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DEMÄNOVSKÁ ¼ADOVÁ JASKYÒA
OÈAMI HENRYKA MÜLDNERA

Marcel Lalkoviè

Keï sa okolo polovice 19. storoèia zásluhou
Demänovského lesného komposesorátu reali-
zovali v Demänovskej ¾adovej jaskyni rôzne
úpravy, ktoré mali u¾ahèi� prehliadku jej priesto-
rov, jaskyòa sa zaèala stáva� objektom èoraz
väèšieho turistického záujmu. Zvýšený záujem
si vyžiadal úpravu jej prevádzkového režimu,
èiže do jaskyne sa chodilo v sprievode hájnika
bývajúceho v hájovni pri ceste do Demänovskej
doliny. Tu sa nachádzali k¾úèe od jej vchodu
a od roku 1860 viedla aj návštevná kniha jasky-
ne. Po prehliadke sa do nej zapisovali tí, ktorí
navštívili ¾adovú jaskyòu, ale aj ïalšie okolité
jaskyne.

Slovensko z h¾adiska Poliakov patrilo k do-
vtedy málo známym a opísaným krajinám. Až
dokonèenie Košicko-bohumínskej železnice
spôsobilo, že sa èasom zintenzívnil ich záujem
o naše Tatry a ïalšie prírodné zaujímavosti. Hen-
ryk Müldner (1845 – 1910), publicista, verejný
pracovník a šéfredaktor denníka Czas v Krakove,
patril k vtedajším po¾ským pionierom, ktorí sa
z turistického h¾adiska intenzívnejšie zaujímali
o Slovensko. Ako autor je známy tým, že napísal
nieko¾ko vlastivedných reportáží, èiastoène cha-
rakteru informátorov èi turistických sprievodcov.
Na Slovensku sa zdržiaval v letnom období 1875
poèas dvoch týždòov. Poznatky z tejto svojej
cesty (Szkice z podró¿y po S³owacyi z dodaniem
krótkiego przewodnika) vydal knižnou formou
v Krakove roku 1877. Išlo mu v nich o priblíženie
niektorých prírodných a iných slovenských za-
ujímavostí po¾ským turistom a zároveò vytvo-
renie priestoru pre turistickú návštevu dovtedy
neprávom obchádzanej susednej krajiny.

Z nášho h¾adiska je Müldnerov pobyt na Slo-
vensku zaujímavý tým, že 12. augusta 1875
navštívil Demänovskú dolinu, presnejšie tunajšie
jaskyne. V spomenutej publikácii ich potom bliž-
šie opísal a na spôsob turistického sprievodcu
uviedol aj informácie, ktoré objasòujú vtedajší
spôsob ich návštevy turistickou verejnos�ou. Ako
však Müldner uviedol, poznatky o ¾adovej jasky-
ni a ostatných jaskyniach mohol èerpa� len
z dávnejšie vydaných, a v tom èase už aj zried-
kavých prác A. Schmidla: Reisehandbuch durch
das Königreich Ungarn, Wien 1835, ako i C. Sze-
pesházyho a J. C. Thieleho: Merkwürdigkeiten
des Königreiches Ungarn, Kaschau 1825. Infor-
mácie v nich uvedené a skutoènos�, že sa v týchto
konèinách v minulosti pohyboval nieko¾kokrát,
rozhodli napokon o tom, že sám prejavil záujem
o ich bližšie poznanie.

