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POCTY
°
ˇ
m˘m soucasníkum
VLADIMÍR SUCHÁNEK

Pokud je člověku dopřáno dožít se vyššího věku, přináší mu život vedle
jeho kladných stránek i ztráty, které bývají často bolestivé. Ať už se jedná
o ztrátu blízkého člena rodiny či někoho z okruhu přátel. Ohlížím-li se zpět,
vidím celou řadu umělců, s nimiž jsem byl spojen nejen dobou, v níž jsme žili,
ale často i přátelským vztahem. S některými jsem se stýkal důvěrně, jiné občas
jen potkával, někomu jen jednou podal ruku. U všech jsem choval obdiv
a úctu k jejich tvorbě. Litografické parafráze na jejich dílo jsou projevem
této úcty – a také stesku nad jejich odchodem.

Jako mlad˘ student jsem na v˘stavách obdivoval
nûkteré souãasné umûlce, ale ani ve snu mû nenapadlo, Ïe bych se s nûkter˘mi z nich mohl osobnû
setkat, natoÏ abychom se stali pﬁáteli. A pﬁece k tomu do‰lo. Tﬁeba v pﬁípadû JANA ZRZAVÉHO, kdy
vlastnû on první dal podnût k na‰emu setkání na
základû mé malé lavírované litografie z grafického
alba, které zaãátkem sedmdesát˘ch let vy‰lo v Hollaru. ZRZAV¯ si ani tak nepﬁál poznat autora, ale
tuto grafickou techniku. Vzápûtí do‰lo k vydání litografického alba na poãest ALOISE SENEFELDERA
a do nûho pak lavírovanou technikou vytvoﬁil svÛj
list. Za mé úãasti vznikala pak v jeho ateliéru na
Zámeck˘ch schodech i dal‰í litografie, zdobící druhé album, které pro velk˘ úspûch prvního následovalo. Soubor litografií zde totiÏ vytvoﬁili renomovaní umûlci – BAUCH, HUDEâEK, GROSS, LHOTÁK,
SKLENÁ¤, SIVKO, VYSU·IL, ZRZAV¯ – a já, nejmlad‰í, poctûn˘ jejich pozváním k úãasti.
Spolupráce na albu, dala vzniknout úzk˘m pﬁátelsk˘m vztahÛm i s dal‰ími kolegy.
Byl to pﬁedev‰ím KAMIL LHOTÁK, s nímÏ mû po
léta pojilo dÛvûrné pﬁátelství. St˘kali jsme se aÏ do
jeho odchodu v roce 1990. Miloval jsem jeho humor, obdivoval jeho ‰irokou vzdûlanost a povaÏoval
si jeho tvorby. Stále ho pokládám za nejvût‰ího malíﬁe druhé poloviny dvacátého století.

POCTA JANU ZRZAVÉMU
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POCTA JOSEFU SUDKOVI

POCTA KAMILU LHOTÁKOVI

ZDENùK SKLENÁ¤ vstoupil do mého Ïivota uÏ
v roce 1969, kdy na mé první praÏské samostatné
v˘stavû v tehdej‰í Galerii mlad˘ch v Mánesu ocenil mé litografie a pozval mû do SdruÏení ãesk˘ch
umûlcÛ grafikÛ HOLLAR. Pojilo nás nejen spoleãné zaujetí pro fajnovost litografického tisku, ale
i shodné názory na ﬁadu vûcí na‰eho Ïivota. Byl
jsem poslední z jeho pﬁátel, kter˘ po boku jeho

POCTA ZDE≈KU SKLENÁ¤OVI

POCTA LADISLAVU âEPELÁKOVI

Ïeny MILU·KY byl ve Stﬁe‰ovické nemocnici u jeho
smutného odcházení.
V dobû sv˘ch studií na Pedagogické fakultû jsem
získal malou monografii FRANTI·KA TICHÉHO.
Tehdej‰í asistent Zdenûk S˘kora mû vzal s sebou do
vinárny U ·upÛ ve Spálené ulici, kde b˘val TICH¯
hostem, abych si od nûho kníÏku nechal podepsat.
Obdivovan˘ umûlec tam skuteãnû sedûl, ale já nemûl odvahu pﬁijít k jeho stolu s Ïádostí o podpis… Úcta k malíﬁi byla tak velká, Ïe to prostû nepﬁipustila.
Pozdûji jsem FRANTI·KA TICHÉHO potkával
i v na‰em grafickém ateliéru na Akademii v˘tvarn˘ch umûní, kam chodíval s deskami za tiskaﬁem,
anebo na vernisáÏích v Hollaru. Monografie v‰ak
zÛstala nepodepsaná…
V padesát˘ch letech mû básník JOSEF FRIâ (ãlen
legendárního Devûtsilu), seznámil s fotografem
JOSEFEM SUDKEM. Tehdy nebyl zdaleka tak znám˘
a slavn˘ jako dnes. Spojoval nás spoleãn˘ zájem
o hudbu, potkávali jsme se na koncertech v Rudolfinu a celou ﬁadu let jsem chodíval kaÏdé úter˘
v podveãer do jeho zahradního domku na Újezdû,
kde sv˘m pﬁátelÛm pﬁehrával z gramodesek barokní muziku. Nikdy nezapomenu na jeho laskav˘
úsmûv a hﬁejiv˘ stisk jeho levaãky pﬁi podání ruky.
V roce 1996 jsem s velk˘m potû‰ením vytvoﬁil
po‰tovní známku ke 100. v˘roãí jeho narození a na
obálku prvního dne jsem pouÏil kresbu s jeho portrétem, která vznikla pﬁi poslechu hudby v Sudkovû ateliéru v roce 1958.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

POCTA JI¤ÍMU KOLÁ¤OVI

POCTA JAROSLAVU VOÎNIAKOVI

Hudba mû v dobû m˘ch studií na praÏské akademii sblíÏila i s LADISLAVEM âEPELÁKEM. Oba
jsme mûli stejnou zku‰enost s muzicírováním na
venkovsk˘ch tancovaãkách, obûma byla hudba nedílnou souãástí Ïivota. âEPELÁK hrál v˘bornû na
housle, dokonce také ‰est houslí vlastnoruãnû postavil. Nikdy nezapomenu na chvíle, kdy jsme spolu – Láìa na housle a já na klarinet – v z‰eﬁelém
ateliéru hráli dvojhlasnû lidové písnû do veãerního
ticha nad Franti‰kánskou zahradou.

POCTA JOSEFU ·ÍMOVI

Mou spoluÏaãkou na akademii byla NADùÎDA
PLÍ·KOVÁ, pÛvabná plavovláska. UÏ za ‰kolních let
se prezentovala svérázn˘mi projevy, umûleck˘mi
i lidsk˘mi. Pﬁes ãastou rozdílnost názorÛ a postojÛ
jsme k sobû chovali po cel˘ Ïivot zvlá‰tní náklonnost. S jejím pozdûj‰ím manÏelem KARLEM
NEPRA·EM tvoﬁili podivuhodnou dvojici, kterou
celá léta stﬁídavû provázely konflikty a já se stával

Náhoda pﬁála mému seznámení s JOSEFEM
·ÍMOU, kterého jsem poznal pﬁi své první náv‰tûvû
PaﬁíÏe v roce 1968. Ubytovali jsme se s Ïenou
v malém hot˘lku v Rue l’Échaudé a co vidíme –
naproti je Galerie le Point cardinal a koná se zde
vernisáÏ JOSEFA ·ÍMY. Setkání s ním bylo moc milé, zavzpomínal na Jaromûﬁ, okolní luka s topoly
a ochotnû mi podepsal katalog. Jeho malíﬁské dílo
mû nepﬁestává oslovovat.
Nûkdy koncem sedmdesát˘ch let jsem od JI¤ÍHO
KOLÁ¤E získal koláÏ v˘mûnou za grafick˘ list – trochu jsem se za tu nerovnou v˘mûnu stydûl, ale on
si to tak pﬁál.
Od prvního okamÏiku jsem totiÏ jeho koláÏe obdivoval a pﬁál si nûkterou mít. K navázání opravdu pﬁátelsk˘ch vztahÛ do‰lo aÏ po jeho návratu
z emigrace. Miloval jsem jeho debaty o umûní
a velmi ãasto jsem byl pﬁekvapen vzájemnou shodou názorÛ. Nav‰tívil jsem ho naposledy uÏ jako
upoutaného na lÛÏku. Jeho pozdûj‰í odchod byl
velkou ztrátou pro pﬁátele i pro ãeské umûní.

POCTA FRANTI·KU TICHÉMU
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pro mou spoluÏaãku vrbou jejích citov˘ch strastí.
Ti dva byli, myslím, poslední bohémskou dvojicí
v âechách… KARLA NEPRA·E a jeho práce jsem si
vÏdy váÏil, byl to velk˘ umûlec a opravdov˘ kamarád. NAëU PLÍ·KOVOU stále pokládám za nedocenûn˘ umûleck˘ zjev v grafice druhé poloviny
20. století.

POCTA VLADIMÍRU KOMÁRKOVI

Z dal‰ích spoluÏákÛ mi byl nejbliÏ‰í JAROSLAV
VOÎNIAK, se kter˘m jsem se po ãas studií nejvíc
st˘kal. Mûli jsme spoleãnou vá‰eÀ pro sbûratelství. Sbírali jsme tehdy v‰echno moÏné – od lidového umûní, pﬁes staré pohlednice, rÛzné kuriozity – to v‰e v rámci na‰ich velmi omezen˘ch
finanãních moÏností. PﬁestoÏe umûlecky jsme ‰li
kaÏd˘ jinou cestou, zÛstali jsme si po cel˘ Ïivot
velmi blízcí.
VLADIMÍRA KOMÁRKA jsem poznal aÏ v roce
1968, kdy jsme oba obdrÏeli ceny na jakémsi bienále grafiky v Chebu. Od první chvíle nám bylo
jasné, Ïe si budeme rozumût. Jeho humor byl
neodolateln˘ a byl paralelou nostalgického svûta
jeho umûní. VLADIMÍROVù tvorbû jsem vûﬁil a zastával se ho pﬁed neoprávnûnû zaujat˘mi kritiky.
„Jen krátká náv‰tûva potû‰í“ bylo napsáno na dveﬁích jeho ateliéru – i jeho náv‰tûva na tomto
svûtû byla bohuÏel krátká. Je ‰tûstí, Ïe jeho dílo
malíﬁské i literární neztrácí pÛvab KOMÁRKOVY
osobnosti.

Vladimír Suchánek
POCTY M¯M SOUâASNÍKÒM
Soubor dvanácti barevn˘ch litografií vydal v roce 2013 Kabinet âeské
grafiky v nákladu 50 exempláﬁÛ v plátûn˘ch deskách ve formátu
41 x 31 cm.
Litografie na italském papíru Splendorgel 300g vytiskl Petr Korbeláﬁ.
V‰echny grafické listy jsou ãíslovány a autorem podepsány.
KABINET âESKÉ GRAFIKY U dejvického rybníãku 21, Praha 6

POCTA NADù PLÍ·KOVÉ

POCTA KARLU NEPRA·OVI

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

FINGESTEN

znovu objeven˘

A R N O PA Ř Í K

VÏdy znovu pﬁekvapuje, jak se mohla ve 20. století
tak rychle ztratit jakákoli stopa po mnoha kdysi
znám˘ch umûlcích. T˘ká se to i MICHELA FINGESTENA (1884 Buãkovice, âeské Slezsko – 1943 Cerisano, Itálie). Aãkoli pﬁed druhou svûtovou válkou
patﬁil k nejznámûj‰ím berlínsk˘m grafikÛm, je dnes
témûﬁ neznám˘. Takov˘ je dÛsledek nacistické perzekuce, která ve 30. letech
znemoÏnila
umûlcÛm jako FINGESTEN pracovat a vystavovat, izolovala je
a pﬁinutila k emigraci, v hor‰ím pﬁípadû
deportovala do koncentraãních a vyhlazovacích táborÛ. Zákon o konfiskaci dûl
„zvrhlého umûní“
(entartete Kunst) byl
schválen 31. kvûtna
1938, ve skuteãnosti
v‰ak byli tito umûlci
napadáni nacistickou
propagandou jiÏ dávno pﬁedtím. NakoM ICHEL F INGESTEN , kolem roku 1938
nec byly tisíce umûleck˘ch dûl z veﬁejn˘ch sbírek konfiskovány a zniãeny nebo pokoutnû prodány do ciziny.
Dílo a památka MICHELA FINGESTENA byly
uchovány pouze díky péãi soukrom˘ch sbûratelÛ
grafiky a zejména exlibris. Ti znali jeho dílo jiÏ
pﬁed válkou a jeho práce vÏdy vysoko oceÀovali.
To, co sbûratele na FINGESTENOVù umûní stále fascinuje, je vedle umûlecké kvality grafick˘ch listÛ
pﬁedev‰ím nevyãerpatelné bohatství jeho fantazie,
humor a hravost jeho kompozic, bohatá symbolika
a nezﬁídka také makabrózní ãi erotické prvky, které tvoﬁily souãást jeho Ïivotní zku‰enosti a umûlec-

Hlubotisk, 172:133, asi 1921, D520

kého jazyka. Za necelá tﬁi desetiletí vytvoﬁil témûﬁ
1000 exlibris, v nichÏ s velkou fantazií uplatnil
prvky nejrÛznûj‰ích moderních stylÛ od secesního
symbolismu, kubismu a expresionismu aÏ po osobit˘ poetismus a surrealismus.
FINGESTENÒV syn PETER zhodnotil v roãence
„The American Society of Bookplate Collectors
and Designers“ za rok 1943–44 v˘znam svého otce
pro moderní exlibris takto: „PouÏití exlibris bylo
pro nûho druhotné. Na prvním místû stál vÏdy ãistû umûleck˘ v˘raz, jeho zápasy a ideje. Zﬁídkakdy
nûjak˘ umûlec bral tak váÏnû umûlecké prostﬁedky
jako on. Takové bylo jeho v˘chodisko a jeho program pro v‰echno, co chtûl vyslovit, od prostého
potû‰ení z nakreslené linie aÏ po hoﬁké komentáﬁe
doby, ve které Ïil... KdyÏ prohlíÏíme nûjakou sbírku
prací MICHELA FINGESTENA, mÛÏeme prostﬁednictvím jeho grafického díla sledovat pﬁíbûh ãlovûka,
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kter˘ je vytvoﬁil, stejnû jako dobu, ve které Ïil. Jsou
zde exlibris v jejich nejãist‰í podobû spolu s pÛsobiv˘mi listy, které nemají s obvykl˘mi kniÏními
znaãkami spoleãného nic neÏ své jméno.“1)
„POUTNÍKEM PO SEDMI MOŘÍCH...“
O dobrodruÏném Ïivotû MICHELA FINGESTENA
pﬁed jeho zakotvením v Berlínû v roce 1913 nemáme mnoho zpráv.2) FINGESTEN (vlastním jménem MICHEL FINKELSTEIN) se narodil 18. 4. 1884
v âeském Slezsku, v osadû Buãkovice (Buczkowitz),
která je dnes místní ãástí obce Staré Hamry u Ostravice. Otec LEONE
FINKELSTEIN
byl
Raku‰an Ïidovského
pÛvodu, povoláním
tkadlec a vyznáním
protestant, matka
FRANTI·KA LIONOVÁ
pocházela z Ïidovské
rodiny z Terstu. FINKELSTEINOVI mûli
‰est dûtí, z nichÏ
MICHEL byl nejstar‰í. Rodina nebyla
nikterak zámoÏná
a MICHEL asi musel
od mládí pﬁispívat
k chodu domácnosAutoportrét, litografie, 1924
ti a pomáhat peãovat o své sourozence. Mládí proÏil v jednom z nejchud‰ích koutÛ beskydsk˘ch kopcÛ a tato zku‰enost snad pﬁispûla k jeho pochopení pro Ïivot lidí
na okraji spoleãnosti, kde se sám pﬁi sv˘ch cestách
ãasto pohyboval. Musela jej v‰ak také zasáhnout
drsná krása zdej‰ích hor, která byla nejspí‰ jednou
z pﬁíãin jeho citlivého vnímání pﬁírody a Ïivota,
jímÏ se pozdûji odli‰oval od vût‰iny berlínsk˘ch expresionistÛ. Díky své zálibû v kreslení ode‰el v roce 1900 studovat na Akademii v˘tvarn˘ch umûní
do Vídnû. V prvním roãníku nav‰tûvoval tﬁídu
prof. CHRISTIANA GRIEPENKERLA, jehoÏ konzervativní v˘uka mu pﬁíli‰ nevyhovovala. Ve druhém
roãníku nalezl vstﬁícného a chápavého uãitele
v prof. STREHBLOWOVI, kter˘ objevil jeho talent
pro satirickou kresbu, poskytl mu svÛj ateliér
a zprostﬁedkoval zakázky pro nûkteré humoristické
listy. Zdálo by se, Ïe FINGESTEN má pﬁed sebou úspû‰nou kariéru populárního satirického kreslíﬁe
a karikaturisty.
Údajnû z ne‰Èastné lásky v‰ak FINGESTEN po
dvou letech akademii opustil a ode‰el do Hamburku, kde se nechal najmout na nákladní loì do
Ameriky. V té dobû to nebylo nic aÏ tak neobvyklého, jiÏ po dvû desetiletí míﬁil pﬁes Hamburk

a Antverpy do zámoﬁí sílící proud v˘chodoevropsk˘ch ÎidÛ a chud˘ch vystûhovalcÛ. Ve Spojen˘ch
státech vedl ãtyﬁi roky neklidn˘ Ïivot, cestoval od
mûsta k mûstu, pob˘val ve Filadelfii a New Yorku,
na Ïivobytí si vydûlával kreslením pro ãasopisy, malováním vedut a pﬁíleÏitostn˘mi pracemi. Na své
dvacátédruhé narozeniny, 18. dubna 1906, dorazil
do San Franciska, které krátce nato postihlo velké
zemûtﬁesení, jeÏ zniãilo vût‰inu mûsta a zahubilo tisíce lidí. Jednoho veãera ho pr˘ v pﬁístavu opili
a naloÏili na nákladní loì do Austrálie, na které
musel pracovat jako námoﬁník. NeÏ po 110 dnech
pﬁistáli v Melbourne, z vyãerpání a podv˘Ïivy onemocnûl nemocí beri-beri a upadl do agonie. Po ãtyﬁech mûsících dorazil pû‰ky do Sydney, poté se v‰ak
vrátil zpût do Melbourne, kde se nechal najmout
na loì do Evropy. Podnikl tak témûﬁ bez prostﬁedkÛ cestu kolem svûta a poznal Ïivot v Americe
i Austrálii.
V roce 1907 pﬁistál v Palermu a vydal se opût
pû‰ky na sever pﬁes Alpy. Po dvou se dostal do
Mnichova, tehdy jednoho z nejv˘znamnûj‰ích
stﬁedoevropsk˘ch umûleck˘ch center. Zde se stal
Ïákem tehdy uctívaného secesního symbolisty
FRANZE VON STUCKA, jehoÏ vliv je ve FINGENSTENOV¯CH ran˘ch pracích obãas patrn˘. Po jednoroãním studiu se ho opût zmocnila touha po
cestách a dobrodruÏství. Tentokrát odejel z Brém
do Hongkongu a po dal‰í ãtyﬁi roky pr˘ brázdil
pﬁístav od pﬁístavu ãínské a japonské moﬁe.3) Do
Evropy se vrátil aÏ v roce 1912. Po krátkém pobytu v PaﬁíÏi pﬁijel v roce 1913 do Berlína, kde se
po deseti letech neklidného putování koneãnû usadil a s nezdolnou energií se pustil do realizace
sv˘ch umûleck˘ch vizí.
NOVÝ ZAČÁTEK V BERLÍNĚ
V Berlínû FINGESTEN nejprve kreslil a maloval
velké figurální kompozice. Teprve nyní, po v‰ech
dobrodruÏstvích a utrpení, se cítil zral˘ pro vlastní
tvorbu. V roce 1913 objevil pﬁi volném experimentování grafiku jako své nejvlastnûj‰í médium;
zniãil svoje pﬁedchozí malby a naplno se vrhnul do
1) P ETER F INGESTEN : The Contemporary Ex Libris.
In: The 1943–44 Year Book of The American Society of Bookplate Collectors and Designers, Washington D.C., p. 7.
2) Jako první podal zprávu o F INGESTENOVù Ïivotû v roce 1918
v berlínském ãasopise „Exlibris, Buchkunst und angewandte
Graphik“ a roku 1920 v umûlcovû monografii kritik PAUL
F RIEDRICH . Tyto zprávy obohatili nov˘mi informacemi
N ORBERT N ECHWATAL (Graphische Werk 1984) a E RNST
D EKEEN (Exlibris, Leben 2008), z jejichÏ prací v tomto textu
pﬁedev‰ím vycházím.
3) Údaje o F INGESTENOVù druhé cestû se rozcházejí, D EKEEN
uvádí druh˘ pobyt v Americe, poté v Hongkongu a âínû,
v Austrálii a na ostrovû Tasmánie; in: E RNST D EKEEN : Leben
des Malers und Graphikers M ICHEL F INGESTEN , rukopis,
2008, s. 5.
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ãerného ﬁemesla. Svoje peklo si jiÏ proÏil, teì se
chtûl vûnovat práci a Ïivotu. V roce 1914, tedy ve
30 letech, se oÏenil s BIANCOU SCHICK (1889–1941),
v lednu 1915 se jim narodila dcera RUTH a v bﬁeznu 1916 syn PETER, pozdûj‰í sochaﬁ a umûleck˘
kritik (zemﬁel v New Yorku 1987). Bûhem války se
stal ãlenem modernistického spolku „Neue Sezession“, kter˘ zaloÏil v roce 1910 MAX LIEBERMANN.
Na vypuknutí první svûtové války reagoval ﬁadou velk˘ch rytin s protiváleãn˘mi symbolick˘mi
námûty, v nichÏ jasnozﬁivû odhalil nekoneãné hekatomby lidsk˘ch obûtí, které budou následovat.
Projevuje se jako jednoznaãn˘ individualista, odpÛrce nacionálního ‰ílenství a násilí. Tváﬁí v tváﬁ
váleãn˘m masakrÛm dává najevo své pﬁesvûdãení
o síle pﬁírody a lásky, která zabezpeãuje nesmrtelnost lidského rodu a dává mu konkrétní smysl.
Z tohoto pohledu na svût pramenila také jeho erotická grafika, neobvykle vtipná a humorná, která
mu pomáhala v tûÏk˘ch váleãn˘ch letech pﬁeÏít.
V roce 1915 vydal dva soubory leptÛ a such˘ch jehel „Ecce Femina“ a „Psychoanalytische Glossen“,
v roce 1916 album nazvané „10 Eaux-Fortes de
genre phantastique, symbolique, grotesque, lyrique, satirique, tragique sur de motifs erotiques“
a v roce 1917 je‰tû album „Vision d’amour bizzare“. V tûchto erotick˘ch cyklech poprvé v˘raznûji
uvolnil svÛj virtuózní kresebn˘ projev, kter˘ se nûkdy blíÏí improvizaci.
Z tohoto období jeho grafické tvorby pocházejí také jeho první exlibris, ﬁe‰ené je‰tû v duchu secesního symbolismu. Sbûratel JOSEF LENZE jako
první rozpoznal neobyãejné FINGESTENOVO nadání, hovoﬁí o jeho úÏasném technickém mistrovství
a pﬁiznává tehdy je‰tû nepoãetn˘m exlibris mladého grafika stejnou hodnotu jako jeho voln˘m grafick˘m listÛm. V˘slovnû v‰ak zdÛrazÀuje, Ïe znaãky majitelÛ knih jsou pro umûlce pouze pﬁíleÏitostnou grafikou, improvizací a dárkem pro
pﬁátele. Jeho nejstar‰í exlibris STEINER (D635)4)
z roku 1913 upoutá zcela nezvykl˘m symbolick˘m v˘jevem: maliãk˘ podomní prodejce v buﬁince nabízí svoje zboÏí (‰le) nahému obru, kter˘
jen s obtíÏemi chápe, o co vlastnû jde... Snad to je
v˘stiÏn˘ ohlas vyhrocen˘ch sociálních rozporÛ,
s nimiÏ se FINGESTEN setkal ve svûtû, moÏná i antisemitsk˘ch nálad, které mohl zaÏít v dûtství ve
svém rodi‰ti. Pﬁíbuzné je i exlibris pro W. FELSINGA (D153) z roku 1914, v nûmÏ pádící jednoroÏec se smûjící se divoÏenkou probodává sv˘m rohem sváteãního nimroda, kter˘ si vy‰el na lov.
I zde se stﬁetávají nesrovnatelné síly malomûstské
spoleãnosti a nespoutané pﬁírody, která je niãivá
i osvobozující zároveÀ. Z téhoÏ roku pochází také
vlastní FINGESTENOVO exlibris (D178) s rajsk˘m

Stromem poznání a Evou s Adamem, kteﬁí hladovû a bez ostychu pojídají jeho plody. Souãasnû
v‰ak FINGESTEN vytvoﬁil i stylizovaná secesní exlibris. Jedním z prvních je exlibris PHILIPPA MANESE (D375) s postavou muÏe ve vodní tÛni
(Tantalos?), napínajícího usilovnû ale beznadûjnû
své ruce po pﬁízracích Ïensk˘ch tûl na nebeské
klenbû. Exlibris pro litografa SEBASTIANA MALZE
(D367) ukazuje mladého muÏe leÏícího na pohovce pod horou foliantÛ, které jej hrozí rozdrtit, zatímco malá divoÏenka sleduje bez soucitu jeho
agonii. V dal‰ích FINGESTENOV¯CH pracích je roz-

por ducha a Erótu oslaben. Stylizované exlibris pro
hudebnici REGINU WARSCHAWSKI (D687) z roku
1915 s meditující mladou Ïenou, odu‰evnûl˘mi
tváﬁemi muÏe a Ïeny a s pﬁípisem „In arte voluptas“,
nás informuje o dal‰ím umûlcovû duchovním v˘voji. Poslední z tûchto ran˘ch prací je exlibris DR.
A. KLEINA (D270) z roku 1916, které pﬁiná‰í jiÏ
témûﬁ konvenãní podobiznu muÏe sedícího za stolem s dlouh˘m brkem v ruce, kterého po‰Èuchuje
nahá múza, hovící si na lidské lebce pﬁed ním. Ve
v‰ech tûchto exlibris se v rÛzn˘ch variacích stále
vrací FINGESTENOVO Ïivotní téma: konfrontace Ïivota a smrti, Ïenského a muÏského principu, ducha a Erótu ve sv˘ch nejrozmanitûj‰ích podobách.
V roce 1917 se FINGESTEN stal spolupracovníkem
ãasopisu „Marsyas“, jednoho z nejzajímavûj‰ích
umûleck˘ch a literárních listÛ své doby.5) Pﬁispívali do
nûho básníci a spisovatelé HUGO VON HOFMANNSTHAL, HEINRICH MANN, CARL HAUPMANN,
RUDOLF BORCHARDT, OSCAR LOERKE, THEODOR
DÄUBLER, PAUL ERNST, OSCAR MARIA-GRAF,
HERMANN HESSE, ALFRED DÖBLIN, CARL STERN4) âísla v závorkách odkazují na soupis Fingestenov˘ch exlibris,
viz E RNST D EEKEN : Exlibris von M ICHEL F INGESTEN . Versuch
einer vorläufigen Werkliste. Verlag Claus Wittal, Wiesbaden
2000.
5) Marsyas zaãal vycházet jako dvoumûsíãník v kvûtnu 1917 na
japanu a ruãním papíru v ãíslovaném nákladu 570 exempláﬁÛ,
vydáván T HEODOREM TAGGEREM a M ANFREDEM G EORGEM
v nakladatelství Heinrich Hochstimm v Berlínû.
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HEIM,

ERNST WEISS nebo STEFAN ZWEIG, a poprvé zde vy‰ly povídky FRANZE KAFKY „Der neue
Advokat“ (Nov˘ advokát), „Ein altes Blatt“ (Star˘
list) a „Ein Brudermord“ (BratrovraÏda).6) KaÏdé
ãíslo obsahovalo signované pÛvodní rytiny a litografie napﬁ. od ERICHA HECKELA, MAXE PECHSTEINA, PAULA KLEEA, RUDOLFA GROSSMANNA, WILHELMA LEHMBRUCKA, A. H. PELLEGRINIHO, SEPPA
FRANKA, WILLI JAECKELA, RUBENA SPIRO ãi O. TH.
W. STEINA. FINGESTEN se na v˘zdobû ãasopisu podílel celkem ‰esti celostránkov˘mi grafikami – ilustrací k básni MAXE HERMANNA, litografií „Bhawani“ k básni CARLA HAUPTMANNA „Lied der Erde“
(PíseÀ Zemû) a v závûru prvního roãníku rytinou
boha „Marsyase s flétnou“. V roãníku 1918 byl zastoupen ilustracemi k povídce FELIXE BRAUNA a závûreãnou litografií s názvem „Skoncujte s válkou!“
PRVNÍ UMĚLECKÉ ÚSPĚCHY
FINGESTEN na sebe ‰ir‰í veﬁejnost upozornil svou
první v˘stavou v roce 1918, která vzbudila znaãn˘
zájem. Jeho grafiky byly v soudob˘ch kritikách
srovnávány s pracemi MAXE KLINGERA nebo FÉLICIENA ROPSE, v pováleãné atmosféﬁe byly lépe chápány i jeho protiváleãné motivy. FINGESTENOV¯M
dílem se tehdy zab˘val umûleck˘ a literární kritik
PAUL FRIEDRICH, kter˘ v roce 1920 vydal monografii jeho dosavadního grafického díla jako první
svazek edice „Graphiker der Gegenwart“ v Cassiererovû nakladatelství Neue Kunsthadlung, která
obsahuje ãetné reprodukce jeho ran˘ch prací.7) Vûnoval pozornost pﬁedev‰ím FINGESTENOV¯M leptÛm a such˘m jehlám k satirické knize „Die
Blechschmiede“ (Klempíﬁi) od ARNO HOLZE z roku 1918.8) ProtoÏe ilustrovat tento expresionistick˘
text bylo témûﬁ nemoÏné, FINGESTEN ve vût‰inû
grafick˘ch listÛ volnû improvizoval podle vlastní

Hlubotisk, 98:73, kolem 1938, D286

fantazie. V neobyãejnû uvolnûném provedení se tu
prolínají rozmarné drolerie s erotick˘mi naráÏkami. Grafické improvizace ke „KlempíﬁÛm“ byly
pﬁijaty s nad‰ením a pﬁedstavují jeden z nejoriginálnûj‰ích FINGESTENOV¯CH pﬁínosÛ souãasnému
umûní.9) V lednu 1918 FINGESTEN nakreslil také
vynikající podobiznu básníka ARNO HOLZE, kterého portrétovali rovnûÏ MAX LIBERMANN, LOWIS
CORINTH nebo MAX PECHSTEIN.
Po tomto úspûchu dostával FINGESTEN ãetné nabídky na kniÏní ilustrace. V roce 1918 vytvoﬁil
litografie pro knihu CARL STERNHEIMA „Vier Novellen“ (âtyﬁi novely) a album 12 grafick˘ch improvizací „L’Amour et la Folie“ (Láska a bláznovství), a v roce 1919 dal‰í album „10 ryt˘ch improvizací na erotické téma“ v nakladatelství Kleeberg.
V témÏe roce ilustroval známou knihu STANISLAWA PRZYBYSZEWSKÉHO „De Profundis“ a spoleãnû
s rusk˘m grafikem ROBERTEM GENINEM vytvoﬁil
6) N. N ECHWATAL : Michel Fingesten. Das graphische Werk.
Coburg 1984, s. 16–17.
7) Monografie PAULA F RIEDRICHA vy‰la jako první svazek edice
„Grafiken der Gegenwart“, teprve ve 2. svazku následoval E MIL
O RLIK , kter˘ i pro první svazek navrhl obálku; v dal‰ích svazcích
byli pﬁedstaveni E MIL O RLIK , E RNST S TERN , J AKOB S TEIN HARDT a E RICH W OLFSFELD .
8) F INGESTEN vytvoﬁil ke „KlempíﬁÛm“ 20 voln˘ch grafick˘ch
improvizací, kniha vy‰la na japanu a ruãním papíru v celkovém
poãtu 50 v˘tiskÛ; kvÛli váleãn˘m událostem se vydání knihy
protáhlo aÏ do roku 1921, grafiky v‰ak byly vystaveny v galerii
Neue Kunsthandlung jiÏ v roce 1918.
9) Grafick˘ doprovod „KlempíﬁÛ“ nad‰enû uvítala ﬁada berlínsk˘ch
kritikÛ, napﬁ. G EORG H ERMANN (Berliner Zeitung am Mittag),
D R . F RANZ S ERVAES (Vossische Zeitung), viz PAUL F RIEDRICH :
Seznam grafického díla umûlce.
10) Album „Aus den Spelunken Berlins“ bylo vydáno na ruãním papíru a japanu celkem v 50 exempláﬁích u Pan-Presse v Berlínû.
11) Album 10 rytin bylo vydáno v 200 exempláﬁích v nakladatelství Graupe v roce 1920.
12) Z pozdûj‰ích cyklÛ ilustrací je tﬁeba upozornit na soubor
7 fantazijních leptÛ ilustrujících svazek vesel˘ch ver‰Û M ELITTY
K ÖNIGOVÉ , vydan˘ch pod titulem „Der Topf voll Mäuse“
(Hrnec pln˘ my‰í) v roce 1927.

