
428 nesančnl' baroknÍ, empirové a novogotické stavitelské památky jižních Čeclr a učitíl)l Soudit i rnyslit vytvarnicky ve většíclr rozlohách a metodou srovnávací' Pro-jít Jindiichov;f'm Hradcem, Krumloveln, ZvÍkovem, Zlator, Korunou, Budějovi.cemi, TŤebonÍ' H]ubokou s knÍžkou Branišovou v rukou jest v}iborn .kurs prak.tické estetiky a stylistiky a kus duševního poŽitku, za ktlrfnr .. e",ío s pochyb-n;im zdarem honÍš v cizině. Braniš má o vyvoji jihočeského umění stavite'skéhosvé názory, které není zde mlsta rozebírat štňeji; obmezím '. p. l" ]u',, '".o,,.ňekntt' že jsou vŽdycky zajímavé a vážně podpírané.

Cyklus akaarelti Prodaná, neuěsta oi| Františka Ženíška
u Topiče

byl malíňská baná]nost sanla a ukázal nesporně trapn1r upadek toho, koho cllcgnaz;ivat kritick1i ve]educh p. F. x. Ilarlas dědicem Mánesovfnr. n"o'Ž.''is.r. po.dal tu jakési nechutně zaranžované toporné studie krojové na modeleclr, ltorrrparsyla'cino a libovo]ně seskupené, práce beze všeho vnitňního rytmu 
" 

t"|rá; p",' Žu.níšek neláme si hlavy tím, jak vyiešit prostor nebo vytéŽit a prohloubit kresbu,a jiŽ volba akvarelu, kter{ 
1.á 9e 

jenjen ietelit rytmickym teptenr a svitli i"ct'avoumilostností chví]e, pro tyto těŽké preparáty'a pracné živé ol,"""y .,r.""ul",-;"I. l*.myŠIenkovitě pracuje p. ŽenÍšek. Ale panu Ženíškovi nešlo o ut<oly a cne ínlelecte;jemu šlo jen o to, pÍibňát si sv j hrneček na ohni popularity Smetanovy. A s nÍmovŠem doufá svézti se i ,nak' ladatel, piečipern1l,pán-Topič: dává tyto"jopornostireprodukovat nevím do lrolikerého formáfu a rámovat nevírn koliker;Žrn rámcen'a prodává je jalro ozrlobu ,,vlastenecké české domácnosti... A dobňí lidé bucloutyto nechutnosti kupovat a budou je rozvěšovat, po stěnácir a pŤitorn domnívatse' Že mají pod svou stňechou kus opravdového uměnÍ. Á nota bene českého uménj.

Restaurace kostela sa, Vá,claaa
jr:dné z' nejstarších a nejpamátnějšíclr budov praŽskfclr, byla konečně po odlrla.dech, léta a léta posouvan'ich, nedávno zahájena a stala Se právě nynÍ pi,ednrětenrveňejné pozornosti. Práce rekonstrukční jsou zde tot'iž spojeny s obtíŽenri zcela ne.obyčejn rni a vyjimečn]fini _ dr1sledek to celé Ťady-trestunoonycrr neseirnostia nedbalostÍ, jinriŽ se prohÍešila na této budově obnrezcnecky tupá, kocourkovskáumělecká po]iLika obccního zastupitelství praŽského. Pánové douiali dlouho po.krytecky' že odklidí tiše se světa tuto památku nepohodtnou jejich ideálrlm lno.tyky a krokvice, a pracovali nepiÍmo k' iomu, aby podryli co ncjvíce toto dílo' coŽse jim podaňilo do té rníry, že zachováni kosíelíká stává se dnes věcí I.."1,,o o..snadnou ne.li nemoŽnou. Poučnou kapitolu o této nové praŽské radničnÍ kocour.kovštině pÍináší posledni NárodnÍ obzor.