Turisti prichádzajúci do týchto konèín s cie-
¾om návštevy Demänovskej ¾adovej jaskyne
využívali vo ve¾kej miere koncom roku 1871
otvorenú Košicko-bohumínsku železnicu. Pre-
hliadka jaskyne si vyžadovala ráno pricestova�
do Liptovského Mikuláša, cez deò absolvova�
návštevu Demänovskej doliny a vo veèerných
hodinách nastúpi� cestu spä�. Tí, èo pricestovali
až veèer, ubytovali sa v hoteli a prehliadku jas-
kyne èi iných prírodných zaujímavostí absol-
vovali nasledujúci deò. Pre cestujúcich z veèer-
ného a ranného vlaku prichádzal obèas povoz
z hotela U Èierneho
orla. Staèilo zavola�
do Èierneho orla
a okamžite prišiel
furman po batoži-
nu. Taxa za odvoz
do hotela vzdiale-
ného asi štvr� hodinu
od železniènej stani-
ce bola cez deò 30
grajciarov, veèer 40
grajciarov. Za izbu
s jednou poste¾ou sa
na deò platilo 1 zl.,
s dvomi poste¾ami
1,5 zl. Hotel mal
k dispozícii viac ako
dvadsa� hos�ovských
izieb, ale ak naraz
pribudol ve¾ký poèet
hostí, obsadené boli
všetky. Potom ne-
ostávalo niè iné, len
sa obráti� na nájom-
cu hotela Weisera,
ktorý sa postaral
o iné ubytovanie.

Pravdepodobne
týmto spôsobom pri-
cestoval do Liptov-
ského Mikuláša aj
H. Müldner. Nebol
sám a na Demänov-
skú dolinu si vyhradil
jeden deò. Navštívil
Demänovskú ¾adovú
jaskyòu a niektoré
ïalšie jaskyne v jej
okolí. Svoje dojmy
a poznatky o nich
opísal takto:

Objednali sme si ¾ahkú furmanku a na cestu
sa vydali o 9. hodine ráno. Dostatoène sme sa
zaopatrili potravinami, pretože na mieste okrem
vody a sviežeho vzduchu nedosta� niè, a iba za
súmraku sme sa mali vráti� domov. Cesta nás
viedla do malého mesteèka Vrbice, ktoré sa
nachádzalo blízko Mikuláša. Jeho obyvatelia sú
väèšinou protestanti. Zaoberajú sa plátenníc-
tvom a obchodom s vínom. Pri prechode okolo
kostola spozorovali sme ved¾a vchodu akúsi
zvláštnu budovu so železnými, tesno prilieha-
júcimi zamknutými dverami a takými istými
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všetko. Skutoène nevieme kde sa skôr pozera�,
èi na¾avo, èi napravo alebo dohora. Všade je
taká rozmanitos� a prepych, množstvo stalaktitov
a stalagmitov, že náš zrak blúdi tu a tam, a zasta-
vi� sa nemôže ani na chví¾u.

Prešli sme nieko¾ko takýchto siení, vysokých
ako domy. Sprievodca ukazuje rukou vpravo.
A toto je èo? Však je to ozajstná Lótova žena,
premenená na ståp, no nie zo soli, ale z ¾adu.
O nieko¾ko krokov ïalej stojíme na mieste ako
prikovaní. V samom strede chodníka naše pre-
kvapené oèi spozorujú obrovský ¾adový pilier,
ktorý siaha zhora až na spodok. Ešte ïalej, stú-
pajúc po schodoch vysekaných do ¾adu, vidíme
zboku v skale prekrásny vodopád. Je celý zamrz-
nutý, a tak na každom kroku èakajú na nás nové
prekvapenia, nové divy, èary a èudá.