Hlubotisk, 109:80, 1939, D675

Hlubotisk, 110:85, 1938, DE557
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album leptÛ s titulem „Aus den Spelunken Berlins“ (Z berlínsk˘ch ‰pelunûk), které je oceÀováno
jako FINGESTENÒV originální pﬁíspûvek k berlínskému expresionismu.10) Je‰tû v˘znamnûj‰í zakázku
získal v roce 1920 pro knihu ADOLFA WEISSMANNA
„Die klingende Garten“ (Znûjící zahrada), kterou
doprovodil grafick˘mi listy, volnû sledujícími hudební motivy z MOZARTA, SCHUBERTA, WAGNERA,
âAJKOVSKÉHO a STRAUSSE.11) V témÏe roce vydal
FINGESTEN soubor 10 rytin s textem RUDOLFA LEONHARDA „10 Radierungen über das Thema Mütter“
(10 rytin na téma matky), v nûmÏ vyuÏil pﬁedev‰ím
studií vlastní Ïeny a dûtí. V roce 1921 volnû ilustroval 12 grafick˘mi improvizacemi soubor ver‰Û
ALFREDA KERRA „Krämerspiegel“ (Zrcadlo kramáﬁÛ), kter˘mi reagoval na spor skladatele RICHARDA
STRAUSSE s jeho berlínsk˘mi nakladateli.12)
V tomto snad nejplodnûj‰ím FINGESTENOVù
odbodbí mezi lety 1918 aÏ 1927 vytvoﬁil také ﬁadu
vynikajících exlibris pﬁipomínajících chvûjivou
kresbou spí‰e suché jehly, které mají kubizující
a expresivní charakter. Exlibris FRITZE KLEEBERGA
(D267) z roku 1919 zachycuje kﬁíÏ s pﬁibit˘m
kostlivcem a okolo nûj tanãící skupinu dívek, s nápisem nad hlavou ukﬁiÏovaného „Pereat mors! Floreat vita!“ (NechÈ zhyne smrt! NechÈ kvete Ïivot!).
S tímto v˘jevem mizí z jeho exlibris symbolické
motivy ve prospûch lidské postavy a pﬁírody. Taková jsou exlibris WILHELMA a SELMY FEIGEOV¯CH
(D149) se sedící dvojící ve svitu slunce na exotickém pobﬁeÏí, nebo exlibris B. PETRLÍKA (D520),
GRETE GOLDSCHMIDTOVÉ (D213, 1922), LOUISON BIRCHERA (D57) nebo JOSEFA LENZE (D313,
1923), v‰echny s Ïensk˘mi akty zalit˘mi sluneãní
záﬁí na bﬁehu moﬁe v neobyãejnû jemném grafickém provedení. Exlibris EUGENA a IDY MEYROWITZ (D468, 1921) ukazuje realistiãtûj‰í obraz dﬁe-

Hlubotisk, 120:97, 1920, D168

Hlubotisk, 137:86, 1920, D555

vaﬁe kácejícího strom a Ïenu s dítûtem vedle nûj,
aktualizující FINGESTENOVO obvyklé spojení Ïivota se smrtí. V té dobû se u FINGESTENA objevuje
i nûkolik motivÛ sionistick˘ch, exlibris NAHUMA
SOKOLOVA (D628, 1924) nebo MARCO BIRNHOLZE (D61), se ‰esticípou hvûzdou a z pozadí vystupujícími tváﬁemi starcÛ a Ïen, a s dvojicí rozsévaãÛ
po polích Svaté zemû. Vznikla také ﬁada exlibris
pro hudebníky od témûﬁ kubistického pro JOSEFA
LENZE (D317) s basou a opiãkou, silnû kubizující
exlibris et musicis HANNY MANDLOVÉ (D373,
1922) nebo s motivem SALOME a pi‰tce pro RICHARDA STRAUSSE (D614), jehoÏ hudba byla FINGESTENOVI zﬁejmû velmi blízká. Roku 1921 vytvoﬁil FINGESTEN také exmusicis s houslistou na zádi jachty
zmítající se ve vlnách pro skladatele MAXE VON
SCHILLINGSE (D601, 1921), intendanta berlínské
státní opery, s nímÏ se setkal ve v˘boru spolku
Künstler-Selbsthilfe. Ze spisovatelÛ a básníkÛ vytvoﬁil exlibris pro svého pﬁítele, básníka ARNO
HOLZE (D247) a exlibris pro RAINERA MARIA RILKEHO (D555), pﬁedstavujícího kleãícího mladíka,
kter˘ objímá velkou rÛÏi a líbá obliãej dívky skryté
uprostﬁed jejího kvûtu. Není ani vylouãeno, Ïe FINGESTEN básníka RILKEHO poznal osobnû za jeho
náv‰tûv v Berlínû, spí‰e v‰ak ‰lo o jedno z jeho ideálních exlibris, vytvoﬁen˘ch jako známka úcty
a umûleck˘ch sympatií. Pﬁátelsk˘ vztah spojoval
FINGESTENA také s ARNOLDEM ZWEIGEM a exlibris
od nûho získali také spisovatelé STEFAN ZWEIG
a ERNST BLOCH, tiskaﬁi SEBAS-TIAN MALZ a FELSING, stejnû jako kritici a historici umûní JOSEF
LENZE, RICHARD BRAUNGART nebo WALTER VON
ZUR WESTEN, dlouholet˘ pﬁedseda Nûmecké exlibristické spoleãnosti. Pﬁátelství jej pojilo také
s malíﬁem skupiny Die Brücke MAXEM PECHSTEINEM (D512, kolem 1925), sochaﬁi HANSEM BEL-

Hlubotisk, 145:105, 1914, D178

Hlubotisk, 119:73, 1936, D642
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Hlubotisk, 178:137, D472

a FRITSCHEREM, exlibris vytvoﬁil i pro
WILLYHO SCHAEFFERSE (D595), nejoblíbenûj‰ího
kabaretiéra v Berlínû.
V obtíÏn˘ch ekonomick˘ch podmínkách se
koncem 20. let MICHEL FINGESTEN stal jedním
z pﬁedních spolupracovníkÛ ãasopisu „Künstler-Selbsthilfe“, kter˘ si vytkl za úkol vydáváním
knih, grafick˘ch alb a ãasopisu podporovat mladé
a strádající umûlce. K naplnûní tûchto cílÛ mûl
slouÏit také prodej ãasopisu, kter˘ v kaÏdém ãísle

pﬁiná‰el originální grafiky znám˘ch umûlcÛ. FINGESTEN byl ãlenem v˘boru, v nûmÏ byli zastoupeni
napﬁ. MAX LIEBERMANN, THOMAS MANN, intendant berlínské státní opery MAX VON SCHILLINGS,
rektor berlínské university a nûkteﬁí prÛmyslníci
a bankéﬁi. Na obsahu a v˘pravû ãasopisu „Künstler-Selbsthilfe“ (od druhého roãníku se jmenoval
„Kunst der Zeit“) se podílela také ﬁada v˘znamn˘ch spisovatelÛ a v˘tvarníkÛ. Literární pﬁíspûvky
poskytovali napﬁ. HERMANN BAHR, WALTER VON
MOLO, HEINRICH MANN, ELSE LASKER-SCHÜLER,
KLABUND a MAX HERMANN. Mezi umûleck˘mi
spolupracovníky najdeme osobnosti jako OTTO
DIX, EMIL NOLDE, KÄTHE KOLLWITZ, EMIL ORLIK,
MAX PECHSTEIN, MAX SLEVOGT, GEORG GROSZ ãi
TH. TH. HEINE. FINGESTEN sám uveﬁejnil v ãasopisu podobizny avantgardní taneãnice TATJANY
BARBAKOFF (1899 Libau–1944 Osvûtim), muzikologa ADOLFA WEISSMANNA, spisovatelÛ NORBERTA
FALKA (1872–1932) ãi LIONA FEUCHTWANGERA
(1884–1958) a jeho Ïeny. Pﬁes ve‰kerou snahu muselo b˘t v roce 1929 vydávání ãasopisu „Kunst der
Zeit“ pro finanãní obtíÏe zastaveno. V té dobû do‰lo také k dÛleÏité zmûnû ve FINGESTENOVù osobním Ïivotû – v roce 1929 bylo jeho manÏelství rozvedeno, dcera RUTH zÛstala s matkou, zatímco syn
PETER, kter˘ studoval sochaﬁství, Ïil následujících
deset let spoleãnû s otcem.

LINGEM

Hlubotisk, 152:104, D433

Hlubotisk, 162:95, 1937, D412

CESTA DO ŠPANĚLSKA
Na pﬁelomu let 1927 a 1928 pﬁivedla stará láska
FINGESTENA znovu k malování a inspirovala jeho
del‰í pobyt ve ·panûlsku. Objevil zde ‰panûlskou
krajinu a na místû vytvoﬁil mnoÏství kreseb a skic,
které potom rozvádûl v poetick˘ch obrazech nezvykl˘ch barev a exotické atmosféry. Po návratu
v roce 1928 své ‰panûlské krajiny vystavil v galerii
Neue Kunsthandlung a tato v˘stava znamenala
dal‰í úspûch jeho umûlecké kariéry. Pro tuto galerii
vytváﬁel FINGESTEN v˘stavní plakáty a oznámení
a sám se pravidelnû úãastnil spoleãn˘ch v˘stav,
které se zde konaly. K umûlcÛm, kteﬁí v galerii
Neue Kunsthandlung vystavovali, patﬁili mj. známí
modernisté star‰í generace jako LOVIS CORINTH,
MAX LIEBERMANN, KÄTHE KOLLWITZ, MAX
SLEVOGT, LESSER URY nebo HEINRICH ZILLE.
Po vypuknutí hospodáﬁské krize na pﬁelomu dvacát˘ch a tﬁicát˘ch let pﬁijal FINGESTEN zamûstnání
v umûlecké tiskárnû SEBASTIANA MALZE. Tiskl v této tiskárnû jiÏ od roku 1914, kdy vytvoﬁil pro jejího
majitele jedno ze sv˘ch prvních exlibris.13) Spolu13) Pro tiskárnu S EBASTIANA M ALZE pracovali i dal‰í umûlci jako
K URT B ÖRMEL , H ANS H ERTIG , E RNST KOLBE , K ÄTNE
KOLLWITZ , H. L OOSCHEN , E MIL O RLIK , F RANZ S TASSEN
ãi F RIEDRICH K ALLMORGEN . Viz E. D EKEEN , rukopis.
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práce s MALZOVOU tiskárnou FINGESTENOVI umoÏnila roz‰íﬁit svoje technické moÏnosti, experimentoval tu napﬁ. s technikou algrafie, která napodobovala techniku tisku z plochy uÏitím aluminiové
fólie. V této technice FINGESTEN vytvoﬁil nûkterá
exlibris i portréty, pﬁedev‰ím podobiznu samotného
SEBASTIANA MALZE a vlastní autoportrét (oba v roce 1924). Z tohoto období pocházejí také mnohá
exlibris a pﬁíleÏitostné grafiky pro rodinu MALZOV¯CH, z nichÏ nûkteré vydal v roce 1932 v samostatném albu. FINGESTEN pracoval pro tiskárnu aÏ
do své emigrace do Itálie a ani potom své kontakty
s MALZOVOU rodinou nepﬁeru‰il. V tomto období vytváﬁí pﬁedev‰ím velké jednobarevné litografie,
v jeho projevu sílí osobit˘ archaizující novoklasicismus, kter˘ se objevuje napﬁ. v exlibris TORHAMA
(D664) nebo NIKODEMA (D491) s tváﬁemi archaick˘ch ﬁeck˘ch soch, nebo na pozvánce na FINGESTENOVU poslední veﬁejnou v˘stavu u GEORGA
ECKEHO v bﬁeznu a dubnu 1932.
Aãkoli se MICHEL FINGESTEN nikdy dﬁíve politicky neangaÏoval, na stoupající nacionalismus
a nacistickou propagandu reagoval neobyãejnû ostﬁe. Jeho dílo bylo brzy napadáno nacisty a on sám
se veﬁejnû pﬁihlásil ke skupinû pronásledovan˘ch
„zvrhl˘ch“ umûlcÛ. V dÛsledku nedostatku vût‰ích
zakázek nevytvoﬁil jiÏ od roku 1933 Ïádné velké rytiny ani litografie. Teprve nyní se z nutnosti zaãal
více koncentrovat na drobnou grafiku pro soukromé sbûratele, zejména na exlibris, která znamenala
alespoÀ nûjakou jistotu a drobn˘ pﬁíjem. V tûchto
mal˘ch dílech se v‰ak projevoval zcela svobodnû
a bez okolkÛ dával najevo svoje názory a politické
sm˘‰lení. Díky tomu mÛÏeme dnes zejména v exlibris a novoroãenkách sledovat FINGESTENOVY Ïivotní osudy jako ve skuteãném v˘tvarném deníku.
Podobnû na svoji bezv˘chodnou situaci reagovalo
mnoho pronásledovan˘ch umûlcÛ v celé Evropû,
pﬁipomeÀme napﬁ. pﬁíbûh belgického malíﬁe FELIXE
NUSSBAUMA nebo nizozemské studentky umûní
CHARLOTTE SALOMONOVÉ. Nûmeãtí malíﬁi HANS
PURRMANN, TONI STADLER a RUDOLF LEVY, Ïák
HENRI MATISSE, unikli pﬁed HITLEREM do Florencie, kde ve Ville Romana udrÏovali enklávu nûmeck˘ch „Entarteter“ (ZvrhlíkÛ) pod PURRMANNOV¯M
vedením aÏ do roku 1943. PURRMANNOVI se podaﬁilo uprchnout do ·v˘carska, RUDOLF LEVY byl ale
zatãen gestapem a deportován do koncentraãního
tábora, kde nalezl smrt...
Zakázky sbûratelÛ exlibris umûlci umoÏÀovaly
stálou prezentaci sv˘ch prací a alespoÀ minimální
pﬁíjem, kter˘ mu dovolil v tvorbû pokraãovat.
V kruzích sbûratelÛ grafiky a exlibris jeho uznání
stoupalo, zatímco v Nûmecku samém upadal
umûlec v dÛsledku nemoÏnosti v˘stav a publicity

Hlubotisk, 93:145, 1920, D641

Hlubotisk, 119:158, 1922, D057

Hlubotisk, 115:148, 1937, D420

v umûleck˘ch ãasopisech stále více do zapomnûní.
Na zmûny, které se zaãaly odehrávat v Evropû, reagovala jeho citlivá povaha jako seismograf. Jeho
umûní se v˘raznû zmûnilo, stalo se osobním komentáﬁem politick˘ch událostí. Jeho úzkostn˘m
náladám v té dobû dává v˘raz makabrózní humor
a cynismus. Îil témûﬁ na okraji spoleãnosti a o to
citlivûji cítil pﬁicházet nadcházející události. Vidûl,
jak sílící nacionalismus zasahuje do svobody umûní, nepodléhal v‰ak Ïádné autocenzuﬁe, svá prohlá‰ení nijak neupravoval, od poãátku mluvil o politick˘ch pomûrech v Nûmecku zcela jasnou ﬁeãí.
„Aby se ti dobﬁe vedlo na zemi, musí‰ se stát mist-
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rem v tanci na lanû“, zní text jeho novoroãenky
s provazochodcem na rok 1934. Jako mnozí Hitlerovi odpÛrci mohl tehdy doufat, Ïe se situace je‰tû zmûní. Jeho pracovní moÏnosti byly omezené,
více ménû nucená koncentrace na exlibris a pﬁíleÏitostnou grafiku mûla v‰ak pozoruhodn˘ dÛsledek:
FINGESTENOVO Ïivotní drama je moÏné ãíst
z tûchto mal˘ch listÛ jako z deníku, kter˘ vedl pro
sebe a své pﬁátele. Nedostatek a nesvoboda udûlala
umûlce glosátorem vlastního Ïivota a doby, ve které musel Ïít. V roce 1934 rozeslal FINGESTEN jako
podûkování litografii, která pÛsobí vesele a zároveÀ
pesimisticky: „Srdeãn˘ dík v‰em m˘m pﬁátelÛm,
kteﬁí mi k m˘m padesátinám kondolovali a pozdravy tûm, kteﬁí na to zapomnûli.“ Malíﬁ sedí na
ãíslici 50, odchází a dole kyne smrtihlav.
Na zasedání Nûmecké spoleãnosti pro exlibris
a drobnou grafiku 9. dubna 1934 uspoﬁádal FINGESTEN u pﬁíleÏitosti sv˘ch nadcházejících padesátin
prodejní pﬁehlídku sv˘ch prací z rozsáhlé sbírky
Maltzovy tiskárny. Jejich prezentace ukázala celé
bohatství FINGESTENOVY tvorby a pﬁinesla umûlci
patrnû i potﬁebn˘ finanãní efekt.14) Na poãátku roku 1935 uspoﬁádali MICHEL a PETER FINGESTEN
spoleãnou soukromou v˘stavu v Berlínû-Friedenau,
na níÏ doufali prodat co nejvíce sv˘ch prací a získat
tak alespoÀ nûjaké prostﬁedky na emigraci.
EMIGRACE V ITÁLII
Zatímco BIANCA a RUTH FINGESTENOVY emigrovaly do JiÏní Ameriky, MICHEL FINGESTEN plánoval koncem roku 1935 odejet do Prahy,15) kde
vznikalo jedno z nejvût‰ích center nûmecké a rakouské protinacistické emigrace. Zámûr se v‰ak nezdaﬁil a FINGESTEN se synem PETEREM odjeli
v lednu 1936 do Itálie, kde tehdy je‰tû Ïádné diskriminující zákony proti ÎidÛm ani modernímu
umûní neplatily.16) V Milánu si najali velk˘, skoro
prázdn˘ byt v pﬁízemí na Via Chiaravalle 11. Zde
MICHEL FINGESTEN pracoval v jedné prostorné
místnosti s dlouh˘m stolem a velkou skﬁíní, kam
ukládal srolované grafické listy a kazetu s exlibris.
Pﬁes skromné pomûry byly pro FINGESTENA první
roky v Itálii ‰Èastnou dobou, v níÏ je‰tû mohl svobodnû pracovat. VyuÏil tohoto ãasu s velk˘m pracovním nasazením, jehoÏ v˘sledkem bylo na 500
grafick˘ch listÛ, pﬁedev‰ím exlibris, které se teì
staly jeho témûﬁ v˘hradním Ïánrem a v podstatû
jedin˘m prostﬁedkem obÏivy.
Spolu s italsk˘m Ïidovsk˘m grafikem ATTILIEM
CAVALLINIM a obchodníkem s umûním LUIGIM
FILIPPEM BOLAFFIEM uspoﬁádal v dubnu a kvûtnu
1937 první v˘stavu grafiky „Espositione di Bianco-Nero Internationale“ a v ﬁíjnu 1937 zaloÏil s pﬁáteli skupinu sbûratelÛ exlibris „Grupo Italiani dell’

Oznámení zmûny adresy, hlubotisk, 1916

Ex Libris e del Bianco e Nero“, jejímiÏ pﬁedními
ãleny byli architekt GIANNI MATERNO, GINO
SABATTINI, M. FENINI, BATTISTA BONO, GIOVANNI
KROHN, MILTON REINHEIMER, SEBA SANDRI, GIGI
RAIMONDO, I. M. LOMBARDO nebo stavitel
GIOVANNI BOTTA. Architekt GIANNI MANTERO se
stal FINGESTENOV¯M pﬁítelem a nejv˘znamnûj‰ím
mecená‰em, pro nûhoÏ v následujících letech vytvoﬁil více neÏ 90 exlibris a pﬁíleÏitostn˘ch tiskÛ.
Bûhem prvních let pobytu v Itálii (1936–37) vytváﬁel práce neobvykle pozitivní a poetické, vícebarevné lepty jako exlibris pro své pﬁátele, v nichÏ rozehrál v‰echny rejstﬁíky své fantazie a v˘tvarné suverenity. Patﬁí sem dlouhá ﬁada exlibris GIANNI
MANTERA, list EUGENA STRENSE (D647) s tanãící
dívkou se stíny smrtky a ìábla za zády, nebo dvû
exlibris ANS VAN DER KUYLENA (D287, D286)
s usmívající se dívkou, kterou zezadu rdousí smrtka. Patﬁí sem i autorovo vlastní exlibris (D159, kolem 1936) s vlastní podobiznou jako malíﬁem
14)Zpráva ze zasedání spoleãnosti 9. dubna 1934, in: Mitteilungen
Deutsche Exlibris Gesellschaft, 1934, s. 2–3.
15)Viz. FingestenÛv dopis z 9. 12. 1935 sbûrateli R UBENU
S TRENSOVI , in: E RNST D EKEEN : Leben des Malers und
Graphikers M ICHEL F INGESTEN , rukopis, 2008, s. 19.
16)Viz. FingestenÛv dopis z 14. 2. 1936 sbûrateli E UGENU
S TRENSOVI , tamtéÏ, s. 19.
17)Viz. FingestenÛv dopis z 21. 5. 1939 sbûrateli RUBENU
S TRENSOVI , in: E RNST D EKEEN : Leben des Malers und
Graphikers Michel Fingesten, rukopis, 2008, s. 21.
18)Viz. FingestenÛv dopis z 21. 5. 1939 sbûrateli R UBENU
S TRENSOVI , in: E RNST D EKEEN : Leben des Malers und
Graphikers M ICHEL F INGESTEN , rukopis, 2008, s. 21.
19)Po vypuknutí války v záﬁí 1939 dává Fingesten v dopisech
sbûratelÛm S TRENSOVI ze 14. 9. 1939 a VALLASTEROVI
z 18. 9. 1939 otevﬁenû prÛchod svému zoufalství a rozhoﬁãení
nad zvÛlí nacistického reÏimu, které je adekvátním slovním doprovodem zmínûného grafického cyklu; in: E RNST D EKEEN :
Leben des Malers und Graphikers M ICHEL F INGESTEN ,
rukopis, 2008, s. 22.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

Algrafie, 101:100, 1919, D367

Litografie, 165:155, kolem 1927, D732

Dvoubarevná autotypie, 84:104, 1916, D270

Algrafie, 112:99, 1915, D687

Kolorovan˘ hlubotisk, 101:150, kolem 1924, D014

Tisk z v˘‰ky, 163:98, 1941, D455

Hlubotisk, 96:159, kolem 1938, D583
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Kolorovan˘ hlubotisk, 158:96, asi 1938, D647

Litografie, 173:150, kolem 1927, D491

Kolorovan˘ hlubotisk,
119:85, kolem 1936, D338

Tisk z v˘‰ky, 1942, D673

Kolorovaná suchá jehla, 151:91, D184

Tisk z v˘‰ky, 107:104, 1941, D759

Tisk z v˘‰ky, 1941, D750

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

umírajících lidí a zvíﬁat, jímÏ se
vrátil ke sv˘m prvním velk˘m
grafick˘m listÛm z poãátku první svûtové války.19)
V souvislosti s obûma protiváleãn˘mi cykly vznikla také ﬁada
exlibris a novoroãenek, v nichÏ se
bohatství jeho nápadÛ mísí se
stupÀujícím v˘smûchem a sarkasmem. FINGESTENOVY novoroãenky z této doby jsou osobním
sdûlením pro jeho pﬁátele, poslední prostor pro prezentaci jeho
umûní, kter˘ mu zbyl. Vyjadﬁuje
v nich nejen své bezprostﬁední
pocity a nálady, chtûl pﬁedev‰ím
dát najevo svÛj postoj k politick˘m událostem doby, kter˘ znaVlastní novoroãenka 1937, hlubotisk
Vlastní novoroãenka 1939, litografie
mená daleko více. Ve spojení
textu a obrazu, od naráÏky po
pﬁímé
sdûlení,
zvy‰oval
a zesiloval své pohrdání rea sfingou skr˘vající budoucnost jako modelem.
Ïimem postaveném na válce a vraÏdûní. Pro FINV roce 1938 se tento poetick˘ styl opût rozkládá
do kubizujících fragmentÛ a expresionistick˘ch
GESTENA znamenala jiÏ novoroãenka pro rok 1937
symbolÛ v men‰ích jednobarevn˘ch leptech. Pﬁípﬁedzvûst budoucí katastrofy, vidûl andûla míru
kladem tohoto nového stylu mÛÏe b˘t MANTEROzlomeného a zbitého; ve stejném roce napsal na koláÏ pro DR. LEICHTA: „Co má‰, pevnû drÏ, ráno
VO exlibris (D409) nebo dal‰í vlastní autorovo exlibris (D171), zachycující umûlce se smûjící se masjsme mrtví, Prost Rest!“ Od roku 1938 pﬁeje umûkou, pod níÏ je vidût jeho plaãící tváﬁ. Aãkoli musel
lec sv˘m pﬁátelÛm: „V nejlep‰ím rozmaru (nesterineustále bojovat se stále vût‰ími existenãními tûÏlizován) a stále piln˘ v‰e nejlep‰í pro 1938!“ a nekostmi, dosáhlo FINGESTENOVO umûní v Itálii po
bo „·Èastn˘ nov˘ rok pﬁeje v‰em sbûratelÛm zvrhlého umûní M.F.“ Nûkolik variant novoroãenek
technické i obsahové stránce svého vrcholu. Vytvápro rok 1939 ukazuje napﬁ. hrozen z lidsk˘ch leﬁí jednoduchá kreslená exlibris a novoroãenky,
bek s textem „Svá pﬁání pro rok 1939 zamlãím...“.
v nichÏ komentuje politické události, rozvíjí svÛj
V záﬁí 1939 reaguje na vypuknutí války a posílá
moderní poetick˘ styl z pﬁedchozího období a nopﬁátelÛm makabrózní novoroãenku se sarkasticvû tvoﬁí jemnû rytá surrealistická exlibris mal˘ch
k˘m pﬁáním: „Dovolte mû jiÏ nyní popﬁát Vám raformátÛ s bohatou snovou imaginací. Od konce
dostn˘ Nov˘ rok!“ Tﬁi kﬁepãící kostlivci na jeho
roku 1938 se FINGESTEN se sv˘m synem pokou‰el
vlastní rakvi dávají zﬁetelnû najevo jeho oãekávání.
emigrovat z Itálie do Spojen˘ch státÛ, ale po pﬁeSkuteãná novoroãenka pro rok 1939 ukazuje kﬁíÏ
konání mnoha obtíÏí se mu podaﬁilo v kvûtnu
s nápisem FINGESTEN, pod nímÏ s námahou sto1939 poslat do USA pouze svého syna PETERA.17)
jí zhroucen˘ ãlovûk s kostlivcem na zádech, opíraFINGESTEN na pﬁelomu let 1938 a 1939 vytu‰il
jící se o ãíslovky nového letopoãtu jako o berle. Jaopût hrozbu války a protestoval proti ní celou svokoby chápal, Ïe druh˘ rok války bude jeho posledjí umûleckou a morální silou. Své rozhoﬁãení vyní na svobodû, zdraví FINGESTEN na poãátku roku
jádﬁil v cyklu 13 leptÛ „Essai de Dance Macabre“
(Esej o Tanci smrti), jejichÏ tématem jsou vize bu1940 je‰tû jednou pﬁátele svého umûní: „Optimisdoucí katastrofy. Tímto cyklem chtûl informovat
mus! I kdyÏ máte pocit, Ïe vás holí ìábel!“ Stejnû
veﬁejnost neutrálních zemí o skuteãn˘ch zámûrech
ironická je i dal‰í novoroãenka na rok 1940
nacistického reÏimu. Rozesílá cyklus sv˘m pﬁátes úsluÏnû se uklánûjící smrtkou ve fraku ãí‰níka
lÛm do ciziny a dostává zprávu o jeho úspû‰né v˘a textem: „V novém roce budete dobﬁe ob-slouÏe18)
stavû v Antverpách. Také druh˘ cyklus 10 leptÛ
ni – Prosit 1940!“. A dále: „Rád bych vám nalil
ãistého vína – ale nechci si vás znepﬁátelit.“ A naa such˘ch jehel „Kleine Randbemerkungen zum
konec: „Ve spolku se satanem! Prosit 1940!“ Jeho
Thema Krieg“ (Malé poznámky na okraj tématu
„sdûlení“ dosahují vrcholu v malé grafice, která je
válka, 1939) patﬁí nepochybnû k obsahovû zásadjedineãná ve své komice i tragice. Je to kﬁik o poním FINGESTENOV¯M pracím. Jeden z listÛ ukazumoc jeho pﬁátelÛm, ilustrace textu vepsaném zde
je ëábla a Smrt táhnoucí pluh váleãn˘m polem
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ve ãtyﬁech jazycích: „Neãekejte, aÏ mnû vezme
ãert!“ KdyÏ tyto práce srovnáme s jeho listy a pﬁíleÏitostnou grafikou z 20. let, teprve si uvûdomíme jeho zoufalství a plnou váÏnost jeho tehdej‰í situace. Tyto novoroãenky doplÀují fiktivní exlibris
teutonského hrdiny jménem HEINZ-UDO LEHMANN (D307) s ironick˘m pﬁípisem „Z mé bitevní knihovny“, exlibris GINO SABATTINIHO (D579)
s vyobrazením tloustnoucí smrtky na váze, nebo
podobnû sarkastické exlibris „Ex bibliotheca macabrum“ IRENE D. ANDREWS (D17) se Ïenou hrající pasiáns se smrtí.
Na pﬁelomu let 1938 a 1939 FINGESTEN pod vlivem událostí vytvoﬁil nov˘ styl, jenÏ nalezl uplatnûní v jeho posledních exlibris. Pro vnûj‰í obtíÏe pouÏívá k jejich tisku jen malé mûdûné destiãky 13 x
10 nebo 11 x 8,5 cm, které zaplÀuje hustou spletí
tmav˘ch ãar a v˘jevÛ pﬁeplnûn˘ch symboly, které
lze pouze obtíÏnû de‰ifrovat a které vzbuzují pocit
strachu a ohroÏení. Jsou mezi nimi napﬁ. novoroãenka pro architekta GIOVANNIHO BOTTU a dal‰í
exlibris pro své pﬁátele GIANNI MANTERA (D412,
D446), ELISABETH W. DIAMOND (D137, 1938),
G. M. VAN WEESE (D695, D696, 1940), ale také
fiktivní exlibris PAULA VALÉRYHO (D675, 1939)
nebo FRANKLINA D. ROOSEVELTA (D557). FINGESTENÒV surrealismus spojuje odkazy na vlastní izolaci a ohroÏení s tradiãními romantick˘mi motivy,
noãní scénou a bouﬁlivou kosmickou pﬁírodou.
Také exlibris GINO SABATTINIHO s titulem EVA
(D587) nebo exlibris pro G.R. (ROGER GALATEAU?,
D202) s VERLAINOV¯M citátem „Le seul rire encore logique c´est celui des tétes de morts“ jsou dobr˘mi pﬁíklady jeho fantaskního surrealismu.
V INTERNAČNÍCH TÁBORECH
S vypuknutím války byly také v Itálii zavedeny
protiÏidovské zákony. MICHEL FINGESTEN byl
9. ﬁíjna 1940 zatãen a jako Îid internován v táboﬁe Civitella del Tronto v provincii Teramo. Tento
tábor byl umístûn ve starém klá‰teﬁe v Abruzzách
a FINGESTEN mûl je‰tû moÏnost odtud udrÏovat písemné kontakty s pﬁáteli. Mohl si zde také ponechat nejnutnûj‰í nástroje a vûnovat se i grafické
tvorbû. Z roku 1940 se zachoval jeden z jeho mal˘ch leptÛ s pohledem do klá‰terního dvora a sedícím zoufal˘m vûznûm nad knihou, zatímco v pozadí se otvírá pohled na mohutn˘ klá‰ter Civitella
del Tronto na kopci. PﬁeváÏnû z roku 1941 pak pocházejí jeho poslední jednoduché linoryty, ti‰tûné
s pomocí olejov˘ch barev, které patﬁí k nejkrásnûj‰ím FINGESTENOV¯M grafick˘m listÛm vÛbec (nûkteré z nich s uveden˘mi jmény byly snad my‰leny také jako exlibris). Tyto vzácné jednoduché
tisky pﬁedstavují novoroãenky na rok 1941

s vlajkou s nápisem S.O.S. v ruce troseãníka a pﬁáním „Prosit 1941!“, novoroãenka na rok 1942
s v˘buchem trhajícím na kusy tûlo a s pﬁáním
„Aguri! 1942“ nebo jiná se smrtkou mluvící do
mikrofonu s ratolestí míru a pﬁáním „Pax et fortuna! 1942“. V tomto jednoduchém ale neobyãejnû
pÛsobivém a poetickém stylu vytvoﬁil také ﬁadu
sv˘ch posledních exlibris pro své pﬁátele GOTTLIEBA KRAUSE (D775) s postavou Dona Quichota
a nápisem „On revient“, exlibris K.F. (D755) s Ïensk˘m pozadím na rozevﬁené knize, exlibris EUGENA
STRENSE (D569) s knihou, jíÏ se jako paravánem
zakr˘vá pﬁevlékající se dívka a její vrah
s d˘kou, vãetnû svého
vlastního exlibris s ãástí
skeptické tváﬁe a monogramem MF (D759,
1941). Jako jednoduché
rytiny do linolea a barevné tisky provedl v‰ak také
ﬁadu Ïensk˘ch podobizen, které mohly b˘t
vzpomínkou, aktuálním
portrétem nebo dárkem
pro jeho pﬁítelkynû, nûkdy doplnûné jména jako
Carla (D749) nebo s anglick˘m nápisem „Remember Marion“ (D455).
Zda byly tyto mimoﬁádnû vzácné a pÛsobivé
drobné grafiky zam˘‰lené
Zinkografie, 100:61, asi 1924, D061
jako exlibris není podstatné.
Po více neÏ roce v táboﬁe Civitella del Tronto byl
FINGESTEN dne 13. listopadu 1941 pﬁeloÏen do tábora Ferramonti-Tarsia nedaleko mûsteãka Cosenzy
v Kalábrii, kde strávil poslední dva roky svého Ïivota.
Tento tábor tvoﬁily pouze dﬁevûné baráky, v nichÏ
byli vûzni drÏeni pod policejním dohledem. Pro nás
je zajímavé, Ïe mezi dvûma tisíci vûzÀÛ zde byly také tﬁi stovky Ïidovsk˘ch uprchlíkÛ z âeskoslovenska. Îivot v lágru byl velmi obtíÏn˘ v dÛsledku nedostateãné stravy, hygieny a lékaﬁské péãe. Navíc se
FINGESTENOVI pﬁi transportu ztratil kufr, ve kterém
mûl to nejcennûj‰í – své nástroje a materiál k tvorbû. Ani za tûchto podmínek v‰ak nepﬁestal pracovat
– vytváﬁel malé kolorované perokresby, ãasto s náboÏensk˘mi námûty, které mohl vymûnit se spoluvûzni nebo místními obyvateli za trochu jídla.
V dopisech nizozemskému sbûrateli EUGENU
STRENSOVI si FINGESTEN nejvíce stûÏoval na nemoÏnost pracovat. V létû 1942 onemocnûl malárií, trpûl
horeãkami a nebyl schopen psát ani kreslit.20) Koncem roku 1942 byl sbûratel GIANNI MANTERO pﬁe-
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loÏen se svojí posádkou do Kalábrie a nûkolikrát se
mu podaﬁilo FINGESTENA nav‰tívit. Pr˘ opût kreslil
a vytváﬁel i návrhy exlibris. Od srpna 1943 v‰ak ho
jiÏ pro pﬁípravy na vylodûní SpojencÛ nemohl nav‰tûvovat.21) Dne 14. 9. 1943 Angliãané tábor Ferramonti-Tarsia osvobodili. Krátce nato FINGESTEN
utrpûl úraz vyÏadující operaci. Byl pﬁevezen z Cerisano do nemocnice v Cosenca, která v‰ak byla kvÛli náletÛm evakuována do vrchÛ v okolí Palazzo Sersale. Po operaci se dostala do rány infekce, na níÏ také MICHEL FINGESTEN 8. ﬁíjna 1943 ve vûku 59 let
zemﬁel. Byl pohﬁben na hﬁbitovû v Cerisano a GIANNI MANTERO nechal v bﬁeznu 1944 na hrobu umûlce osadit mramorov˘ náhrobek.22)
FINGENSTENOVA EXLIBRIS
V Itálii vyuÏil svého krátce vymûﬁeného ãasu
s tûÏko uvûﬁiteln˘m nasazením a produktivitou,
která se projevila ve stovkách grafick˘ch listÛ. Pracoval vá‰nivû a s pln˘m nasazením, jakoby jej
cosi nutilo stále spûchat a soutûÏit se sebou sam˘m,
20)Podle dopisu F INGESTENA z kvûtna 1942 VALLASTEROVI ,
in: E RNST D EKEEN : Leben des Malers und Graphikers M ICHEL
F INGESTEN , rukopis, 2008, s. 24.
21)G IANNI M ANTERO „Per non dimenticare“. In: Exlibris e Bianco
e Nero, Mailand 1946; viz téÏ N ORBERT N ECHWATAL :
M ICHEL F INGESTEN . Das Graphische Werk, Coburg 1984,
s. 51–52.
22)N ECHWATAL , tamtéÏ, s. 52.