Lá'd'a Noud,k o Fr. Bílkoai

' 
Poslednl sešit Dlla piináší neomalenost, jÍŽ nelze pominout,i mlčením. Zpriso-bcm krajně nevkusnym, ,,vtipy.., jež jsou snaa onvyne v zájezdnim hostinci, ale

hanbou v časopise, utoěí tu na Bílkrlv pomník Beneše TŤebÍzského známf Bieder.

. "n" ,p .LáďaNovák .Abymněby lorozuměno:nepok ládámBi lkazaneomylného

"-i isto.nrrr." 
jest možno, ano i nutno krit isovat - ale ovšem, opakuji, krit isouat.

áá ''"p.ol vsat p. Láďa Novák, má k opravdové kritice dáI neŽ louže k moŤi.

v tém}e čísle Dí1a trveiejĎuje p. William Rittcr č]ánek o Mehofferovi, polském umělci

značného vfznamu (pŤes to, že jej p. Ritter ve své studii poněkud pŤeceĎuje). Ale

jsnre v Dílc a tam nedovedou se ani prll hodiny udržet v ťtrovni, na niž se náhodou

tiostati, a proto zabíjejí hned dobriy' dojem z Mehoffra banalitami Carla wostryho.

Bil,k a ná,hrobeh Beneše TŤebízského na vyšehraiJě

stává se již pŤedmětem debat novináÍskfch, většinou uboh1y'ch, jaké bfvajI již

takové debaty, kdykoli většina denního tisku zavadí o umění, a umě]ec stojí tu

bezbrann1f a m že b t urážen beztrestně kfmkoli. Na jedné straně dělajl se na ná.

lrrobek víipy _ ach těch pÍebystrfch a pňeduchaplnfch vtipri pražsk$ch, kíeré

páchnou lrnitobou jako Vltava v létě bahnem _, na druhé síraně byl pomnlk jednÍm

hlasem hájen, a hájen Šťastně a správně, sc stanoviska, s něhoŽ opravdu lze jej dobŤe

trhájit: autor pochopil, že jde o pornník psychickf, a správně odtud vysvětlil dílo

a j eiio togičnos1 i obháj il Bílka. Ale jest tieba doplniti a zčásti i opraviti tyto v1ivody'

Pomník t' zv. psychickf (subjcktivního pojetÍ i vjkladu) nemrlŽe prlsobiti ve volné

pĎírodě, osamoceny, pocl širfm světlcm nebesk1y'm: zde budÍ vŽdycky dojcm mali.

chernosti, grotesknosti, umyslné schválnosti a llbovrlle. A ovšem jeŠtě méně mrlŽo

takovi,i' pomník pťrsobiti uzavŤen1y'm celkov1y'm a harmonickjm dojmem estetick nr

v tom sousedství, kLeré má na Vyšehraclě Bílek: v tom strakatém chaosu a pot-

pourri hŤbitovnl p]astiky a architektury. I kdyby Rodin sám nebo Bourdelle nebo

imenší a siabšt jí;h) K}inger postavil tam syé dílo, nemr1Že bft vfslední dojem jin'i

neŽ dojem nelrliclu, grotesknosti. Ve volném prostoru pňírodním m že p sobiti jen

uzavňen pomnÍk zákonnjch architektonickfch forem _ pomníková architektura'

Socna, t<terá sc neopírá o architekturu, musí bj't sama architekturou. Tp jcst zá.

kladní postulát stylistick1f, ktelÝ tu byl co nejhruběji porušen _ a nejen zde ovšem:

jest rušen soustavně dnes skoro všude a odtud pramení všecka dnešní žalostná bída

pomníková' Ale to jest celkovf hŤích doby a ne hŤích Bílk v a Bílek trpí tu za něco,

čeho nezavinil. (Takov1i pŤeušlechtilf zprlsob trestání jest vrlbec cosi Specificky

českého.) Dá.li se Bílkovi co vyčÍtati, jest to jen to, že neodmítl a priori kompono.

