou zpravidla bezúplatné, ale v nûkter˘ch
pfiípadech (knihovní licence) se odmûna vyÏaduje, dále se
mezi mimosmluvní instituty uÏití fiadí uÏití volného díla,
tzn. uÏití díla, u nûhoÏ uplynula doba trvání majetkov˘ch
práv, a tfietí skupinu pfiedstavuje volné uÏití díla, tedy uÏi-
tí díla pro osobní potfiebu. 

Pod pojmem uÏít autorské dílo je tfieba rozumût pofii-
zovat rozmnoÏeniny autorského díla a dále autorské dílo
v hmotné ãi nehmotné podobû zpfiístupÀovat jin˘m, jde
tedy o rozmnoÏování, roz‰ifiování, pronájem, pÛjãování,
vystavování, zpfiístupÀování prostfiednictvím sítû Internet
a dal‰ími formami sdûlování vefiejnosti. UÏitím – aÏ na
v˘jimky – není uÏití díla pro osobní potfiebu.6)

V praxi, jak patrno i z v˘‰e uvedené definice, bude po-
jem exlibris ãetnû pouÏíván v obojím smûru (exlibiris =
lístek = vûc; exlibris = originální umûlecké dílo = ne-
hmotn˘ statek chránûn˘ autorsk˘m zákonem). Z právní-
ho pohledu je zfiejmû pfiesnûj‰í exlibris vnímat jako lístek
(vûc), jehoÏ obsahem je v˘tvarn˘ motiv (autorské dílo),
av‰ak i pro úãely tohoto ãlánku bude tento v˘raz pouÏí-
ván v obou v˘znamech s tím, Ïe ze souvislosti je zfiejm˘
mínûn˘ v˘znam.  

V̆ tvarná díla z exlibris budou ze své povahy autorsk˘-
mi díly grafick˘mi vytvofien˘mi nejãetnûji na objednáv-
ku. Objednatelem historicky b˘vala osoba, které chtûla
exlibris pouÏívat ke své identifikaci, resp. k identifikaci
své knihy, posléze se pak objednateli stávají pfiedev‰ím
sbûratelé exlibris. 

Exlibris vznikají i z vlastního podnûtu autora, pak se
hovofií o tzv. vlastní exlibris.

Exlibris v sobû obsahují vedle v˘tvarného motivu
i jméno, monogram ãi jin˘ identifikaãní znak objednate-
le, pfiíp. nûjak˘ motiv, kter˘ má objednatele pfiipomínat.
U vlastních exlibris se pak jedná o identifikaãní znak sa-
motného autora. Tato identifikaãní znaãka mÛÏe b˘t bez-
prostfiední, neoddûlitelnou souãástí v˘tvarného motivu,
mÛÏe – a ãetnû i bude – stát i mimo nûj. 

Tím, Ïe vûcnou podstatou exlibris je mimo jiné více ãi
ménû identifikovat tfietí osobu (vlastníka knihy, sbûratele,
popfi. autora u vlastních exlibris), dot˘ká se exlibris nejen
autorského práva, ale i v‰eobecného práva osobnostního.
Toto má v˘znam zejména tehdy, pokud exlibris bude dá-
le uÏívat jiná osoba, neÏ pro kterou bylo vytvofieno, tako-
vou jinou osobou – s v˘jimkou vlastních exlibris – bude
i autor. 

Podle obãanského zákoníku platí, Ïe osobnostní atri-

Několik zamyšlení nad exlibris
z pohledu autorského práva
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1) Autorka (*1969) je spolupracovnicí Advokátní kanceláfie KfiíÏ
a Bûlina, s.r.o., (www.akkb.cz) a odbornou asistentkou Ústavu 
autorského práva, práv prÛmyslov˘ch a práva soutûÏního Právnic-
ké fakulty Univerzity Karlovy

2) Citovaná definice pfievzata z propagaãního materiálu vydaného
Spolkem sbûratelÛ a pfiátel exlibris.

3) Zákon ã. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejí-
cích s autorsk˘m právem a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (autorsk˘
zákon) v platném znûní. 

4) Pfiedmûtem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umûlecké
a dílo vûdecké, které je jedineãn˘m v˘sledkem tvÛrãí ãinnosti au-
tora a je vyjádfieno v jakékoli objektivnû vnímatelné podobû vãet-
nû podoby elektronické, trvale nebo doãasnû, bez ohledu na jeho
rozsah, úãel nebo v˘znam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo
slovesné vyjádfiené fieãí nebo písmem, dílo hudební, dílo drama-
tické a dílo hudebnû dramatické, dílo choreografické a dílo panto-
mimické, dílo fotografické a dílo vyjádfiené postupem podobn˘m
fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo
v˘tvarné, jako je dílo malífiské, grafické a sochafiské, dílo architek-
tonické vãetnû díla urbanistického, dílo uÏitého umûní a dílo kar-
tografické.