neustále pﬁekraãovat své vlastní moÏnosti. Byla to
posedlost grafikou, kterou virtuóznû ovládal, posedlost vlastním v˘razem a vizemi. Procestoval cel˘
svût, a to mu dávalo nov˘ pohled na vûci a dûní kolem. Otevﬁely se mu neãekané dimenze Ïivota, do
kterého se vrhl bez jakékoli my‰lenky na záchranu.
Pﬁitom zÛstával pokorn˘, byl mu vlastní humor
a hluboké pochopení pro krásy Ïivota, které vstupovalo i do jeho grafik. Byl umûlcem Ïivota stejnû
jako své grafiky, která jeho Ïivotu dávala smysl.
Jeho exlibris vynikají pﬁedev‰ím umûleckou kvalitou, ale také sv˘m velk˘m poãtem. Jsou neobyãejnû bohatá a rÛznorodá tematicky i stylovû, pﬁedev‰ím v‰ak jsou zajímavá tím, Ïe v sobû vÏdy nesou ohlas doby a Ïivota samotného umûlce.
FINGESTEN vycházel ze secesního symbolismu
a symbolická zkratka zÛstala pro jeho exlibris nejdÛleÏitûj‰ím principem i pozdûji. Jeho nejãastûj‰ím
motivem je ãlovûk v bezprostﬁedním spojení se
smrtí a erotikou, které jsou základními póly proÏívání jeho Ïivota. Erotice se vûnoval ve svém díle více a s vût‰í otevﬁeností neÏ kter˘koli exlibrista pﬁed
ním. Îena je v jeho svûtû obrazem krásy a radosti
ze Ïivota stejnû jako ztûlesnûním smyslnosti, sexuality a temného prazákladu lidského Ïivota. Jeho
v˘tvarnému projevu je bytostnû vlastní humor
a ironie, pozdûji stupÀovaná k sarkasmu a hoﬁkému cynismu. Zvlá‰tní, pomûrnû poãetnou skupinu
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tvoﬁí také hudební exlibris, z nichÏ lze usuzovat na
v˘znamnou úlohu, kterou hudba hrála v jeho Ïivotû. Vytvoﬁil také mnoho vlastních exlibris, která
mu byly prostﬁedkem reflexe Ïivota a umûlecké
tvorby. Dalo by se také ﬁíci, Ïe se ke sv˘m základním motivÛm neustále vracel a obmûÀoval je
v nejrÛznûj‰í v˘tvarné podobû.
Poãet jeho exlibris a listÛ pﬁíleÏitostné grafiky
dosáhl do jeho smrti tak vysokého poãtu, Ïe úplná
katalogizace nemohla b˘t dlouho provedena. FINGESTEN sám Ïádn˘ seznam ani dokumentaci nevytvoﬁil a jeho vlastní ãíslování i datování jednotliv˘ch listÛ je znaãnû neúplné. On sám prohlásil, Ïe
vytvoﬁil na 2000 exlibris, tento poãet v‰ak zjevnû
zahrnuje také pﬁíleÏitostnou grafiku a drobné volné grafické práce. SEBASTIAN LENZE do roku 1957
shromáÏdil a publikoval údaje o 665 exlibris, pﬁeváÏnû na základû vlastní sbírky. Skuteãn˘ seznam
FINGESTENOV¯CH exlibris vytvoﬁil a v roce 2000
publikoval teprve ERNST DEEKEN, jemuÏ se podaﬁilo zaznamenat 732 pÛvodních exlibris.
DRUHÝ ŽIVOT MICHELA FINGESTENA
FINGESTENOVU pﬁedãasnou a zdánlivû nahodilou smrt v‰ak pﬁeãkaly stovky jeho exlibris a grafick˘ch prací v mnoha sbírkách jeho italsk˘ch, holandsk˘ch a americk˘ch pﬁátel, se kter˘mi udrÏoval do posledních let rozsáhlou korespondenci.
V dobû jeho úmrtí uveﬁejnil syn PETER FINGESTEN
v Roãence americké spoleãnosti sbûratelÛ exlibris
ve Washingtonu jiÏ zmínûn˘ ãlánek, v nûmÏ poprvé informoval ‰ir‰í veﬁejnost o otcovû Ïivotû a díle.23) Po válce o nûm a ãinnosti spolku Exlibris e
Bianco e Nero v Milánû uveﬁejnil jako první zprávu jeho pﬁítel GIANNI MANTERO.24) NejdÛleÏitûj‰í
studií, která stojí na poãátku znovuobjevení MICHELA FINGESTENA byl v‰ak ãlánek jeho starého
pﬁítele DR. JOSEFA LENZE v Jahrbuch der Deutschen Exlibris-Gesellschaft, vydaném v Berlínû roku
1957.25) V 70. a 80. letech 20. století se jeho díla
zaãala ãastûji objevovat v tematick˘ch pﬁehledech
exlibris vûnovan˘ch erotice, smrti, obrazu Ïeny,
umûní a medicínû nebo v reprintech klasick˘ch
pﬁedváleãn˘ch prací, zejména v mnoha zásluÏn˘ch
vydáních nakladatelství CLAUSE WITTALA.26) Stala
se také pﬁedmûtem mimoﬁádného zájmu sbûratelÛ.
I jeho pﬁítel GIANNI MANTERO vydal novou práci,
vûnovanou osobnosti MICHELA FINGESTENA.27)
NejdÛleÏitûj‰í dostupnou monografií je v‰ak stále
práce NORBERTA NECHWATALA „Michel Fingesten.
Das graphische Werk“ vydaná v 1984.28) Ukázkovou publikaci prací erotického charakteru pod názvem „Ex erotica Michel Fingesten“ vydal roku
1999 KLAUS RÖDEL.29) Podrobn˘ FINGESTENÒV
medailon byl v roce 2004 zaﬁazen i do prestiÏního

V. F LEISSIG , exlibris Bolaffio,
In memoriam M. F INGESTEN , lept, 105:75, 1948

SAUROVA Obecného slovníku v˘tvarn˘ch umûlcÛ
z roku 2004 (Bd. 40, s. 120).
Od 70. let 20. století se systematicky zab˘val
FINGESTENOV¯M dílem také sbûratel ERNST DEEKEN, jemuÏ se podaﬁilo bûhem tﬁiceti let shromáÏdit snad nejobsáhlej‰í sbírku jeho prací ve stﬁední
23)P ETER F INGESTEN : M ICHEL F INGESTEN . In: Yearbook
of American Society of Bookplate Collectors and Designers.
Washington D.C. 1943/44; Dal‰í ãlánek P ETER F INGESTEN
publikoval v holandském ãasopise Boekcier v Den Haagu
v ﬁíjnu 1948.
24)G IANNI M ANTERO : Per non dimenticare. In: Exlibris e Bianco
e Nero. Mailand 1946.
25)J OSEF L ENZE : M ICHEL F INGESTEN . In: Jahrbuch der
Deutschen Exlibris-Gesellschaft. Berlin 1957, s. 7–13; poãátkem
60. let byl F INGESTEN ãastûji zmiÀován také v Jahrbuch der
deutschen Exlibris-Gesellschaft ve Frankfurtu v letech 1960,
1962, 1964, 1966.
26)A NGELA und A NDREAS H OPF : Die Kunst des Exlibris. Verlag
Mahnert-Lueg, München 1980; R ICHARD B RAUNGART :
Das moderne deutsche Gebrauchs-Exlibris (reprint vydání
z roku 1922). Verlag Claus Wittal, Wiesbaden 1981; D. M.
K LINGER : Erotische Exlibris. Band 13, DKM-Verlag Nürnberg,
1983, s. 32–36; WALTER VON Z UR W ESTEN : Exlibris (reprint
3. roz‰íﬁeného vydání 1925). Verlag Claus Wittal, Wiesbaden
1983; G ERNOT B LUM : Die Kunst des erotischen
Exlibris. Verlag Claus Wital, Wiesbaden, 1986; A NGELA und
A NDREAS H OPF : Akt Exlibris. Verlag Mahnert-Lueg, München
1986; G ERNOT B LUM : Der Tod im Exlibris. Verlag Claus
Wittal, Wiesbaden, 1990; M. N EUBAUER , K. R EINHARDT :
Diabolisches auf Exlibris. Schongau 1994.
27)G IANNI M ANTERO : M ICHEL F INGESTEN . Exlibristen Verlag
Klaus Rödel, Frederikshavn 1977.
28)N ORBERT N ECHWATAL : M ICHEL F INGESTEN . Das graphische
Werk. Neue Presse Coburg, 1984.
29)K LAUS R ÖDEL : Ex erotica M ICHEL F INGESTEN . Exlibristek
331, Frederikshavn, 1999.
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Evropû. Zab˘val se rÛzn˘mi aspekty jeho Ïivota
a díla, tiskem v‰ak vydal pouze práci Exlibris von
MICHEL FINGESTEN – pokus o pﬁedbûÏn˘ soupis
jeho exlibris (Wittal, Wiesbaden, 2000). Zaznamenával také jeho Ïivotní osudy zejména v závûreãném období na základû jeho korespondence se
STRENSEM a dal‰ími sbûrateli, pracoval rovnûÏ na
seznamech pﬁíleÏitostné grafiky i voln˘ch prací.30)
ERNSTU DEEKENOVI patﬁí také zásluha, Ïe v roce
2007 zorganizoval obsáhlou retrospektivu FINGESTENOVY tvorby v romantickém prostﬁedí hradu
Schloss-Burg v Durynsku, kterou nav‰tívili
i mnozí zájemci z âech a o níÏ referoval JAN PLACÁK v praÏském listu Babylon.31) Na základû tohoto setkání s dílem MICHELA FINGESTENA a porozumûní ERNSTA DEEKENA se mohla v roce 2008
uskuteãnit také pomûrnû rozsáhlá v˘stava FINGESTENOVA díla v Galerii ROBERTA GUTTMANNA
v Îidovském muzeum v Praze.32) O nûco pozdûji
byla FINGESTENOVA tvorba prezentována rovnûÏ na
v˘stavû zapomenut˘ch stﬁedoevropsk˘ch umûlcÛ
Expresionistické tendence ve stﬁední Evropû 1903–
1936 ze sbírky Galerie Ztichlá klika v Praze.
V následujícím roce sbûratel ERNST DEEKEN
pﬁedãasnû podlehl zákeﬁné nemoci a v roce 2011
se jeho obsáhlá kolekce díla MICHELA FINGESTENA
objevila na aukci v Berlínû, kde ji získat praÏsk˘
antikváﬁ a galerista JAN PLACÁK, kter˘ zaãal usilovat o její zveﬁejnûní. Velká ãást jeho sbírky byla vystavena na jaﬁe 2012 ve Státní galerii v˘tvarného
umûní v Chebu,33) v leto‰ním roce probûhly
v Galerii Ztichlá klika v Betlémské ulici v Praze
v˘stavy tﬁech tematick˘ch souborÛ FINGESTENOV¯CH prací – nejprve to byly jeho obrazy z cesty
do ·panûlska, dále soubor nazvan˘ „Od války do
války“, kter˘ byl v˘bûrem FINGESTENOV¯CH prací
s váleãnou a protiváleãnou tematikou. Poslední
praÏská v˘stava byla vûnována dosud málo znám˘m a neobyãejnû pÛsobiv˘m FINGESTENOV¯M
grafikám z italského internaãního tábora Civitella
del Tronto; v˘stava mimoﬁádnû zajímav˘ch grafick˘ch portrétÛ se pﬁipravuje. V‰echny tyto v˘stavy
vzbudily zaslouÏen˘ zájem a obohatily ná‰ pohled
30)E RNST D EKEEN : Exlibris von M ICHEL F INGESTEN . Versuch
einer vorläufigen Werkliste. Verlag Claus Wittal, Wiesbaden
2000. V rukopise zÛstává jeho práce Leben des Malers und
Graphikers M ICHEL F INGESTEN . Mit Ergänzungen zur Exlibris-Werkliste, Neujahrsgraphiken und Umzugsanzeigen, 2008.
31)J AN P LACÁK : M ICHEL F INGESTEN . In: Babylon XVI, ã. 10,
11.6.2007, pﬁíloha s. II.
32)V˘stava se konala v Îidovském muzeu v Praze od kvûtna do
konce srpna. Viz v˘stavní katalog A RNO PA¤ÍK : Neznám˘
M ICHEL F INGENSTEN (1884–1943). Galerie ROBERTA G UTTMANNA , Îidovské muzeum v Praze, 2008.
33)M ARIE R AKU·ANOVÁ , J AN P LACÁK : Vzplanutí. Expresionistické tendence ve Stﬁední Evropû 1903–1936. Sbírka Galerie
Ztichlá klika, Praha. V˘stavní katalog Muzeum umûní Olomouc
2008, s. 28, 64, 65.

na osobnost MICHELA FINGESTENA a v‰echny rozmanité fasety jeho umûní. Lze pouze doufat, Ïe
jméno tohoto dlouho zapomenutého umûlce najde
své pﬁíznivce také u nás, kde se témûﬁ pﬁed 130 lety
narodil.

POZNÁMKA REDAKTORA K ILUSTRACÍM
K nûkolika ilustracím, které byly pﬁevzaty z elektronick˘ch záznamÛ, nebylo moÏno zjistit nûkteré
údaje, zejména jejich rozmûry.
U exlibris v popiskách uvádíme ãísla podle soupisu E. DEEKENA (Wittal, Wiesbaden, 2000), napﬁ.
D732. Tento soupis je ﬁazen abecednû podle vlastníkÛ, vroãení je uvedeno spí‰e v˘jimeãnû.
Autor i vydavatel dûkují majitelÛm ilustrací,
zejména panu JANU PLACÁKOVI, za jejich laskavé
zapÛjãení a souhlas s reprodukcí.
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PADESÁT LET

Bienále Malbork

MEZINÁRODNÍ BIENÁLE
SOUČASNÉHO EXLIBRIS V MALBORKU
1963–2013
BOGUMIŁA OMIECZYŃSKA

Mezinárodní bienále současného exlibris
v Malborku je unikátní uměleckou
a sběratelskou akcí v evropském
a světovém měřítku, prezentující od roku
1963 ve dvouletém cyklu současnou
uměleckou tvorbu v oblasti dedikované
grafické miniatury.
Organizátorem bienále je Hradní muzeum v Malborku. Jeho iniciátorem byla celopolská soutûÏ exlibris pro novû otevﬁenou hradní knihovnu, vyhlá‰ená v roce 1963 ﬁeditelem malborského muzea
HENRYKEM RACZYNIEWSK¯M a Spoleãností pro
renovaci hradu v Malborku. Díky nápadu známého umûlce grafika WOJCIECHA JAKUBOWSKÉHO se
tato soutûÏ pﬁemûnila v prezentaci tvorby nejslav-

nûj‰ích polsk˘ch a zahraniãních umûlcÛ, zab˘vajících se tímto druhem umûní. První roãník soutûÏe
se stal zároveÀ poãátkem malborského bienále
a vznikající sbírky exlibris. Bûhem pÛlstoletí historie této umûlecké akce se konalo dvacet ãtyﬁi soutûÏí a následn˘ch v˘stav. Vysoká umûlecká úroveÀ
a technické zpracování vystaven˘ch dûl souãasn˘ch
virtuózÛ rydla a ocelové jehly pﬁinesla malborsk˘m
vystavovatelÛm slávu renomovaného fóra prezentujícího nejlep‰í svûtová díla v této oblasti komorní grafiky.
Bienále má charakter otevﬁené soutûÏe urãené
nejen pro v˘znamné umûlce grafiky, ale také pro
studenty umûleck˘ch ‰kol. Porota hodnotí a vybírá
práce pro v˘stavu a udûluje ceny. Autoﬁi nejlep‰ích
exlibris obdrÏí vedle penûÏní ceny také ãestnou medaili. Kromû toho ﬁeditel Hradního muzea udûluje
cenu za nejzajímavûj‰í exlibris dedikované malborskému muzeu. Souãástí soutûÏe jsou také ceny vûnované státními institucemi i soukrom˘mi osoba-
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mi. JiÏ mnoho let tradiãnû udûluje svoji cenu pﬁedseda Svazu polsk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ, Spolek
polsk˘ch bibliofilÛ ve Var‰avû a primátor mûsta
Malborku. V˘jimeãn˘ charakter mají dvû ceny
udûlované v malborské soutûÏi od roku 2000 resp.
2002. Jsou to Pamûtní medaile JANUSZE MIKO¸AJE
SZYMA¡SKÉHO a cena Zlatého rydla HENRYKA
FEILHAUERA. Obû ceny jsou sponzorované rodinami zemﬁel˘ch – JANUSZE SZYMA¡SKÉHO
(1938–1998), bibliofila, sbûratele a znalce exlibris,
a HENRYKA FEILHAUERA (1942–1999), mistra mûdirytu, vynikajícího medailéra a malíﬁe.
Hradní muzeum v Malborku se v roce 2000 na
zasedání delegátÛ v Bostonu stalo ãlenem Mezinárodní federace spolkÛ pﬁátel exlibris (Fédération
Internationale des Sociétes d’Amateurs d’Ex-libris
– F.I.S.A.E.). V roce 2007 získalo dal‰í v˘znamné
uznání – bylo vyznamenáno âestn˘m certifikátem
HELMERA FOGEDGAARDA za mimoﬁádné zásluhy
v popularizaci exlibris a v rozvoji sbûratelství, za
mnoholetou tradici v organizaci mezinárodních
soutûÏí a v˘stav a také za nakladatelskou ãinnost
v této oblasti.
SBÍRKA EXLIBRIS
HRADNÍHO MUZEA V MALBORKU
Bûhem padesáti let shromaÏìovaná sbírka kniÏních znaãek ãítá v souãasné dobû 21 632 exempláﬁÛ. Vznikla pﬁedev‰ím z dûl darovan˘ch umûlci,
kteﬁí se zúãastnili jednotliv˘ch v˘stav bienále v letech 1963–2013.
DÛleÏitou souãástí malborsk˘ch sbírek jsou autorské grafické soubory v˘znamn˘ch polsk˘ch a zahraniãních umûlcÛ, napﬁ. TADEUSZE CIEÂLEWSKÉHO, ADAMA M¸ODZIANOWSKÉHO, WOJCIECHA
JAKUBOWSKÉHO a dal‰í signované tisky, mezi nimi
sedm katalogÛ limitované edice nakladatelství spojen˘ch s kongresey F.I.S.A.E.
Tato ve svûtovém mûﬁítku unikátní sbírka dokumentuje proces zmûn a rozmanitost tvÛrãího hledání v oblasti stylu a grafického zpracování, kter˘m pro‰lo nûkolik pokolení grafikÛ pocházejících
z rÛzn˘ch státÛ, kulturních kruhÛ a umûleckého
prostﬁedí.
Nové smûry ve v˘voji této oblasti grafiky urãovali umûlci s nadprÛmûrn˘m tvÛrãím talentem
a schopností rozumného experimentování s grafick˘m materiálem. Tak ohromn˘ rozvoj talentÛ,
jako v oblasti grafiky, nebyl v Ïádném jiném odvûtví souãasného umûní bûhem posledních pûti desetiletí. Staãí si prohlédnout seznamy laureátÛ
z prvních stran katalogÛ bienále, abychom zjistili,
jak dÛleÏité místo v tvorbû nejv˘znamnûj‰ích grafikÛ pﬁedstavovala kniÏní znaãka. Mnoho z nich
obdrÏelo vysoká ocenûní opakovanû, coÏ dokazuje,

Ïe tuto oblast umûní stále mûnili a pﬁetváﬁeli a nespokojili se s dosaÏen˘mi v˘sledky.
Muzejní sbírka exlibris se skládá z velk˘ch kompletÛ kniÏních znaãek, které dokumentují v˘sledky
tvÛrãí práce nejv˘znamnûj‰ích grafikÛ z celého
svûta. Její základní ãást tvoﬁí exlibris pocházející od
tvÛrcÛ reprezentujících státy stﬁední a v˘chodní
Evropy zejména Polska, âeské republiky, Slovenska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny, Litvy a Bûloruska.
DÛleÏitou a zajímavou ãástí malborské sbírky je
soubor prací grafikÛ z Japonska, âíny, Itálie, Francie, Nûmecka a Maìarska. Malou ãást, zato neobyãejnû rÛznorodou, co se t˘ká formy a stylÛ, tvoﬁí
exlibris umûlcÛ pocházejících z Mexika, Argentiny, Kolumbie a Uruguaye.
Ve sbírce jsou dominantní dva soubory rytin nûkolika pokolení v˘znamn˘ch polsk˘ch grafikÛ,
mistrÛ v této oblasti umûní, je to napﬁ. KRYSTYNA
WRÓBLEWSKA, HALINA PAWLIKOWSKA, ALINA
KALCZY¡SKA, JÓZEF GIELNIAK, STANIS¸AW DAWSKI,
JERZY JARNUSZKIEWICZ, ADAM M¸ODZIANOWSKI,
JERZY PANEK, HENRYK P¸ÓCIENNIK, LESZEK RÓZGA,
RYSZARD KRZYWKA, WOJCIECH JAKUBOWSKI,
W¸ODZIMIERZ KOTKOWSKI, RYSZARD STRYJEC,
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Laureáti Bienále Malbork 2013 J I¤Í B RÁZDA , H ANNA T. G LOWACKÁ , M IROSLAV H LINKA
s ﬁeditelem Hradního muzea M ARIUSZEM M IERWI≈SKIM

EUGENIUSZ GET STANKIEWICZ, HENRYK FEILHAUER,
WOJCIECH ¸UCZAK, ZBIGNIEW JANECZEK, KRYSTYNA
HIEROWSKA, MA¸GORZATA HO¸ÓWKA, EL˚BIETA
RADZIKOWSKA, HANNA G¸OWACKA, ZDZIS¸AW
MAJ, WIES¸AW SZAMOCKI, PIOTR GOJOWY a ¸UKASZ
CYWICKI.
V hradní sbírce se také nacházejí bohaté soubory prací v˘znamn˘ch zahraniãních grafikÛ, zejména ze Slovenska, mj. ALBINA BRUNOVSKÉHO, STANO DUSÍKA, VLADIMIRA GAÎOVIâE, PETERA AUGUSTOVIâE a KATARINY VAVROVÉ; z âech mj.
VLADIMÍRA SUCHÁNKA, JI¤ÍHO BRÁZDY, KARLA BENE·E, JIND¤ICHA NOVÁKA a KARLA DEMLA; z Litvy
– GRAÎINY DIDELYTE, STASYSA EIDRIGEVIâIUSE,
NIJOLÉ ·ALTENYTÉ a MARIUSA LIUGAILI; z Ruska –
MICHAI¸A VERCHO¸ANCEWA, ANATOLIJE KALA·NIKOVA, VLADIMIRA ZUJEVA, JURIJA BOROVICKÉHO,
NIKOLAJE BATAKOVA, JEVGENIJE BORTNIKOVA
a SERGùJE TJUKANOWA; z Ukrajiny – KONSTANTINA KALINOVIâE, OLEGA DENISENKA, ARKADIJE
a GENNADIJE PUGACHEVSK¯CH; z Bûloruska –
GENNADIJE VIALA, LVA ALIMOVA, IVANA RUSAâKA,
ANNY TIKCHONOVÉ a JURIJA JAKOVENKA; z Bulharska mj. NIKOLAJE JANAKIEVA, ROBERTA E. BARAMOVA, KRIKORA KASSAPIANA. Zastoupeni jsou také
pﬁedstavitelé Japonska, mj. KEISUKE SERIZAWA,
KOJI IKUTA, SHIGEKI TOMURA a TAKAO SANO; Nûmecka, mj. TOMAS RANFT, KARL-GEORG HIRSCH
a EGBERT HERFURTH; Italové – ITALO ZETTI a PIETR PAOLO TARASCO; z Holandska – WIM ZWIERS

a CEES ANDRIESSEN; z Francie – HELENE NUE
a LOU STRIK; z Belgie MARTIN BAEYENS a také práce mnoha jin˘ch v˘znamn˘ch grafikÛ z ostatních
evropsk˘ch zemí, státÛ Asie a obou Amerik.
Nevelk˘ formát grafické matrice byl a nadále je,
jak dokázaly jednotlivé prezentace tohoto cyklu
v prÛbûhu minul˘ch padesáti let, ‰ancí na koncentrované a obsaÏné dílo, které je oblastí hledání
nov˘ch grafick˘ch postupÛ vzdálen˘ch od komerce a laciného úspûchu. Cyklické v˘stavy potvrdily
vysokou úroveÀ malborského bienále a pﬁinesly
mu povûst renomovaného fóra pro prezentaci nejlep‰ích svûtov˘ch dûl v této komorní oblasti grafiky.
MEZINÁRODNÍ SJEZDY UMĚLCŮ
A SBĚRATELŮ EXLIBRIS
V LETECH 1992–2013
KaÏdé dva roky na zaãátku ãervna nav‰tûvuje
hrad Malbork ﬁada vynikajících umûleck˘ch grafikÛ a znalcÛ umûní exlibris z celého svûta.
Historie malborsk˘ch sjezdÛ zaãala pﬁed 20 lety.
V roce 1992 byla instalována soutûÏní v˘stava
XIV. Mezinárodního bienále souãasného exlibris
a pﬁi této pﬁíleÏitosti byl pro úãastníky z ﬁady grafikÛ, sbûratelÛ i bibliofilÛ poprvé zpﬁístupnûn
zvlá‰tní sál, urãen˘ pro v˘mûnu grafik. Setkání pak
dostalo název Mezinárodní sjezd umûlcÛ a sbûratelÛ exlibris. Doposud se konalo tûchto sjezdÛ jedenáct a rostoucí poãet úãastníkÛ dokládá jejich potﬁebu a zajímavost.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

Sbûratelé i odborníci mají moÏnost v˘mûnou
získat pﬁírÛstky do sv˘ch sbírek drobné grafiky,
star‰ích i novû vydan˘ch publikací i unikátÛ. Sbûratelé mají pﬁíleÏitost setkat se s oblíben˘mi umûlci a objednat si jejich nové práce.
Posledních deseti malborsk˘ch sjezdÛ se zúãastnilo mnoho v˘znamn˘ch hostÛ, mj. prezidenti
kongresÛ F.I.S.A.E., jako KLAUS RÖDEL z Dánska,
OTTMAR PREMSTALLER z Rakouska, IVO PROKOP
z âech, TAUNO PIIROINEN z Finska, tajemník
F.I.S.A.E. WILLIAM BUTLER a pﬁedsedové spolkÛ
exlibris – mj. GERNOT BLUM z Nûmecka, VRATISLAV JANDA z âech, JACK VAN PEER z Belgie,
VLADIMIR LOBUREV a VENJAMIN CHUDOLEJ z Ruska i KOJI IKUTA z Japonska, a také pﬁedstavitelé
akademick˘ch, muzejních a bibliofilsk˘ch institucí
z domova i ze zahraniãí, tﬁeba z Muzea exlibris
v Moskvû a Stﬁediska exlibris v Sint-Niklaas
v Belgii.
Souãasnû s leto‰ním bienále se ve dnech 31. kvûtna – 1. ãervna 2013 konal jiÏ XI. Mezinárodní
sjezd umûlcÛ a sbûratelÛ exlibris. Zúãastnilo se ho
témûﬁ 100 tvÛrcÛ a pﬁátel dedikované grafické miniatury z Polska, âech, Ruska, Ukrajiny, Bûloruska, Nûmecka, âíny, Itálie, Finska, Estonska a Loty‰ska. Pozornost si letos zaslouÏila poãetná, více
neÏ dvacetiãlená skupina umûlcÛ a sbûratelÛ z ãeského Spolku sbûratelÛ a pﬁátel exlibris, v níÏ bylo
zastoupeno nûkolik ãlenÛ vedení spolku a také
laureát leto‰ního Bienále JI¤Í BRÁZDA, letos ocenûn˘ grafik MIROSLAV HLINKA, PAVEL HLAVAT¯
a HERBERT KISZA. Hosté z âech se kromû bohaté
v˘mûny zúãastnili slavnostního otevﬁení v˘stavy
XXIV. bienále, pﬁedání cen, pﬁátelského veãerního
setkání v zahradû hradu, ale také vernisáÏe grafické
tvorby HANNY T. G¸OWACKÉ (letos ocenûné polské
autorky), kterou zorganizoval gdaÀsk˘ sbûratel
LEON SYLWESTR STANIEWICZ ve své soukromé galerii v Malborku.
Mezinárodní sjezdy umûlcÛ a sbûratelÛ se staly
v˘znamn˘m prvkem v souãasném pohledu na exlibris, na dedikovanou grafickou miniaturu tvoﬁenou tradiãními technikami, které vÏdy budou zaloÏeny na poctivé práci grafika a jeho umûlecké
invenci.
Pﬁeklad STASZEK WROBLEWSKI, agentura HELP

VÝZNAM
MALBORSKÉHO
BIENÁLE
EXLIBRIS
G R Z E G O R Z M AT U S Z A K

Žijeme v postmoderní době, kterou
charakterizuje v oblasti výtvarného umění,
kromě jiného, uznání názoru, že vše může
být uměním a tím odmítnutí objektivních
kritérií, která v minulosti dovolovala
hodnotit díla umělců. S jistotou lze říci, že
již neexistuje návrat k dřívějším způsobům
hodnocení. Umění a také umění exlibris
podléhá neustálé evoluci a musíme se
smířit s tím, že veškeré pokusy zadržení
tohoto globálního procesu jsou neúspěšné.

Sbûratelé a pﬁátelé exlibris mají jiÏ 50 let moÏnost
se setkávat a orientovat se ve v˘‰e uveden˘ch zmûnách na Mezinárodním bienále souãasného exlibris
organizované v Polsku v Marlborku, jehoÏ 24. roãník se koná v roce 2013. NeÏ zvedneme ãí‰e na vernisáÏi leto‰ního bienále na oslavu jeho pÛlstoletí
i tûch, které nás ãekají v budoucnosti na malborském zámku nad Nogalem, musím vysvûtlit, v ãem
spoãívá v˘jimeãnost a v˘znam této pravidelné v˘stavy. Myslím, Ïe spoleãné zahájení 24. Mezinárodního bienále exlibris a Celopolského konventu
bibliofilÛ je dobr˘m místem k osvûtlení této otázky. Dovolte mi prosím, upozornit úãastníky setkání, umûlecké grafiky, sbûratele, bibliofily i v‰echny
pﬁátelé exlibris na 15, dle mého mínûní, nejdÛleÏitûj‰ích vûcí, které rozhodují o v˘jimeãnosti a v˘znamu malborského bienále. Pﬁed 50 lety, v roce
1963, ho zaloÏil a pﬁes 20 roãníkÛ byl jeho komisaﬁem a porotcem v˘znamn˘ mistr exlibris a umûleck˘ grafik WOJCIECH JAKUBOWSKI.
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Mezinárodní bienále souãasného exlibris je
nejstar‰í mezinárodní pravidelnou prezentací
prací polsk˘ch a zahraniãních grafikÛ tvoﬁících exlibris. Do Malborku posílají malé grafiky exlibris
s inskripcí umûlci od Argentiny a USA aÏ po âínu, Japonsko a Austrálii.

1.

Malborské bienále vytvoﬁilo exlibris, tradiãní
znaãku patﬁící ke kníÏce, jako miniaturní grafickou dedikaci. V prÛbûhu 60. a 70. let minulého století pro‰lo exlibris v˘znamnou evolucí, oddûlilo se od kníÏky, pﬁestalo b˘t uÏitkové a stalo se samostatn˘m umûleck˘m dílem, malou formou
umûlecké grafiky, urãenou pro v˘stavy a sbûratele.

2.

Na toruÀském sjezdu bibliofilÛ v roce 1978
se vyjádﬁil vynikající znalec exlibris PROF. ANDRZEJ RYSZKIEWICZ v tom smyslu, Ïe „exlibris pﬁetrhalo ve‰kerá pouta s kníÏkou, osamostatnilo se
(…), ztratilo svoji uÏitkovou hodnotu“. A právû
malborské bienále, jak napsala v katalogu v roce
1967 pﬁi 3. roãníku v˘stavy IRENA JAKIMOWICZ,
„osvobodilo exlibris od pﬁíli‰ kategorického uÏitkového v˘znamu (…)“. Pﬁísnû dodrÏované kritérium
umûlecké hodnoty posunulo v˘znam exlibris od
oblasti bibliofilské do oblasti grafické tvorby. Byla
to evoluce od tematick˘ch a sbûratelsk˘ch zájmÛ
k problematice formy, osobního stylu, hledání nov˘ch prostﬁedkÛ exprese a technick˘ch inovací.

3.

Bienále charakterizuje vysok˘ umûleck˘ standard prezentovan˘ch mal˘ch grafik, vystavují se zde moderní polské i zahraniãní grafiky, které
doporuãila odborná porota.

4.

Jednotlivé roãníky bienále umoÏÀují sledovat
nové trendy v umûní malé grafiky, srovnávat
díla umûlcÛ z rÛzn˘ch státÛ a rÛzn˘ch kulturních
skupin.

5.

Malborské bienále pﬁilákalo k exlibris resp.
ke grafické miniatuﬁe s inskripcí skupinu
umûleck˘ch grafikÛ, kteﬁí se dﬁíve nezajímali o tento druh tvorby, a také pomohlo ke vzniku svûtové
elity tvÛrcÛ exlibris. Mezi nû patﬁí napﬁ. ALBÍN
BRUNOVSK¯, JI¤Í BRÁZDA, SHIGEKI TOMURA.

6.

Proslavilo mnoho grafikÛ z v˘chodní a stﬁední Evropy. Pro ﬁadu rusk˘ch, litevsk˘ch, estonsk˘ch a ukrajinsk˘ch umûleck˘ch grafikÛ, kteﬁí
byli vyznamenáni v Malborku, bylo bienále první
etapou jejich mezinárodní umûlecké kariéry. Patﬁí
k nim napﬁ. STASYS EIDRIGEVICIUS, ANTANAS KMIELIAUSKAS, ALEXANDER AKSININ, MICHAI¸ VERCHOLANCEV a V¸ADIMIR ZUJEV.

7.

Malborské bienále je sv˘m zpÛsobem mûﬁítkem a ukazatelem, které grafické miniatury
se vyplatí sbírat a povaÏovat je za umûlecká díla.
Právû bienále pomohlo k v˘raznému vítûzství
umûleckého exlibris nad diletantsk˘mi v˘tvory
amatérÛ a také k radikálnímu rozdûlení na smûr
umûleckého exlibris, charakterizovaného tvÛrãími
hodnotami, a smûr ortodoxnû uÏitkového exlibris,
uzavﬁeného v mezích vlastnické kniÏní znaãky.

8.

JiÏ pﬁed 50 lety v katalogu 1. bienále PROF.
ANDRZEJ RYSZKIEWICZ zdÛrazÀoval, Ïe „souãasná v˘stava ukazuje umûlecká díla, je v˘stavou
jedné oblasti uÏitkové grafiky,(…) ukazuje dobrou,
moderní polskou a zahraniãní grafiku“. Lze ﬁíct, Ïe
díky tomuto bienále, exlibris sloÏilo zkou‰ku umûlecké dospûlosti. Po plakátu a kniÏní ilustraci se
stalo umûleckou formou uÏitkové grafiky.

9.

Pro tvÛrce, hlavnû mladé a málo známé,
má úãast na malborském bienále velk˘
v˘znam pro jejich umûleck˘ rÛst.

10.

Katalogy pﬁedcházejících roãníkÛ bienále,
zejména graficky zpracované a vyti‰tûné
typografick˘m mistrem ZYGFRYDEM GARDZIELEWSK¯M z Torunû, jsou pro ﬁadu sbûratelÛ vyhledávan˘mi pﬁíruãkami nejzajímavûj‰ích tvÛrcÛ
exlibris, umoÏÀující identifikovat obecnû jejich
práce a získávat informace o jejich technice a dobû
vzniku.

11.

Nesporn˘m dÛsledkem malborského bienále je ve svûtovém mûﬁítku unikátní sbírka souãasného exlibris v Hradním muzeu v Malborku. V roce 50. v˘roãí této akce má tato sbírka
témûﬁ 23 tisíc grafick˘ch miniatur, které muzeu
darovali úãastníci bienále.

12.

Bienále zpopularizovalo zájem o exlibris
a vychovalo schopné a tvoﬁivé sbûratele
umûleck˘ch grafick˘ch miniatur nejenom v Polsku. Tito sbûratelé jsou protipólem sbûratelství prací autorÛ bez fantazie, talentu a vyspûlé techniky.

13.

Bûhem 50 let vzniklo spoleãenství pﬁátel
bienále – sbûratelÛ, bibliofilÛ a pﬁátel grafiky, setkávajících se tradiãnû na vernisáÏi jednotliv˘ch roãníkÛ. Bienále mûlo vliv na rozvoj mezinárodní sbûratelské ãinnosti a Hradní muzeum je od
roku 2000 ãlenem Mezinárodní federace spoleãností pﬁátel exlibris (FISAE); za vynikající úspûchy
v popularizaci exlibris a dedikované kniÏní znaãky
byl muzeu 31. kongresem FISAE udûlen ãestn˘
certifikát HELMERA FOGEDGAARDA.

14.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

W. J AKUBOWSKI , exlibris G. M ATUSZAK , rytina, 62:80, 2003

Díky malborskému bienále se zaktivovalo
muzejní sbûratelství. V mnoha muzeích,
galeriích a veﬁejn˘ch knihovnách se shromaÏìuje
exlibris jako umûlecké grafické svûdectví na‰í souãasnosti. Bienále dalo impuls ke vzniku rÛzn˘ch
mezinárodních prezentací grafick˘ch miniatur v rÛzn˘ch státech, napﬁ. Mal˘ch forem grafiky v LodÏi,
konajících se nepﬁetrÏitû od roku 1979, obecnû
jako trienále.

15.

Na závûr sv˘ch úvah chci vyjádﬁit slova hluboké
vdûãnosti adresované mistru WOJCIECHOVI JAKUBOWSKÉMU, nejen velkému tvÛrci grafick˘ch miniatur, formálnû exlibris, ale také iniciátorovi a komisaﬁi témûﬁ v‰ech roãníkÛ bienále. Jménem sbûratelÛ, bibliofilÛ a pﬁátel malborského setkání dále
srdeãnû dûkuji panu ﬁediteli Hradního muzea
v Malborku MARIUSZOVI MIERZWI≈SKÉMU za obnovení bienále v roce 1986 a jeho následnou organizaci. Slova díkÛ patﬁí rovnûÏ paní BOGUMILE
OMIECZY≈SKÉ, 30 let spojené s organizací bienále,
která spravuje malborskou sbírku exlibris a rediguje katalogy. Pﬁejme si vzájemnû dal‰í úspû‰né roãníky malborského bienále, za dva roky 25. roãník,
a nechÈ tradice exlibris v Malborku trvá je‰tû dal‰í desetiletí. Takov˘ pﬁípitek navrhuji pronést na
leto‰ní vernisáÏi 24. Mezinárodního bienále souãasného exlibris.