Bohužia¾, ¾adový región sa zakrátko skonèil,
pretože ¾ad sa vytvára iba v tejto jednej èasti
jaskyne. Pri ïalšom putovaní znie opä� hlas
sprievodcu: Hlavu uhnú�! Po chvíli prechádza-
me po kamenistej pôde, sme v ohromnej pyšnej
svätyni, takej ve¾kej a vysokej, že by sa tu poho-
dlne zmestil aj náš Mariánsky kostol. Sprievodca
nás chytá za ruku: Strie¾ajte, páni! Nabíjame
teda šes�ranový revolver a strie¾ame z neho po
jednom. Pretože sa priestor pred nami rozpre-
stiera priamo a ïaleko, nie je prehradený trhlina-
mi èi boènými cestami, ozvena bola skutoène
ve¾mi pekná. Zdalo sa, že sa celá skala nad naši-
mi hlavami rúca, aby sa pomstila, že rušíme jej
odvekú tíšinu. Cestou ïalej sa s údivom prize-
ráme prekrásnym formáciám stalaktitov a stalag-
mitov, s akými sa stretávame na každom kroku.
Skutoène netreba ve¾a bujnej fantázie, aby sme
si vysnili a v duchu predstavili najrozmanitejšie
predmety. Sú tu ohromné organy, ktoré by ve¾-
kos�ou nepochybne predèili slávne erfurtské,
ïalej ståpy divného vzh¾adu, veže vypínajúce
sa dohora, pyramídy, obelisky, vodopády, jasky-
ne a pod. Je to skutoèný labyrint, v ktorom je
možné blúdi� celé dni a stále objavova� novú
krásu. Prichádzame na koniec nášho putovania.
Tu na jednom mieste, ale len na tom jednom,
nachádzame gu¾ôèky divného vzh¾adu vyformo-
vané z nátekov zo stien. Sú to tzv. jaskynné perly,
ktoré sa však nenachádzajú vo všetkých jasky-
niach. Neïaleko odtia¾ do malých prírodne
utvorených bazénov steká ¾adová voda. Je sku-
toène ve¾mi studená, ale chutí ako dažïová voda.

Dobrú polhodinu sme prechádzali rovna-
kým krokom celou jaskyòou. Tu po rovnej ceste,
tu opä� dole schádzajúc, až sme sa dostali na
jej koniec. Mysliac naisto, že v bahne, do ktoré-
ho sme sa dostali, jaskyòa skutoène konèí. Kdesi
tam, ïaleko od toho, sa tiahne ešte polhodiny,
prípadne i viac, ako o tom uis�uje miestne oby-
vate¾stvo. Náležité preskúmanie tohto tvrdenia
nie je možné, lebo mäkké bahno, v ktorom sa
treba brodi� po èlenky alebo až po brucho, je
ve¾kou prekážkou. Sydow popravde píše1, že
kòažná Pszczyñska si v roku 1819 obula kožené
èižmy, vošla dos� ïaleko do tohto bahna a na
jednu stenu napísala svoje meno. Pochybova�
však treba, èi by dnes chcel niekto zopakova�
toto umenie, pretože hlina má jednu zradnú
vlastnos�. Èlovek do nej èoraz hlbšie zapadne
tak, že sa potom odtia¾ dostane len s ve¾kými
�ažkos�ami.

Bahno, ako ho nazývajú tunajší Slováci,
berú odtia¾to a používajú pri stavbe ako hlinu.
Po prehliadke všetkého, èo bolo skutoène vi-
denia hodné, vracali sme sa hore, ale po trochu
inej ceste, pod¾a charakteru inými boènými
jaskyòami. Na mnohých miestach sme videli
stalaktity popísané priezviskami. Medzi inými
preèítali sme napríklad nápis Antonius Páaly
1767, z èoho vyplýva, že jaskyòa Demänovská
je známa už viac ako sto rokov. Treba prizna�,
že nepríjemne na nás zapôsobilo svojvo¾né, bez-
úèelné nièenie a lámanie stalaktitov, zvyškami
a úlomkami ktorých je posypaná celá zem.
Každý návštevník jaskyne tu do výberu nájde
na zemi stalaktity rôzneho vzh¾adu, èo rástli do
urèitého obdobia, až sa váhou svojou prignia-
vené samé odlomili, netreba preto viac nièi� tieto
podivuhodné výtvory prírody, nad ktorými ona
pracovala celé veky.

Roz¾ahlos� tejto spanilej jaskyne nie je zná-
ma. Doteraz ju nikto nezmeral a ani z vedec-
kého h¾adiska nie je ešte preskúmaná. Možno
by sa tu dali robi� zaujímavé pozorovania teploty
v rôznych èastiach jaskyne, èo sme urobi� ne-
mohli, keïže sme nemali k dispozícii potrebné
inštrumenty. Vieme poveda� len to¾ko, že v skôr
opísanej ¾adovej èasti sa teplota pohybovala
okolo +2 oC. V minulosti okolité obyvate¾stvo
nachádzalo v jaskyni množstvo kostí ve¾kých
predpotopných zvierat, pod¾a èoho ju nazvalo
Èierna ho¾a, èiže draèia diera. Ani o tom sa dnes
nemožno presvedèi�. Pokia¾ by sme chceli kopa�
v zemi, treba z mnohých miest odprata� napada-
né ruiny stalaktitov, èo sa ale vzh¾adom na ná-
klady s tým spojené vôbec neoplatí.