5) ust. § 12 odst. 1 autorského zákona
6) ust. § 30 odst. 1 autorského zákona
7) § 631 a násl. zákona ã. 40/1964, obãansk˘ zákoník v platném

znûní
8) Ust. § 61 odst. 1 a 2 autorského zákona: Je-li dílo autorem vytvo-

fiené na základû smlouvy o dílo (dílo vytvofiené na objednávku),
platí, Ïe autor poskytl licenci k úãelu vypl˘vajícímu ze smlouvy,
není-li sjednáno jinak. K uÏití díla nad rámec takového úãelu je
objednatel oprávnûn pouze na základû licenãní smlouvy, nevypl˘-
vá-li z tohoto zákona jinak. Není-li sjednáno jinak, autor mÛÏe
dílo vytvofiené na objednávku uÏít a poskytnout licenci jinému,
není-li to v rozporu s oprávnûn˘mi zájmy objednatele. 

9) ust. § 588 a násl. obãanského zákoníku
10)ust. § 628 a násl. obãanského zákoníku

buty – a mezi nû patfií i jméno vãetnû monogramu – mo-
hou b˘t jin˘mi uÏity zásadnû jen se souhlasem dotãené
osoby. V souvislosti s exlibris lze zfiejmû dovozovat konk-
ludentní (tj. jin˘ neÏ slovnû vyjádfien˘) souhlas dotãené
osoby s tím, aby jméno, popfi. jiné identifikaãní znaky by-
ly uÏity v rámci exlibris v souladu s povahou a úãelem ex-
libris (zejména tedy k oznaãování knihy a ke sbûratelství,
popfi. k souvisejícím uÏití vãetnû napfi. nabízení ke koupi
ãi smûnû). K uÏití nad úãelové vymezení (napfi. v rámci
reklamy) by v‰ak jiÏ mûl b˘t získán speciální souhlas oso-
by, kterou exlibris identifikuje. Sporné jiÏ mÛÏe b˘t i uÏití
vystavením, neboÈ je otázkou, zda jde o uÏití spojené
s úãelem, a tak zahrnuté tak do souhlasu se zafiazením do
exlibris.

Dochází-li ke vzniku exlibris na objednávku, autor
a objednatel (vlastník knihy, novodobû sbûratel) uzavírají
smlouvu o dílo. Tento smluvní typ je – pro nepodnika-
telské vztahy – obsaÏen v obãanském zákoníku7), autorsk˘
zákon tento smluvní typ neupravuje, av‰ak upravuje
v ustanovení autorskoprávní konsekvence díla vzniklého
na objednávku.8) Sbûratel mÛÏe od autora získat lístky ex-
libris téÏ na základû kupní ãi smûnné smlouvy9), pfiíp. na
základû darovací smlouvy10), to tehdy, pokud je autor vy-
tvofií, aniÏ by k tomu byl vÛãi sbûrateli zavázán. Pokud
jde o smluvní vztah s autorem, pozornost se dále vûnuje
zejména smlouvû o dílo, neboÈ ji z povahy samé lze pova-
Ïovat za typickou a nejvíce frekventovanou. Následné na-
kládání s lístky mezi sbûrateli se pak bude dít smûnn˘mi,
kupními ãi darovacími smlouvami. 

Smlouva o dílo mÛÏe b˘t s autorem uzavfiena i ústnû,
coÏ je zfiejmû nejãetnûj‰í forma, jaká se v praxi v tomto
pfiípadû pouÏívá a odpovídá ãetnû blízkému, pfiátelskému
vztahu smluvních stran zaloÏeném na dÛvûfie, kdy sepiso-
vání smlouvy se povaÏuje za nûco nepatfiiãného, zpo-
chybÀujícího ãestnost slova. Z právního pohledu má úst-
ní forma tu nev˘hodu, Ïe pfii ústním ujednání se na fie‰e-
ní nûkter˘ch otázek spí‰e zapomene (nepomyslí), popfi. se
pozdûji zapomene, co se ujednalo a obsah ústnû uzavfiené
smlouvy se hÛfie dokazuje. 

Podstatou smlouvy o dílo je závazek autora grafické dí-
lo exlibris vytvofiit a – jde-li o smlouvu úplatnou – záva-
zek objednatele zaplatit autorovi odmûnu (cenu). Smlou-
va o dílo tedy mÛÏe b˘t sjednána jak jako úplatná, tak ja-
ko bezúplatná. 