W. J AKUBOWSKI , exlibris G. M ATUSZAK , rytina 77:74, 2012
(ke 45. v˘roãí spoleãnosti bibliofilů v LodÏi)

Tento text pﬁednesl jeho autor na Celopolském
konventu bibliofilÛ, kter˘ se konal 1. ãervna 2013
v rámci bienále.
Pﬁeklad STASZEK WROBLEWSKI, agentura HELP

LETOŠNÍHO 24. BIENÁLE
V POLSKÉM MALBORKU
SE VE DNECH 31. KVĚTNA
A 1. ČERVNA 2013
ZÚČASTNILO ASI
20 ČESKÝCH SBĚRATELŮ.
MIROSLAV PETŘÍK
ZACHYTIL PROSTŘEDÍ
A ATMOSFÉRU SETKÁNÍ.
1.
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2.

3.

4.

5.

6.
1. W. Jakubowsky a pﬁedseda SSPE K. Urban
2. Jiﬁí Brázda pﬁebírá od ﬁeditele muzea
M. MierwiÀského cenu laureáta Bienále 2013.
V pozadí Bogumi∏a OmieczyÀská.
3. Laureáti Bienále Malbork 2013 – J. Brázda,
H. Glowacká a M. Hlinka
4. M. Humplík, K. Urban a Grzegorz Matuszak
5. Sál v kongresovém centru Karwan
6. Skupina ãesk˘ch sbûratelÛ
7. V˘mûna v Karwanu
8. V˘stavní sál hradního muzea

7.

8.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

Sbírka exlibris
Bedricha
Benese
ˇ
ˇ Buchlovana
PŘÍBĚH SBÍRKY EXLIBRIS
BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA
V NÁPRSTKOVĚ MUZEU
M A G D A L É N A R Y C H L Í KO VÁ

Jsou vûci a obory, které uãarovaly nejednomu ãlovûku. Vzbudily vá‰eÀ, která dala vzniknout mnoh˘m znám˘m a neznám˘m kolekcím uloÏen˘ch
dnes v muzeích, galeriích i v rukou soukrom˘ch
majitelÛ. Tiché, neÏivé pﬁedmûty je oslovily a jenom opravdoví nad‰enci pocítili z dotyku s nimi
nejvy‰‰í a nejhlub‰í rozko‰ sbûratelskou. Sbûratel
objekty svého zájmu obdivoval a vûnoval jim mnoho ãasu ve svém soukromém a mnohdy i profesním Ïivotû. KniÏní znaãka se bûhem ãasu postupnû vyvíjela do samostatné formy a dokázala spoleãnû s kulturnû-historick˘m syÏetem poskytnout
obraz kulturnû i umûleckohistoricky pozoruhodn˘
a informaãnû cenn˘. Je v ní nûkdy zakódovaná informace, kterou badatel objeví pﬁi práci s písemn˘m archivním materiálem, a jíÏ ov‰em pochopí
teprve tehdy, kdyÏ ji zasadí do ‰ir‰ího dobového
kontextu. Z nûkdy epick˘ch, jindy minimalistick˘ch obrazov˘ch v˘jevÛ, obãas s prvky národních
tradic, se dá ledacos vyãíst. Lístky nám na své miniaturní plo‰e namnoze naznaãují ráz doby jejich
vzniku, reflektují v˘znamné dûjinné události anebo
prostﬁedí ãi zemi pÛvodu. Spolu s texty na nich vypovídají o dobov˘ch stylech, o jednotliv˘ch dûjinn˘ch epochách, vyjadﬁují motivaci, zámûr nebo Ïivotní postoje majitele i autora. Poskytují sdûlení
i o svûtském nebo náboÏenském profilu majitele
a umûlce. Naznaãují jejich vztah k rÛzn˘m vûdním oborÛm nebo umûní a také upozorÀují i na ﬁadu dal‰ích spojitostí. Prostﬁednictvím exlibris se dá

sledovat migrace a recepce knih i charakter aÈ jiÏ
historicky nebo vûdecky v˘znamn˘ch osobních,
zámeck˘ch, rodov˘ch nebo církevních knihoven.
Konkrétní obrazová
symbolika odráÏí ‰lechtickou, církevní ãi
mû‰Èanskou pﬁíslu‰nost a rovnûÏ i pﬁináleÏitost obãanskou, kdy
jasnû naznaãuje profesi
vlastníka.
Tyto pro nûkoho nûmé pﬁedmûty dokáÏí
klást sbûrateli a badateli mnoho otázek.
Kdo byli lidé, pro které vznikly konkrétní
kniÏní znaãky, kdo se
stal posléze jejich vlastníkem? Jsem první neE. O RLIK , vlastní exlibris, linoryt, 135:85
bo byly jiÏ v rukou jiného nad‰ence anebo v drÏení nûjaké knihovny?
V které zemi vznikly? Kdo byl jejich autor-v˘tvarník, znám˘ ãi neznám˘, jaké byly Ïivotní osudy
majitele, tvÛrce nebo tiskaﬁe? A co národnost, stavovská pﬁíslu‰nost nebo profese – sehrála pﬁi jejich
vzniku roli? Naznaãí nûco stáﬁí papíru, scéna kresby, rytiny ãi technika? Co za ãlovûka byl majitel-sbûratel? Nesãetné otázky nutí milovníka exlibris
prozkoumávat je ãasto aÏ do nejzaz‰ích detailÛ,
a tak se mnozí sbûratelé vypracují na uznávané odborníky.
Do okruhu takto vze‰l˘ch expertÛ se ﬁadí i uherskohradi‰Èsk˘ spisovatel, muzejní pracovník, mi-
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Exlibris N ICOLAI B ELLACI ,
rytina, 53:55

E XLIBRIS F RIEDRICH ROTH -S CHOLZ ,
rytina, 81:68

lovník a sbûratel bibliofilsk˘ch tiskÛ, grafiky a pﬁedev‰ím exlibris, BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN.1) V˘sledkem jeho aktivit bylo seriózní studium kniÏní
znaãky2) a vznik mnohatisícové sbírky exlibris, kterou vytvoﬁil. âást této sbírky se dnes nachází
v Národním muzeu, konkrétnû v knihovnû Náprstkova muzea, a tvoﬁí komponent vût‰ího konvolutu exlibris. V souãasnosti ãítá soubor, dÛvûrnû
oznaãovan˘ jako BBB, podle pﬁírÛstkového ãísla
6711 a podle signatur 6821 kusÛ kniÏních znaãek.
BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN byl zﬁejmû sbûratel,
kter˘ sbíral jednak podle urãité kvality, jednak
podle autora, dílem pak podle majitele kniÏní
znaãky a vroãení a pﬁirozenû i podle dal‰ích kritérií.3) Svou sbírku vybudoval na rozsáhlém sbûru
a v˘mûnû se sbûrateli, kniÏními institucemi, bibliofily i soukrom˘mi vlastníky kniÏních sbírek a na
kontaktech s celou plejádou v˘tvarníkÛ. Znal se
s kurátorem knihovny Náprstkova muzea doktorem BOHUMÍREM LIFKOU,4) knihovníkem a sbûratelem. Pﬁátelství tûchto dvou osobností bylo zaloÏeno na pﬁedmûtu jejich zájmu o krásnou knihu,
bibliofilii se v‰ím v‰udy – pﬁes papír, formát, písmo, vazbu a ilustraci – ale téÏ na spoleãné zálibû:
sbírání exlibris. Jejich pﬁátelství nebylo rodinnû intimní, n˘brÏ pracovní. Na pﬁelomu devatenáctého
a dvacátého století dozníval ve své závûreãné etapû
romanticky orientovan˘ smûr národního obrození
se snahou o vytváﬁení odolné a fixní báze sebejistého národního spoleãenství, které mûlo patﬁit do
‰ir‰í rodiny slovansk˘ch národÛ a mít dÛstojné
místo mezi ostatními národy Evropy. Celou kulturní veﬁejnost zasáhla vlna zájmu o národní a lidovou kulturu hmotnou, slovesnou, hudební a v˘tvarnou. BENE· BUCHLOVAN byl aktivním ãlenem
Moravského kola spisovatelÛ, jehoÏ mnozí ãlenové
se hluboce zajímali o slovesnou, hudební a v˘tvar-

Exlibris P ETR V OK Z ROÎMBERKA ,
rytina, 93:68, 1609

1) BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN (1885–1953) se narodil v Tuãapech
na Uherskohradi‰Èsku. Absolvoval uãitelsk˘ ústav v KromûﬁíÏi
v roce 1905. Uãitelské profesi se vûnoval nûkolik let a pÛsobil na
vesnick˘ch ‰kolách v okolí Uherského Hradi‰tû. V roce 1916 sloÏil zkou‰ky pro ‰koly mû‰Èanské uãil na dívãí mû‰Èanské ‰kole
v Bzenci. V roce 1918 nastoupil v Uherském Hradi‰ti jako odborn˘ uãitel na mû‰Èanskou ‰kolu chlapeckou. Od té doby Ïil
a pÛsobil v Uherském Hradi‰ti. V roce 1926 se stal mûstsk˘m
knihovníkem a o sedm let pozdûji nastoupil do Slováckého muzea
v Uherském Hradi‰ti. BENE· BUCHLOVAN byl nejenom plodn˘m
spisovatelem, pﬁekladatelem a od roku 1933 ãlenem Moravského
kola spisovatelÛ, ale byl i velk˘m znalcem grafiky, bibliofilem,
sbûratelem exlibris a také vlastivûdn˘m i muzejním pracovníkem.
Pﬁídomek BUCHLOVAN si dal z lásky k rodnému kraji. Podrobnûji k osobnosti BBB viz také PORTL, P.: BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN sbûratel a propagátor exlibris. In: Sborník pro exlibris a drobnou grafiku, SSPE, Praha, 2005, str. 17–22.
2) BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN: Moderní ãeská exlibris, Praha 1926.
3) V knihovnû Náprstkova muzea se nenachází pÛvodní soupis exlibris BED¤ICHA BENE·E BUCHLOVANA, proto mohu jenom pﬁedpokládat, Ïe soupis, kter˘ se dnes pouÏívá, vychází z nûjakého
soupisu vytvoﬁeného BENE·EM BUCHLOVANEM, kter˘ o dal‰í konkrétní muzejní údaje doplnil DR. B. LIFKA.
4) BOHUMÍR LIFKA (1923–1987) se narodil v Radomy‰li. Gymnázium absolvoval v âesk˘ch Budûjovicích. Na Karlovû univerzitû
v Praze studoval filozofii a od roku 1921 nav‰tûvoval i Státní knihovnickou ‰kolu. V roce 1923 ukonãil studium a získal doktorát
z filozofie a diplom bibliotékáﬁe. Dokumentoval knihovnu StadionÛ v zámku v Koutech na ·umavû a posléze spolupracoval na
Masarykovû slovníku nauãném. V roce 1933 nastoupil na místo
vedoucího knihovny v Náprstkovû muzeu, kde pÛsobil aÏ do svého zatãení v roce 1958, kdy byl obvinûn˘ za své ãlenství v ﬁádu
maltézsk˘ch rytíﬁÛ. Od roku 1954 spolupracoval s knihovnou
Národního muzea a stál v ãele skupiny povûﬁené vedením zámeck˘ch knihoven a budováním jejich souborného katalogu. Navrhl
zﬁízení Muzea knihy ve Îìáru nad Sázavou. Od ‰edesát˘ch let 20.
století pracoval v Národní knihovnû v Klementinu a Základní
knihovnû âSAV. Byl to ãlovûk s rozsáhlou odbornou erudicí, ãehoÏ je dÛkazem kvalita i kvantita jeho prací. ¤adí se mezi popﬁední bibliofily a znalce drobné ãeské grafiky zvlá‰tû exlibris a supralibros. Autor mj. knihy Exlibris a supralibros v ãesk˘ch korunních zemích v letech 1000 aÏ 1900. SSPE, Praha, 1980.
5) BOHUMÍR LIFKA i BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN byli ãleny Spolku
ãesk˘ch bibliofilÛ, Spolku sbûratelÛ a pﬁátel exlibris a spoleãnû
pÛsobili v ãasopise Bibliofil. Sbírali exlibris a podíleli se na jeho
v˘stavních prezentacích. Jejich vztah dokládá i korespondence
uloÏená v pozÛstalosti BBB ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradi‰ti pod signaturou III 2/117, p.ã. 514/77 H 1025 je
5 dopisÛ a 3 lístky psané B. LIFKOU a adresované BBB. Z textu
korespondence je vidût pﬁátelsk˘ pomûr, úctu a odborn˘ zájem
o grafiku a exlibris. Oba dva byli uznávan˘mi specialisty v oblasti
bibliofilie a exlibris.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

R. M IEKICKI ,
exlibris Goldstein, zinkografie

Neznám˘ autor, Ex bibliotheca
M. S ALAMONIS R ANISCHII , typografie

sítek let do kolekce exlibris nepﬁinou lidovou kulturu. Chodili do terénu
byl ani darem ani koupí jedin˘
po vesnicích a moravsko-slovensk˘ch
samostatn˘ lístek.8) Situace se
kopanicích. Zapisovali, kreslili a svá
zji‰tûní o lidov˘ch projevech a zvycích,
mûní aÏ s pﬁíchodem DR. BOHUExlibris L UDOVICIS S CHEFER ,
vydávali i kniÏnû.5) BENE· BUCHLOVAN
MÍRA LIFKY, velkého znalce suprytina, 137:86
ralibros a exlibris, kter˘ nastupuv Moravském kole bibliofilskou edici
je ve tﬁicát˘ch letech 20. století na funkci kurátora
Studánky, pﬁipravoval ãetná bibliofilská vydání
a vedoucího knihovny. LIFKA, oznaãovan˘ téÏ i jaa redigoval periodikum Bibliofil. Bezesporu to byl
ãlovûk bytostnû spjat˘ s Moravou a Uherskohrako kníÏe ãeské kniÏní kultury, patﬁil mezi v˘znamdi‰Èskem. Nemal˘ vliv na nûho mûla i blízkost moné badatele a sbûratele. V knihovnû muzea pracoravsko-slovenského pomezí a také pﬁátelské konval v letech 1933–1958 a bylo zcela zﬁejmé, Ïe sbírtakty s KARLEM KÁLALEM (1860–1930), uãitelem,
ka se dostala do knihovny v dobû jeho pÛsobení.
Zaãátkem roku 2013 jsem koneãnû nalezla i píseãesk˘m slovakofilem, publicistou, spisovatelem
mn˘ doklad – dopis sbûratele PAVLA VODEHNALA9)
a pﬁítelem T. G. MASARYKA. Tato pﬁíznivá konstelace se odrazila u BENE·E BUCHLOVANA v jeho poz 31. bﬁezna 1951 adresovan˘ DR. LIFKOVI, v nûmÏ
zdûj‰í ãinnosti po vzniku samostatné âeskoslovense pí‰e: „Mil˘ pane doktore, v pﬁíloze naleznete
ské republiky v roce 1918 a jeho náv‰tûvách u bradal‰í ãást vûnování B. B. BUCHLOVANA. BohuÏel
tislavsk˘ch pﬁátel.
není mnû moÏno zásilku Vám pﬁedati osobnû,
Jak˘ impuls vedl BENE·E BUCHLOVANA k tomu,
a proto volím tuto cestu. Dávám balíãek dnes –
v sobotu odpoledne – pﬁi pﬁíleÏitosti mé cesty VaÏe nûkolik tisíc exlibris daroval knihovnû Náprst‰emu kerberovi. Pozdravuji Vás pﬁátelsky! Vám zcekova muzea, není známo. O pﬁedání sbírky do Nála oddan˘ PAVEL VODEHNAL. P. S. Snad se Vám naprstkova muzea se nedochoval ﬁádn˘ pﬁedávací nebo darovací protokol. Zachoval se nepodepsan˘
skytne moÏnost pﬁíleÏitostnû BBB pﬁíjem potvra nedatovan˘ zápis, v nûmÏ se mluví o daru pûti
dit.“ Dopis potvrdil moji domnûnku a datoval
krabic exlibris. V knize star˘ch pﬁírÛstkÛ je zapsázískání sbírky do knihovny Náprstkova muzea.
na pod ãíslem 29 „Sbírka ex libris z majetku BEDV roce 1958 byl DR. LIFKA uvûznûn a po svém
propu‰tûní se jiÏ do knihovny Náprstkova muzea
¤ICHA BENE·E BUCHLOVANA z Uherského Hradi‰nevrátil. Roz‰iﬁování fondu kniÏní znaãky pod vetû, pﬁedána knihovnû Náprstkova muzea jako dar,
‰esti archivních krabic, sig. LIII 1/1-8, dar. V knize Inventáﬁ inventáﬁe je zapsaná pod ã. 83 jako
6) OBRÁTIL, K.J.: Kryptadia – pﬁíspûvky ke studiu pohlavního Ïivo„Poãetní v˘kaz sbírky exlibris z let 29. 7.
ta na‰eho lidu. Paseka, Praha 1999.
7) Razítkové kniÏní znaãky se váÏí k zakladateli muzea VOJTOVI
1900–1.1.1945. PﬁírÛstky z v˘mûn a darÛ BED¤INÁPRSTKOVI. Známé Náprstkovo exlibris se skupinou dûtí hrajíCHA BENE·E BUCHLOVANA“. Zápis do knihy byl
cích si kolem náprstku, nechala vytvoﬁit v roce 1898, po smrti
manÏela, JOSEFÍNA NÁPRSTKOVÁ u v˘znamného ãeského umûlce
uãinûn aÏ v roce 1965. Soubor roz‰íﬁil v NáprstMAXE ·VABINSKÉHO.
kovû muzeu pÛvodní kolekci osobních kniÏních
8) HUGO KOSTERKA se narodil ve Vala‰ském Meziﬁíãí, vystudoval
znaãek, jednak razítkov˘ch6) a jednak obsaÏen˘ch
právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. První
pracovní místo nastoupil jako po‰tovní úﬁedník a pozdûji se vyv pûti albech (lístek sig. 12774, 12776, 12780),
pracoval aÏ na radu ministerstva po‰t. Zviditelnil se jako pﬁekladakteré v roce 1910 daroval spisovatel, pﬁekladatel
tel a vydavatel literatury severské, portugalské, ‰panûlské, chorvatské, francouzské. Byl vyznamenán norsk˘mi a ‰védsk˘mi králova dobrovoln˘ spolupracovníka muzea DR. HUGO
sk˘mi ﬁády. SpoluzaloÏil ãasopis Moderní revue, kter˘ dva roky
7)
KOSTERKA. Zde musím podotknout, Ïe ne v‰echredigoval, vydával kniÏnici Symposion – knihy nové doby, dále
vydával Knihovnu pro filosofii, mystiku a okkultismus a do Nána exlibris pocházejí z doby, kdy je daroval KOSprstkova muzea chodil pracovat jako dobrovolník.
TERKA, je zde pﬁidáno nûkolik exlibris, která vznik9) Exlibris nalezneme v nûkter˘ch kniÏních darech, které se staly
souãástí knihovny Náprstkova muzea.
la pozdûji. Pokud je mi známo, dal‰ích nûkolik de-
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J OSEF VÁCHAL ,
exlibris ·árecká dﬁevoryt,
57:35, 1911
K. H LAVÁâEK , exlibris Chaloupka,
zinkografie, 130:115

OTTO T RAGY,
barevná zinkografie,
88:63, 1891

V LADIMÍR S ILOVSK¯ ,
exlibris Stojánek, dﬁevoryt,
107:67, 1933

dením v‰ech dal‰ích vedoucích ustalo a nevûnovala se mu Ïádná pozornost. V souãasnosti se fond
grafiky sice rovnûÏ neroz‰iﬁuje a je v muzeu nelogicky veden˘ jako pomocn˘ materiál, ale zaãal se
jiÏ zpracovávat. Kompletnû je oskenován cel˘ fond
exlibris a zaãíná se dokumentovat v programu
BACH. Plánuje se ãasem zpﬁístupnit konvolut exlibris pro badatele a ‰ir‰í veﬁejnost na webov˘ch
stránkách knihovny.10)
Pﬁi bliÏ‰í anal˘ze mÛÏeme konstatovat, Ïe muzejní sbírka BBB se nijak striktnû nespecializuje napﬁíklad na jednu zemi, námût, majitele, autora ãi
dílnu. Teritoriálnû mapuje tyto státy Evropy: âeskoslovensko, Maìarsko, Rakousko, Nûmecko,
·v˘carsko, Polsko, Ukrajinu (respektive její ãást
náleÏící Polsku v letech 1920–1939), Itálii, ·panûlsko, Portugalsko, Francii, Nizozemí, Belgii, ·védsko a ãást nazvanou „severské zemû“, Anglii i zámoﬁí: USA, Kanadu a Uruguay.
Z hlediska motivÛ pojímá sbírka exlibris rÛznorodé spektrum námûtÛ napﬁíklad z historie, hudby,

divadla, architektury, dobové vlastenecké motivy
a reflexe vzniku âeskoslovenské republiky v roce
1918. Roz‰íﬁené jsou zde ale i námûty vojenské, topografické, v malé míﬁe portréty a dále figurální,
rostlinné, zvíﬁecí, biblické, mytologické, pohádkové, dûtské, sokolské, sportovní, erotické, ornamentální, symbolizující profesi nebo kaÏdodenní Ïivot
ãi námûty inspirované v˘chodními kulturami.
Konvolut exlibris obsahuje rovnûÏ námûty s národopisnou tematikou, které jsou evidentnû inspirované lidov˘m v˘tvarn˘m umûním a folklorními
motivy. Dokumentární hodnotu a dobové dokreslení temného období druhé svûtové války
v oblasti drobné grafiky má i nûkolik exlibris, která vznikla ve stínu hákového kﬁíÏe umístûného do
obrazové kompozice. Kolekce BED¤ICHA BENE·E
BUCHLOVANA nevykazuje ani Ïádné preference té ãi
oné grafické techniky pouÏívané pﬁi tvorbû exlibris.
K nejcennûj‰í partii patﬁí sada exlibris v soupisu
nadepsaném jako Zur Kaiserl. Königl. IngenierAcademie gehörig. Obsahuje 295 lístkÛ, které
vznikaly v rozmezí od 16. aÏ do 19. století. Nejstar‰í exlibris bylo vytvoﬁeno v roce 1517 a nejmlad‰í 1841; 205 kniÏních znaãek proklamuje
jméno majitele, 7 má vroãení zakomponované pﬁímo v obrázku, 38 má vroãení vepsané v doprovodném ‰títku a na 77 není uvedena Ïádná datace.
Jedná se o oddíl vesmûs heraldick˘ch exlibris ‰lechtick˘ch z okruhu slezské, rakouské, nûmecké a ãeské ‰lechty, duchovenstva, mû‰ÈanÛ a knihoven.
Mezi nejcennûj‰í patﬁí pravdûpodobnû dvû exlibris,
mûdirytiny. Jejich autorem byl zﬁejmû v˘znamn˘
rudolfínsk˘ umûlec EGIDIUS SADELER (1570 aÏ
1629) a vytvoﬁil je pro PETRA VOKA Z ROÎMBERKA roku 1609 (lístek sig. p. ã. 19256, 19257). Exlibris spadají do doby, kdy byl ve sluÏbách PETRA
VOKA jako knihovník, archiváﬁ a historik VÁCLAV
B¤EZAN. RoÏmberská knihovna byla v roce 1648
jako váleãná koﬁist odvleãena ·védy a od roku
1649 se její ãást nachází ve ·védsku. Dnes lze jen
tûÏko ﬁíct, jak se ve sbírce ocitla právû tato dvû exlibris. Za pov‰imnutí stojí také exlibris NICOLAI
BELLUCIHO (lístek sig. p. ã. 19199), které je datováno v pﬁípisu na ‰títku „1777 in Brün“. JANA
SPÁâILOVÁ ve své práci Souãasn˘ stav libret italské
opery na Moravû v 1. polovinû 18. století uvádí,
Ïe v knihovnû klá‰tera kapucínÛ v Brnû se nachází nûkolik konvolutÛ operních libret s exlibris „Nicolai Bellaci“.11) Lístek Ex Bibliotheca (lístek sig. p.
ã. 19422) je pﬁipsán zajímavé osobnosti FRIEDRICHU ROTH-SCHOLZOVI, kter˘ byl jako norimbersk˘ univerzitní knihkupec, vydavatel a kniÏní znalec povaÏován za zakladatele oboru dûjiny kniÏního
obchodu. Nejenom, Ïe byl velk˘ bibliofil, ale také
Ïivotopisec a obdivovatel hrabûte FRANTI·KA AN-
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·PORKA.12) Na samostatném doprovodním
‰títku, kter˘ je situovan˘ pod lístkem, je tuÏkou urãená i datace 1799. Tak jak u tohoto lístku, tak
i u v‰ech ostatních v tomto partu, není známo, zda
dataci a urãení provedl BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN eventuálnû sbûratel, od nûhoÏ byly lístky získány, nebo zda pochází od DR. LIFKY. M˘m názorem, kter˘ v‰ak není podloÏen Ïádn˘m pramenem,
je, Ïe autorem datování je BOHUMÍR LIFKA. V duchu urãit˘ch sbûratelsk˘ch zvyklostí – i kdyÏ adjustace této ãásti je také odli‰ná oproti ostatním
ãástem sbírky – byla v‰echna exlibris nalepena celou plochou na papírové podloÏce13) a mnohá jsou
znaãnû po‰kozena.
V celém konvolutu naprosto men‰inovou, ale
velmi zajímavou ãást pﬁedstavují exlibris s hebrejsk˘m textem a symbolikou vztahující se ke kulturnû-národnostnû-náboÏenskému vymezení majitelÛ. Tﬁi exempláﬁe jsou opatﬁeny citací ÏalmÛ: na exlibris (sig. p.ã. 19419) ze Ïalmu 84, první ãást
ver‰e 12: „(Ki) ‰eme‰ umagen YHWH Elohim“, tj.
(VÏdyÈ) slunce a ‰tít je YHWH BÛh. Na druhém
(sig. p. ã. 19418) je citace ãásti Ïalmu 40, dvû slova z první ãásti ver‰e 18: „(Ve-ani ve-evjon) Adonaj yacha‰ov li“, tj. (A vÛãi mnû, vÛãi uboÏáku), aÈ
mû Pán vysly‰í.14) Na tﬁetím (sig. 19425) je citace
z Ïalmu 27, první slova z ver‰e 1: „Adonaj ori veji‰’i“, tj. Pán je mé svûtlo a má spása.
Dvû exlibris (lístky sig. p. ã. 15518, 15519) nesou text „Ze zbjoru Maxymiliana Goldsteina we
Lwowie“ s vyobrazením Davidovy hvûzdy, menory,
desek Zákona s desaterem pﬁikázání. Tato exlibris
vytvoﬁil RUDOLF M’KICKI (1867–1942), polsk˘
profesor na lvovské polytechnice, znalec a tvÛrce
polského, zejména heraldického exlibris, historik
umûní a spoleãnû se svojí Ïenou JULIÍ i velk˘ sbûratel kniÏních znaãek. Jeho souãasníkem byl i v˘‰e
zmínûn˘ majitel kniÏní znaãky MAXYMILIAN
GOLDSTEIN, lvovsk˘ bankéﬁ, sbûratel a znalec exlibris, kter˘ zaloÏil pﬁed druhou svûtovou válkou
v multietnickém Lvovû Îidovské muzeum.15)
Majitelé mnoha exlibris jsou pro mne osoby neznámé, stejnû tak i jejich tvÛrci. Av‰ak exlibris, jako kaÏd˘ jeden muzejní pﬁedmût a archivní dokument, ukr˘vá v sobû informaci, která mÛÏe objasnit nejenom pﬁíbûh jednoho lístku a osud jejího
majitele, tvÛrce, tiskaﬁe, ale i cestu sbírky a sbûratele. Mnohdy mÛÏe podat zajímavé sdûlení o zemi
i o spoleãnosti. Z mého pohledu etnologa stojí za
pov‰imnutí rozmûr kulturnû-historick˘ a také spoleãensk˘. Sbûratelé vstupovali do vzájemn˘ch kontaktÛ se ‰ir‰í societou na národní i nadnárodní
úrovni. Doma i v zahraniãí se st˘kali s umûlci, tiskaﬁi, jin˘mi sbûrateli, ale i s knihovnami, muzei,
galeriemi atd. Sv˘m ãinorod˘m sbûratelstvím
TONÍNA

10)PAVEL VODEHNAL (1898–1957) byl pﬁítelem BBB i B. LIFKY.
V letech 1921–1932 byl zamûstnancem Bankovního úﬁadu ministerstva financí, 1932–1953 pracoval v devizovém útvaru Národní banky v Praze. Ve své profesní ãinnosti pokraãoval od roku 1954 na ministerstvu financí. Vodehnal byl ãlen Spolku ãesk˘ch bibliofilÛ, ãlen Spolku sbûratelÛ a pﬁátel exlibris.
Participoval na vydávání autorsk˘ch soupisÛ exlibris, v letech
1946–1950 redaktor KniÏní znaãky. Vlastnil 100 osobních exlibris. Spolupracoval se zahraniãními sbûrateli a ãasopisy. Jeho sbírku pﬁevzalo UmûleckoprÛmyslové muzeum v Praze. (Viz
HUMPLÍK, M.: Osobnosti ãeského exlibris. Praha 2005 s. 51.)
V BUCHLOVANOVù sbírce v Náprstkovû muzeu se nachází nûkolik jeho osobních exlibris uloÏen˘ch pod p. ã. 16496, 16497,
16498.
11)Exlibris a jiné drobné grafice se v knihovnû NpM dostává pozornosti pﬁíchodem DR. MAGDALÉNY RYCHLÍKOVÉ. Samotn˘ soupis
exlibris v excelové tabulce byl zpﬁístupnûn˘ na webov˘ch stránkách knihovny jiÏ v roce 2010.
12)SPÁâILOVÁ, J.: Souãasn˘ stav libret italské opery na Moravû
v 1. polovinû 18. Století. In: Acta musicologica.cz /0602/0602s06t.html
13)BOHADLO, KUKS, STNISLAV: Sporckovská „obecná nota“. Rozhovor mezi Poustevníkem a Dvoﬁanem na Bonreposkou árii. In:
Musicologica Brunensia, 45, 2010, 1–2 s. 43-44.
14)Toto exlibris uvádí také B. LIFKA, in: Exlibris a supralibros
v ãesk˘ch korunních zemích v letech 1000 aÏ 1900 na str. 134
a 146.
15)ROTH-SCHOLTZ, FRIEDERICH (1687–1736) hlubotisk ti‰tûn˘ pﬁímo na listu (ne exlibris, která byla nalepena). ZpÛsob adjustace
této ãásti kolekce se vymyká z adjustace ostatních ãástí sbírky
BBB, která je k artefaktÛm mnohem citlivûj‰í.
Autorka dûkuje za pomoc a pﬁeklad MGR. LENù ARAVA-NOVOTNÉ PHD. z HTF UK v Praze a své dceﬁi MGTH. TEREZE KREUTER, se kterou pﬁipravuje text k této ãási sbírky k publikování.
Porovnej s:
Îalm 84,12 JAK JE TVÒJ P¤ÍBYTEK MIL¯, HOSPODINE
ZÁSTUPÒ vÏdyÈ Hospodin BÛh je ‰tít a slunce, Hospodin je
dárce milosti a slávy, Ïádné dobro neodepﬁe tûm, kdo Ïijí bezúhonnû.
Îalm 40,18 V·ECHNU NADùJI JSEM SLOÎIL V HOSPODINA
Aã jsem poníÏen˘ uboÏák, Panovník pﬁec na mû myslí. Tys má
pomoc, vysvoboditel mÛj, neotálej uÏ, mÛj BoÏe!
Îalm 27,1: HOSPODIN JE SVùTLO MÉ A MOJE SPÁSA
DavidÛv. Hospodin je svûtlo mé a moje spása, koho bych se bál?
Hospodin je zá‰tita mého Ïivota, z koho bych mûl strach?
V celé sbírce BENE·E BUCHLOVANA se nachází je‰tû dal‰ích 45
kusÛ exlibris od RUDOLFA M’KICKÉHO, kter˘ jich nûkolik vytvoﬁil i pro táborského rodáka, pﬁítele OSKARA NEDBALA, krajana Ïijícího ve Lvovû LUDVÍKA FEIGLA. Tento krajan znám˘ neznám˘
sbíral exlibris, bibliofilie, ale také lidové v˘tvarné umûní v Haliãi
a na Podkarpatské Rusi. Právû exlibris patﬁící LUDVÍKU FEIGLOVI,
které námûtovû ãerpalo z v˘tvarného folklorismu, mne pﬁivedlo
k bádání a napsání knihy, (RYCHLÍKOVÁ, M.: LUDVÍK FEIGL
âech známy a neznám˘. Praha 2011) ve které je jedna kapitola
nazvaná „Od exlibris ke krajanství“.
16)JOSEF POSPÍ·IL (1890–1953) se narodil v Klopotovicích u Prostûjova, nav‰tûvoval mû‰Èanskou ‰kolu v Tovaãovû a uãitelsk˘
ústav v KromûﬁíÏi, kter˘ ukonãil v roce 1909. Nastoupil jako
uãitel ve Svaté Sidonii. Ve ‰kolním roce 1914/15 nastoupil do
dne‰ní Bylnice a v roce 1918 uãil osm mûsícÛ v Miro‰ovû. Po
vzniku âeskoslovenské republiky odjíÏdí uãit do Trenãianské
Teplé leÏící 15 km od administrativní ãesko-slovenské hranice.
Zde pÛsobil devût let. JelikoÏ po svém pﬁíjezdu shledal, Ïe nejsou
k dispozici uãebnice ve slovenském jazyce, nûkteré sám sestavil,
napﬁ. âítanku, kterou sv˘m nákladem vydal. Redigoval ãasopisy
Ráno a Slovenská otãina. Ve ‰kolním roce 1927–28 byl povolán
uãit na mû‰Èanskou ‰kolu v Edlovû ulici v Bratislavû, kde pÛsobil aÏ do roku 1939. Po vzniku Slovenského státu a protektorátu
âechy a Morava musel opustit Slovensko a BENE· BUCHLOVAN
mu zajistil uãitelské místo v Uherském Hradi‰ti, kde Ïil aÏ do
své smrti v roce 1953. Na Slovensko se vracel a spoleãnû
s BORISEM BÁLENTEM (1912–1994) vydal publikaci Exlibris
na Slovensku (Turãiansk˘ sv. Martin 1947).
17)Bene‰ Buchlovan, B.: Mikulá‰ Galanda. Praha, Spolek sbûratelÛ
a pﬁítel exlibris, 1943.
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a konstruktivní v˘mûnnou dokázali jednak propagovat svoji zálibu a jednak podnítit vznik nov˘ch
listÛ a téÏ pracovat ve spolcích a iniciovat dal‰í. Tady je namístû vzpomenout podíl BENE·E BUCHLOVANA a jeho pﬁítele, uãitele, publicistu a sbûratele,
JOSEFA POSPÍ·ILA16) na vzniku Spolku slovensk˘ch
bibliofilov v Bratislavû v roce 1930. Pilnû udrÏovali písemn˘ a pﬁedev‰ím osobní kontakt s ãesk˘mi umûlci z ﬁad v˘tvarníkÛ, spisovatelÛ a âechÛ
sbûratelÛ pÛsobících na Slovensku. Mezi jejich du‰i milé slovenské v˘tvarníky patﬁil MIKULÁ· GALANDA, jehoÏ poznal nejdﬁív JOSEF POSPÍ·IL a pﬁi
sv˘ch náv‰tûvách do Bratislavy i BENE· BUCHLOVAN.17) Traduje se, Ïe právû JOSEF POSPÍ·IL pﬁimûl
GALANDU k tvorbû jeho prvních exlibris. Pﬁi bratislavsk˘ch náv‰tûvách u v˘tvarníkÛ, nebo také
kdesi pod viechou, poznal Buchlovan dal‰ího v˘tvarníka a grafika z okruhu mladé slovenské moderny ªUDOVÍTA FULLU.
Snad i tento pﬁíspûvek nebo spí‰ informace o exlibris v knihovnû Náprstkova muzea potvrdí, Ïe se
ãastokrát otevﬁou i netu‰ené spojitosti a stopy minul˘ch ãasÛ, které na první pohled nejsou zﬁejmé.
Exlibris dokáÏe vtáhnout badatele, v tomto pﬁípadû i etnologa, do svûta neprozkouman˘ch vztahÛ
mezi tvÛrci, vlastníky a majiteli-sbûrateli a do pﬁekvapiv˘ch historick˘ch souvislostí. A pokud ‰tûstí
pﬁeje, mÛÏeme vysledovat osudy exlibris doby dávné ale i nedávné, a to od jeho zrození, pﬁes jeho putování v ãase a tû‰it se z tûch mal˘ch obrázkÛ, do
kter˘ch lidé vtiskli svoji peãeÈ.