Èierna ho¾a patrí do vlastníctva obce Demä-
nová, pánov Kubinyho a Povolného, ktorí z ¾a-
dovej jaskyne vyberajú ¾ad èistý ako krištá¾ a po-
sielajú ho v celých vagónoch do Viedne i Pešti.
Okrem tohto úbytku nie je pozna�, kedy sa tu tvo-
ria nové formácie. Zostup do jaskyne, smerujúcej
dos� strmo nadol, ktorý bol predtým zasypaný
zvyškami úlomkov skál, je teraz opatrený dre-
venými schodmi so zábradlím, takže sa dá celkom
bezpeène dosta� dolu. Z tohto dôvodu nielen ženy,
ale aj staršie deti môžu sa smelo vyda� na putovanie
po podzemných priestoroch, ktoré tak vábia svojím
pôvabom, rozmanitou a nevídanou nádherou.
Práve preto odporúèame prehliadku jaskyne
ženám, keïže im tu nehrozí žiadne nebez-
peèenstvo, a okrem dvoch alebo troch miest, kde
sa treba mierne zohnú�, èlovek nikde nelezie štvor-
nožky. Postaèí zmienený príklad, aký ženám po-
skytla kòažná Pszczyñska. Nebude od veci zmieni�
sa aj o tom, že i v spoloènosti A. Schernera sa o. i.
nachádzali tiež štyri dámy2.

Demänovská jaskyòa naberá teraz na èoraz
väèšej a zaslúženej sláve. Zovšadia¾ sa sem zbie-

oknami, èosi na spôsob našich sýpok. Na otázku,
akému úèelu budova slúži, odpovedal furman
Slovák, že sa tu uchovávajú kostolné a rodinné
dedièné archiválie. Takmer všetky kostoly vlast-
nia takéto archívy, v ktorých sa dá nájs� o histórii
Uhorska a susedných krajov, teda aj Po¾ska,
mnoho závažných dokumentov. Cesta pokraèo-
vala okolo parnej píly a po dobrom drevenom
moste cez huèiaci Váh. Vpravo odtia¾ sa stáèala
po¾ná cesta k západu. Zanechávame za sebou
nad Mikulášom dominujúcu Poludnicu a pred
nami sa èrtá dedinka Paludza. Už zïaleka svieti
biela veža tunajšieho kostola, ale naša cesta ne-
vedie tadia¾. Za nepatrného, stáleho stúpania
zanechávame za sebou dedinu Demänová (De-
manfalva) a o trištvrte na jedenás� prichádzame
k hájnikovi Františkovi Mišurovi, ktorý je naším
sprievodcom do jaskyne. Plní nedoèkavosti sme
sa tu trochu posilnili, sprievodcovi odovzdali
pochodne privezené z Mikuláša, furmanovi
pléd, revolver a nieèo potravín na posilnenie
a už ideme do skál pod horou.

Nepotrebovali sme ís� príliš ïaleko, ani vyso-
ko stúpa�, lebo už o pol dvanástej sme boli pred
vchodom do jaskyne. Sú tu urobené lavièky –
vydýchneme si teda trochu, kým sa uspokoja
p¾úca, pretože nerozvážnym sa ¾adová zima
môže tam dolu postara� o ve¾mi smutný násle-
dok. Odpoèinuli sme si, zobrali na seba teplý
pléd a vchádzame do predsiene jaskyne, ale
predtým sme si ešte zmerali hlavný vchod. Od
prírody je oblúkovitý, v strede vysoký okolo
1,5 m, široký 2,5 m. Potom so zapálenou
pochodòou v jednej ruke a s podkutou horskou
palicou v druhej vydali sme sa v mene Božom
vpred do podzemnej priepasti.