Lze si pfiedstavit, Ïe obsahem ujednání mezi sbûratelem
exlibris a autorem ne vÏdy bude závazek k vytvofiení, ale
pouze jak˘si pfiátelsk˘ pfiíslib vytvofiení s tím, Ïe ani jed-
na ze stran jej nebude povaÏovat za závazn˘ (vymahatel-
n˘). Vznikne-li grafické dílo exlibris z takto nezávazného
podnûtu sbûratele, tedy v zásadû z dobré vÛle autora, lze
tûÏko hovofiit o díle na objednávku, na takové dílo pak
nelze vztahovat v˘‰e zmínûné ustanovení § 61 autorského
zákona, a to zfiejmû ani analogicky, byÈ i zde bude prav-
dûpodobnû moÏno dovodit souhlas s uÏitím pro vlastní
úãel exlibris. Nabude-li pak sbûratel od autora lístky ex-

libris za úplatu, bude se jednat o kupní smlouvu, pokud
zdarma, pak o smlouvu darovací. Bude-li autor sám sbû-
ratelem, nelze vylouãit ani smûnu.

Smlouva o dílo musí identifikovat dílo, které má b˘t
vytvofieno. Lze si pfiedstavit zadání ‰iroké, pro autora tak
velmi svobodné, jakoÏ i zadání velmi striktní, kdy pfied-
stava objednatele je velmi konkrétní. Z právního hlediska
má míra konkrétnosti ãi nekonkrétnosti zadání v˘znam
v pfiípadû nespokojenosti s v˘sledkem. âím konkrétnûj‰í
je zadání, tím vût‰í je moÏnost uplatnûní v˘hrad. Autor
má povinnost vytvofiit dílo fiádnû a vãas, neodpovídá-li
zadání, není vytvofieno fiádnû. Je-li zadání volné, nelze au-
torovi vyãítat, Ïe této volnosti vyuÏije a zvolí tfieba zpÛsob
ztvárnûní, kdy objednateli v˘sledek nebude vyhovovat.
Strany se pak mohou dohodnout na nûjakém jiném fie‰e-
ní, ale právní nárok na „opravu“ pak není. 

Obsahem smlouvy o dílo by dále mûla b˘t forma,
v jaké bude dílo pfiedáno, tedy zejména, zda dílo bude
pfiedáno ve formû grafick˘ch listÛ a/nebo ve formû des-
tiãky (matrice). Pokud bude dílo pfiedáváno ve formû gra-
fick˘ch listÛ, mûla by smlouva souãasnû stanovit jejich
poãet. Pokud jde o destiãku, strany by se pfiedem mûly
dohodnout, komu bude náleÏet. Pokud se strany nedo-
hodnou a obsahem smlouvy bude pouze povinnost pfie-
dat objednateli urãit˘ poãet rozmnoÏenin exlibris, pak lze
v˘kladem dospût k závûru, Ïe destiãka zÛstává autorovi.
Chce-li tedy objednatel získat destiãku do svého vlastnic-
tví, mûl by tak s autorem v˘slovnû sjednat. Ale ani tehdy,
pokud autor od objednatele destiãku získá, neznamená to



automaticky moÏnost objednatele jejím prostfiednictvím
volnû pofiizovat rozmnoÏeniny, k rozmnoÏování je totiÏ
nutné získat od autora svolení (licenci). Pouh˘m nabytím
vlastnického práva nebo jiného vûcného práva k vûci, je-
jímÏ prostfiednictvím je dílo vyjádfieno, se totiÏ nenab˘vá
oprávnûní k v˘konu práva dílo uÏít, není-li dohodnuto ãi
nevypl˘vá-li z autorského zákona jinak.11)

ZpÛsob a rozsah uÏití by tak mûl b˘t mezi stranami v˘-
slovnû sjednán, a to nejlépe písemnû, resp. pokud má b˘t
licence v˘hradní, tak je písemná smlouva nutná pod
sankcí neplatnosti.12) Vedou se diskuse, zda je písemná
forma nutná i u smlouvy o dílo, u níÏ v˘hradnost vypl˘-
vá z úãelu, v zájmu právní jistoty je vhodné písemnou for-
mu dodrÏet. 

Pokud mezi stranami není zpÛsob a rozsah uÏití sjed-
nán ve smlouvû o dílo, pak se objednatel musí omezit na
rozsah a zpÛsob uÏití, kter˘ lze dovodit (a prokázat)
z uzavfiené smlouvy, nad takov˘ rozsah pak musí získat
zvlá‰tní svolení (licenci). 