Neznám˘, monogram F.F., exlibris â ERVEN¯ ,
linoryt, 100:70

SBÍRKA EXLIBRIS
BEDŘICHA
BENEŠE
BUCHLOVANA
V GALERII
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V OSTRAVĚ

PETR BERÁNEK

BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN (21. dubna 1885,
Tuãapy – 9. záﬁí 1953, Uherské Hradi‰tû), vlastním jménem BED¤ICH BENE·, byl spisovatel, pﬁekladatel z nûmãiny a pol‰tiny, uãitel a knihovník.
Poslednû jmenovaná profese jej pﬁivedla ke sbûratelství kniÏní znaãky a drobné a pﬁíleÏitostné grafiky. Ve vztahu k jin˘m v˘znamn˘m sbûratelÛm
zaujímá jeho kolekce objemem, rozsahem i kvalitou podobné místo, jaké zaujímají sbírky KARLA
JAROMÍRA OBRÁTILA (1866–1945), JI¤ÍHO KARÁSKA ZE LVOVIC (1871–1951), MOJMÍRA HELCELETA
(1879–1959), JOSEFA HLADKÉHO (1885–1960),
ARNA SÁ≈KY (1892–1966), OTAKARA HRADEâNÉHO (1905–1983), MARIE JANâÁKOVÉ (1887–1959)
a dal‰ích.
BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN je mj. autorem sedmdesáti beletristick˘ch titulÛ a osmi pﬁekladÛ. Jeho literární pozÛstalost je uloÏena ve Slováckém
muzeu v Uherském Hradi‰ti. Tamní veﬁejná knihovna, kde v letech 1927–1950 sám pÛsobil, dnes
nese jeho jméno. Je‰tû v roce 1953, v roce svého
úmrtí, dokázal ve Slováckém muzeu uspoﬁádat v˘stavu ke stému v˘roãí vydání Kytice. Pro sbûratelství exlibris také mnoho vykonal, je autorem základní, dnes jiÏ legendární a ãasto citované publikace „Moderní ãeská exlibris“ z roku 1926.
Jaká je nejnovûj‰í historie sbírky kniÏní znaãky
BE¤ICHA BENE·E BUCHLOVANA, jedné z nûkolika
nejv˘znamnûj‰ích kolekcí exlibris v na‰í zemi?
V roce 1955 pﬁichází do Slováckého muzea v Uherském Hradi‰ti historik umûní VILÉM JÒZA s koncepcí vybudování obrazové galerie. Bûhem svého
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zdej‰ího témûﬁ desetiletého pÛsobení nejen tuto
koncepci naplnil, ale jako ﬁeditel muzea upevnil
i nezbytné kontakty s nûkter˘mi osobnostmi kultury a umûní v regionu jihov˘chodní Moravy. Tak
se stalo, Ïe díky dÛvûﬁe, kterou u pﬁíslu‰níkÛ rodiny BENE·E BUCHLOVANA získal, mohl jako dar
z pozÛstalosti pﬁevzít BUCHLOVANOVU kolekci exlibris do veﬁejné správy. Nakonec se obdarovanou
stala veﬁejná sbírková instituce – Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû, kam v roce 1964 posléze zamíﬁily kroky dal‰ího umûlecko-historického Ïivota
VILÉMA JÒZY. Také je ale známo, Ïe urãité ãásti
sbírky BENE·E BUCHLOVANA doputovaly (pravdûpodobnû jiÏ za jeho Ïivota) do jin˘ch v˘znamn˘ch
veﬁejn˘ch sbírek. Sbírka BENE·E BUCHLOVANA nemûla nikdy úzce lokální
zábûr. OdráÏela situaci ve
sféﬁe drobné a pﬁíleÏitostné grafiky v âeskoslovensku v patﬁiãné ‰íﬁi
a zachytila poãetn˘mi
ukázkami i tvorbu zahraniãní. BENE·ÒV sbûratelsk˘ pud zasáhl ov‰em také jisté aspekty regionální. Existují doklady
o písemn˘ch kontaktech,
které za svého Ïivota BENE· BUCHLOVAN udrÏoval s nûkter˘mi sbûratelsk˘mi osobnostmi mj.
i na Ostravsku. (ING. DR. H. C. EDUARD ·EBELA –
ﬁeditel Vítkovick˘ch dolÛ, ALOIS SPRU·IL – tajemník a v˘konn˘ ﬁeditel Spolku DÛm umûní v Ostravû, LEV BARTO· – sbûratel exlibris z Vítkovic a dal‰í). Lístky, získané z tûchto zdrojÛ, pﬁinesly na jedné stranû mnohé duplicity, ale také kolekci
obohatily o nová jména (slovensk˘ MIKULÁ· GALANDA, VÁCLAV KOVÁRNA, ANTONÍN PROCHÁZKA)
i ménû frekventované techniky (napﬁ. akvatinty
·ËASTNÉHO). Mnohá obohacení sbírky, vãetnû pﬁírÛstkÛ z Ostravska, uÏ BENE· nestaãil zpracovat
ani evidenãnû, ani fyzicky. Galerii v˘tvarného
umûní v Ostravû tak vedle dokonãení komplexní
sbírkové evidence fondu exlibris pﬁib˘vá i nároãn˘
úkol autorského urãení ﬁady jednotek.
V porovnání z v˘znamn˘mi veﬁejn˘mi sbírkami exlibris v chrudimském Kabinetu exlibris PNP,
v Náprstkovû muzeu NM, v Moravské galerii
v Brnû a v Muzeu umûní Olomouc je stupeÀ
zpracování fondu exlibris v Galerii v˘tvarného
umûní v Ostravû teprve v poãátcích. BED¤ICH BENE· BUCHLOVAN dotáhl své zámûry t˘kající se sbûratelství drobné grafiky do zaãátku padesát˘ch let.
Sbírka je tedy autorsky orientována zejména na

tvorbu BENE·OV¯CH generaãních vrstevníkÛ, aÈ jiÏ
domácích, ãi zahraniãních. Z ãesk˘ch autorÛ sbírka obsahuje poãetnûj‰í kolekce A. BERANA, J. BERANA, K. BENE·E, J. BOUDY, J. BARUCHA, P. DILLINGERA, O. FIALY, V. FIALY, A. HRABALA, J. HODKA, B. HNÁTKA, B. HRADEâNÉHO, V. H¤ÍMALÉHO,
A. CHVÁLY, J. JA·KY, K. KINSKÉHO, R. KUBÍâKA,
ST. KULHÁNKA, J. LHOTY, R. LANDERA, A. MACKOVÉ, A. MORAVCE, K. NùMCE, A. PAVELKY, F. PETERKY, C. ·ËASTNÉHO, F. TICHÉHO, K. TONDLA,
P. TUâNÉHO, J. TRNKY, J. VÁCHALA, K. VIKA,
J. VONDROU·E, J. VOTLUâKY, J. VOTRUBY, K. WELLNERA a mnoh˘ch dal‰ích. Podává i zajímav˘ obraz
o tvorbû autodidaktÛ z ﬁad samotn˘ch sbûratelÛ
exlibris a aktivistÛ spoleãností pro drobnou grafiku
jako byli sám BE¤ICH BENE· BUCHLOVAN, VÁCLAV
RYTÍ¤ ãi K. J. OBRÁTIL. Pokud se jedná o grafiku
cizí provenience, nemáme k dispozici pﬁesn˘ obraz. Doposud je zpracována oblast zemí „beneluxu“ (cca 200 poloÏek). V rámci ãesk˘ch autorsk˘ch kolekcí jsou zpracovány grafiky ALJO a JARO
BERANA, D. BÍLOVSKÉ, L. BROÎE, A. BURKY, V. CINYBULKA, A. DOLEÎALA, OSKARA a VÁCLAVA FIALY,
P. FORMANA, A. HÄUSLERA, J. HODKA, B. HNÁTKA, B. HRADEâNÉHO, V. H¤ÍMALÉHO, M. FISCHEROVÉ-KVùCHOVÉ a nûkolika dal‰ích nepoãetn˘ch
autorsk˘ch souborÛ.
Obrovsk˘ konvolut drobn˘ch grafik (celkem
9170 kusÛ) stál dlouho mimo oblast hlavního zájmu nové mateﬁské instituce a byl evidován mimo
vlastní sbírkov˘ fond. Teprve od roku 2000, v souvislosti s institutem centrální evidence sbírek, zaveden˘m na úrovni Ministerstva kultury âR, poãíná nová historie BUCHLOVANOVY kolekce: definitivnû se stává nedûlitelnou souãástí veﬁejn˘ch
sbírek, spravovanou v rámci sbírkového fondu ostravské galerie. Dnes je‰tû stále probíhá systematická odborná evidence, kterou dosud bohuÏel nelze
povaÏovat za definitivní. Základním prostﬁedkem
odborného zpracování fondu BENE·E BUCHLOVANA a podmínkou jeho zpﬁístupnûní veﬁejnosti je zavedení sbírky do elektronického katalogu systému
Demus vãetnû obrazové dokumentace. Automaticky poãítáme i s prÛbûÏn˘m zveﬁejnûním v registru
sbírek Rady galerií âR na internetu. Teprve pak
dojde dar dûdicÛ v˘znamného sbûratele a tvÛrce
norem pro oblast exlibris, BE¤ICHA BENE·E BUCHLOVANA, náleÏitého docenûní a zhodnocení. NeÏ
budeme moci poskytnout validní odborné v˘stupy
milovníkÛm kniÏní grafiky a odborníkÛm z partnersk˘ch institucí, budeme muset podstoupit je‰tû
dlouhou cestu. Od odhalení ﬁady duplicit, pﬁes
zpﬁesnûní atribuce (zejména poloÏek cizí provenience), aÏ k digitálnímu datovému i obrazovému
v˘stupu.
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Podrobnûji k osobnosti BBB viz P. PORTL: BEDBENE· BUCHLOVAN sbûratel a propagátor exlibris. In: Sborník pro exlibris a drobnou grafiku,
SSPE, 2005, str. 17–22.

¤ICH

POZNÁMKA REDAKTORA
Teprve v dobû velmi nedávné ve‰lo v ‰ir‰í známost, Ïe sbírka kniÏních znaãek v˘znamné osobnosti ãeského exlibris BED¤ICHA BENE·E BUCHLOVANA se neztratila ve víru ãasu, jako se to stalo s ﬁadou dal‰ích soukrom˘ch sbírek. Bylo pﬁíjemné
zaznamenat, Ïe existují dva velmi rozsáhlé soubory
exlibris, které ve druhé ãtvrtinû minulého století
BBB shromáÏdil. Shodou okolností (tvrdím, Ïe
i díky prozíravosti jejich majitele) jsou uloÏeny ve
dvou renomovan˘ch veﬁejn˘ch institucích – v Náprstkovû muzeu v Praze a v Galerii v˘tvarného
umûní v Ostravû, kde je nadûje na jejich zpracování a zpﬁístupnûní sbûratelÛm; v Náprstkovû muzeu
dokonce byl jiÏ tento nároãn˘ proces zahájen a paní PHDR. MAGDALENA RYCHLÍKOVÁ oskenováním
v‰ech a prvními pokusy o identifikaci jednotliv˘ch
listÛ odvedla obdivuhodn˘ kus práce. Vzdálenost
obou institucí a jejich rozdílné programy v souãasné dobû neumoÏÀují, aby bylo moÏno celou sbírku
zpracovávat a popsat spoleãnû jako jeden celek.
Abychom zaznamenali souãasn˘ stav znalostí a cesty, kter˘mi se ãásti rozsáhlé soukromé sbírky dostaly na svá dne‰ní (pomûrnû bezpeãná) místa, poÏádal jsem kurátory obou sbírek o informaci. V˘sledkem jsou dva pﬁedchozí texty; skuteãnost, Ïe
oba ãlánky jsou z pochopiteln˘ch dÛvodÛ ponûkud nekompatibilní, jim neubírá na v˘znamu.
Milan Humplík
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Rozhovor
mezi
Josefem Wernerem
a jednou jeho kresbou
° hlubsím
ˇ ˇ tvaru,
ˇ
o svete
smyslu poetickém
ˇ
a hravém umelci

JOSEF WERNER

Kresba: Já, tato tenká čárka, jsem tedy tvoje
zobrazená myšlenka?
JOSEF WERNER: Ano, moje milá ãárko, a i moje radost.
Hned dostane‰ i tvar, a kdyÏ se ti to takhle nebude líbit, tak
tû vygumuji, pﬁemaluji nebo v‰elijak zmûním úplnû podle
tvého pﬁání.
Kresba: Děkuji.
J. W.: Prosím. Chce‰ sly‰et bûhem mého dal‰ího tvoﬁení
pﬁedná‰ku z dob mého analytického malíﬁství? Tenkrát bys
byla jen takzvaná materiální linie a tvoje podstata by byl
grafit. Nemûla bys ani nejmen‰í vypravûãskou schopnost
jak má‰ nyní.
K.: To jsem ale ráda! Jak zdlouhavé, když bych
nemohla vyprávět. Ale vše najednou také nechci
prozradit a být mnohoznačnou by mi také nevadilo.
Mám ráda překvapení. Ať se tedy dvakrát podívá
vážené publikum. Vždyť je to napínavé, když se
najde za mým bytím a smyslem ještě jiný úmysl.
J. W.: Nedûlej mi ale Ïádné nesmysly. Moje snaÏení, milá kresbo, bude, vdechnout ti v tvém svûtû plném zázrakÛ
poezii. Ale jak vidím, tak tû pﬁece jenom budu muset trochu zredukovat.

Kresba se silně brání, nechce se ničeho vzdát.
Taková guma je přece jenom hodně nepříjemný
a lechtavý člen.
K.: To je od tebe hezké, že jsem úplně
nezmizela. Jakpak teď vypadám?
Jsem abstraktní nebo realistická?
J. W.: Obojí. Vida, a teì ti zase budu
muset nûco pﬁidat, to ti doufám pomÛÏe.
K.: (obdivujíc) Ty sis ale založil
arzenál tvarů…, – opravdový tvarový
svět.
J. W.: âasem se mi jisté formy zalíbily
a ty teì kombinuji ve stále nov˘ch souvislostech a v˘znamech. Tak si trochu pohraji.
K.: Pohraješ? (pohoršeně) Nejsem přece
kolotoč.
J. W.: (netrpělivě) Neboj, opakovat se
a toãit se v koleãku mi nesedí, ale budu tû
muset je‰tû tro‰ku… (prohlíží si důkladně
kresbu a nesrozumitelně cosi bručí) Ano,
takhle to bude lep‰í, a najednou jsi víc neÏ
jenom mrtvá hmota – ty Ïije‰!
K.: Těší mě, žes mě neprohlásil za
mrtvou. Vždyť po mně chceš, aby se
divák zasnil, zamyslel, nadchnul,
nadýchl a potěšil, a abych ulehčila
divákům všední starosti a různé
nesrovnalosti doby.
J. W.: Kdybys chtûla, mÛÏe‰ si pomoct
i ironií, nebo zÛstaÀ jenom tajuplnû poetická, a pﬁitom hlavnû neztraÈ z dohledu to
umûní. SnaÏ se!
Kresba: (prosí) Tak mi sem ještě něco
domaluj – čárku?
TÁÁK A JSEM HOTOVÁ !
J. W.: KdyÏ myslí‰.

K.: (A zde před námi zasněně leží.)
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JOSEF WERNER
se v sedmdesát˘ch a zaãátkem osmdesát˘ch let
zab˘val analytick˘m malíﬁstvím. Vznikly obrazy
a grafiky, u kter˘ch se sám povrch materiálu
prezentuje jakoÏto obraz, chybí tedy iluze dal‰í
skuteãnosti. V tomto malíﬁství brzy narazil na
meze moÏností a ve snaze oÏivit suchou malíﬁskou
gramatiku zaãal experimentovat s rÛzn˘mi
materiály, jako jsou papírma‰e, ‰ÀÛry,
fluorescenãní pigmenty a rÛzné malíﬁské
podklady. Pozdûji jej zaujala tvorba abstraktní
a konceptuální a z této intenzivnû proÏívané
zku‰enosti vzniká ﬁada autorsk˘ch,
minimalistick˘ch knih, mezi nimiÏ vyniká
zajímav˘ skripturální, témûﬁ kaligrafick˘ soubor
leptÛ s titulem „Symmetrical“, znázorÀující
autorovu pﬁedstavu o tautologickém vztahu mezi
slovem a obrazem.

JOSEF WERNER, malíﬁ, grafik a sochaﬁ,
se narodil roku 1945 v Kraslicích,
maturoval v roce 1965 v Praze, v roce
1975 dokonãil studium na Akademii
v˘tvarného umûní u PROF. K. F. DAHMENA
v Mnichovû. Nyní Ïije a pracuje v Prienu
u Chiemského jezera v Bavorsku.
JOSEF WERNER dosud prezentoval své práce
na více neÏ 140 autorsk˘ch a mnoha
skupinov˘ch v˘stavách po celém svûtû
a získal celou ﬁadu mezinárodních ocenûní.
Jeho díla se nacházejí v ﬁadû muzeí,
veﬁejn˘ch institucích i privátních sbírkách.

Vrozená manuální zruãnost a hravost
kombinovaná s nadbytkem fantazie zpÛsobila, Ïe
jiÏ bûhem studia se jeho zájem zamûﬁoval na
techniku leptu, kde dosahuje vysokého stupnû
dokonalosti, a zvlá‰tû u barevn˘ch tiskÛ uplatÀuje
vlastní, velmi nároãné a pracné technologické
postupy, jejichÏ v˘sledek není samoúãeln˘, ale
naopak umocÀuje v˘tvarn˘ zámûr. V roce 1988
vytvoﬁil své první plastiky ze Ïeleza – pro vnitﬁní
prostory barvené olejovou barvou a z Cor-ten
oceli pro venkovní instalace.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

Od sedmdesát˘ch let, paralelnû k abstraktním
a konceptuálním pracím, nás WERNEROVA grafika
zavádí do svûta poezie, kde stále je‰tû nachází dost
prostoru pro snûní, do svûta mezi realitou
a fantazií. Jeho díla neilustrují skuteãnost;
WERNER nalézá svÛj svût, podﬁízen˘ jen zákonÛm
malíﬁství, svût za hranicí reality, pﬁitom
harmonick˘, nûkdy kritick˘, pln˘ absurdit,
rozporÛ, ale i humoru.
V roce 1979 vyleptal svÛj první grafick˘ cyklus
a bûhem ãasu se jejich poãet rozrostl na
devatenáct, nûkteré z nich doprovází text, ãást
dokonce hudební nosiãe. Díla vypovídají
o umûlcovû vztahu k literatuﬁe, zvlá‰tû k poezii:
obrazy inspirované CHRISTIANEM
MORGENSTERNEM (mimo jiné i tﬁi soubory leptÛ)
jsou ãetbou pro mysl. Pﬁi tvorbû má poezii na
mysli, ale díla nejsou pouhou ilustrací ver‰Û nebo
prozaického textu. Jeho obrazy se chvûjí a vzná‰ejí,
jsou klidné a nenásilné, pﬁedmûty jeho v˘tvarné
fantazie jsou realistické, ale i abstraktní.
Od zaãátku osmdesát˘ch let pﬁevládá ve
WERNEROVù tvorbû olejomalba. Pﬁijmeme-li jeho
pozvání, vstoupíme s ním do Zemû nikoho
a procházíme ruku v ruce jeho svûtem snÛ,
probouzí se na‰e vlastní fantazie a otevﬁe se nám
vstup do jiného svûta, do svûta plného radosti ze
Ïivota, humoru, ale i kritického pohledu. Jeho
velmi osobité obrazy nacházejí za horizontem
reality samu podstatu umûní: jednoduchost,
ãistotu, ﬁád, míru, harmonii a krásu. Ve
WERNEROVù rozmanité tvorbû se scházejí dvû
pozoruhodné tendence: jedna konstruktivnû
vûcná a druhá literárnû vypravûãská. Spoleãn˘m
pojítkem je poezie.
WERNEROVO snaÏení dost pﬁesnû vystihuje
MORGENSTERNÒV v˘rok: „V každém dospělém
člověku se skrývá dítě s obrazovým pudem, které
nechce mít jako svoji nejmilejší hračku miniaturní
loď, napodobenou až do nejmenšího detailu, ale
raději skořápku z ořechu s ptačím pérem místo
stožáru a jako kapitána oblázek. A toto ‚dítě‘ chce
i v umění spoluhrát a spolutvořit a nespokojit se
jenom s rolí obdivujícího diváka, on je v něm ten
nesmrtelný tvůrce...“

Exlibris H UMPLÍK , „Svat˘ Pardouc“,
bar. hlubotisk, 133:93, 2009

CHRISTIAN MORGENSTERN
SVATÝ PARDOUC

V tichém lese u Stra‰louc
Ïije svat˘ pan Pardouc.
Mlãí‰? Nevûﬁí‰?
Nepochybuj, vûﬁ mi,
Ïije s otevﬁen˘mi dveﬁmi
v tichém lese u Stra‰louc
a jiÏ jeho otec se jmenoval Pardouc.
Tam se a modlí a dûlá co mÛÏe
a nejenom pro tebe, ty hﬁí‰ná du‰e.
Îe ses’ se neutopil, neuhoﬁel a tak dále,
nebo zcela jinak mûl’s namále –
za to v‰echno vdûãí‰, a i za svou svobodu,
tomuto hromosvodu ìabelsk˘ch bouﬁek.
Och, svût je kulat˘, ãlovûk je slaboch.
Pﬁeklad JOSEF WERNER
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Exlibris Z HANG TONG Q ING , „Léda s labutí“,
barevn˘ hlubotisk

Zeus, promûnûn v labuÈ, se blíÏí
k Lédû a snaÏí se pﬁemluvit ji
k animovanému taneãku. Ukazuje
se ale, Ïe jeho nová podoba není
pro jeho úmysly pﬁíli‰ praktická.
Pﬁevlek ani snaha po sblíÏení Lédu
rozhodnû nezaujala a pro tentokrát
v‰e ﬁe‰í po svém.

První exlibris vyleptal v roce 2002. I zde spojuje
váÏná témata s jemn˘m humorem, napﬁíklad
v cyklech „Odysseia“, „CHRISTIAN MORGENSTERN
– Korf a Palmström“, „âtyﬁi roãní období“,
„Sedm smrteln˘ch hﬁíchÛ“. Pokud to zadání
sbûratele jen trochu dovolí, vÏdy v nich lze najít
vizi básníka. Nûkdy dokonce prozradí své
inspiraãní texty, které jsou ãasto svérázné, ale
stejnû poetické jako v˘sledn˘ grafick˘ list.

Exlibris Pretiosis H ERMANN W IESE ,
barevn˘ hlubotisk, opus ã.1., 50:50, 2002

Dvû luãní kvûtiny se nacházejí
pﬁi vﬁelém dialogu. Není tûÏké
uhodnout, Ïe si vymûÀují
nûÏnosti, a nejspí‰ jsou také
z ovzdu‰í odposlouchávány.

O poãátku této tvorby sám ﬁíká: Jednoho dne,
nejspíš to bylo začátkem roku 2002, se DR.
HERMANN WIESE, mnichovský knihovník, zeptal –
poté co jsme si mnoho let vyměňovali novoroční
přání – zda bych pro něj vytvořil exlibris.
To jsem udělal, nic netuše o plamínku, který na
mne z HERMANNA WIESEHO – dlouholetého
a laskavého sběratele – přeskočí. Tak vzplanula
moje nová vášeň – vášeň grafika i sběratele pro tuto
drobnou a krásnou tvorbu pro přátele z Evropy
a celého světa.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

ˇ
ˇsermíre
ˇ
Novorocenky
ˇ
ˇ
a umeleckého
tiskare

Tomáse
ˇ Svobody
K A R E L Ž I Ž KO V S K Ý

Pokud máte ve své sbírce všechna
novoroční přání TOMÁŠE SVOBODY, pak
vám gratuluji a trochu závidím! Ani sám
vlastník TOMÁŠ je nemá. Není sběratel, ani
není posedlý touhou shromáždit „toho“
hodně, jako my sběratelé. Znovu vám
upřímně gratuluji a rád bych si všechny ty
lístečky, které na kámen nakreslil nejprve
KAMIL LHOTÁK a později ADOLF BORN,
alespoň prohlédl.
Dnes, 15. ãervence, sedíme v té úÏasné tiskaﬁské
oficínû pod nástûnnou malbou litografÛ a vedeme
rozhovor jak, proã a kdy se zrodila my‰lenka zaãít
tisknout péefky pro pár pﬁátel. Usmûvav˘ TOMÁ·
(jen málokdy z toho jeho vousatého obliãeje
úsmûv mizí) se podrbe v proﬁídl˘ch vlasech a spustí: „To bylo tak, KAMIL LHOTÁK ãasto a rád docházel k nám do tiskárny a zvlá‰tû v posledních letech
svého Ïivota dával pﬁednost grafice z kamene nad
tiskem z kovové desky. Nûkdy jen tak pﬁibûhl, usadil se a s nad‰ením prohodil: tak nám bol‰evici
zdraÏili máslo a z toho uÏ se imperialisti nikdy nevzpamatujou. Byla s ním ohromná legrace, zvlá‰tû
pﬁi tisku, kdy dohlíÏel na moji práci. A v roce 1972
– nebo to bylo uÏ dﬁíve? – jsme se rozhodli, Ïe se
budou tisknout novoroãenky. Doneste mi TOMÁ·I
domÛ kamínek a já tam nûco nakreslím. Jindy se
posadil do pﬁípravny, vzal náãiní a za chvilku byly
na litografickém kameni ãtyﬁi péefky. Jsem ‰ermíﬁ,
vlastnû byl jsem ‰ermíﬁ; teì kdyÏ uÏ dávno nejsem

„docent“ ale „pﬁes cent“ jsem toho krásného sportu zanechal a vûnuji se ménû nároãn˘m disciplínám. Proto KAMIL hned na první péefku nakreslil
(je‰tû sviÏnou rukou) ‰ermíﬁe, kter˘ útoãí na cviãnou zeì. Nic nechybí: praÏské zákoutí – kouﬁící komín továrny, na obloze pták a na zdi nápis P. F. 73.
Od té doby uÏ se z pﬁedvánoãního obﬁadu stala
tradice, kterou ukonãila aÏ smrt tohoto velkého
umûlce, ãlovûka, kterého humor nikdy neopou‰tûl.“ (Jen pro pﬁipomenutí: K. L. se narodil v Praze 25. 7. 1912 a zemﬁel 22. 10. 1990 tamtéÏ.)
„A tak poslední list pro mne vznikl v roce 1988 na
rok 1989.“
Z druhé místnosti se ozval hlas grafika pﬁipravujícího kresbu pro dal‰í barvu k tisku, a tak TOMÁ· odbûhl radit. VyuÏijeme chvilku ãasu a nûkteré novoroãenky si s radostí prohlédneme. Po novoroãence na rok 1973 tu chybí dal‰í dvû (kdo ví,
kam je TOMÁ· uloÏil – pokud je vÛbec má) a následuje nádhern˘ motiv dvou dﬁevûn˘ch zkﬁíÏen˘ch ‰avliãek, s kter˘mi jsme si v dûtství hráli na
udatné hrdiny. Nechybí ani nápis TOMÁ· SVOBODA a P.F. s uvedením roku 1976. O rok pozdûji nás
zdraví TOM smeknut˘m kloboukem a v pozadí
lehce zaãíná d˘mat sopka. V roce 1978 pﬁibyla
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Ke zmûnû (ov‰em jen ãásteãné) do‰lo v roce
1981, kdy KAMIL LHOTÁK pro TOMÁ·E nakreslil
staﬁiãk˘ automobil, pochopitelnû závodní, s ãíslem
1, a tu ‰avliãku pﬁikreslil za jméno majitele. ·ermíﬁské náãiní nechybí ani na novoroãence pro rok
1983, kdy z vinné láhve stoupá d˘m a KAMIL zkrátil podpis na K. LHOTÁK. Tent˘Ï podpis rudou
propiskou zdobí i list P.F. 85, na kterém uÏ je jen
jakási pyramida s koulí na vrcholu. Poslední LHOTÁKÒV list pro TOMÁ·E je z roku 1988, a opût zachycuje atmosféru dílny (grafick˘ list?) a ‰avliãku
naznaãující, Ïe majitel je stále „docent“ (ãas od ãasu drÏí nenásilnou dietu, ba‰tí zeleninu a nekonzumuje pivo) a bleskovû se dovede ohánût zakﬁivenou
‰avlí.

k novoroãenkám TOMÁ·E SVOBODY i P.F. pro profesora FRANTI·KA DVO¤ÁKA. Zmíním se tedy o ní,
aby tûch ‰avlí a kordÛ nebylo pﬁíli‰ mnoho. Na
stolku v knihovnû leÏí cedulka s nápisem P. F. 80,
zatíÏená knihami a na nich docela objemná lahviãka vína. Asi ãerveného, protoÏe k obûma základním barvám pﬁibyla i ãervená.

Dal‰í ‰ermíﬁské náãiní neãekejme. KAMIL je kdesi v nebeském grafickém ráji a tvorbu novoroãenek pro tiskaﬁe pﬁevzal akademick˘ malíﬁ a grafik
ADOLF BORN.
TOMÁ· se vrátil od litografického stroje, jeho
modrá kombinéza s krátk˘mi kalhotami umoÏnila ocenit jeho svalnaté opálené nohy, usadil se do
kﬁesílka proti mnû a pokraãoval: „KdyÏ ode‰el
KAMIL LHOTÁK, pﬁevzal jeho ‚povinnost‘ ADOLF
BORN. I jemu jsem rok co rok vozil do Braníka mal˘ kámen, na kterém vznikaly ãtyﬁi novoroãenky.
Jedna pro mne, druhá pro internetovou galerii,
kterou zastupuje PETR KRAUS, a zb˘vající dvû si
ponechal grafik. Jen námût je jin˘; Adolf uÏ nerespektuje moje ‰avliãky a jiné zbranû, a za stûÏejní
námût zvolil litografick˘ kámen, kter˘ se pro mÛj
Ïivot stal osudem, nejen koníãkem jako ‰ermíﬁské
náãiní. Rok co rok tedy mám na sv˘ch listech symbol svého zamûstnání a raduji se z kaÏdého listu,
kter˘ se zrodí v ateliéru ADOLFA BORNA. ADOLF
BORN je stál˘m náv‰tûvníkem v na‰í oficínû. Nakreslil zde na kámen, a doufám, Ïe i v budoucnu
nakreslí je‰tû mnoho sv˘ch typick˘ch a neopakovateln˘ch grafick˘ch listÛ, na nichÏ nás ãasto zavádí
daleko za hranice té mrÀavé zemiãky, v níÏ Ïijeme.
I pﬁesto, Ïe jeho volná grafika obvykle záﬁí barvami, u novoroãenek zÛstal vûrn˘ tradici a jeho listy
jsou vÏdy jen dvoubarevné: okr a kreslicí ãerná barva. ADOLF BORN volí témata, na kter˘ch vÏdy nápad, humorn˘ motiv, vtipn˘ námût hraje prim. Je
stejn˘ humorista jako KAMIL. Ten pﬁi tisku vÏdy
zvolil nûjaké téma, vhodné ãi ménû vhodné, a tato
my‰lenka byla dotaÏena bûhem tisku aÏ do krajnosti, nûkdy do témûﬁ paradoxní krajnosti. ADOLF
BORN se pohybuje radûji svûtem rakouské monarchie ãi tureck˘mi krajinami sk˘tajícími neuvûﬁitelné mnoÏství námûtÛ. Jen se podívej váÏen˘ zaznamenateli m˘ch vzpomínek, co v‰echno se bûhem
let zrodilo v jeho ateliéru!“
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Dívám se, Ïe kolekce listÛ pro TOMÁ·E SVOBOje ﬁádnû dûravá. Chybí nám roky 1990 a 1991.
Teprve novoroãenku na rok 1992 mohu ﬁádnû popsat a zdokumentovat. Pﬁednû je nutno upozornit,
Ïe formát se podstatnû zvût‰il na velikost 21 x 10,5 cm,
a tím umoÏnil grafikovi lépe vyjádﬁit vtipn˘ nápad.
Posuìte sami: rok 1992, TOMÁ· je „muÏem za rohem“, místo palice litografick˘ kámen s nápisem
P.F. a letopoãtem. Rok 1995 zachycuje TOMÁ·E se
sklenicí vína na zádech ‰erpy, kter˘ kromû TOMA
vleãe i litografick˘ kámen. O rok pozdûji zapﬁáhl
do vozíãku my‰ky a ty chudûry vleãou hned dva
kameny; jeden s hezk˘m dívãím pÛlaktem a TOMÁ· si vykraãuje s rukama v kapsách té kombinézy, o které byla uÏ ﬁeã. Pro rok 2000 se tiskaﬁ zmûnil v pﬁísného faraona, tiskaﬁské náãiní i kámen
pochopitelnû nechybûjí, jen pyramidy dosvûdãují,
Ïe jsme kdesi v Egyptû. U novoroãenky pro rok
2001 se trochu zdrÏíme. „Mistr“ tiskaﬁ stojí na pomníku (pochopitelnû je tu i deska litografického
kamene), je právû dekorován medailí s nápisem
PF 2001 i vavﬁínov˘m vûncem. A co máme na
podstavci? Jak jinak: jméno Tomá‰ Svoboda a nápis „Mistrovi vdûãn˘ národ“. Jen pes za pomníkem
nechápe velikost okamÏiku a zvedl noÏiãku, aby se
podepsal. Dal‰í list je z roku 2005 a TOMÁ· se na
nûm ﬁádnû mraãí. Asi ti dva halamové co vleãou
tûÏk˘ kámen mají zpoÏdûní a pan tiskaﬁ musí ãekat. Na sultána se promûnil v roce 2012, a koneãnû na novoroãence pro rok 2013 se uvelebil na kámen, kter˘ vynesl do oblak balon vysoko nad
vrcholky hor. TOMÁ· se usmívá na cel˘ svût a v duchu si asi ﬁíká: tady je klid a pohoda, Ïádné lidské
DU

ha‰teﬁení, nenávist a zloba. MoÏná si dokonce myslí, Ïe letí do litografického nebe, ale to se moc plete! Je‰tû musí hodnû tisknout (i kdyÏ má zastání
v synovi), v potu tváﬁe tahat litografické kameny
a drÏet diety, kdyÏ uÏ je „nad cent“.
„V souãasné dobû se litografii nedaﬁí; krize umûní, krize hodnot pochopitelnû postihla i grafiky litografy (a to nejen u nás, ve Francii snad uÏ není jediná litografická dílna!), a tak ubylo práce i v tomto proslaveném tiskaﬁském ateliéru. „Tﬁeba lidiãky
zmoudﬁí a budou zase dávat pﬁednost umûní pﬁed
komercí,“ ﬁíká v závûru na‰eho rozhovoru TOMÁ·
SVOBODA a já si dovoluji pﬁipomenout, Ïe sbûratelé drobné grafiky – zvlá‰tû exlibris (kter˘ch zatím
pﬁib˘vá) a novoroãních pﬁání (tûch ov‰em trochu
ubylo) – jsou snad oním bl˘skáním na lep‰í ãasy.
Spolu s TOMEM SVOBODOU tedy prosím pány sbûratele: obraÈte se na svého grafika a pﬁimûjte ho
nav‰tívit nûkterou litografickou oficínu (nejlépe tu
ve tﬁetím suterénu domu ã. 13 v Dittrichovû ulici
v Praze), kameny jsou volnû k dispozici.
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PRÍBEH