Pred nami sprievodca, za nami furman.
Všetci s pochodòami v ruke zostupujeme mlèky
po drevených schodoch so zábradlím nieko¾ko
desiatok stôp do hlbín jaskyne. Schody sa
koneène skonèili a teraz už pozvo¾na kráèame
po tvrdej zemi. Sem-tam je vlhká od padajúcich
kvapiek, ba èo viac výrazne poèu�, ako zhora
padajú na zem. Naše putovanie pokraèuje po
kameòoch, sutinoviskách a úlomkoch stalak-
titov. Vtom sa ozýva sprievodca: Hlavu uhnú�,
keï sa chodník znížil tak, že �ažko sa tu dá prejs�
bez udretia hlavy o všade vyènievajúce a akoby
v ïalšom postupe zabraòujúce stalaktity. Okú-
zlení nádhernými divmi prírody obdivujeme tu

Z histórie

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


53

hajú turisti, aby si ju prehliadli. Pod¾a knihy
opatrovanej hájnikom, kde sú zapísané priezvis-
ká všetkých návštevníkov, v tomto roku ju do
12. augusta navštívilo 120 turistov. Napriek úsi-
liu nepodarilo sa nám nájs� po¾ské priezvisko
návštevníka pochádzajúceho z Halièe alebo
iných èastí Po¾ska. Zdá sa, že práve nám pripadla
úloha, aby sme na tomto mieste ako prví ame-
rickí pionieri ukazovali a kliesnili cestu našim
krajanom.

Vyšli sme z jaskyne, posilnili sa trochu
a ideme si pozrie� nasledujúcu jaskyòu Okno.
Verný pes hájnika Zahraj, neopúš�ajúci svojho
pána ani na krok, ide pred nami, akoby nám
ukazoval cestu. Znovu ¾ahko obk¾úèení horou,
bez ve¾kej námahy stúpali sme neprestajne po
kamenistej hrane, kým sme za necelú štvr�ho-
dinku prišli do Okna. Jaskyòa sa nachádza v hore
Beníková a zasluhuje si svoj názov, pretože jej
vchod vysoký okolo 2,5 m a široký asi 3 m tvorí
prírodné okrúhle okno. Tu je už �ažšia preprava
ako v Èiernej holi. Zostúpi� treba priamo po
smreku, ktorého konáre slúžia za prieèky – teda
trochu pružnosti a gymnastiky nezaškodí. Jas-
kyòa sa delí na dve èasti. Po pravej ruke, ako sa
znižujú skaliská, treba sa štvornožky kúsok pla-
zi�. Keï sa postavíme na nohy, vidíme koniec
jaskyne, kde kompaktná skala pred nami bráni
v ïalšom pokraèovaní. Smerom dohora spozoru-
jeme vysokú rozsadlinu, ktorá sa konèí zvlášt-
nym vrcholom akéhosi lievika. Okno, èo do ve¾-
kosti, nemožno zrovnáva� s Èiernou ho¾ou. Je
to úplne suchá diera, bez žiadnych stalaktitov.
Na dvoch miestach sme tu našli èerstvo rozko-
panú zem, zvyšky spráchnivených dosiek a polá-
maného hlineného náèinia. Sprievodca nám
vysvetlil, že nedávno tu bol akýsi profesor z Peš-
ti, ktorý h¾adal archeologické nálezy, ale ne-
našiel niè. Pod¾a tvrdenia sprievodcu sa v dáv-
nejších èasoch mali v Okne skrýva� zbojníci.
Skutoène tu mohlo by� pre nich celkom dobré
útoèisko, keïže vchod do diery je zakrytý nedo-
stupným krovím. Scherner o Okne a nasledu-
júcej jaskyni ani o Vyvieraní nevie niè, Sydow
len konštatoval, že existujú, ale vôbec tam ne-
bol. Aj obaja poprední už zmienení autori Sze-
pesházy a Thiele konštatujú3, že sa tu našli ne-
zvyèajne ve¾ké kosti predpotopných zvierat, tiež
dve obrovské lebky, spredu ostro zakonèené
s ve¾kými hrubými a tupými zubami. Obe boli
prevezené do cárskeho prírodovedného kabi-
netu v Petersburku, kde ich Thiele neskôr videl.