U exlibris lze z podstaty dovozovat, Ïe objednatel exlib-
ris objednal nejen za úãelem pouÏívání k oznaãování vlast-
nictví knihy, ale novodobû pfiedev‰ím za úãelem sbûratelství
a tedy i za úãelem, aby exlibris smûnil, prodal ãi daroval ji-
nému sbûrateli, popfi. aby je za tímto úãelem nabízel
a prezentoval. KoneckoncÛ tato oprávnûní objednateli bu-
dou (bez ohledu na úãel objednání) náleÏet jiÏ v návaznosti
na vyãerpání práva na roz‰ifiování (blíÏe viz dále). 

Z autorskoprávního hlediska smûna, dar i prodej pfied-
stavují roz‰ifiování. Autorsk˘ zákon13) pod roz‰ifiováním
originálu nebo rozmnoÏeniny díla se rozumí zpfiístupÀo-
vání díla v hmotné podobû prodejem nebo jin˘m pfievo-
dem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoÏeninû
díla, vãetnû jejich nabízení za tímto úãelem. 

Souãasnû autorsk˘ zákon stanoví, Ïe prvním prodejem
nebo jin˘m prvním pfievodem vlastnického práva
k originálu nebo k rozmnoÏeninû díla v hmotné podobû,
kter˘ byl uskuteãnûn autorem nebo s jeho souhlasem na
území ãlenského státu Evropsk˘ch spoleãenství nebo jiné
smluvní strany Dohody o Evropském hospodáfiském pro-
storu, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoÏe-
ninû díla právo autora na roz‰ifiování pro území Evrop-
sk˘ch spoleãenství a ostatních smluvních stran Dohody
o Evropském hospodáfiském prostoru vyãerpáno. 

To znamená, Ïe pokud tedy objednatel (sbûratel) získá
lístky exlibris (nabude vlastnictví) od autora na základû
smlouvy o dílo ãi pokud je jako kupující na základû kup-
ní smlouvy od autora koupí ãi mu je autor daruje, je pro
území Evropské unie právo na roz‰ifiování ve vztahu
k nabyt˘m lístkÛm vyãerpáno. Nabyvatel je tak oprávnûn
nabyté lístky exlibris na území Evropsk˘ch spoleãenství
a ostatních smluvních stran Dohody o Evropském hos-
podáfiském prostoru volnû roz‰ifiovat, tedy smûÀovat,
prodávat, darovat. Pro ostatní území svûta to tak neplatí
a musí tak buì vypl˘vat z úãelu smlouvy o dílo, nebo
z oprávnûní (licence) poskytnutého autorem. 

Souãasnû je ale nutno zmínit, Ïe u díla vytvofieného na
objednávku autorsk˘ zákon v dal‰ím nakládání s dílem
omezuje i autora. Autorsk˘ zákon stanoví, Ïe není-li me-
zi autorem a objednatelem sjednáno jinak, autor mÛÏe dí-
lo vytvofiené na objednávku uÏít a poskytnout licenci ji-
nému jen tehdy, pokud to není v rozporu s oprávnûn˘mi
zájmy objednatele. Vzhledem k povaze, resp. vûcné pod-
statû exlibris, kdy toto má b˘t urãit˘m osobním „zna-
kem“ objednatele, lze usuzovat, Ïe autor je v dal‰ím na-
kládání pomûrnû omezen, omezení mu pfiiná‰í i fakt, Ïe
obsahem exlibris zpravidla bude i urãit˘ prvek, kter˘ bu-
de chránûn v‰eobecn˘m právem na ochranu osobnosti. 

Pokud oznaãení objednatele nebude pfiímo souãástí
v˘tvarného motivu, pfiíp. bude-li moÏno jej jinak od v˘-
tvarného motivu oddûlit, bude otázkou, zda je autor
v dal‰ím nakládáním se samotn˘m v˘tvarn˘m dílem bez
identifikace omezen ãi nikoli. Pro zodpovûzení této otáz-
ky bude zásadní, zda bude moÏno fiíci, Ïe oprávnûn˘m zá-
jmem objednatele je, aby autor dílo nepouÏil ani bez uve-
deného znaku. V zájmu pfiedejití budoucím sporÛm je
rozhodnû vhodné na tento problém pamatovat, strany by
tak mûly tuto vûc fie‰it v˘slovnû pfiedem jiÏ ve smlouvû
o dílo, a to ideálnû ve smlouvû písemné formy. 

Lze pfiipustit, a praxe tomu napovídá, Ïe samotné uÏi-
tí autorem (ãasto v‰ak pouze v omezeném rozsahu)
v rozporu s oprávnûn˘mi zájmy neb˘vá, av‰ak poskytnu-
tí oprávnûní jinému jiÏ v rozporu je. Autorsk˘ zákon
v rámci úpravy licenãní smlouvy rozli‰uje mezi v˘hradní
licencí úplnou a v˘hradní licencí omezenou ve prospûch
autora. Ta prvá znamená, Ïe autor nesmí dílo uÏít sám ani
jinému udûlit svolení k uÏití, ta druhá autora omezuje
pouze ve vztahu k tfietím osobám, nikoli pfii uÏití vlast-
ním nákladem. Oba typy v˘hradní smlouvy vyÏadují ke
své platnosti písemnou formu. 