Anny Mackové

M A R I E R U M L A R O VÁ

Byl duben 1887. Zima ustupovala
jen pomalu, ale jarní sluníčko už začínalo
probouzet přírodu. Ve statku u Macků
se narodila holčička. Dostala jméno
ANNA.
ANNA, ãilé a nebojácné dûvãátko, proÏívala své dûtství v malebn˘ch StudeÀanech u Jiãína. Obklopena láskou nejen rodiãÛ, ale i „ strejãínka“ a tety,
kteﬁí se v ní vidûli a splnili by kaÏdé její pﬁání.
Rostla uprostﬁed krásné pﬁírody, jen krok od âeského ráje. Tato první léta ovlivnila její vztah k pﬁírodû, k prostému Ïivotu, ale i k pﬁekonávání pﬁekáÏek. Do ‰koly chodila v blízké Radimi a po
ukonãení mû‰Èanské ‰koly byla poslána na v˘chovu
do klá‰tera. Pozdûji v‰ak na tu dobu nevzpomínala
dobﬁe – chtûla malovat, ale musela vy‰ívat pol‰táﬁe.
„V˘tvarné nadání, ctiÏádostivost, organizaãní
schopnosti i dobré majetkové pomûry rodiny dovolily, aby prosadila moÏnost studia malíﬁství, povolání pro Ïenu neobvyklé. Od roku 1909 nav‰tûvovala soukromou malíﬁskou ‰kolu KARLA REISNERA v Praze, studovala na v‰eobecné ‰kole kreslení
a malování pro dámy Umûlecko prÛmyslové ‰koly
v Praze a grafiku se uãila v roce 1915 v ateliéru
FRANTI·KA HORKÉHO.“1) V tomto roce vytváﬁí své
první ãernobílé dﬁevoryty. Tiskla je nejdﬁíve na
hedvábném japanu kostkou, coÏ byla úmorná práce. Koupit ruãní lis se jí podaﬁilo aÏ v roce 1922,
a byl sv˘m zpÛsobem památn˘, neboÈ se na nûm
do roku 1866 tiskla „Politika“. Záhy ji zaãala pﬁi-

A NNA , 1910

tahovat tvorba kniÏní znaãky, svá první exlibris vyﬁezala v jiÏ roce 1915 pro svoji sestru (MA¤KA
MACKOVÁ, Ptáãek na vûtvi) a dvû pro sebe (Monogram, Pták stojící na knize).2) Brzy následovala dal‰í a do roku 1918 jich bylo asi 45, z nich vybrala
16 a vydala je v Praze jako Souhrn kniÏních znaãek ANNY MACKOVÉ.
V˘znamnou a osudovou úlohu v jejím Ïivotû sehrálo setkání s o tﬁi roky star‰ím vr‰ovick˘m grafikem JOSEFEM VÁCHALEM, se kter˘m se seznámila
v roce 1918. VÁCHAL jí pomohl bezpeãnû ovládnout techniku dﬁevorytu, zvlá‰tû pak vícebarevného. Pﬁi rytí nemûla tak lehkou, váchalovskou ruku,
ani jeho fantastick˘ zpÛsob vidûní, byla prost‰í
1) H UMPLÍK , M.: Slovník tvÛrcÛ exlibris, SSPE, 1998.
2) PAULUS , V: Soupis KniÏních znaãek A NNY M ACKOVÉ , 1943,
Op. 1, Op. 6, Op. 7.
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a vûcnûj‰í, realita jejího svûta nebyla z rodu tajÛ
a záhrobí, znázorÀovala spí‰e obyãejnost a kaÏdodennost svûta, ve kterém Ïila. VÁCLAV RUDL o ní
napsal: „...zÛstává i jako umûlkynû vûrnou dcerou
venkova. Srostla s pﬁírodou a krásy bohaté i chudé
jsou jejími nejoblíbenûj‰ími námûty k umûleck˘m
dílÛm, ze kter˘ch jasnû záﬁí láska k pﬁírodû, kterou
uctívá a které holduje sv˘m umûním. ANNA MACKOVÁ je rozená tulaãka. S batohem na zádech
cestuje, maluje, kreslí
a skicuje a vrátiv‰i se
do ateliéru ryje do dﬁeva a tiskne. Její umûleck˘ v˘raz, aãkoliv je
vyjadﬁován muÏsky
smûl˘mi ryty, je zjemÀován citovû Ïenskou
mûkkostí a ostrost
barev vzat˘ch pﬁímo
ze slunce a je tlumen
v klidn˘ a vyrovnan˘
soulad.“3)
ANNA MACKOVÁ
okouzlila JOSEFA VÁCHALA sv˘m zaujetím
pro grafiku, ale i jako
Kresba perem z deníku 1938
krásná Ïena. To se
dozvídáme z dopisÛ,
které od VÁCHALA dostávala „…A. MACKOVÁ, vyz˘vám Vás na cestu se mnou!“ V knize „In Memoriam“ se Váchal veﬁejnû zpovídá: „Du‰e, která se ke
sklonku roku 1920 pﬁipojila k mé du‰i ... Udeﬁila
na brány mého srdce sv˘m zjevem zdravé a silné Ïeny, schopné rváti se o zlato, jehoÏ potﬁebujeme
k realizaci sv˘ch snÛ…“4)
Po smrti VÁCHALOVY manÏelky se stala jeho celoÏivotní druÏkou. Jejich vztah, sice vá‰niv˘, byl od
poãátku doprovázen konflikty, vyvolan˘mi pﬁedev‰ím VÁCHALOVOU vznûtlivou povahou. MACKOVÁ
pﬁitom peãovala nejen o spoleãnou domácnost,
starala se o VÁCHALOVU matku, ale také financovala nûkteré VÁCHALOVY projekty.
Od zaloÏení Kruhu v˘tvarn˘ch umûlkyÀ v Praze v roce 1921 byla jeho ãlenkou a pravidelnû
s Kruhem vystavovala. JiÏ první ohlasy na její práci ne‰etﬁí chválou. FERDI· DU·A v Îenské revue
v roce 1917 pí‰e: „Dﬁevoryty A. MACKOVÉ, technicky velice vyspûlé, snesou i nebezpeãná sousedství. I o dobr˘ nápad není nouze, jak vidût z originálních exlibris.“5) ANNA MACKOVÁ se také aktivnû podílela na ãinnosti Spolku sbûratelÛ a pﬁátel
exlibris (krátk˘ ãas byla dokonce ãlenkou v˘boru),
byla téÏ ãlenkou Spolku ãesk˘ch bibliofilÛ a Svazu
ãeskoslovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ.

Cestovala velice ráda a vzhledem k finanãnímu
zabezpeãení z domova mohla podnikat ﬁadu cest.
Tak se 3. ãervence 1927 s 37 dal‰ími úãastníky vydává se stanem a batohem na ãtyﬁicetidenní cestu
pﬁes Maìarsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko aÏ
do Turecka. Vyprávûní o cestû, doplnûné ‰estadvaceti dﬁevoryty, vydává v pÛvabné kníÏce Prázdninové putování. Úsporn˘mi slovy nám témûﬁ kreslí
své záÏitky: „Potkávali jsme Turkynû v jejich hábitû
podobném na‰ich jepti‰ek, ãerném, ‰edém, zelenavém nebo ãerveném. Nûkolik dokonce pod závojem, se stﬁevíãky vÏdy pûkn˘mi a s vysok˘mi podpatky… Turci rovnûÏ dosud obleãeni po staru
v bachrat˘ch krátk˘ch spodcích barevn˘ch, opásan˘ch ãerven˘m ‰irok˘m ku‰akem, s fezy, ovinut˘mi pestr˘m ‰álem, ãerní jako ‚ãerti‘, takÏe zvlá‰tû
u star˘ch se krásnû vyjímá jejich bíl˘ plnovous.“
S VÁCHALEM pak absolvuje ﬁadu cest na ·umavu, Chodsko, do Krkono‰, na mnohá místa na Slovensko, do Dalmácie a do Bulharska. Motivy
z tûchto cest a pozdûji pﬁírodní scenérie Jiãínska
a âeského ráje se staly stálou inspirací jejího díla.
První soubornou v˘stavu jí v ãítárnû muzea
v Hradci Králové uspoﬁádal ﬁeditel muzea architekt
FRANTI·EK TICH¯ v roce 1930. Sám obdivovatel
a sbûratel grafick˘ch dûl ANNY MACKOVÉ a JOSEFA
VÁCHALA napsal v úvodu katalogu: „...v˘stava
ANNY MACKOVÉ v Hradci Králové pﬁedstavuje první pﬁehled dosud vytvoﬁeného díla. Po technické
stránce za mnohé ponauãení vdûãí svému uãiteli
grafiku JOSEFU VÁCHALOVI... Je pilná a v leckterém
smûru svérázná a pozoruhodná umûlkynû, která
upoutá citovou náplní a bystr˘m postﬁehem, kter˘miÏto vlastnostmi vyznaãují se její práce. Jsou
v nich graficky vytûÏeny motivy starobyl˘ch mûst,
zﬁícenin hradÛ a tvrzí, lidov˘ch staveb, památek
a jin˘ch zajímavostí ãeské i cizí krajiny. Milé a pÛvabné jsou také ony práce, které dokumentují její
Ïiv˘ a umûlecky ãinorod˘ zájem o pﬁírodu, zvíﬁátka a kvûtiny.“6) K téÏe v˘stavû vychází v ﬁíjnu 1930
v deníku âeskoslovenská republika tato recenze
od O. FILIPA: „…V Hradci Králové byla otevﬁena
v˘stava grafického díla malíﬁky ANNY MACKOVÉ,
ãlenky Kruhu v˘tvarn˘ch umûlkyÀ. Grafiãka od
nûkolika jiÏ let jako vzácn˘ zjev Ïensk˘ v práci dﬁevorytní uplatÀovala se na rÛzn˘ch v˘stavách a byla
dosti blízka plzeÀskému JOSEFU HODKOVI po
3) VÁCLAV R UDL , 1937 (cituje M. · EJN v Katalogu v˘stavy A NNY
M ACKOVÉ v Krajské galerii v Hradci Králové 3. 12. 1987 aÏ
10. 1. 1988)
4) Kniha In memoriam, vydal J OSEF VÁCHAL 1923
5) F ERDI· D U·A , V˘stava v˘tvarného odboru ÚSâÎ, Îenská revue
1917 ã. 9
6) F RANTI·EK T ICH¯ : Katalog souborné v˘stavy grafick˘ch prací
A. M ACKOVÉ v Hradci Králové 5. 10.–31. 12. 1930
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1932 (?)

stránce umûlcÛ muÏsk˘ch, zejména v‰ak v my‰lence intimního vyjádﬁení Ïenského ZDENCE BRAUNEROVÉ a H. BOCHO¤ÁKOVÉ-DITTRICHOVÉ. Umûlecky cítící Královéhradeãané na zítﬁej‰í v˘stavû se
pﬁesvûdãí v pﬁehledné formû v˘stavní, jak ANNA
MACKOVÁ od roku 1918 dostala se na cestu volné
grafiky a kniÏní ilustrace…“7)
Tﬁicátá léta byla pro ANNU MACKOVOU po umûlecké stránce mimoﬁádnû pﬁíznivá a naklonûna jí
zÛstává i kritika. EMIL PACOVSK¯ u pﬁíleÏitosti
ãlenské v˘stavy Kruhu v˘tvarn˘ch umûlkyÀ pí‰e na
stránkách Veraikonu v roce1931: „A pokud jde
o expozici grafickou, tu kolekce dﬁevorytÛ ANNY
MACKOVÉ jest hotov˘m umûleck˘m pﬁekvapením
pro kaÏdého, kdo rozumí grafice a miluje dﬁevoryt.
Je zde v˘bûr skvûl˘ch listÛ, zvlá‰tû barevn˘ch dﬁevorytÛ, kde se snoubí umûní ducha s umûním
techniky v dokonalé souhﬁe. ANNA MACKOVÁ jest
na cestû, kde na‰e moderní specificky evropské
umûní dﬁevorytecké soutûÏí s proslul˘m star˘m
asijsk˘m dﬁevorytn˘m umûním japonsk˘m.“8)
V osobním Ïivotû to bylo ale stále sloÏitûj‰í.
Matka ANNY MACKOVÉ, v té dobû jiÏ vdova, nesouhlasila s dceﬁin˘m v˘bûrem druha, ani s jejím
malováním. „Maminka mi vãera také povídala.
A uÏ bys nemusela malovat, nemÛÏete to ani prodat. Odpovûdûla jsem jí: To bych ztratila úãel Ïivota. A je tomu skuteãnû tak. Kdyby ãlovûk nic nedûlal, tak by ho nic netû‰ilo.“9)
Váchal poprvé nav‰tívil ANNIN rodn˘ statek ve
StudeÀanech aÏ v roce 1933. Toulal se s ANNOU
krajinou, malovali a zatím netu‰ili, Ïe je to kraj,
v nûmÏ proÏijí druhou polovinu svého Ïivota.

1941

MACKOVÁ i VÁCHAL si psali deníky – ty ANNY
MACKOVÉ jsou uloÏeny v Památníku národního
písemnictví v depozitáﬁi ve Star˘ch Hradech. Je to
16 se‰itÛ psan˘ch rukou na ruãním papíﬁe – od roku 1935 vÏdy jeden rok, jeden svazek, psáno témûﬁ
dennû a doplnûno kresbami a tisky. Je to neuvûﬁitelné ãtení o pﬁátelích, v˘stavách, divadlech, o práci, ãetbû, putováních, o lásce k pﬁírodû, ale i zklamáních, nemocech, bolestech, o neuznáních a tûÏkém konci Ïivota. Skvûl˘, naprosto dokonal˘
a velmi emotivní obraz kaÏdodenního Ïivota. KdyÏ
pí‰e o VÁCHALOVI, tak nikdy zle, spí‰ s bolestí
Detail portrétu J. VÁCHALA z deníku z roku 1958, dﬁevoryt
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a lítostí. Na konci kaÏdého roku je cosi jako inventura: která díla byla toho roku vystavena, která byla prodána, popisy exlibris – vÏdy se v‰emi údaji
o rozmûrech, námûtu, cenách...

UKÁZKY ZE ZÁPISKŮ
V DENÍKU Z ROKU 1938
2. srpna: Ve dvě odpoledne odjíždím ze zastávky
Valdice ke Hradci Královému. Cestou jedeme ohromnému mraku vstříc. Za Ostroměří začalo pršet a čím
blíže k Sadové byl ohromný liják. Na polích stálo vody na kolik cm vysoko. V Hradci na mne u Paulusů
již čekali. Paulus byl samé exlibris.
21. září: Středa, den který bude navždy černě zaznamenán v historii Československa. Spojenci nás
prodali. Naše země bude roztrhána a části vhozeny
Němcům na pospasy. S jídlem roste chuť – je přísloví.
Spokojí se tímto, nebo nás jednou pohltí se vším.
Říjen: Hotovo. Prodali nás – jedna řeč. Budeme
mít teď velmi blízko na hranice. Vždyť Zvičína i Bezděz jsou již za nimi. Dopadlo to strašně. Chodíme
všichni jako bez ducha, jako v těžké nemoci... a co
ještě přinesou příští dni?

Po smrti matky dûdí ANNA polovinu studeÀanského statku a natrvalo se s JOSEFEM VÁCHALEM
v roce 1939 stûhují do StudeÀan. Odchod z Prahy nebyl jednoduch˘. Pﬁedstava ANNY, Ïe Ïivot na
vesnici bude v tûÏk˘ch váleãn˘ch letech jednodu‰‰í, se nesplnila. Oba velmi postrádali Ïivot v centru umûleckého dûní, v˘stavy, divadla, pﬁátele.
ANNA se dovedla vypoﬁádat s fyzickou prací na
statku, ale VÁCHAL tento Ïivot zvládal velmi tûÏce.
Sice si z poãátku pochvaloval samotu, ticho a pﬁírodu, ale byl ãím dále víc mrzut˘, nûkdy aÏ agresivní a zápisy v jeho denících z tûchto let jsou vût‰inou depresivní. Vlastní pﬁíjmy nemûl, prodával
málo, a tak byl stále více závisl˘ na ANNù a na darech od pﬁátel. To urãitû nepﬁispívalo k jejich souÏití, jediné pûkné chvíle proÏíval na procházkách se
sv˘mi psy. Pﬁesto v denících Anny najdeme jen
málo zápisÛ, kdy si na VÁCHALA stûÏuje.
V roce, kdy se natrvalo usadili ve StudeÀanech,
na‰la ANNA MACKOVÁ v sousedce BOÎENCE KOROSOVÉ velkou pﬁítelkyni. Mladá dívka „sleãnu“,
jak jí ﬁíkala, velmi obdivovala a stala se její spoleãnicí na v˘letech, pﬁi náv‰tûvách divadel, ale také
7) O. F ILIP v deníku âeskoslovenská republika 4. ﬁíjna 1930 /
pﬁeti‰tûno v Osvûtû lidu 8. 10. 1930
8) E MIL PACOVSK¯ : âlenská v˘stava Kruhu v˘tvarn˘ch umûlkyÀ
v Praze, Veraikon 1931
9) Deník A NNY M ACKOVÉ 1935
10) Vzpomínky pﬁítelkynû B OÎENY R USOVÉ -KOROSOVÉ .

osÛbkou, kdy pﬁi její náv‰tûvû krotl i VÁCHAL. Vyprávûní paní BOÎENY o „sleãnû malíﬁce“ je poutavé. O kaÏdém obraze, kter˘ od ANNY MACKOVÉ
dostala a zdobí stûny jejího pokoje, vypoví celou
historii vzniku, protoÏe u jejich poãátku vût‰inou
byla.10)
ANNA v tûchto letech stále cestovala. Jezdila do
Prahy, vozila práce na v˘stavy, nav‰tûvovala pﬁátele
v Hradci, Brnû.

1941
9. července: Jičín–Hradec. V půl páté ranním vlakem do Hradce (22K). Protože jsem tam přijela
brzo, chodila jsem zatím po Hradci, hlavně v trhu
jsem prohlížela zeleninu a houby. Za Kotrč smrkovou
tam chtěla bába 20K! V půl deváté k Paulusovi, byl
už v čilé práci.
Na MACKOVÉ leÏely v‰echny starosti o hospodáﬁství, o finance. Pracovala na zahradû, sklízela
a prodávala ovoce. VÁCHAL ve váleãn˘ch letech pilnû pracoval, ale prodával málo. MACKOVÁ v krátk˘ch chvílích pﬁeváÏnû malovala. Po skonãení války netu‰ili, Ïe nejhor‰í léta jejich Ïivota je teprve
ãekají. Nesezdaní, nepracující na poli a málo pﬁizpÛsobiví – sousedé z vesnice je nepﬁijali. ANNA se
jim v pumpkách a sportovních botách zdála v˘stﬁední, VÁCHAL fantasta a morous. Mnozí jim závidûli b˘valou zámoÏnost, jiní nadﬁazenost a ti,
kteﬁí obdrÏeli funkce, si je vybrali jako obûti ke stálému ‰ikanování a poniÏování.
V této dobû zaãaly ANNù také zdravotní potíÏe.
Témûﬁ nesly‰ela, trápila ji dna v rukách a kolenech, byla nervózní a zaãala víc kouﬁit.

1949
Dna se mi nastěhovala do kolena, velmi to bolí.
Těžko se mi chodí a k tomu také ještě do zápěstí levé
ruky. Koleno též levé.
...večer přinesla Božka od sestry, na kterou jsem si
je nechala poslat – zapsané poštovní celní oznámení
z Hradce na lék Atriphos – jenže mi jej asi nevydají.
Chtějí opatřit si: povolení úředního lékaře, prohlášení o nemovitosti a že se vzdávám přebytku ve prospěch nemocnice. Velmi mě to rozčililo. Ing. Mantero lék opatřil obratem a teď...
Před šestou s Božkou do Hradce a tam až do poledne jsme běhaly z úřadu na úřad, abychom po konečné
námaze a utrmácení celého těla obdržely z celního
úřadu lék Atriphos, který mi ve Švýcarsku zakoupil
a poslal Ital ing. dr. Mantero, který je dychtiv Váchalových a mých knižních značek. Nebýt Božky a její výmluvnosti a hlavně vynalézavosti snad by mi jej ani
nevydali. Ona, jelikož je sama úřednice ví, jak to na
úřadech chodí, a tak se nedala a výsledek byl dobrý.
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BOÎENA KOUDELKOVÁ, neteﬁ ANNY MACKOVÉ
vypráví, jak se v roce 1946, vzhledem ke stále vût‰ím bolestem, neshodám s nûkter˘mi sousedy
a potíÏím se stále sloÏitûj‰ím pﬁemísÈováním obrazÛ, kdy byla závislá na nûkom, kdo bude tak laskav
a odveze ji tﬁeba jen do Jiãína, rozhodla ke koupi
auta. Pﬁihlásila se do auto‰koly a sloÏila ﬁidiãské
zkou‰ky. Musela v‰ak poÏádat Syndikát v˘tvarn˘ch
umûlcÛ a ONV v Jiãínû o poukaz na pﬁidûlení
osobního automobilu. UvaÏovala i motocyklu
a mistr kováﬁ Koﬁínek z Radimi se nabídl, Ïe ji na
motorce nauãí, ale Ïe nejdﬁíve musí umût jezdit na
kole. Poukaz ke koupi auta a souhlas od Syndikátu
pﬁichází aÏ po dvou letech, v roce 1948. To uÏ bylo pozdû. Situace se zmûnila, financí ub˘valo, tak
do konce Ïivota zbyla jen ta jízda na kole.

1949
19. září v pondělí
Ve 1/4 na 1 přišel VÍCH, takto obecní posel, dříve
ve dvoře u volů, a řve na Váchala, že musí jít pracovat na pole a já také. Odřekli jsme. Byla výměna slov

mezi VÁCHALEM a VÍCHEM. Ten křičel na nás, ano,
jako kdysi na voly. Nakonec povídá mně, že když mohu nosit ruksaky hrušek do Jičína a skákat do autobusu, že mohu pracovat při skládání.
15. října v sobotu
Sestra přišla se strašnou zprávou, že nám sem dají
pachtýře. To mě a VÁCHALA asi vyhodí z bytu. Konec
klidu a také konec naší práce. Kam by nás dali? Jistě
ne do pěkného. To je klidné stáří.

1951
10. prosince v pondělí
Dnes ráno u mléka měli zase co mluvit. Ovšem
proti mně. Přes to, že se ta příhoda stala už před týdnem. Váchal totiž na hromádku kompostu u hnoje
vysypal popel a trochu to doutnalo. Chytit to nemohlo, protože je tam stále mokro. Liju tam všechnu vodu z kuchyně. Přiběhl GROF a že prý by mu mohla
chytnout úroda. Všechno bylo zveličeno. A tak se
u mléka křičelo, že hořela hromada před chlévem,
a hned na to: měl se jí tam dát pachtýř a ona se mě-

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

V roce 1954 si jako motto tohoto roku do deníku pí‰e citát z TURGENùVOVA románu V pﬁedveãer: Smrt je jako rybář, který chytil do svých sítí rybu
a na čas ji ponechává ve vodě: ryba ještě plave, ale rybář si ji chytne, kdy se mu zlíbí.
3. prosince
Odpoledne jsme konečně jeli pro obrazy VÁCHALOVY do muzea v Jičíně. Přivezl je VINDU·. Zkusila
jsem zimy a větru cestou. Ale pan Mistr si zůstal
doma hezky v teple.
V roce 1957 byla pozvána na oslavu sv˘ch
sedmdesátin do Prahy do Obecního domu. Z laudatia ING. A. OTOMARA:
Budu mluvit o umělkyni, která i když už má plné právo přehlížet svou celoživotní výtvarnou žeň –
přece jen je ještě plná tvůrčího elánu, síly a svěžesti
– a rozhodně nehodlá složit ruce v klín. Budu vám
vyprávět o umělkyni, jež máme tu čest hostit dnes
v našem středu, třeba že je jinak velmi plachá, straní se veřejnosti a okázalých poct a jen zřídka kdy
opouští své tusculum v rodné chalupě ve Studeňanech… Obohatila české dřevorytecké dílo novými
přínosy. Mnoho let tvrdé manuelní práce, nepostrádající velké houževnatosti, vedlo ANNU MACKOVOU k objevům vlastního těžiště rytiny. Řada prací
svědčí téměř o klasické dokonalosti po vzoru starých
rytců, vyniká absolutní čistotou řezu i grafickou
zkratkou.

1958
la přestěhovat. Tak takový je život na vesnici, kde by
mě nejraději viděli na hřbitově. Však se dočkají.
Nevím ale, bude-li jim potom lépe. – Sotva.

28. ledna
Přinesla jsem z Jičína výměr: zaberou hospodářské
budovy a bude zde traktorová stanice. Dům nám
nechají. Proč by mě šetřili, když mají takovou nenávist (pro nic) ke mně!

1952
14. dubna
Dostala jsem dopis od dosavadního pachtýře GROFA, který se domníval, že mu naše pozemky připadnou. „Oznamuji, že v roce 1953 nebudu platit ani
haléře nájemného z pozemků, které vám dosud náležejí“. Za pronájem platil naturáliemi.
7. prosinec
BARTO·OVI z Plzně poslali 14 kg mouky. Jaká to
ironie, když mi musí z města vypomáhat, mně na vesnici, takto…

1953
5. května
Dostala jsem výměr od ONV. 15 ha polí a luk
zabírá stát. Zůstal nám jen dvůr, zahrada a břeh,
lemující zahradu.

Pﬁes v‰echny smutky, ústrky od vesniãanÛ,
VÁCHALOVY ‰patné nálady, dokázala na v‰e na chvíli
zapomenout a malovala.

1950
Dojela jsem si k zahradníkovi do Soběraze a za
10 Kčs koupila květiny: astry, hledíky a karafiáty
a odpoledne jsem je malovala na připravené plátno
velikosti 620 x 690, vlevo dole: podpis, pod ním
26. 8. 1950. Zahradní květiny.
V Radimi jsem si natrhala na poli se zeleninou kytici vlčích máků a odpoledne jsem ji malovala temperou na připravené staré plátno, z něhož jsem nedávno odlepila barvotisk Madony, který tam byl dobře
přes padesáti lety nalepen a visel u strýce DRASLARA
v Radimi v „saloně.“
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Ale pﬁíkoﬁím, zlobû a niãení nebyl konec.

může, ANâKA nemluví, VÁCHALOVI došel humor,
tak co tam?

1958
29. ledna
V zahradě budou stavět a přes zahradu udělají
cestu (ale bez nároku na nájem).

1959
26. ledna – deník JOSEFA VÁCHALA
Nadešlo pondělí, den strašlivý pro náš dvůr. Čtyři
chlapi skáceli nádhernou břízu u dřevníku. Náš,
před okny ořech už chudák ležel. Pokračováno
v mordování, následoval veliký ořech u záchodu. Tahali to traktorem. Pak došlo na tři jasany a posledně
na kaštan, Dvůr k nepoznání! Slunce zasvitlo občas
na tu zkázu. MACKOVÁ div nezoufá a já sesílám
prokletí na původce toho zla. A ještě k tomu známá
prála k družstevníkům ve vsi – já bych si tam zoufala, nemůžu se dívat na to, jak nyní žijí. Sednout si
není kam, kouska stínu není, stromy vykáceny, dvůr
rozorán a pln louží, traktory tam na životě ohrožují, vymlevše do půlmetrové hloubky koleje, plné stále
vody, zápach z nafty a benzinu, který z budov, kde
dřív dřevníky byly, čerpají, vysrat se tam člověk ne-

1967
24. 11. pí‰e MACKOVÁ v dopise HODKOVI.
VÁCHAL nemůže nic dělat. Jako s uděláním se na
něj hrnou žádosti o udělání toho nebo onoho – On
prostě nemůže. Ztratil to, co měl rád. A je to s ním
špatné. Já se nedivím…
15. 12. VÁCHAL pí‰e:
Letos poprvé neměl jsem švestkové knedlíky, protože MACKOVÁ nevaří. Ona je na tom velmi bídně.
Všichni lidé ji už opustili. Její stav zavinilo sebrání jí
všeho co měla.
V chudobû, neuznání a v nemoci zemﬁeli
ANNA MACKOVÁ a JOSEF VÁCHAL v kvûtnu 1969,
t˘den po sobû.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

POZNÁMKA
Vedle citované literatury a deníkÛ bylo pouÏito
téÏ nepublikovan˘ch vzpomínek paní BOÎENY
KOUDELKOVÉ, neteﬁe malíﬁky.
Rodina ANNY MACKOVÉ: otec VÁCLAV MACEK
1859–1914, matka MARIE MACKOVÁ 1867–1937,
sestra MARIE MACKOVÁ-NOÎIâKOVÁ 1891–1972

VÝBĚR Z DÍLA
Grafické soubory:
„DomaÏlice“ (1917), „Z âeského ráje“ (1918),
„Náchodsko“ (1919), „Z âesk˘ch krajÛ“ (1920),
„Korãula“ (1923), „âeské motivy“ (1926), „Zvíﬁátka“ (1926), „Albrechtick˘ hﬁbitÛvek“ (1927),
„Hﬁbitovní nápisy v Albrechticích“ (1931), „StudeÀany“ (1952–1959), spoleãnû s J. VÁCHALEM
soubor „Prá‰ilská papírna“.
Autorské knihy:
„Koleda“ (1921), „Kozlíãek“ (1922), „Prázdninové putování“ (1927).
Od roku 1915 do roku 1959 vytvoﬁila ANNA
MACKOVÁ 226 exlibris. Jejich poslední soupis
(autor M. HUMPLÍK) vydal SSPE roku 1987, soupis novoroãenek a pﬁíleÏitostné grafiky do roku
1943 (autor V. PAULUS) vydal SSPE v roce 1943.

VÁCLAV M ACEK 1859–1914,
M ARIE M ACKOVÁ 1867–1937, rodiãe A NNY

Místo
pro
imaginaci
(autorská kniha a bibliofilie)
V I L M A H U B Á Č KO VÁ

POJEM AUTORSKÁ KNIHA
Autorskou knihu definovala ﬁada autorÛ, pﬁesto
doposud neexistuje jednotn˘ názor na to, co do této kategorie patﬁí. Pojem autorská kniha není mezinárodnû vnímán a chápán zcela jednoznaãnû. Je
pouÏíván ve dvou základních v˘znamech – jako
kniha od jednoho autora (vytvoﬁená jedním autorem) nebo umûlecká kniha (která má charakter
umûleckého díla) – (angl. artist’s book nebo artists’-book, nûm. Künstlerbuch, fran. livre d’artiste, rus.
kniga chudoÏnika atd.). Názorová nejednotnost se
projevuje v urãení hranic autorské knihy. ¤adu let
pÛsobím v porotû soutûÏe Grafika roku v kategorii autorské knihy. Doposud se setkávám s názorem, Ïe do kategorie autorské knihy nepatﬁí knihy
vydané ve vy‰‰ím nákladu, a Ïe tam patﬁí pouze
kniha provedená rukodûln˘m zpÛsobem a realizovaná v jednom nebo nûkolika v˘tiscích, coÏ je
mylné. MnoÏství vydan˘ch v˘tiskÛ nemusí potlaãit
autorsk˘ charakter knihy, rozhodující je zachování
autorského pojetí. Autorské knihy ve vy‰‰ím nákladu vydávají specializovaná nakladatelství, jako
napﬁ. Baobab, Meandr, Divus, Edition lidu, obãas
také Arbor vitae.
Do kategorie autorské knihy nûkdy b˘vají zaﬁazovány také bibliofilie a tam je tﬁeba rozli‰it, jestli
jde o klasickou bibliofilii nebo autorskou knihu,
která je vytvoﬁená ve formû bibliofilského vydání
(napﬁ. Lesní kresby DAVIDA CAJTHAMLA, kter˘ je
autorem textÛ, kreseb i grafického ﬁe‰ení). V˘stiÏnû
charakterizovala rozdíly mezi obûma Ïánry GINA
RENOTIÉRE, kurátorka sbírky autorsk˘ch knih
v Muzeu umûní v Olomouci. „Autorská kniha je
intermediální druh. V porovnání s bibliofilií je
autorská kniha umûleck˘m dílem v komplexní rovinû, rovnocenn˘m s ostatními umûleck˘mi obory.
Zatímco na vzniku bibliofilské knihy se zpravidla
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J OSEF VÁCHAL : Vigilie o hodinû hrÛzy,
1912–20, autorská kniha,
dﬁevoryt, kolorováno, 280:216 mm

OTOKAR B ¤EZINA – J OSEF VÁCHAL :
Básnû, 1920, kniÏní unikát,
dﬁevoryt, 380:240 mm

podílí nûkolik profesních specialistÛ a v˘sledek pak
spí‰e reprezentuje v˘tvor ‰piãkového umûleckého
ﬁemesla, je autorská kniha naopak ve vût‰inû pﬁípadÛ dílem jednoho umûlce. Existuje v jediném nebo ve stovkách exempláﬁÛ a kromû papíru pouÏívá
i jiné materiály, jako napﬁ. kámen, kov, dﬁevo, textil nebo sklo“. Definici bych je‰tû doplnila o dal‰í
body. Bibliofilie má del‰í historii a tradiãnûj‰í podobu. Znamená jednak sbûratelství vzácn˘ch
a krásn˘ch knih, ale také bibliofilské vydání knihy.
Bibliofilie vycházejí v men‰ím nákladu neÏ bûÏné
publikace, pro jednotlivé tisky byly ãasto vytvoﬁeny nové typy písma, jsou ti‰tûny na kvalitním ruãním papíﬁe, dÛraz je kladen na v˘bûr literární pﬁedlohy, na dokonalou typografii a v˘tvarné provedení. Kniha je urãená spí‰ k prohlíÏení neÏ ke ãtení,
jako ilustrace jsou obvykle pouÏity originální, signované a ãíslované grafiky.
Autorská kniha je moderní fenomén sdruÏující
prvky kniÏní tvorby a volného umûní. Vyznaãuje se
‰irok˘m spektrem pﬁístupÛ, rozvíjí se v tradiãní
i experimentální podobû, akceptuje aktuální trendy v˘tvarného umûní, vyuÏívá klasické i nejmodernûj‰í technologie. Obvykle vzniká v jednom nebo
pouze v nûkolika málo exempláﬁích, existují v‰ak
i vydání ve vy‰‰ím nákladu. Typickou vlastností autorské knihy je umûlecká jedineãnost, celková koncepce knihy je v˘sledkem autorského pﬁístupu jednoho tvÛrce. Tím se dostávám také k dÛleÏitému
momentu, jak˘m je vztah obrazu a textu. Hlavní
osobností v autorské knize je malíﬁ nebo grafik,
kter˘ souãasnû b˘vá autorem textu. Do kategorie
autorsk˘ch knih lze zaﬁadit i práce, ve kter˘ch se
li‰í autor literární pﬁedlohy a v˘tvarného pojetí.
Lze akceptovat práce, kdy v˘tvarník s literární

J I¤Í S OPKO – I. W ERNISCH : Jen tak, 1996,
bibliofilie, papír, linoryt, 320:260 mm

pﬁedlohou autorsky pracuje, napﬁ. provede autorsk˘ v˘bûr z textu nebo jeho ãástí a podﬁídí je v˘tvarnému zámûru (napﬁ. LENKA VILHELMOVÁ autorsky pracuje s textem VùRY LINHARTOVÉ nebo
SAMUELA BECKETTA nebo KVùTA PACOVSKÁ provedla v˘bûr my‰lenek LUDWIGA WITTGENSTEINA).
Sdûlení mÛÏe b˘t vyjádﬁené také jen vizuálním
zpÛsobem, bez pouÏití textu. Pﬁesné vymezení pojmu autorská kniha a urãení jejích hranic zÛstává
námûtem k dal‰ím diskusím.
Autorská kniha je stále Ïiv˘ fenomén, kter˘ pﬁitahuje pozornost ﬁady umûlcÛ a teoretikÛ. Stává se
námûtem umûlecké tvorby i odborn˘ch diskusí.
V roce 2012 se v Domû umûní mûsta Brna uskuteãnil pﬁedná‰kov˘ cyklus Kniha jako forma umûní, ve kterém vystoupili umûlci a teoretici, zab˘vající se autorskou knihou, knihou-objektem, akcemi s knihou, instalacemi z knih nebo poetikou
a filozofií knihy obecnû. V roce 2013 probûhly
v Praze v˘stavy Hledání ztraceného místa a ·epot
zdí, prezentující v˘sledky mezinárodního workshopu o autorské knize a objektu, v Národní knihovnû byl uspoﬁádán teoretick˘ workshop o autorské
knize s mezinárodní úãastí, z Bruselu do Prahy
putovala v˘stava s názvem Místo pro imaginaci,
která pﬁedstavila autorské knihy a bibliofilie od
ãesk˘ch autorÛ ze sbírek Památníku národního písemnictví. V˘stava mûla polemick˘ charakter,
tématem byla autorská kniha, její hranice a pﬁesahy,
zámûrem bylo pﬁispût k objasnûní pojmu autorská
kniha. Kolekce autorsk˘ch knih byla prezentována
spoleãnû se souborem bibliofilií, protoÏe porovnání obou ÏánrÛ umoÏnilo vystihnout jejich specifické rysy.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