Z Okna sme zostúpili o nieèo nižšie a potom
sme opä� liezli po hrane trochu dohora a o desa�
minút prichádzame k tretej jaskyni Beníková4.
Jej názov pochádza pod¾a hory, v ktorej sa jasky-
òa nachádza. Beníková sa od predchádzajúcich
odlišuje najmä tým, že nesmeruje nadol, ale
tiahne sa v jednom smere. Vchod má priestranný
a pohodlný, je celá suchá, tiež bez stalaktitov.
Je trochu dlhšia od predchádzajúcej a znaène
širšia. Poèas letných horúèav slúži za noc¾ah
pastierom a ovciam. Po prírodných nádržiach
utvorených z kvapiek kvapkajúcich stalaktitov,
ktorých tu malo by� nieko¾ko (spomínal to
Szepesházy), sme nenašli ani stopy. Možno že
tu dávnejšie existovali, avšak èasom vyschli.
Naproti tomu sa tu na zemi popri zeleným ma-
chom obrastených kameòoch nachádzali akési
malé mušky; rozlúštenie, ku ktorému rodu patria,
prislúcha prírodovedcom z povolania.

Š�astlivo sme si obzreli tri jaskyne. Teraz ide-
me do štvrtej, poslednej a zároveò do vyvierania.
Na pokyn poctivého Mišuru zostupujeme dolu
po úlomkoch skál bez �ažkostí, lebo cesta nie
je strmá, a už sme v doline. Pyšná je táto Demä-
novská dolina. Po ¾avej a pravej strane tiahnu

sa nádherné skaly,
obrastené temno-
zelenými, ako sviece
dohora sa vypína-
júcimi smrekmi, dole
huèí peniaca sa,
bystro po kameòoch
a ve¾kých balvanoch
toèiaca sa Demänov-
ka. Kde sa len ob-
rátiš, všade upútajú
tvoje oko nové ma-
lebné obrázky – po-
zri tam hore, v strmej
skale, je opä� akási
jaskyòa, trochu niž-
šie druhá a koneène
ešte tretia! To už ani
reèi dosta� sa do nich
– najprv sa treba
prebrodi� cez potok,
lebo inú radu na to
nemám. A ktovie, èi
tam vo vnútri, v hl-
bine nie sú akési
nové divy, ktoré si
iba diváci môžu ne-
cha� pre seba!

Asi trištvrte ho-
diny mašírujeme do-
linou. Po prírodnej
lávke z kameòov
prechádzame cez
Demänovku, ešte
nieko¾ko desiatok
krokov pod lesom
a už stojíme pred
jaskyòou. Po sloven-
sky sa nazýva Vodi Vivjerania (maïarský alebo
nemecký názov nemá a urèite ma� nebude). Ces-
tou sme rozmýš¾ali, èo má jej názov znamena�,
až sme koneène š�astlivo natrafili na stopu.
Nemôže by� nièím iným ako vyvieraèkou, èiže
žriedlom. A skutoène v tomto predpoklade sme
sa nepomýlili. Jaskyòa má priestranný, pohodlný
vchod a tiahne sa dos� ïaleko v jednom smere.
Pri vchode na¾avo sa nachádza malá trhlina, kde
vidie� teèúcu a v podzemí miznúcu vodu, èistú
ako krištá¾. Udivení spoma¾ujeme zrazu naše
kroky. Poèujeme akýsi divný a tupý šelest, ako
by tu pracoval parný stroj. Èi tu nablízku stojí
akási fabrika? Áno, fabrika, ktorej jediným ve-
dúcim je od vekov sám všemocný Stvorite¾. Huk
robí voda, èo šumí nad našimi hlavami, ukrytá
medzi skalami, takže ju síce poèujeme, ale ne-
vidíme. Aké divné pocity to vyvolá v návštevní-
koch, aké sú zvláštne, nádherné a š¾achetné.
V oèiach našich sa temná jaskyòa stáva domom
božím, kde treba padnú� na kolená a velebi�
Boha nad nami za jeho ohromné a nedostižné
dielo.