Pokud má otázku omezené moÏnosti autora uÏít dílo
fie‰it smlouva od dílo, mûla by tak b˘t téÏ v písemné formû.

Souãástí smlouvy o dílo by mûlo b˘t i ujednání
o odmûnû (cenû), je vhodné, aby byla rozli‰ena odmûna
za vytvofiení od odmûny za uÏití. Smlouvu lze sjednat
i jako bezúplatnou.

Otázkou je, zda vlastník exlibris mÛÏe bez souhlasu au-
tora exlibris uÏít i jinak neÏ pro vlastní potfiebu ãi pro
smûnu, prodej ãi jiné roz‰ifiování v rámci vyãerpaného
práva na roz‰ifiování. Tuto moÏnost bude mít vlastník ex-
libris tehdy, pokud mu ji formou tzv. zákonné licence ãi
jiného oprávnûní pfiizná autorsk˘ zákon.

Jednou z do úvahy pfiipadajících zákonn˘ch licencí je
právo exlibris vystavit. Vlastník originálu ãi rozmnoÏeni-
ny exlibris mÛÏe na základû zákonné licence, tedy bez
svolení autora, takové dílo vyjádfiené prostfiednictvím ex-
libris vystavit, jakoÏ i jej k vystavení bezplatnû poskytnout
tfietí osobû, ta je pak téÏ mÛÏe vystavit. Zákonná licence
k vystavení v‰ak ani v jednom z pfiípadÛ neplatí, pokud
autor pfii pfievodu vlastnictví k originálu nebo rozmnoÏe-
ninû zákonnou licenci k vystavení zapovûdûl a vlastníkovi
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nebo vypÛjãiteli to je známo nebo známo b˘t musí, ze-
jména proto, Ïe zapovûzení je zapsáno v rejstfiíku vede-
ném za tím úãelem kolektivním správcem. 

Ve vazbû na v˘stavu, jakoÏ ale i ve vazbû na prodej pak
autorsk˘ zákon pfiipou‰tí i uÏití vystaven˘ch ãi prodáva-
n˘ch dûl k propagaci. Do práva autorského tak nezasa-
huje ten, kdo za úãelem propagace v˘stavy nebo prodeje
originálÛ ãi rozmnoÏenin umûleck˘ch dûl taková díla uÏi-
je v rozsahu nezbytném pro propagaci takové akce,
s v˘jimkou jakéhokoliv jiného uÏití k pfiímému nebo ne-
pfiímému hospodáfiskému nebo obchodnímu prospûchu.
Je-li to obvyklé, je nutno uvést jméno autora, nejde-li
o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímÏ jménem
se dílo uvádí na vefiejnost, a dále název díla a pramen.
V souladu s pfiedchozí vûtou lze katalog vystaven˘ch dûl
uÏít i dále.

Problém ve vztahu k obûma citovan˘m zákonn˘m li-
cencím je, Ïe zákon stanoví, Ïe tato licence se vztahuje
pouze k zvefiejnûn˘m dílÛm. Dílo je zvefiejnûno prvním
oprávnûn˘m vefiejn˘m pfiednesením, provedením, pfied-
vedením, vystavením, vydáním ãi jin˘m zpfiístupnûním
vefiejnosti. Dílo je vydáno zahájením oprávnûného vefiej-
ného roz‰ifiování rozmnoÏenin. Vefiejnost je nutno vní-
mat jako individuálnû neurãen˘ okruh osob, zvefiejnûním
tedy není pouhé pfiedání exlibris objednateli. Dokud ne-
pÛjde o díla zvefiejnûná, nelze na nû zákonné licence vzta-
hovat. Je otázkou, zda to, Ïe autor pfiedá (pfievede vlast-
nictví k) exlibris na objednatele, pfiíp. kupujícího
s vûdomí, Ïe nabyvatel ex libris nab˘vá i za úãelem dal‰ích
pfievodÛ, lze vyloÏit jako zvefiejnûní, pfiíp. alespoÀ souhlas
ke zvefiejnûní. U grafick˘ch dûl typu exlibris se lze spí‰e
pfiiklonit ke kladné odpovûdi alespoÀ v tom smûru, Ïe
z úãelu objednaného díla vypl˘vá souhlas se zvefiejnûním,
lze pfiipustit i v˘klad, Ïe pfiedáním objednateli dochází
k zahájení roz‰ifiování, av‰ak je otázkou, jak by vûc po-
soudil soud. Zvefiejnûním mÛÏe b˘t i aÏ moment, kdy ob-
jednatel zaãne exlibris roz‰ifiovat (nabízet) tfietím osobám
(vefiejnosti), pfiíp., kdy dílo oprávnûnû zpfiístupní vefiej-
nosti jinak. Vzhledem k tûmto nejasnostem je tak vhod-
né otázku zvefiejnûní, ale i otázku vystavení a propagace
v˘slovnû ve smlouvû s autorem fie‰it. Pokud by se vlastník
exlibris rozhodl uÏít exlibris, kterou by nebylo moÏno po-
vaÏovat za zvefiejnûnou, ãi dûl sice zvefiejnûn˘ch av‰ak
v rozsahu uÏití nad zákonné licence, napfi. formou kalen-
dáfie ãi jiné neperiodické publikace, musí k tomu mít au-
torovo svolení. Stejnû tak pro uÏití díla na internetu, po-
kud pfiesahuje zákonné licence, vyÏaduje autorovo svole-
ní. Jak patrno v souvislosti s uvefiejnûním exlibris mohou
vzniknout v˘kladové problémy, proto je vhodné otázku
s autorem fie‰it smluvnû.