AUTORSKÁ KNIHA VE SBÍRKÁCH PNP
Památník národního písemnictví jako jedna
z mála institucí v âeské republice vlastní sbírku
autorsk˘ch knih, kterou postupnû doplÀuje a roz‰iﬁuje. Autorská kniha má ve sbírkách PNP specifické místo. Tento fenomén je zastoupen ve tﬁech
sbírkov˘ch oddûleních, nejv˘raznûji v umûleck˘ch
sbírkách, ãásteãnû v knihovnû a v ‰ir‰ích souvislostech také v literárním archivu. Základním kritériem zaﬁazení artefaktÛ do v˘tvarné ãásti sbírky je
kniha pojatá jako umûlecké dílo. Navazuje na sbírku jin˘ch knih podobného typu, napﬁ. bibliofilií
a kniÏních unikátÛ.
V 60. letech 20. století jsme získali sbírku tiskaﬁe a bibliofila JOSEFA PORTMANA, která obsahuje jeho soukromé tisky – kniÏní unikáty a bibliofilie.
Knihy jsou ruãnû sázené a ti‰tûné pomocí kanceláﬁského lisu na ruãním papíﬁe. PORTMAN je vydával v mal˘ch nákladech a nebo v jediném v˘tisku.
Velkou pozornost vûnoval v˘bûru literární pﬁedlohy i v˘zdobû knihy. Velk˘ pﬁínos jeho bibliofilsk˘ch tiskÛ spoãívá v ilustracích, k v˘zdobû tûchto tiskÛ pﬁispûli JAN KONÒPEK, ZDENKA BRAUNEROVÁ, MILADA MARE·OVÁ, FRANTI·EK BÍLEK,
FRANTI·EK KOBLIHA, JOSEF VÁCHAL, ANTONÍN
STRNADEL a dal‰í. PORTMANOVY bibliofilské tisky
a kniÏní unikáty jsou zdobeny originální grafikou
nebo kresbou, která je ãasto zaãlenûna pﬁímo do
textu. V˘znamnou kapitolu pﬁedstavují ve sbírkách
PNP autorské knihy JOSEFA VÁCHALA, které se sem
dostaly vût‰inou jako souãást vût‰ích sbûratelsk˘ch
celkÛ bibliofilÛ a sbûratelÛ, napﬁ. JOSEFA PORTMANA, JARMILA KRECARA, ARNO SÁ≈KY nebo JAROMÍRA KNYTLA. JOSEF VÁCHAL uplatÀoval pﬁi tvorbû
knihy komplexní autorsk˘ pﬁístup, kdy jeden tvÛrce autorsky realizuje v‰echny sloÏky – textovou, typografickou a v˘tvarnou vãetnû vazby. Rozhodující
ãást sv˘ch autorsk˘ch knih vytvoﬁil ve 20. a 30. letech 20. století – tedy v dobû, kdy se termín autorská kniha zdaleka nepouÏíval. Îánr autorské knihy se jako samostatná umûlecká kategorie vymezil
v 60. letech 20. století. Uvedené období je v na‰ich
sbírkách zastoupena jen ãásteãnû, konkrétnû nûkolika pﬁíklady rÛzn˘ch formálních pﬁístupÛ. Je to
napﬁ. autorská kniha JI¤ÍHO BALCARA, která obsahuje soubor grafick˘ch listÛ na téma Labyrinty.
Obraz labyrintu je vyjádﬁen rÛznû, prostﬁednictvím
stylizované poloabstrakce nebo formou lettristické
kompozice z kaligrafick˘ch znakÛ. PouÏité písmo
je neãitelné, spletité a pÛsobí tajemnû. V roce
1968 vznikl kovov˘ objekt KVùTY PACOVSKÉ Kniha 1, kter˘ je koncipovan˘ jako prostorová plastika
ke ãtení. Z plochy stûn trojrozmûrného objektu
vystupují drobné kovové prvky umoÏÀující hru
svûtel a stínÛ. Z roku 1970 pochází surrealistická

kniha La forét sacrilége od TOYEN, která byla vytvoﬁena v PaﬁíÏi. Skládá se ze tﬁí ãástí – obsahuje
bibliofilii, soubor surrealistick˘ch ilustrací a speciální kazetu z polystyrenu s reliéfním zvíﬁecím
motivem, díky níÏ lze celek zaﬁadit do kategorie
kniÏních objektÛ.
Ve sbírkách PNP se nacházejí také díla, která
mají s autorskou knihou ‰ir‰í souvislost, napﬁ. obrazové básnû JI¤ÍHO KOLÁ¤E, konkrétní a vizuální
poezie JOSEFA HIR·ALA a BOHUMILY GRÖGEROVÉ,
lettristické obrazy PAVLA RICHTERA. Velkou pozornost vûnujeme autorsk˘m knihám od souãasn˘ch
autorÛ. Souãasnou autorskou knihu sbíráme od
konce 80. let 20. století, kdy jsme zakoupili dva
velkoformátové kniÏní objekty MILOSLAVA POLCARA. V roce 2002 jsme získali od tohoto autora dal‰í dva kniÏní objekty velkého formátu. Je to dvojdílná a trojdílná strukturální plastika, která se dá
sloÏit v prostorov˘ kniÏní tvar. V dal‰ích letech byla sbírka roz‰íﬁena o kolekci autorsk˘ch knih v˘znamn˘ch ãesk˘ch v˘tvarnic. Patﬁí k nim napﬁ.
KVùTA PACOVSKÁ, která pﬁispûla k rozvoji experimentálního pojetí knihy v mezinárodním mûﬁítku. Její nekonvenãní autorské knihy, jako napﬁ.
Berlinmix, Kousky m˘ch my‰lenek a Otázky prostoru, se vyznaãují typick˘m spojením minimalismu, konstruktivismu s hrav˘mi a fantazijními
prvky. LENKA VILHELMOVÁ kombinuje strukturální grafiku s pﬁírodními materiály a vytváﬁí grafickou koláÏ. Tento pﬁístup uplatnila napﬁ. v knihách
Vnû lebky, Zvuk vody, ÚtrÏky slov a vût. ELI·KA
âABALOVÁ je známá hlavnû nápadit˘m, nekonvenãním a kultivovan˘m pojetím kniÏní vazby. Do
sbírek PNP vûnovala autorskou knihu The Snake
Book, která má hrav˘ a provokativní charakter.
Pﬁedstavuje originální parafrázi biblického motivu,
kombinuje ruãní papír, pravou hadí kÛÏi a digitální tisk. Autorská kniha EVY VLASÁKOVÉ Tak nebo
tak se dá rozloÏit na jednotlivé listy podobnû jako
grafické album. Vypráví ale souvisl˘ osobní pﬁíbûh
prostﬁednictvím obrazu a textu. Na rozdíl od autorãiny volné grafiky má ménû v˘raznou barevnost.
Experimentálnû spojila papír, kov a plast s kresbou
a zachovala pÛvodní barvy pouÏit˘ch materiálÛ.
Za nejv˘znamnûj‰í akvizici z poslední doby lze
povaÏovat kolekci autorsk˘ch knih ocenûn˘ch
v soutûÏi Grafika roku Cenou ãasopisu Grapheion,
kterou jsme dostali darem od obãanského sdruÏení
Inter-Kontakt-Grafik. PÛvodnû byly do soutûÏe zaﬁazeny jak autorské knihy, tak bibliofilie. Od roku
1999 zde existuje samostatná kategorie vûnovaná autorské knize s pouÏitím grafick˘ch prvkÛ. Cenu
v této kategorii získávají vedle uznávan˘ch profesionálÛ (napﬁ. KVùTA PACOVSKÁ, LENKA VILHELMOVÁ,
JAN Mù¤IâKA, MARTIN RAUDENSK¯, LUBO· DRTINA
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K VùTA PACOVSKÁ : Berlinmix, 1993,
autorská kniha, papír, hlubotisk, kov, 188:130:35 mm

PAVLÍNA S UCHÁNKOVÁ : MÀága a Îìorp, 2003,
autorská kniha, papír, linoryt, 305:242:25 mm

aj.) i zaãínající tvÛrci (napﬁ. PAVLÍNA SUCHÁNKOVÁ,
ALÎBùTA DIRINGEROVÁ, MARIE VESELÁ, SYLVIE CURRIN KO¤ÁNKOVÁ aj). V˘hradnû mlad˘m autorÛm –
studentÛm polygrafick˘ch a umûleck˘ch ‰kol – je
urãena Cena Arna SáÀky, kterou udûluje v soutûÏi
Nejkrásnûj‰í ãeské knihy roku Památník národního
písemnictví. Hodnocena je originalita spojená s nekonvenãním a odváÏn˘m pojetím. Uvedená kategorie je zajímavá tím, Ïe se zde podaﬁilo objevit ﬁadu talentovan˘ch autorÛ. V minul˘ch letech tuto cenu
získaly rané práce, pozdûji respektovan˘ch autorÛ,
jak˘mi jsou napﬁ. MICHAL CIHLÁ¤, ALE· NAJBRT,
PETR BABÁK, MARTIN RAUDENSK¯. KaÏdoroãnû je
vydáván katalog NâKR v grafické úpravû grafika
ocenûného v dané kategorii vÏdy v pﬁedcházejícím
roce. Tyto katalogy se vyznaãují v˘razn˘m autorsk˘m
pﬁístupem, autorem grafické koncepce byl napﬁ. PETR BABÁK, ROBERT V. NOVÁK, KLÁRA KVÍZOVÁ, ALE·
NAJBRT, ZUZANA LEDNICKÁ, LUBO· DRTINA, ·TùPÁN MALOVEC, a lze je povaÏovat za specifickou publikaci, která se sv˘m v˘raznû vizuálním charakterem
blíÏí autorské knize.
Autorská kniha tvoﬁí dÛleÏitou souãást akviziãního programu PNP. Souãasná akvizice této ãásti
sbírky probíhá ve dvou liniích – prÛbûÏnû doplÀujeme sbírku autorsk˘ch knih i souãasn˘ch bibliofilí, ke kter˘m poﬁizujeme také originální ilustrace.
Jde zejména o knihy a grafické listy z nakladatelství Aulos. Nakladatel ZDENùK K¤ENEK pojímá
knihu jako originální umûlecké dílo, klade dÛraz
na vyváÏenost v‰ech sloÏek, preferuje autorsk˘ pﬁístup po stránce v˘tvarné, literární i typografické.
Jeho ediãní koncepce je postavena na rovnocenném dialogu mezi v˘tvarníkem a spisovatelem, na
kvalitním grafickém designu a precizním ﬁemeslném zpracování. Zámûrem není vytvoﬁit formální
technicky dokonal˘ artefakt, ale zajímavou knihu,
která bude blízká souãasnému ãlovûku. Oslovuje
v˘tvarné umûlce, jejichÏ doménou není klasická

ilustraãní tvorba. Z této spolupráce vze‰la ﬁada
publikací, které se vyznaãují nev‰edním spojením
obrazu a textu, napﬁ. P. SUKDOLÁK – CH. MORGENSTERN, A. ·IMOTOVÁ – R. M. RILKE, J. SOPKO
– I. WERNISCH, M. RITTSTEIN – I. WERNISCH,
A. ST¤ÍÎEK – I. LANGER, J. RÓNA – F. KAFKA,
L. BERÁNEK – A. E. POE, I. LOMOVÁ – L. KLÍMA.
K neãekanému spojení do‰lo v pﬁípadû ZDE≈KA
S¯KORY, kter˘ moderním zpÛsobem, abstrakní formou v˘tvarnû doprovodil klasická díla ãeské poezie
NERUDOVY Písnû kosmické a MÁCHÒV Máj. Poprvé se díky Aulosu stal kniÏním ilustrátorem IVAN
OUHEL, jehoÏ expresivní dﬁevoﬁezy tvoﬁí obrazov˘
ekvivalent HÖLDERLINOVA díla Duch ãasu. Aulos
vydává pﬁeváÏnû bibliofilie, nûkteré knihy se v‰ak
nacházejí na hranici mezi bibliofilií a autorskou
knihou (napﬁ. Otázky prostoru Kvûty Pacovské)
nebo realizuje ãistû autorské projekty (napﬁ. KVùTA
PACOVSKÁ: taktilní prostorová kniha Scrap, JI¤Í ·ALAMOUN: Nahá obrynû, PETR NIKL: Atlas apod.).
POZNÁMKA
âlánek je upraven˘ pﬁíspûvek z teoretického
workshopu o autorské knize, uspoﬁádaného v Národní knihovnû 15. 5. 2013.
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Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

ˇ historie nemecké
ˇ
Strucná
1)
ˇ
spolecnosti
Exlibris
H E N R Y T AU B E R

V roce 1891 byl v Berlínû zaloÏen nejstar‰í doposud existující exlibristick˘ spolek na svûtû. Jeho v˘voj odráÏí v‰echny politické a sociální fáze nedávné
nûmecké historie. Silné osobnosti sbûratelÛ a sbûratelská vá‰eÀ samotná spoleãnû napomáhaly pﬁeÏít
tzv. hurá vlastenectví doby zakládání (Gründerzeit)
i tûÏká léta inflace po první svûtové válce stejnû jako období nacismu,
v nûmÏ se spolek rozlouãil se sv˘mi Ïidovsk˘mi
ãleny. Vzepﬁel se pováleãné éﬁe plné strádání, jakoÏ i dopadu poãítaãové
revoluce.
Zaãalo to se znovuobjevením heraldiky v dobû císaﬁství. Více neÏ dvû
desetiletí po „slavném
obnovení Nûmecké ﬁí‰e"
(1871), KARL EMICH,
hrabû z Leiningen-Westerburgu konstatoval, Ïe
v Nûmecku je stále Ïivá
„snaha [...] obklopit sebe
H ANSJÖ̈ RG M ETZLER ,
i svÛj dÛm heraldickou
portrét F RIEDRICHA WARNECKE ,
v˘zdobou, [...] smysl pro
mûdirytina, 1990
erby a rodinu – dvû úzce
související vûci – [vzkvétají] dnes stejnû silnû, jako
kdysi za ãasÛ na‰ich germánsk˘ch praotcÛ“.2) To
snad platilo pro ‰lechtu, tehdy „sociálnû vÛdãí
stav“, kter˘ „své genealogické vztahy je‰tû bezprostﬁednû a pﬁímo proÏíval“. Spoleãnû s umûlci s bohat˘mi heraldick˘mi znalostmi, jako byl ADOLF
MATTHIAS HILDEBRANDT, se podaﬁilo vyhlá‰en˘m
erbovním odborníkÛm, mezi nûÏ právû hrabû Leiningen patﬁil, posunout vpﬁed jak „historicko-vûdeckou“, tak i „umûlecko-estetickou stránku“ heraldiky a uãinit z tohoto oboru samostatnou dis-

M. H ILDEBRANDT , exlibris Verein in Berlin, zinkografie, 1892

ciplínu v rámci pomocn˘ch vûd historick˘ch.3)
Jeden z vynikajících nûmeck˘ch heraldikÛ té doby,
tajn˘ úãetní rada FRIEDRICH WARNECKE, kter˘
v roce 1869 zaloÏil v Berlínû dodnes existující
erbovní sdruÏení Herold (a tím také inspiroval
1) Tento text je roz‰íﬁenou verzí stejnojmenného ãlánku in: Wiener
Kunsthefte, roã. 7, 2003, ã. 2, N.F. ã. 26, str. 18 a násl.; mírnû
modifikovaná verze stejnojmenného ãlánku vy‰la také in: Exlibris
– Die Welt im Kleinformat. Klein- und Gebrauchsgrafik aus der
Blütezeit des Exlibris, V˘stavní katalog zámku Moyland, BedburgHau 2009, str. 27–31.
2) K ARL E MICH Graf zu Leiningen-Westerburg: Heraldische Sitten
und Unsitten, in: Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigsten
Bestehens des Vereins für Wappen-, Siegel- und Familienkunde
„Herold“, Berlín 1894, str. 153–171, zde str. 153 a násl.
Karl Emich Graf zu Leiningen-Westerburg (1856–1906), rytmistr, heraldik, pﬁední odborník na exlibris té doby; majitel v té dobû
nejvût‰í sbírky exlibris na evropském kontinentû (cca 38 000
exempláﬁÛ); v letech 1895–1906 de facto vydavatel a ‰éfredaktor
ãasopisu Nûmeckého spolku exlibris.
3) Heinz Hugo: Der Deutsche Herold. Eine Rückschau, in: Der
Schlüssel, sv. 3, Göttingen 1956/58, str. VII–XI, zde str. VIII.
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vznik o rok pozdûji zaloÏené podobnû zamûﬁené
spoleãnosti Adler ve Vídni) se zab˘val jako prominentní obhájce genealogického tábora rovnûÏ exlibris a publikoval v roce 1890 dílo „Nûmecké
kniÏní znaãky od jejich vzniku aÏ do souãasnosti“,
v nûmÏ popsal více neÏ 2500 pﬁedev‰ím heraldick˘ch knihovních znaãek, a tím poskytl konkrétní
dÛvod k úvahám o zaloÏení nûmeckého exlibristického spolku.4)
V nûm se setkaly snahy heraldikÛ a genealogÛ se
snahami bibliofilÛ a sbûratelÛ kuriozit, kteﬁí jiÏ od
poloviny 80. let objevovali kniÏní znaãky. „Kdo
mohl asi tu‰it“, napsal berlínsk˘ antikváﬁ MAX
HARRWITZ v roce 1885, „Ïe v krátké dobû se tato
záliba zvrhne v mánii, která se projeví jako skuteãn˘ lov na exlibris“.5) Kromû v˘razn˘ch bibliofilsk˘ch sklonÛ a kulturnû-historick˘ch zájmÛ zde
mohla hrát roli také sbûratelská vá‰eÀ pﬁíslu‰níkÛ
niÏ‰ích spoleãensk˘ch vrstev zamûﬁená na reklamní
obrázky, roz‰íﬁená pﬁibliÏnû od roku 1865 ve Francii a po roce 1880 i v Nûmecku. Zatím co vlastnictví barevn˘ch obrázkÛ bylo po staletí v˘sadou
bohat‰ích, mohly si je (po zavedení nov˘ch tiskaﬁsk˘ch technik, chromolitografie a barevné autotypie do hromadné prÛmyslové v˘roby) dovolit také
‰iroké lidové vrstvy alespoÀ ve formû lidov˘ch reprodukcí obrazÛ, jako byly pﬁílohy populárních rodinn˘ch ãasopisÛ, listy kalendáﬁÛ, prémiové listy
románov˘ch sérií, zboÏné obrázky, nálepky na peãivo apod. Jako reklamní prostﬁedek se sbûratelsk˘
obrázek, kter˘ nezanedbatelnû pﬁispûl k obrovskému nárÛstu obratu potravináﬁsk˘ch firem (Liebig,
Stollwerck, Sarotti, m˘dlo z liliového mléka znaãky Lohse, Werckmeisterovo rodinné v˘Ïivné kakao
atd.), zpoãátku zamûﬁoval na sbírající dûti, které
kupovaly ãokoládu s obrázky a posílaly své rodiãe
do obchodních domÛ, aby mohly doplnit svá alba.
Sbûratelsk˘ obrázek v‰ak rychle pov˘‰il i na objekt
touhy dospûl˘ch zasaÏen˘ch sbûratelskou vá‰ní.6)
Probouzející se pozornost heraldikÛ a genealogÛ
související s patriotismem císaﬁské ﬁí‰e a rostoucí
zájem bibliofilÛ se setkal s bující vá‰ní sbûratelÛ
obrázkÛ právû v dobû, kdy FRIEDRICH WARNECKE
spoleãnû s kanceláﬁsk˘m radou GUSTAVEM ADALBERTEM SEYLEREM a bankéﬁem MAXEM ABELEM zaloÏili dne 24. kvûtna 1891 Spolek Exlibris Berlín
(Ex-libris Verein zu Berlin), kter˘ spatﬁoval podle
sv˘ch stanov „svÛj nejdÛleÏitûj‰í úkol v pûstování
nauky o kniÏních znaãkách a souvisejících oblastech a také v oÏivení pouÏívání a umûleckého zpracování exlibris v Nûmecku“.7)
Bûhem prvních tﬁí let historie spolku se poãet jeho ãlenÛ ztrojnásobil z 68 na 209. Jedna tﬁetina
z individuálních ãlenÛ byli ‰lechtici, více neÏ 40 %
tvoﬁili heraldici organizovaní v Heroldu a lze ﬁíci,

Ïe vût‰inu ãlenÛ pﬁedstavovala ‰lechta a dobﬁe situovaná burÏoazie. Dûlníci si nemohli dovolit ani
knihy ani exlibris. Na zaãátku udávalo více neÏ
42 % ãlenÛ své bydli‰tû v Berlínû, o tﬁi roky pozdûji jich bylo jen 20 %, souãasnû vzrostl poãet ãlenÛ
Ïijících v zahraniãí z necelé pûtiny na jednu tﬁetinu. Spolkov˘ orgán, „âasopis pro nauku o kniÏních znaãkách, knihovnictví a akademické historii“, v nûmÏ jako duchovní vÛdce pÛsobil aÏ do své
smrti v roce 1906 jiÏ zmínûn˘ hrabû LEININGEN,
byl tudíÏ velmi svázan˘ s tématem erbÛ, v centru
pozornosti stála pﬁedev‰ím pojednání o historick˘ch exlibris s rodov˘mi znaky a podporovali jej
rovnûÏ tzv. noví heraldici, jak˘mi byli ADOLF
M. HILDEBRANDT, EMIL DOEPLER mlad‰í nebo
OTTO HUPP.8)
Teprve poté, co se prosadily ideje je‰tû WARNEKEM protûÏovaného bavorského kreslíﬁe JOSEPHA
SATTLERA, kter˘ publikoval v roce 1895 knihu
„Nûmecké drobné umûní ve dvaaãtyﬁiceti kniÏních
znaãkách“ a v ní prezentoval pﬁeváÏnû neheraldická exlibris, zaãala b˘t heraldika v umûleckém
ztvárnûní exlibris zatlaãována do pozadí. SATTLER,
na poãátku své umûlecké dráhy, je‰tû zcela zavázan˘ svému velkému vzoru ALBRECHTU DÜREROVI
a tudíÏ spoutan˘ svûtem my‰lenek a forem 16. století, ponechal v této své pro dal‰í dûjiny exlibris
sotva docenitelné knize, heraldiku témûﬁ bez pov‰imnutí. „Právû zji‰tûní, Ïe exlibris se mÛÏe od heraldického znaku odpoutat, je to nové“, ﬁíká WARNECKE v pﬁedmluvû, „co toto dílo pﬁineslo a co mu
zajistilo v‰eobecn˘ respekt“ – nejen v Nûmecku,
ale rovnûÏ ve Francii a zejména v Anglii, kde byl
SATTLER oslavován jako nejv˘znamnûj‰í nûmeck˘
umûlec exlibris své doby.9)
Teoretick˘ základ pro zmûnu poskytl v‰estrann˘
umûlec EMIL DOEPLER mlad‰í, kter˘ v roce 1894
ve vedení spolku následoval pﬁedãasnû zesnulého
WARNECKEHO. Je‰tû v roce 1895 vydal v ãasopise
spolku programovou staÈ s názvem „Do jaké míry
jsou opodstatnûná exlibris s my‰lenkovû bohat˘m
obsahem?“ a v ní zdÛrazÀuje, „jak pﬁitaÏlivû se dá
tato oblast zpracovat v rÛzn˘ch smûrech, jako vyjádﬁení ãinnosti vlastníka, jeho charakteru, dokonce
symbolické vyjádﬁení jeho jména a jak na druhé
stranû mÛÏe b˘t exlibris obsahovû pouze samoúãelné... exlibris by mûlo b˘t odrazem osobnosti, vlastnictví, alegoriemi jejích oblíben˘ch témat,“ pí‰e
Doepler.10)
Rázem se stalo v‰echno myslitelné moÏn˘m.
Nucení k erbÛm ustoupilo nej‰ir‰í ‰kále témat: na
exlibris se uplatÀují námûty z ﬁí‰e flóry a fauny,
motivy svûtonázorové, témata náboÏenská, technická a vûdecká, váleãná a vojenská, práce, záliby
a ãlovûk v tisíci variacích, pﬁedev‰ím jako akt.
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H ANS V OLKERT , exlibris K. J. O BRÁTIL , lept, 154:122, 1922.
Typické tzv. sbûratelské exlibris dvacát˘ch let.

Nastupující mohutná vlna secese dokonala osvobození kniÏních znaãek z heraldick˘ch pout a vedla k nov˘m stylov˘m formám.
Na poãátku své umûlecké kariéry jako malíﬁ historick˘ch, Ïánrov˘ch obrazÛ a krajinomaleb, pﬁiãítan˘ch je‰tû k historismu, se EMIL DOEPLER mlad‰í sám ãasem pﬁiblíÏil umírnûn˘m moderním pozicím, které nakonec zastupoval jako mnohostrann˘
umûleck˘ ﬁemeslník. Byl dvorním designérem
pruského dvora a císaﬁské rodiny a mûl na starosti
vzhled v‰ech dvorních tiskovin (i exlibris), ale také
návrhy vyznamenání nebo koruny VILÉMA II.
Jaksi navíc zastával funkci umûleckého poradce firmy Stollwerck a de facto ﬁídil ve‰keré reklamní aktivity tohoto v˘znamného potravináﬁského podniku. V neposlední ﬁadû se projevil jako v˘znamn˘
pedagog ve vzdûlávacím ústavu berlínského UmûleckoprÛmyslového muzea, k jeho ÏákÛm patﬁili
mimo jiné GEORGE BELWE, FRITZ HELLMUT
EHMCKE a FRIEDRICH WILHELM KLEUKENS, kteﬁí
pozdûji zaloÏili STEGLITZER WERKSTATT, jednu
z nejv˘znamnûj‰ích reklamních agentur pro v˘voj
uÏité grafiky v Nûmecku. DOEPLER sjednotil ve své
osobû obrovskou umûleckou, estetickou a teoretickou ‰kálu od historismu aÏ po secesi a to byly ty

nejlep‰í pﬁedpoklady pro funkci pﬁedsedy exlibristického spolku na prahu 20. století.11)
Zcela nové orientace spolku dosáhl potom berlínsk˘ pﬁedseda Senátu WALTER VON ZUR WESTEN, kter˘ ﬁídil osudy spolku dlouh˘ch jedenatﬁicet let od roku 1907 aÏ do roku 1938 (s v˘jimkou
sedmiletého mezidobí v desát˘ch letech 20. století, kdy byl pﬁedsedou stavební rada berlínského
magistrátu JULIUS NATHANSOHN). VON ZUR WESTEN posunul zájem spolku smûrem ke kniÏnímu
umûní a uÏité grafice (plakáty, vizitky, prospekty,
pozvánky, jídelní lístky, atd.), modernizoval pﬁejmenovan˘ spolkov˘ ãasopis, stal se jeho nov˘m
vÛdãím duchem a zamûﬁil jej více profesionálnû
a odbornû.12) Prostﬁednictvím publikací, v˘stav
a veﬁejn˘ch pﬁedná‰ek, ãetn˘ch soutûÏí a speciálních sbûratelsk˘ch sluÏeb byla nadále podporována
exlibris, ale byl kladen dÛraz i na uÏitou grafiku
obecnû (ostatnû pojem „Gebrauchsgrafik – uÏitá
grafika“, vynalezl sám von ZUR WESTEN).
Do éry Nathansohn/Zur Westen spadá první
svûtová válka jako zásadní vnûj‰í událost. I kdyÏ
v roce 1917 bylo dosaÏeno s cca 700 ãleny nejvy‰‰ího doloÏitelného poãtu ãlenÛ a tento poãet na
poãátku 20. let mohl b˘t údajnû je‰tû o stovku nebo dokonce o dvû vy‰‰í, stala se válka a její následky bezprostﬁední pﬁíãinou brzy zapoãatého dlouhodobého úpadku spolku. Mnozí ãlenové, kteﬁí
4) F RIEDRICH WARNECKE (1837–1894), tajn˘ úãetní rada, v˘znamn˘ heraldik; spoluzakladatel nûkolika heraldick˘ch spolkÛ;
autor ãetn˘ch knih na téma heraldiky; sbûratel brnûní, zbraní,
‰perkÛ, skla, peãetidel, rodn˘ch knih, erbovních listÛ a grafik; zakladatel a pﬁedseda Nûmeckého spolku exlibris 1891–1894.
5) M AX H ARRWITZ : Ex-Libris, in: Centralblatt für Bibliothekwesen, roã. 2, 1885, str. 324–327, zde str. 324.
6) Srov. W OLFGANG B RÜCKNER : Elfenreigen – Hochzeitstraum.
Die Ölfabrikation 1880–1940, Köln 1940; Detlef Lorenz:
G USTAV A DOLF C LOSS . Leben und Werk des Malers, Illustrators und Reklamekünstlers, mit einem Exkurs über das ReklameSammelbilderwesen, München 1988, str. 91–111 (Beiträge zur
Kunstwissenschaft, sv. 22); tent˘Ï: Reklamekunst um 1900.
Künstlerlexikon für Sammelbilder, Berlín 2000, str. 9–54.
7) K tûmto a následujícím údajÛm srov. H ENRY TAUBER : Der
Deutsche Exlibris-Verein 1891 bis 1943, Deggendorf 1995,
(Jahrbuch der Deutschen Exlibris-Gesellschaft 1995).
8) E MIL D OEPLER mlad‰í (1855–1922), malíﬁ, kreslíﬁ, umûleck˘
ﬁemeslník, od 1882 uãitel, 1889–1920 profesor na Kunstgewerbemuseum v Berlínû, tam ‰kolitel velkého poãtu pozdûji velmi
znám˘ch uÏitn˘ch grafikÛ a umûlcÛ v oblasti exlibris; pﬁedseda
Nûmeckého spolku exlibris 1894–1906.
9) J OSEPH S ATTLER : Deutsche Kleinkunst in zwei und vierzig
Bücherzeichen, pﬁedmluva Friedrich Warnecke, Berlín 1895,
str. 7 a násl.
10)E MIL D OEPLER mlad‰í: Inwieweit haben gedanklich inhaltreiche Ex-libris Berechtigung?, v: Zeitschrift für Bücherzeichen –
Bibliothekenkunde und Gelehrtengeschichte, roã. 5, 1895, str.
82–85.
11)Srov. L ORENZ : Reklamekunst um 1900, str. 82–84.
12)WALTER VON Z UR W ESTEN (1871–1948), tajn˘ vládní rada,
prezident senátu na ¤í‰ském poji‰Èovacím úﬁadû v Berlínû; velk˘
sbûratel plakátÛ (jeden z prvních v Nûmecku) a uÏitné grafiky
v‰eho druhu; rozsáhlá publicistická ãinnost na téma uÏitná grafika (charakteristika pojmu pochází od nûj samotného); pﬁedseda
Nûmeckého spolku exlibris 1906–1912 a 1919–1938.