Nieko¾ko krokov ïalej nachádzame divo ro-
zoklanú rozsadlinu, kde voda tiež mizne pod
zemou. Strašná to håbka, o èom sa možno pre-
svedèi� hodením kameòa do vody, ktorá dlhý
èas buble, kým kameò dosiahne dno. Vedie cez
òu lávka do ïalších dier jaskyne. Tu sme však
zastali, zrejme vplyvom silného prítoku vody bo-
la lávka strhnutá, takže sa nedalo prepravi� na
druhú stranu. ¼utovali sme, že naše putovanie
po jaskyni sa skonèilo v týchto miestach. Skutoè-
ne ve¾ká škoda, ak usudzujeme pod¾a toho, èo
sme videli na zaèiatku jaskyne. Ktovie ešte aké
divy na nás èakali pri ïalšom putovaní v útro-
bách jaskyne. Ako sa nedá veri� opisom, ale všet-
ko si treba dôkladne preveri� osobne na mieste.
Szepesházy hovorí5, že jaskyòa napriek tu teèú-

cemu potoku nepredstavuje niè zvláštneho, Sy-
dow zase6, že sa vyznaèuje roz¾ahlos�ou a má
nieko¾ko podzemných jazier a potokov. Poprav-
de ani jeden, ani druhý tu nebol, napriek tomu
chceme veri� Sydowovi, keïže sme si prehliadli
jej jednu èas� vynikajúcej, nezvyklej krásy.

Vyšli sme z jaskyne a vydali sa smerom dolu
od vyvierania. Spod skaly, z dvoch dos� obšír-
nych otvorov, chàlí vodu tá istá vyvieraèka, èo
huèala v priestoroch jaskyne nad nami i pri na-
šich nohách. Voda, tak ako v Koœcieliskiej doline
Èierny Dunajec, má klamlivo èiernu farbu, ale
je èistá ako slza. Je výbornej chuti. Nie taká stu-
dená ako v tatranských žriedlach, keïže poloha
jaskyne je oproti Tatrám ove¾a nižšie.

Sprievodca, èlovek prostý, ale nie luhár špe-
kulujúci na vrecku návštevníkov, lebo naš�astie
táto choroba ešte na Slovensko nedorazila, nám
rozprával, že jaskyòa podobná Beníkovej sa na-
chádza na západ v hore Uhlište, ïalšia má by�
pod dedinou Bodice, èiže Bodická, a neïaleko
obce Demänová je dos� znaèné jazero (po
slovensky morské oko alebo pleso). Bodice pat-
ria rodine Palugyayovcov. Na mape nie je zazna-
èená jeho poloha. Ve¾mi ¾utujeme, že sme sa
nemohli presvedèi� o pravdivosti jeho tvrdenia,
ale neumožòoval nám to náš obmedzený èas.

Neskoro po tretej hodine vrátili sme sa do
obydlia hájnika. Tu sme sa posilnili a odpoèinuli
si. Po srdeènom požehnaní od úprimného Mi-
šuru, ktorému treba vyslovi� pochvalu, že doko-
nale pozná tunajšie miesta a nepochybne môže
uspokoji� zvedavos� každého turistu, pohli sme
sa okolo pol piatej naspä�. Staèila necelá hodina,
aby nás furman zaviezol domov, keïže spä�
ubiehala cesta rýchlo a nepretržite nadol.