Problém zvefiejnûní nebude dÛleÏit˘ u zákonné licence
zpravodajské. Pro informaãní úãel lze dílo uÏít ve spoji-
tosti se zpravodajstvím t˘kajícím se aktuální události, a to
v rozsahu odpovídajícím informaãnímu úãelu a pfii dodr-
Ïení zákonn˘ch poÏadavkÛ na oznaãení autora, názvu dí-

la a pramene.14) Naopak zákonná licence pro citace, a to
i pro úãely kritiky a recenze se téÏ vztahují pouze na díla
zvefiejnûná.15)

Pokud oprávnûní k uÏití nevypl˘vá jiÏ ze smlouvy
o dílo ãi ze zákona (zákonná licence), musí sbûratel k uÏití
exlibris získat od autora licenci. Licence se získává na zá-
kladû licenãní smlouvy. 

Licenãní smlouva je upravena v ustanovení § 46
a násl. autorského zákona. Jak jiÏ bylo zmínûno, písemná
forma se vyÏaduje pouze u licence v˘hradní. Licence mÛ-
Ïe b˘t poskytnuta buì ke konkrétnímu uÏití, nebo jako
tzv. neomezená, u exlibris bude zfiejmû bûÏnûj‰í licence na
konkrétní uÏití (omezená). Omezená licence mÛÏe uÏití
omezit co do zpÛsobÛ uÏití a dále pak tradiãnû co do
mnoÏství, teritoria a ãasu. Licence se mÛÏe vztahovat na
dílo v pÛvodní podobû i ve zpracování. Pokud oprávnûní
má vyuÏít nejen nabyvatel, ale i tfietí osoba od nabyvatele
odvozena, musí b˘t získán souhlas autora k dal‰ímu po-
skytnutí oprávnûní (k sublicenci ãi podlicenci). Licenãní
smlouva je standardnû úplatná, av‰ak strany se mohou
platnû dohodnout, i Ïe licence je poskytována zdarma.

V souvislosti s prodejem nûkter˘ch vzácn˘ch a tedy
cenn˘ch exlibris je nutno zmínit i autorovo právo na od-
mûnu pfii opûtném prodeji originálu díla umûleckého.
Autorsk˘ zákon stanoví, Ïe je-li originál díla umûleckého,
kter˘ jeho autor pfievedl do vlastnictví jiné osoby, dále
prodáván za kupní cenu, jeÏ ãiní 1500 eur a více, a jestliÏe
se takového prodeje jako prodávající, kupující nebo zpro-
stfiedkovatel úãastní provozovatel galerie, draÏebník nebo
jiná osoba, která soustavnû obchoduje s umûleck˘mi díly
(dále jen „obchodník“), má autor v souvislosti s kaÏd˘m
opûtn˘m (dal‰ím) prodejem díla právo na odmûnu sta-
novenou v pfiíloze autorského zákona. Právo na odmûnu
se podle autorského zákona nevztahuje na první opûtn˘
prodej, pokud prodávající získal originál umûleckého dí-
la pfiímo od autora ménû neÏ tfii roky pfied takov˘m opût-
n˘m prodejem a kupní cena originálu díla pfii opûtném
prodeji nepfiesahuje 10 000 eur. Právo na odmûnu se ne-
vztahuje na díla architektonická vyjádfiená stavbou, díla
uÏitého umûní, nesplÀují-li znaky originálu umûleckého
díla, a rukopisy skladatelÛ a spisovatelÛ. V této souvislos-
ti by bylo otázkou na odborníka z oblasti umûní, zda dí-
la uÏité grafiky lze povaÏovat za díla uÏitého umûní. 