60

2O13

Sborník pro exlibris a drobnou grafiku

jako mnoho NûmcÛ válku nad‰enû vítali a dobrovolnû odcházeli na frontu, se z ní nevrátili. Spojení do (nepﬁátelského) zahraniãí bylo omezeno
a dﬁíve v˘raznû internacionální charakter ãlenské
základny se zásadnû zmûnil. Horentnû vzrostly náklady na tisk a papír, papír byl na pﬁídûl, po‰tovní
sazby eskalovaly. PenûÏní hodnota propastnû upadla, do‰lo k hyperinflaci a hospodáﬁské krizi. V dÛsledku toho pﬁíslu‰níci dÛstojnického stavu, vy‰‰í
úﬁednictvo a star˘ stﬁední stav – tedy nosní ãlenové spolku – houfnû pﬁi‰li o majetek i váÏnost. Vedení spolku nezbylo nic jiného neÏ uplatnit drastické úspory a silnû omezit ãinnost. Tento ﬁetûzec
událostí a opatﬁení nakonec vedl k tomu, Ïe se rozvoj spolku po celá
dvacátá léta prakticky
zastavil. V umûleckém ohledu se podaﬁilo, samozﬁejmû teprve
del‰í dobu po odeznûní secese, je‰tû jednou
zazáﬁit tzv. pﬁepychov˘mi, luxusními nebo
sbûratelsk˘mi exlibris.
Ta byla zhotovena témûﬁ v˘hradnû originálními grafick˘mi
technikami, hlubotiskem, ãasto s rozmûrn˘mi remaky, oblíbené byly listy velk˘ch
formátÛ s námûtem
aktÛ.
Nejvût‰í
propad
Podûkování za dar. K ARL M ICHEL ,
dﬁevoryt, 1922
v historii spolku znamenaly roky 1938 aÏ
1943, kdyÏ se nové vedení spolku v ãele s uÏitn˘m
grafikem PAULEM WINKLER-LEERSEM nechalo nadmíru ochotnû manipulovat a radikálnû se distancovalo od Ïidovsk˘ch ãlenÛ a v˘znamn˘ch sbûratelÛ, ãasto pÛsobících na ochranu spolku. Niãiv˘ dopad byl velik˘ – mnozí emigrovali, napﬁ. antikváﬁi
PAUL GRAUPE a MARTIN BRESLAUER nebo obchodník s umûním ALFRED FLECHTHEIM, jiní pﬁi‰li o Ïivot, jako JULIUS NATHANSOHN, kter˘ byl jako
82let˘ zavraÏdûn v Terezínû, ãi grafik MICHEL FINGESTEN, kter˘ na samém konci války zemﬁel v jiÏní
Itálii v dÛsledku t˘rání ze strany stoupencÛ národnû-socialistického systému. ¤ada prominentních
ãinitelÛ spolku nesla tûÏké bﬁemeno viny za svou
ãinnost a postoje v éﬁe nacismu – napﬁíklad populární rytec HANNS BASTANIER, kter˘ jako pﬁedseda
RVbK-Gaus (¤í‰ské sdruÏení v˘tvarn˘ch umûlcÛ)
v Berlínû pov˘‰il na jednoho z nejdÛleÏitûj‰ích
aktérÛ zglajch‰altování umûlcÛ celé nûmecké ¤í‰e;

pilot a pﬁední propagandistick˘ filmaﬁ, producent
a scénárista KARL RITTER; anebo malíﬁ WALTER
STEINECKE, kter˘ byl jako Sturmbannführer SA
poslancem ¤í‰ského snûmu za NSDAP. Pouze nûkolik málo ãlenÛ se angaÏovalo jako odbojáﬁi – tﬁeba pováleãn˘ pokladník FRIEDRICH BEUL, uãitel
a novináﬁ PAUL HEINICKE a slavn˘ sbûratel a tiskaﬁ
exlibris HEINRICH GRAF. Tûch nûkolik málo uveden˘ch Ïidovsk˘ch jmen, k nimÏ je tﬁeba pﬁidat
kromû jin˘ch EMILA ORLIKA, EPHRAIMA MOSES
LILIENA a GEORGA JILOVSKÉHO, dokumentuje velkou úãast prominentních umûlcÛ, sbûratelÛ a kulturních tvÛrcÛ, které se spolku exlibris podaﬁilo
k sobû vázat v éﬁe VON ZUR WESTENA. Mezi jeho
ãestné ãleny patﬁili kromû ORLIKA a BASTANIERA
i JOSEPH SATTLER, BRUNO HÉROUX, ALFRED COSSMANN a v neposlední ﬁadû MAX KLINGER. âil˘m
ãleny spolku byli navíc také v˘znamní nûmeãtí
umûlci – napﬁ. MATHILDE ADE, SEPP FRANK, WILLI GEIGER a H.R.C. HIRZEL, dále cizinci, jako byl
Ameriãan EDWIN D. FRENCH a Angliãan CHARLES
WILLIAM SHERBORN nebo ·panûlé ALEJANDRO DE
RIQUER a JOSÉ TRIADO MAYOL. âleny byli i v˘znamní antikváﬁi a knihkupci jako CARL LANGENSCHEIDT a MAX PERL v Berlínû nebo HANS HARRASSOWITZ a KARL HIERSEMANN v Lipsku a obchodníci s umûleck˘mi pﬁedmûty jako BerlíÀan
FRITZ GURLITT, protagonista francouzské moderny JULIUS MEIER-GRAEFE, vlastník písmolijny
KARL KLINGSPOR, v˘znamn˘ fotograf HUGO
ERFURTH nebo malíﬁ HERMANN KÄTELHÖN.
V˘ãet tûchto proslul˘ch, dílem progresivních
kulturních sil, by v‰ak nemûl zakr˘vat skuteãnost,
Ïe exlibristick˘ spolek byl v‰ím jin˘m neÏ pﬁedvojem avantgardy. Právû naopak, mnohé moderní
smûry umûleckého rozvoje, jako expresionismus
a kubismus, byly prostû ignorovány ãi odmítány –
proti diletantskému „drobnopisnému“ exlibris nemûla napﬁ. vynikající kubistická kniÏní znaãka pozdûji svûtoznámého umûlce Bauhausu JOSEFA ALBERSE Ïádnou ‰anci. Zcela ve smyslu konzervativních tvÛrcÛ a konzumentÛ umûní byly umûlecké
smûry odklánûjící se od prostého zobrazení pﬁírody
hanlivû oznaãovány jako „kulturní bol‰evismus“ –
dokonce samotn˘m WALTEREM VON ZUR WESTENEM. Proto lze nalézt na tisících listÛ zadan˘ch,
zpracovan˘ch ãi vymûnûn˘ch ãleny spolku mezi
poãátkem století a polovinou války – aÏ na v˘jimky – opakující se víceménû dekorativní akty, krajiny, ãtoucí matky, interiéry knihoven atd. Pﬁevládá
velké mnoÏství podbíziv˘ch, tradicionistick˘ch ale
rozhodnû ne experimentálních prací. Ani po novém zaloÏení spolku pod jménem „Deutsche Exlibris-Gesellschaft“ v roce 1949 se na tom témûﬁ
nic nezmûnilo.13) Z nejrÛznûj‰ích tendencí ab-
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straktního umûní nepﬁijalo exlibris Ïádné podnûty.
V pováleãné dobû znaãného materiálního strádání
a v ran˘ch padesát˘ch letech se ukázalo jako velmi
namáhavé získat vÛbec zájemce o exlibris, nemluvû
o rekrutování ãlenÛ spolku. Pﬁece jen se v‰ak skupinû vlivn˘ch pﬁedváleãn˘ch funkcionáﬁÛ kolem
wiesbadenského chemika WILLY TROPPA podaﬁilo
znovu oÏivit spolkov˘ Ïivot, etablovat v˘mûnná
setkání a v˘roãní spolková zasedání konaná stﬁídavû na rÛzn˘ch místech zemû, zaãít vydávat nov˘ almanach, i kdyÏ za neustálého boje o pﬁeÏití. Teprve v 60. a 70. letech byly nejisté doby pﬁekonány
– materiálnû díky podpoﬁe hamburského lékaﬁe
GERHARDA KREYENBERGA a ideovû díky pﬁíspûvkÛm bavorského literárního historika a kunsthistorika NORBERTA H. OTTA.
Mimoﬁádné v˘zvy zvládl spolek svojí aktivní rolí pﬁi zaloÏení F.I.S.A.E. (Fédération Internationale
des Sociétés d’Amateurs d’Ex-Libris), které nakonec vedlo ke globalizaci exlibristického hnutí,
a rovnûÏ pﬁi zmûnû koncepce ãinnosti spolku pﬁechodem od uÏitné grafiky ke grafice obecnû, o coÏ
se zaslouÏil zejména knihkupec a nakladatel (pozn.
red.: v letech 1977–1986 pﬁedseda DEG) PAUL
G. BECKER. Deutsche Exlibris Gesellschaft se mimo jiné také cítila odpovûdná za udrÏování kontaktÛ se sbûrateli a umûlci z tzv. v˘chodního bloku
a po pádu reÏimu v roce 1989 se intenzivnû snaÏila o integraci star˘ch a nov˘ch ãlenÛ z b˘valé NDR.
Ke stému v˘roãí existence organizovaného sbûratelství exlibris vznikla první a dosud jediná studie
(publikovaná 1992), která odráÏí nûkteré sociální
aspekty stavu spoleãnosti. V ní se mimo jiné potvrdila dlouho skr˘vaná obava, Ïe se stáﬁím spoleãnosti vzrostlo i stáﬁí jejích individuálních ãlenÛ:
prÛmûrn˘ vûk dotazovan˘ch byl 57,6 let; témûﬁ
90 % bylo star‰ích ãtyﬁiceti let, více neÏ 40 % bylo
star‰ích ‰edesáti let a témûﬁ 25 % bylo sedmdesátilet˘ch a star‰ích. Témûﬁ 85 % ãlenÛ udávalo svoji
národnost jako nûmeckou. PﬁibliÏnû 80 % ãlenÛ
byli muÏi a jen asi 20 % Ïeny. Mezi profesemi vedli lékaﬁi pﬁed pedagogy a umûlci s 13 % aÏ 16 %
ãlenÛ. Pﬁedev‰ím od 50. let silnû poklesl poãet
umûlcÛ, kter˘ch bylo mezi 50 % a 60 %. Na vrcholu oblíbenosti mezi ãleny byli nûmeãtí dﬁevorytci HERBERT OTT a HERMANN HUFFERT a rytec
OSWIN VOLKAMER. Podle posledního seznamu ãlenÛ, zveﬁejnûného v roce 2010, má spoleãnost 378
jednotliv˘ch ãlenÛ (z toho 64 umûlcÛ) a 30 knihoven z celkem 21 zemí. Mnoho hovoﬁí pro to, Ïe
podstatné v˘sledky studie z roku 1992 platí i po
13)Srov. k následujícímu: H ENRY TAUBER : Die Deutsche ExlibrisGesellschaft 1949 bis 1999, Deggendorf 1999, (Jahrbuch der
Deutschen Exlibris-Gesellschaft 1999).

dvaceti letech: napﬁíklad relativnû vysok˘ prÛmûrn˘ vûk a orientace vkusu zamûﬁená na tradici pﬁedmûtného umûní pﬁesto, Ïe nejpozdûji od 90. let
roste u sbûratelÛ obliba nároãn˘ch hlubotiskÛ
s ãasto surrealistick˘mi zpÛsoby zobrazení. JiÏ více
neÏ 100 let se vyskytuje názor, Ïe exlibris odtrÏené
od svého pÛvodního úãelu uÏití (tedy oznaãení
vlastnictví knihy) je anachronismus a tudíÏ zab˘vat
se jím pr˘ mÛÏe b˘t v lep‰ím pﬁípadû pouze historicky zajímavé. Tato skuteãnost ale pﬁece neodrazuje Ïádného milovníka ãi sbûratele od star˘ch ãi
nov˘ch dûl. JiÏ koncem 19. století byla vytváﬁena
exlibris pouze a jenom za úãelem sbûratelství a v˘mûny. Lze ﬁíci, Ïe tím se uzavírá kruh – nedávno
je‰tû netu‰ené moÏnosti poãítaãového zpracování
vedly k renesanci genealogie, ne v‰ak nutnû k novému boomu heraldiky. Oproti tomu existují stále
je‰tû sbûratelé a milovníci, kteﬁí právû v éﬁe digitalizace hledají stále více autentiãnost a nacházejí ji
v mal˘ch grafick˘ch listech s nápisem exlibris.
Pﬁi vytváﬁení vlastní „Albertiny“ kaÏdého ze
sv˘ch ãlenÛ se Nûmecká spoleãnost exlibris jiÏ více
neÏ 120 let prokazuje jako velmi uÏiteãná instituce, podporující udrÏování celosvûtov˘ch v˘mûnn˘ch kontaktÛ a pûstování mecená‰ství v malém.
Tím se zvy‰ují ‰ance, zejména mlad˘ch, je‰tû neznám˘ch umûlcÛ. Nic nebrání tomu, aby Nûmecká spoleãnost exlibris nedostála i tomuto úkolu.
Pﬁeklad DANA FELSBERGOVÁ, agentura HELP

POZNÁMKA REDAKTORA
Historie organizovaného sbûratelství exlibris
v Nûmecku je zpracována ve dvou rozsáhl˘ch a velmi podrobn˘ch publikacích autora tohoto ãlánku
zmínûn˘ch v poznámkách 7) a 13), které zahrnují i obsáhlou bibligrafii.
HENRY TAUBER: Der Deutsche Exlibris-Verein
1891 bis 1943, Deggendorf 1995, (Jahrbuch der
Deutschen Exlibris-Gesellschaft 1995). A 4, 510
str. ISSN 0075-2630, disertaãní práce ãlena DEG
dr. Taubera, kterou spoleãnost pﬁevzala jako svoji
roãenku pro rok 1995
HENRY TAUBER: Die Deutsche Exlibris-Gesellschaft 1949 bis 1999, Deggendorf 1999, (Jahrbuch
der Deutschen Exlibris-Gesellschaft 1999). A 4,
334 str., ISBN 3-925-26-4. Publikace je pokraãováním práce pﬁedchozí a DEG ji vydala opût jako
roãenku k 50. v˘roãí svého znovuzaloÏení.
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Mozn˘
dialog
ˇ

ˇ
sberatele
exlibris
ˇ
s jeho manzelkou

L ADISLAV D VO¤ÁK

ZDENĚK ŘEHÁK

Žena: To je hodin, co trávíš svým koukáním na
ty potištěné papírky, kterým říkáš exlibris. Představ si, kdyby ses stejnou dobu zabýval nějakou
užitečnou činností, třeba pracoval a vydělával
peníze, co všechno už jsme mohli mít a kde všude
už jsme mohli být.

SBùRATEL: MoÏná ano, moÏná ne, já nejsem aÏ
tolik pracovit˘, ale pﬁedstav si také, co kdybych
provádûl nûjakou jinou neuÏiteãnou ãinnost, a k neuÏiteãn˘m ãinnostem já mám sklony – a mohl
bych provádût i nûjakou lumpárnu. Takhle ví‰, kde
mne najde‰ a také ví‰, Ïe kdo si hraje, nezlobí. KaÏd˘ dospûl˘ chlap by mûl mít nûjakého koníãka.
Lépe mít nějakého koníčka než honit zajíčka. Koníček
je mužský pud po odbornosti, projevující se v oblasti
hry. Neboť koníček zůstává koníčkem, pokud je hrou
a soukromým potěšením, jež člověk nenechává pro sebe.
Žena: Ale je to hra, a hra je činnost určená jenom
k utrácení času.

SBùRATEL: To vÛbec není pravda, je pﬁece známo
a dokázáno, Ïe sběratelství povznáší ducha. Je to
vznešená cesta do jiných světů, slavný čin, který přináší obdiv, pocty ale i závist. Z toho plyne, Ïe to

vÛbec to není ãinnost na zabití ãasu. Sběratelství,
jestliže nemá za podklad ziskuchtivost nebo spekulaci, je téměř vědou.
Ž.: Ty si umíš odůvodnit téměř všecko a ještě se
při tom spokojeně tváříš!

S.: Sběratelé jsou šťastní lidé. A navíc – kdyÏ jsou
to lidé, kteﬁí se zajímají o umûní a zkou‰ejí umûní
sbírat, pak jsou jím kladnû ovlivnûni. To jsou pak
opravdoví sbûratelé!
Ž.: Umění, umění – to je pěkné slovo, ale kdo ví,
co se za ním skrývá? Copak to je vlastně – to tvoje umění?

S.: Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává
sám sobě. Umění je stav duše. Umění není chlebem,
ale vínem života. Umělecké dílo je zastavený čas.
Ž.: Spousta krásných slov, ale spousta jiných, a to
úspěšných a chytrých lidí se bez umění zcela dobře obejde. Tak proč ne také ty?

S.: Umění není věc, je to cesta. A já chci znát cestu, po které se ubírám já a spoleãnost ve které Ïiji.
Umění je už dávno osvědčená cesta k nalezení pravdy.
Neumím a nechci ãíst uãené traktáty filozofÛ plné
zbyteãn˘ch slov, ale pﬁesto chci vûdût, nebo alespoÀ
cítit, proã jsme tady na svûtû, a jak máme plnit své
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poslání, máme-li jaké. A to nám ãasto naznaãují
dobﬁí básníci a dobr˘mi básníky jsou i v˘tvarní
umûlci. Básníci jsou dějepisci budoucího dění a Obraz
je namalovaná báseň.
Ž.: Jakpak se pozná, jestli ten autor dělá dobrý
obraz nebo onen básník píše dobrou báseň? Vždyť
o tom vedou nekonečné spory lidé velmi vzdělaní
a ještě se často mýlí a ještě častěji se na věci nedohodnou. A snad jenom čas ukáže, kdo z nich měl
pravdu. A chceš mi tvrdit, že ty, nepoučen studiem
a nepromován žádnou vysokou školou to poznáš?

S.: Nemám na to Ïádn˘ zaruãen˘ recept. Ale zdá
se mi, Ïe umûní je pro mne dÛleÏité a nyní uÏ nepostradatelné. Umění je hra, která navíc přispívá k pochopení světa. A my lidé pﬁece cel˘ Ïivot hrajeme jakési hry. A moÏná, Ïe ty hry mi pomohou pochopit
svût kolem mne a moÏná i smysl na‰eho Ïivota.
Ž.: No a jsme tam, kde jsme byli – tvoje hraní
a přemýšlení o nesmrtelnosti chrousta.

S.: Zajímají mne my‰lenky jin˘ch lidí – jejich
ãasto neoãekávan˘ pohled na vûci, o kter˘ch jsem
si myslel, Ïe v nich mám jasno. A v umûní jsem
objevil, Ïe je moÏn˘ i zcela jin˘ pohled na vûci kolem nás. Namísto abych studoval tlusté knihy filozofÛ se uãím dívat pohledem autorÛ v˘tvarn˘ch
dûl, tûchto básníkÛ tvarÛ a barev jejich chápání bûhu svûta. Básník je verbíř. Jde vpřed a tluče na buben. Básníci jsou dějepisci budoucího dění. Básník je
lhář, který mluví vždycky pravdu. Básníci a malíři
měli vždy stejné právo odvážit se čehokoliv.
Ž.: Proč hledáš odpovědi na základní otázky bytí
v umění a ne tam, kde ti je nabízejí hotové, přímo nachystané na talíři, třeba v církvi či nějaké
ideologii?

S.: Nemám uÏ ve sv˘ch letech pochopení na
my‰lenkové polotovary, které se mi nûkdo snaÏí nacpat do hlavy. Problém je, že nejsme schopni bezpečného vědění stejně jako čiré nevědomosti.
Ž.: Neprotiřečíš si náhodou? Chceš poznávat svět
skrze obrázky, barvy nebo skrze umně řazená slova? K čemu ti to je?

S.: Šťasten ten, komu se dostalo poznání příčiny věcí.
SnaÏím se hledût na svût oãima básníkÛ a malíﬁÛ.
Malířství je poezie, která se vidí, ale necítí. Poezie je
malířství, které se cítí, ale nevidí. Svûta bûh kolem
nás je sloÏit˘ na pochopení a je‰tû se nám zdá, Ïe
kaÏdá na‰e osobní zku‰enost nám jeho mechanismus více zastírá. Rádi bychom nûkdy zastavili ãas.
VÏdyÈ umělecké dílo je zastavený čas.
Ž.: Nevšimla jsem si dosud, že ses stal filozofem

s vousem a s bystrým nosem!

S.: KvÛli tomu, Ïe mám rád v˘tvarné umûní?
Umění máme, abychom nezemřeli na pravdu!
Ž.: Když to tak miluješ, proč ses do tvorby nedal
ty sám?

S.: Obdivuji píseň v ústech druhého, ale nemohu ji
sám zazpívat. Není mi to dáno. Tak si umûní alespoÀ dopﬁávám sbûratelstvím.
Ž.: Když už bych uvěřila všem těm vznešeným řečem o filozofii a umění, ty opravdu v těch malých
grafikách a exlibrisech vidíš velké umění?

S.: Není velké a malé umûní. A vidím tam nejenom umûní, ale také
i nadhled a také obãas
humor a ten mne cel˘
Ïivot pﬁitahuje. Exlibris
je laskavá pochoutka
slazená humorem a okořeněná moudrostí a pro
malíře je maturitou co
dovede. Humor je pro
mne airbag, který mne
chrání před nárazem reality.
Ž.: Tak airbag, no
snad, ale ten stačí jeC YRIL B OUDA
den. A kolik tisíc exlibris máš ty? Nemáš
už toho nasbíráno dost? Kdy už s tím skončíš? Podívej se do občanky, kolik je ti let a řekni mi, kdo
ve tvé sbírce bude pokračovat po tvém odchodu?

S.: Sbírka nikdy nemÛÏe b˘t kompletní, kaÏd˘
sbûratel vÏdy najde dÛvod, proã je tﬁeba ji roz‰íﬁit
o dal‰í poloÏky. A aÏ odejdu, tak sbírka – pečeť sběratelovy duše, začne žít vlastním životem, který může být nezadržitelně katastrofální... Aby mohly vznikat nové sbírky, jiné musí zanikat... Ale moje sbûratelské jméno, nebo jeho iniciály uÏ zÛstane
zachyceno na stovkách pûkn˘ch exlibris.
Autor/sbûratel si ve smy‰leném dialogu vypomohl citáty JOSEFA SEKYRY, KARLA âAPKA, MARKA
TWAINA, ALEXANDRA VON HUMBOLDTA, JOHANNA
WOLFGANGA GOETHA, KARLA MARXE, MARCA
CHAGALLA, O. F. BABLERA, JEANA PAULA, EBERTA
HUBBARDA, FRANTI·KA MUZIKY, PIERA BONNARDA, LVA NIKOLAJEVIâE TOLSTÉHO, VùRY CHYTILOVÉ, STANISLAVA KOMENDY, WALTA WHITMANA, JEANA COCTEAUA, HORATIA, LEONARDA DA VINCI,
VERGILIA, BLAISE PASCALA, FRIEDRICHA NIETZEHO, MIROSLAVA HORNÍâKA, ZDENKA SEYDLA, JI¤ÍHO SLÍVY, PAVLA ·IMONA a jednoho neznámého.
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Budova Vy‰‰í odborné ‰koly a stﬁední umûlecké ‰koly Václava Hollara (Hollarovo nám. Praha 3) dnes
a její vzhled ve dvacát˘ch letech.

LU C I E H O L Á

Přítelkyně malířka mi jednoho večera
vyprávěla, že byla vždycky ve škole
nešťastná a teprve když přišla na Hollarku,
zažila hned první den osvobozující pocit:
Tady jsem mezi svými, tady jsem doma.

Její záÏitek je uÏ skoro pÛl století star˘, ale i z rychlého rozhovoru s dne‰ními studenty vypl˘vá, Ïe jak˘si podobn˘ záÏitek potkal také nûkteré z nich.
Jak˘ je to tedy duch, kter˘ vane umûleckou ‰kolou,
jak se mûní a kde se vzal?

SloÏitá historie ‰koly má dva dÛleÏité milníky –
zaloÏení Státní odborné ‰koly grafické v roce 1920
a rozdûlení této ‰koly v roce 1949 na dvû. Z první z nich se stala dne‰ní Vy‰‰í odborná ‰kola grafická, druhou byla Stﬁední prÛmyslová ‰kola grafická Praha a z té po dal‰ích peripetiích vznikla tzv.
Hollarka. O zaloÏení pÛvodní Státní odborné ‰koly grafické v roce 1920 rozhodlo sice ministerstvo
‰kolství novû vzniklého samostatného âeskoslovenska, ale zásluhu mûlo i Technologické muzeum,
které poskytlo v˘uce své prostory v Opletalovû ulici. ·kola mûla tﬁi oddûlení: fotografické, knihaﬁské
a oddûlení reprodukãní techniky. Studium bylo
dvouleté.
Ve dvacát˘ch letech uãil figurální kreslení malíﬁ
RUDOLF KREMLIâKA, vynikající portrétista a modernista, kter˘ po zku‰enostech v PaﬁíÏi vytvoﬁil
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osobitou stylizaci pod vlivem vitalismu a fauvismu.
Druh˘m uãitelem „figury“ byl témûﬁ po dvacet let
grafik a ilustrátor JAN KONÒPEK, znám˘ pﬁedev‰ím
potemnûl˘m symbolistick˘m vizionáﬁstvím a secesní estetikou, kter˘ se po kubistické exkurzi pﬁiblíÏil k orfismu.
Podstatná a ‰Èastná zmûna pﬁi‰la po krátké krizi
v roce 1932, kdy byl vedením povûﬁen LADISLAV
SUTNAR, osobnost svûtového uÏitého umûní a grafického designu, umûleckého ‰kolství a pop artu.
Ten pozdûji, v roce 1939 dostal pracovní pﬁíleÏitost ve Spojen˘ch státech a uplatnil se v tvorbû firemního vizuálního stylu pro firmy Sweet’s, Addox, Knol a pﬁedná‰el na Pratt Institute v New
Yorku. Za jeho pÛsobení se ‰kola rozrostla, modernizovala, mûla jasnou koncepci, skvûl˘ uãitelsk˘
sbor a získala mezinárodní prestiÏ. Novû zﬁízen˘
kurz reklamní fotografie vedl avantgardní fotograf
JAROMÍR FUNKE, asistentem byl JOSEF EHM, jehoÏ
fotografie vycházely z poetiky nové vûcnosti. Ve
‰kole se vydávaly tiskové soubory a v˘pravné publikace, vyrábûly se i cenûné soukromé tisky. ·kola
se úãastnila ﬁady mezinárodních v˘stav, napﬁíklad
milánského Trienále v roce 1936, mezinárodní v˘stavy umûní a techniky v PaﬁíÏi roku 1937, v˘stav
v Barcelonû, Îenevû, Stockholmu a v Amsterodamu. V roce 1938 organizoval LADISLAV SUTNAR
expozici pro Svûtov˘ veletrh v New Yorku a zﬁídil
ve ‰kole kanceláﬁ pro pﬁípravu ãeskoslovenského
pavilonu.
Druhá svûtová válka znamenala pro ‰kolu tûÏké
období. V roce 1944 byla uzavﬁena, studenti byli
nasazeni na práci pro ¤í‰i a spolupracovali s Fotomûﬁiãsk˘m ústavem pro dokumentaci památek. Po
válce se znovu otevﬁela Státní ‰kola grafická a v nové situaci se hledaly nové cesty vzdûlávání, bylo zﬁízeno Kuratorium pro vybudování odborné ‰koly
grafické, v nûmÏ pracovali zástupce ministerstva
‰kolství spolu se zástupci grafického prÛmyslu, Národní knihovny, UmûleckoprÛmyslového muzea
a dal‰ích institucí. V˘sledkem bylo v roce 1949
rozdûlení ‰koly na PrÛmyslovou ‰kolu grafickou,
která dostala budovu v dne‰ní Hellichovû ulici
a Vy‰‰í ‰kolu umûleckého prÛmyslu, která zÛstala
v prostorách ‰koly v KﬁiÏovnické ulici ã. 7.
Nová koncepce stﬁedo‰kolského vyuãování a poÏadavky vysok˘ch umûleck˘ch ‰kol vedly k návratu ke specifiãnosti umûleckoprÛmyslov˘ch ‰kol,
které mûly mít odbornû v˘chovn˘ charakter, samostatn˘ch ‰kol pro pﬁípravu v˘tvarnû nadan˘ch ÏákÛ
z celé republiky. Dne 1. záﬁí 1954 proto pﬁevzalo
ministerstvo kultury po dohodû s ministerstvem
‰kolství ãást Vy‰‰í umûleckoprÛmslové ‰koly v KﬁiÏovnické ulici a byla zaloÏena nová ãtyﬁletá stﬁední
‰kola s maturitou pod názvem V˘tvarná ‰kola, kte-

rá je‰tû nemûla zvlá‰tní umûleckoprÛmyslová oddûlení. Vedením ‰koly byl povûﬁen FRANTI·EK MOKR¯. ·kola se stûhovala do budovy na Královsk˘ch
Vinohradech, která patﬁila zru‰ené keramické ‰kole
a její ‰kolní rok zapoãal aÏ 15. záﬁí, protoÏe nebyla
vãas dokonãena úprava nov˘ch prostor. Novû byly
otevﬁeny tﬁi roãníky po tﬁiceti vybran˘ch Ïácích
a studenti z pﬁedchozí ãinnosti Vy‰‰í umûleckoprÛmyslové ‰koly dokonãovali své vzdûlání ve druhém,
tﬁetím a ãtvrtém roãníku. Pﬁe‰el sem i uãitelsk˘
sbor, správní a techniãtí zamûstnanci. ·kola vyuÏívala je‰tû prostory ateliérÛ na Smíchovû.
V letech 1957–1962 byl ﬁeditelem ‰koly EMANUEL FAMÍRA. Za jeho pÛsobení byly zru‰eny poslední stopy keramické ‰koly, (byly odstranûny poslední stroje keramické dílny Spojker Teplice), pÛda byla pﬁestavûna na ateliéry a bylo zbouráno
jihov˘chodní kﬁídlo. V pedagogickém programu
byla zru‰ena pﬁípravka na vysoko‰kolské studium,
na poãátku ‰edesát˘ch let bylo otevﬁeno studium
pﬁi zamûstnání a ‰kola opustila ateliéry na Smíchovû. Po zmûnû názvu v roce 1951 se ‰kola jmenovala Stﬁední odborná ‰kola, soustﬁedila se na v˘uku
propagaãního v˘tvarnictví, vychovala ﬁadu znám˘ch
osobností a i v omezen˘ch moÏnostech socialistického státu a v prostﬁedí reálného socialismu se podílela na ‰íﬁení svého vûhlasu.
Nové období zaãíná rokem 1990 nov˘m jménem: V˘tvarná ‰kola Václava Hollara, tedy „Hollarka“, jak se jí uÏ dávno mezi lidmi ﬁíkalo podle
jména námûstí, na kterém stojí a 30. dubna 2006
dostala ‰kola své dne‰ní jméno Vy‰‰í odborná ‰kola a stﬁední umûlecká ‰kola VÁCLAVA HOLLARA.
Na stﬁední ‰kole se dnes vyuãují dva obory, tradiãním oborem je grafick˘ design. Od prvního
roãníku najdeme studenty nejen na v˘uce teoretick˘ch pﬁedmûtÛ a na v˘tvarné pﬁípravû, ale také
u stojanÛ v kreslírnách pﬁi figurální kresbû podle
Ïivého modelu. První zku‰enosti získávají v modelovnû, jinde se uãí základÛm konstrukce písma nebo se zab˘vají plastickou anatomií. Od druhého
roãníku zaãínají trávit více ãasu v poãítaãov˘ch
uãebnách, ale od tﬁetího roãníku pracují také v dílnách v suterénu. V sádrovnû se uãí dûlat formy
a odlévat, v hlubotiskové a litografické dílnû pracují s klasick˘mi grafick˘mi technikami. K tûm
pak pﬁibude ve ãtvrtém roãníku je‰tû sítotisk.
V pﬁedmûtu formování propagaãních materiálÛ se
nauãí udûlat maketu a vazbu knihy, vytvoﬁit trojrozmûrné modely z papíru nebo skládaãky typu japonsk˘ch origami. Velmi v˘raznû se v poslední
dobû projevuje ateliér fotografie, kter˘ obãas vystavuje i mimo ‰kolu. Obor v˘tvarné zpracování keramiky a porcelánu se uãí od roku 1999, je sice
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smûrován pﬁedev‰ím na plastické vytváﬁení, ale také jeho studenti chodí kreslit „figuru“, uãí se plastickou anatomii, fotografují, vytváﬁejí papírové
modely a zdolávají základy poãítaãové grafiky
a písma. S postupem do vy‰‰ích roãníkÛ se ale ãím
dál intenzivnûji pohybují v keramické dílnû. Na
závûr studia ãeká studenty maturita, samozﬁejmû
státní z ãe‰tiny a angliãtiny, a tﬁi profilové zkou‰ky: z hlavního pﬁedmûtu (keramika nebo grafick˘
design), z dûjin v˘tvarné kultury a z technologie.
Kromû ãtyﬁletého maturitního studia zamûﬁeného na propagaci se vyuãuje i na tﬁech pomaturitních oborech se specializacemi na design spotﬁebního zboÏí, kniÏní grafiku a propagaãní a reklamní
tvorbu. V roce 1999 byl otevﬁen nov˘ maturitní
obor V˘tvarné zpracování keramiky a porcelánu
a v roce 2004 vedla potﬁeba vyuÏití nov˘ch technologií k zaloÏení Vy‰‰í odborné ‰koly, kde jako
první obor se otevﬁela interaktivní grafika, jejíÏ studium je zamûﬁené na 2D a 3D animaci, vytváﬁení
internetov˘ch stránek, e-learningov˘ch programÛ.
Tento obor mûl od zaãátku ‰tûstí, jednak díky spolupráci s 1. lékaﬁskou fakultou Univerzity Karlovy
uãí technické pﬁedmûty odborníci na slovo vzatí
a také na pÛdû univerzity mají studenti moÏnost
praxe. V˘znamn˘m se stalo také promítání animovan˘ch prací na veãerech Hollarky v kinu Aero,
takzvan˘ch Gryfest, kdy na závûr vítûzn˘ snímek
získává cenu – so‰ku líhnoucího se gryfa. ·Èastn˘m
momentem obou oborÛ Vy‰‰í odborné ‰koly je
spolupráce s Ústavem umûní a designu Západoãeské univerzity v Plzni, kde mají absolventi moÏnost
pokraãovat ve studiu. Nejmlad‰í studijní obor,
kresba a ilustrace v médiích, byl poprvé otevﬁen
v roce 2008. Snahou bylo navázat na tradici na‰í
‰koly, na rozvíjení ﬁemeslné a kresebné zruãnosti
a zároveÀ na tradici ‰iroce pojatého oboru. Základním pﬁedmûtem je kresba ve v‰ech sv˘ch podobách, ale také ovládání 2D programÛ, figurální
kreslení, poãítaãová grafika, písmo a typografie,
grafické techniky, kresba, ilustrace, fotografie a dal‰í.
¤adu v˘znamn˘ch absolventÛ ‰koly zahajuje
pﬁedstavitel ãeského informelu a hyperrealista
ZDENùK BERAN, kter˘ léta vedl jako profesor ·kolu klasick˘ch malíﬁsk˘ch technik na praÏské AVU.
Ve stejném roce (1956) absolvoval i jeho souputník
ve skupinû Somráci malíﬁ PAVEL NE·LEHA
(1937–2003), od roku 1990 vedl na praÏské V·UP
ateliér malby, roku 1991 byl jmenován profesorem.
V roce 1958 absolvoval typograf, ilustrátor,
tvÛrce známek a tvÛrce písma Insignia a Areplos
profesor JAN SOLPERA, dlouholet˘ vedoucí ateliéru
Tvorby písma na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové. V letech 1981–1985 vystudoval Hollarku

FRANTI·EK ·TORM, kter˘ po habilitaci jako SOLPERÒV následník aÏ do roku 2008 vedl ateliér Tvorba
písma a typografie a specializoval se na tvorbu autorsk˘ch písem a digitalizací písem ãesk˘ch autorÛ.
Od roku 2008 je vedoucím tohoto ateliéru dal‰í
absolvent, grafik, docent KAREL HALOUN, kter˘ se
zab˘vá pﬁedev‰ím grafickou úpravou obalÛ hudebních nosiãÛ, knih a ilustrací.
V roce 1960 absolvoval Hollarku první ãlen
Skupiny 12/15, malíﬁ JI¤Í SOPKO, nyní profesor
a vedoucí Malíﬁské ‰koly I a rektor Akademie v˘tvarn˘ch umûní. V roce 1964 absolvoval dal‰í ãlen
a spoluzakladatel skupiny, sochaﬁ a profesor JI¤Í
BERÁNEK, dlouholet˘ vedoucí ateliéru sochaﬁství
na V·UP v Praze, nyní v Ústavu umûní a designu
na Západoãeské univerzitû v Plzni. V roce 1968
opou‰tí ‰kolu dal‰í ãlen Skupiny 12/15 MICHAEL
RITTSTEIN, profesor a vedoucí Malíﬁské ‰koly II na
praÏské AVU, nakonec v roce 1972 IVAN KAFKA,
kter˘ se proslavil sv˘mi projekty, instalacemi a land
artem.
Jako první ze skupiny Tvrdohlaví absolvoval
v roce 1973 sochaﬁ âESTMÍR SU·KA, autor sklenûn˘ch, dﬁevûn˘ch i monumentálních ocelov˘ch
plastik, a v roce 1978 sochaﬁ a malíﬁ JAROSLAV RÓNA, vedoucí Sochaﬁské ‰koly I na PraÏské AVU.
V roce 1980 absolvoval grafik MICHAL CIHLÁ¤,
tvÛrce barevn˘ch linorytÛ, instalací i trojrozmûrn˘ch objektÛ, kter˘ po léta urãoval v˘tvarnou podobu poutaãÛ a propagaãních materiálÛ praÏské
Zoologické zahrady.
V roce 1968 k na‰im absolventÛm pﬁibyl odborník na umûní 19. století profesor ROMAN PRAHL, zástupce ﬁeditele Ústavu dûjin umûní FF UK.
V roce 1980 absolvoval dal‰í budoucí historik
umûní PHDR. DALIBOR PRIX, dnes pracuje v Ústavu dûjin umûní âSAV a uãí na Slezské univerzitû
v Opavû. Na‰ím absolventem je i v hudebním svûtû znám˘ MILAN ZEIS ze skupiny Tata boys.
Z mlad‰í generace byl studentem ‰koly napﬁíklad sochaﬁ LUKÁ· RITTSTEIN, tvÛrce ocenûn˘ cenou Magnesia litera nebo cenou JIND¤ICHA CHALUPECKÉHO, kter˘ jiÏ mnohokrát vystavoval na
prestiÏních akcích a realizace jeho soch najdeme
v Praze i na dal‰ích místech. Absolventy Hollarky
jsou i malíﬁ LUBOMÍR TYPLT, kter˘ Ïije a tvoﬁí pﬁeváÏnû v Nûmecku, teoretik PETR VA≈OUS, publicista a kurátor mnoh˘ch v˘stav souãasného umûní
napﬁ. v Galeii hl. m. Prahy, fotorealistick˘ malíﬁ
znám˘ hlavnû v Lond˘nû a v PaﬁíÏi HYNEK MARTINEC, nebo FEDERICO DÍAZ, vedoucí Ateliéru supermedií na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové
v Praze, a nakonec uãit a dokonce ﬁeditelovat se na
Hollarku vrátil také spisovatel a fotorealistick˘ malíﬁ JAN GEMROT.
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Mnohem hor‰í je vyhledávat Ïeny neÏ muÏe,
zpravidla mûní jméno aÏ po stﬁední ‰kole, ãasto
i nûkolikrát za Ïivot. Pﬁedem se omlouvám tûm,
které zapadly. Za jménem BÖHMOVÁ se v seznamu
maturantÛ z roku 1968 skr˘vá v˘znamná filmová
dokumentaristka HELENA T¤E·TÍKOVÁ, KACHY≈OVÁ je pÛvodní jméno textilní v˘tvarnice, tvÛrkynû
filmov˘ch kost˘mÛ ELI·KY NOVÉ, nyní odborné
asistentky oboru Textilní tvorba na katedﬁe uÏitého
umûní FUD Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad
Labem. Mnohem lépe se hledají Ïeny, které své pﬁíjmení nemûnily, jako napﬁíklad grafiãka MARIE
BLABOLILOVÁ, BARBORA ·ALAMOUNOVÁ tvÛrkynû
a reÏisérka animovan˘ch filmÛ, provokativní umûlkynû VERONIKA BROMOVÁ, odborná asistentka

·koly nov˘ch médií II na praÏské AVU, nebo
sochaﬁka ERIKA BORNOVÁ, hereãka a v˘tvarnice
ESTER GAISLEROVÁ.
Dne‰ní studenti si na ‰kole velmi cenní nejen toho, Ïe mají velkou svobodu k rozvíjení vlastních
my‰lenek a nápadÛ pﬁi tvorbû, cenní si i individuálního pﬁístupu nejen ve v˘tvarn˘ch pﬁedmûtech,
toho, Ïe si mohou s uãiteli popovídat vlastnû
o v‰em moÏném i mimo vyuãování a mimo ‰kolní
akce. Hodnotí také skuteãnost, Ïe vzdûlání, zejména to v˘tvarné, je hodnû rozmanité, Ïe spolu
s praktick˘mi zku‰enostmi mají moÏnost poznat
rÛzné aspekty a stránky své budoucí ãinnosti v˘tvarníka.
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