V skrátenom sprievodcovi na konci pub-
likácie H. Müldner uviedol niektoré informácie,
z ktorých vyplýva, že sa na vychádzky do okolia
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objednávala furmanka. ¼ahká horská brièka sa
objednávala prostredníctvom nájomcu hotela
Weisera. Za furmanku na celý deò sa platilo
5 zl., za pol dòa 3 zl. Kto si v Demänovskej
doline chcel prehliadnu� všetky štyri jaskyne,
musel si objedna� furmanku na celý deò a vyrazi�
ráno okolo deviatej. Záujemcovia o prehliadku
Èiernej hole (¾adovej jaskyne) mohli vyrazi�
poobede okolo 2. hodiny, ale museli poèíta�
s návratom za súmraku okolo 8. hodiny. Pretože
pri jaskyniach sa nedali kúpi� žiadne potraviny,
potrebný proviant sa zadovažoval v Liptovskom
Mikuláši. Dal sa objedna� priamo v reštaurácii.
Tým, èo sa chystali do jaskýò na celý deò, sa
odporúèalo, aby si ho zahovorili deò dopredu.
Dôležitou vecou v tom èase boli pochodne.
Kupovali sa u mydliara v Mikuláši po 45 graj-

ciarov za kus (v roku 1875 boli ešte po 40 graj-
ciarov, potom zdraželi). Neskôr sa zásluhou ná-
jomcu hotela Weisera dali kúpi� za výhodnejšiu
cenu priamo v hoteli. Sprievodcovi sa za sprevá-
dzanie po Èiernej holi platilo 10 grajciarov za
osobu. Do ïalších jaskýò, s oh¾adom na ich
vzdialenejšiu polohu, sa platilo nepomerne viac,
ale napokon žiadna iná taxa za vstupné v tom
èase neexistovala.

Müldnerov opis prehliadky Demänovskej
¾adovej jaskyne a iných okolitých jaskýò je za-
ujímavý z nieko¾kých h¾adísk. Zmienka o ve¾mi
dobrom stave vstupného schodiska, sprievod-
covi do jaskyne a návštevnej knihe hovorí jed-
noznaène o turistickom sprístupnení jaskyne,
ktoré v tom èase nemohol zabezpeèi� nik iný
než Demänovský lesný komposesorát. Okrem

toho naznaèuje, že sa v tých èasoch prehliadka
priestorov jaskyne pomerne èasto spájala s ob-
hliadkou okolitých jaskýò. Nepatrila k nim však
dnešná jaskyòa Beníková. Zo starších prác nie-
ktorých autorov navyše vyplýva, že Beníkovou
v minulosti nazývali aj ïalšie jaskyne v okolí
Okna.

K nezanedbate¾ným patrí aj poznatok, že
Müldner bol prakticky prvý, ktorý sa pokúsil
priblíži� aj iné náležitosti, ktoré súviseli s pre-
hliadkou jaskyne. Návšteva jaskyne v tom èase
aj z turistického h¾adiska predstavovala význam-
nú udalos�. Názorne o tom svedèí charakter po-
skytovaných služieb, s akými mohli poèíta�
všetci, èo sa rozhodli pre obhliadku jej priestorov
a s týmto zámerom pricestovali do Liptovského
Mikuláša.

1 Pozri jeho dielo Centralkarpathen, s. 314.
2 Vo svojom Tatranskom sprievodcovi sa o tom zmieòuje C. A. Scherner, vratislavský profesor, ktorý si s osemèlennou skupinou zaèiatkom leta 1875 prehliadol priestory

jaskyne. Pozri SCHERNER, C., A. : Bilder und Fahrten im Süden der Hohen Tatra mit den südlichen Alpenseen und den Eis- und Stalaktiten- Höhlen, Tatraführer, II. Theil,
Breslau 1876, 105 s.

3 pozri diel I. str. 41 vyššie spomenutého diela.
4 Z Müldnerovho opisu možno usudzova� na Tunelovú jaskyòu v blízkom okolí Okna. V prospech tejto úvahy hovorí èasový údaj 10 minút, charakter vchodu i priestorov

a zmienka o práci C. Szepesházyho a J. C. Thieleho z roku 1825. Podobne ani Müldnerom spomínanú jaskyòu Okno nemožno stotožòova� s dnešnou jaskyòou Okno, ale
pravdepodobne s Malým alebo Ve¾kým Oknom. Ním uvádzané údaje však nepostaèujú na presnejšiu identifikáciu.

5 Merkwürdigkeiten des Königreichs Ungarn, tom I, str. 41.
6 Centralkarpathen, str. 314.
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