Jak vypl˘vá z definice, právo na odmûnu autorovi ne-
vzniká, pokud k prodeji dojde bez úãasti obchodníka. 
Pokud tedy nûkter˘ sbûratel nebude soustavnû s lístky ex-
libris jakoÏto umûleck˘mi díly obchodovat, pak se na na-
bytí exlibris pfiímo mezi sbûrateli nebude pfiedmûtné usta-
novení vztahovat. 

11)ust. § 9 odst. 3 autorského zákona
12)ust. § 46 odst. 3 autorského zákona ve spojení s § 40 odst. 1 

obãanského zákoníku
13)ust. § 14 odst. 1 autorského zákona
14)ust. § 34 písm. b) autorského zákona
15)ust. § 31 autorského zákona



Ustanovení o odmûnû pfii opûtném prodeji originálu
díla umûleckého je dÛleÏité i z jiného hlediska, obsahuje
totiÏ definici rozmnoÏenin, které povaÏují za originál.
Z jazykového v˘kladu vypl˘vá, Ïe tak ãiní pouze ve vazbû
na pfiedmûtné ustanovení o odmûnû pfii opûtném prodeji
originálu díla umûleckého, av‰ak v praxi se k nûmu pfii-
hlíÏí v obecn˘ch souvislostech. Originálem díla umûlec-
kého se podle pfiedmûtného ustanovení rozumí v˘tvarné
dílo, zejména obraz, kresba, malba, koláÏ, socha, rytina,
litografie ãi jiná grafika, fotografie, tapiserie, keramika,
sklo a autorsk˘ ‰perk, a to za pfiedpokladu, Ïe jsou zhoto-
veny samotn˘m umûlcem nebo jde o rozmnoÏeniny, kte-
ré se povaÏují za originál umûleckého díla. RozmnoÏeni-
nami, které se povaÏují za originál umûleckého díla, jsou
takové rozmnoÏeniny, jeÏ byly zhotoveny v omezeném
poãtu samotn˘m autorem nebo pod jeho vedením a jsou
oãíslovány, podepsány nebo umûlcem jinak fiádnû prohlá-
‰eny za pravé. 

Rozsah „omezeného“ poãtu autorsk˘ zákon ani jin˘
platn˘ právní pfiedpis v souãasné dobû nestanoví. âetnû
se jako obvyklost ale aplikuje jiÏ zru‰en˘ Sazebník danû
z obratu, kter˘ s platností od 1. 1. 1974 vydalo Federální
ministerstvo financí pod ã.j. VI/2-22 700/73. Podle od-
dílu XIV/8B citovaného sazebníku se za originály v˘tvar-
n˘ch dûl téÏ povaÏovaly grafické listy: a) suchá jehla do 
50 kusÛ, b) poocelovaná suchá jehla a lept do 100 kusÛ, 
c) rytina, dfievoryt, litografie a jiné techniky do 200 kusÛ
s tím, Ïe uvedená díla musela b˘t ãíslována (v ãitateli
zlomku má b˘t uvedeno pofiadové ãíslo listu a ve jmeno-
vateli poãet listÛ) a podepsána autorem. 

Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe rozmnoÏeniny, které se
povaÏují za originál, mohou vzniknout pouze za Ïivota
autora, neboÈ se vyÏaduje, aby je autor pofiídil buì sám,
nebo aby se tak dûlo pod jeho vedením. Pokud by (i za Ïi-
vota) autora byly pofiízeny sice se souhlasem autora, ale
bez jeho vedení, pak téÏ nepÛjde o originály v uvedeném
smyslu. 

Vzhledem k tomu, Ïe tradice exlibris je letitá, doplÀu-
je se úpln˘m závûrem, Ïe autorská práva majetková16), 
mezi která patfií zejména právo uÏít dílo a udûlit jinému
oprávnûní k uÏití, jakoÏ i právo na odmûnu pfii opûtném
prodeji originálu díla umûleckého, zaniká zpravidla17) po
70 letech od smrti autora, resp. prvním dnem kalendáfi-
ního roku následujícího po roce, v nûmÏ uplyne 70 let od
smrti autora. Dílo, u kterého uplynula doba trvání ma-
jetkov˘ch práv, mÛÏe kaÏd˘ bez dal‰ího volnû uÏít.
O takovém díle se hovofií jako o díle volném. Pokud by
volné dílo bylo poprvé zvefiejnûno aÏ po uplynutí doby tr-
vání majetkov˘ch práv, bylo by dílo opût chránûno, a to
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po dobu 25 let a ve prospûch zvefiejnitele.18) Osobnostní
práva k autorskému dílu (tj. zejména právo na autorské
oznaãení, právo rozhodnout o zvefiejnûní, právo na nedo-
tknutelnost díla a na uÏití zpÛsobem nesniÏujícím hod-
notu díla19)), ta zanikají smrtí autora, av‰ak ani po smrti
autora si nikdo nesmí osobovat autorovo autorství k dílu,
dílo smí b˘t uÏito jen zpÛsobem nesniÏujícím jeho hod-
notu a je-li to obvyklé, musí b˘t uveden autor díla, nejde-
li o dílo anonymní. Tato tzv. postmortální ochrana trvá
i poté, co se dílo stane voln˘m, tedy na vûky vûkÛ.
U v‰eobecné ochrany osobnosti trvá postmortální ome-
zenû, obãansk˘ zákoník stanoví, Ïe po smrti fyzické oso-
by pfiíslu‰í uplatÀovat právo na ochranu její osobnosti
manÏelu nebo partnerovi z registrovaného partnerství
a dûtem, a není-li jich, rodiãÛm. 

Tento pfiíspûvek nemûl za cíl pojednat téma do v‰ech
podrobností a v celé ‰ífii, smyslem bylo upozornit na nû-
které základní aspekty autorskoprávní regulace exlibris
s tím, Ïe se nevyluãuje v pfiípadû zájmu ãtenáfistva dal‰í
doplnûní a upfiesnûní. 

H. âÁPOVÁ: Ptáci ve větru, lept

16)ust. § 12 a násl. autorského zákona
17)U nûkter˘ch dûl není pro 70letou lhÛtou rozhodující smrt autora,

n˘brÏ jiná okolnost; napfi. u dûl anonymních ãi pseudonymních,
u nichÏ není autor znám, je rozhodn˘m okamÏikem zvefiejnûní.

18)ust. § 28 odst. 2 a 3 autorského zákona
19)ust. § 11 autorského zákona
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AutofiiAUTO¤I âLÁNKÒ

PhDr.  Gustav  Erhar t
*1951, básník, kritik, kulturní publicista. V souãasné dobû pracovník archivu

âeské televize.

PhDr .  Mi lan Fr ied l
*1931, dramaturg a herec, zakladatel a umûleck˘ vedoucí Lyry pragensis.

L’ubomír  Krátky
*1939, grafik a typograf, absolvent PrÛmyslové ‰koly grafické v Praze.

Spolupracoval s mnoha slovensk˘mi nakladatelsk˘mi domy. Vûnuje se typografii

a kaligrafii, Ïije v Bratislavû.

Fedor  Kr i ‰ko
*1935, slovensk˘ v˘tvarn˘ teoretik a publicista. V letech 1963–2000 odborn˘

pracovník Galérie mesta Bratislavy, roku 2005 obdrÏel cenu Mariana Városse 

za vûdeckou ãinnost v odboru dûjin moderního umûní. Îije v Bratislavû.

JUDr .  Veronika KfiesÈanová ,  Dr .
*1969, advokátka, odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv

prÛmyslov˘ch a práva soutûÏního Právnické fakulty UK, pfiedná‰í autorské 

a mediální právo na FSV UK a FAMU. Spolupracovnice advokátní kanceláfie

KfiíÏ a Bûlina v Praze.

Mgr .  Jan Pafiez ,  PhD.
*1961, historik a knihovník. Kurátor rukopisné sbírky Strahovské knihovny, 

ãlen vûdecké rady Kanonie premonstrátÛ na Strahovû a editor sborníku

Bibliotheca Strahoviensis.

PhDr .  Arno Pafi ík
*1948, historik umûní a kurátor Îidovského muzea v Praze.

Ing .  Ludûk Rubá‰
*1925, inÏen˘r ekonom, funkcionáfi a ãestn˘ ãlen Spolku sbûratelÛ a pfiátel

exlibris.

doc .  RNDr .  a  PhMr .  Vác lav  Rusek ,  CSc .
*1928, farmaceut a vysoko‰kolsk˘ pedagog, sbûratel a ãestn˘ ãlen Spolku

sbûratelÛ a pfiátel exlibris.

Mgr .  Mar t in  Vanão ,  PhD.
*1970, historik umûní, pracovník Ústavu dûjin umûní SAV Bratislava, pfiedseda

Kruhu historikÛ dûjin v˘tvarného umûní a pfiedseda slovenské Asociace teoretikÛ

a kritikÛ v˘tvarného umûní, v˘konn˘ redaktor ãasopisu ARS. Îije v Bratislavû.

RNDr .  Kare l  Î i Ïkovsk˘
*1938, geolog, publicista a vydavatel bibliofilsk˘ch tiskÛ.
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