vati pro ÍoJo mÍsto a komponovat i za těchto podmlnek, t. j. když prostiedky peněžní

nestačily na uzavŤenou architekturu sochaŤskou a bylo sc omeziíi hned zpŤedu na

t. zv. pomník psychickf nebo impresionistickf. Ale ovšem pochybuji, že jest v Če.

chách druh1y' umělec, kterf by osvědčil toiik odÍíkavosti a sebekázně uměleclré a byl

odmítl, a pak ovšern r<oncon1i vjsleclek byl by U zdsadě totoLn!: dojem umyslnosti

a ]ibov ]e' ať by byl pomnílrvypracovai x nebo Y, ať Sucharda, ať Kafka, ať NIa.

ňatka.
Tím nechci vŠak zast1rat, že BÍlkova tvorba má opravdtl jakÓhosi vnitŤního ne-

pŤítele, kterého bude musit piekonat: mínIm skton k jakémusi sentimcntálnínu

baroku, k malebné roztŤíštěnosti a libov li. Miluji opravdově a vážím. si opravdově

Etílka a proto o tom hovoŤÍm1 kdyby rrrně byl lhostejnf, mlčel bych. BÍlek bude
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430 musit pracovat o hlubšÍm plastíčtěištmzdrivodlěal své tvorby, bude musit bojovato vázanějš' a objektivnějš1 zdkonnost neŽ dosud' Ctti to, tu*ml v p..j.a.i době sám,když pomfšlí na opravdovou pomníkovou architektoniku ;ár." íri ."e"r návrhumohyly bělohorské. Na.takové ukoly měI by se soustňeďovat, a ne rozbÍjet se po.druŽn;y'mi dÍIy, jako byl pomnÍk Benešrlv. Ate'namítnemněumčlec, a ncjplnějšímprávem: kde vzÍt prostňedky na taková dlla? A tu nezb1/vá rnně neŽ nllčet. Ncboťv.m, že žijeme v Čechách, a zde jsou vŽdycky penÍze na maliclrernost, zbytl:čn st,,hrubost a nevktts; na'ty není jicir zde nikdy"nedosta tek, Zr|'e st,aví sc milionovynrnákladem porrrnlky 
,:|,y:.'.::tj a směšnostil jako jc-<t Represent,ačnl clr1iir' kteréponesou jeŠtě do pňíštlch věkrj duchovnl naši han.bu, ď.;; l .;;;;;ose,;enz t lyumoŽnil pracovati a tvoi'iti těm několika lidem, kteňÍ -a;t op"a.,á,rcíiověoět pií.tomnosti a budoucnosti. Jest někotik lidí u nás, spočital bys je na prstech ruky,jichž myšlení a tvorbu měla by sledovat veňcjnost opravdu s utajen1',n dechem,pro něŽ měla by učiniti ušeclco, neboť zmaň!]i se jejich dílo, bude státi dneŠní dobapied pŤIštími jako doba tmy, nízkosti a hanly. Stačil by ročně pakatel, k{cry nenísnad ani ceié procento z milion prostavěny.ch L Prašné brány, aby bylo zabczpeÓcnodíIo těchto lid' českému dnešku, ale není ho: ná.rocl potiebuje ho nezbytně pro Sv jkult oškl ivosti a hlouposti, pro Svou opičI mocl loslužbu... Á tak béŤc Bílek svouodměnu, jako ji béňe kaŽdj, kdo zde nlco opravdovétio myslil a chtět. xayry lytpostavil na Vyšehrad usměvavého velebnÍčka v kabáté, jehož kaž.! knoťlík byl byvypulérován a vypiplán a leskl by se do dálky, r<aylylyr poa"r l.,áu.i'ou odlikuskutečaosti, bylo by dobŤe: měl by potlesk a r"áu .,o..,y.t. objednávek. Ale tcn člověkopraudu něco cÍtil a myslil pňi svém pomníku: mr]Že se ..u to odpustit?

Restauroaání, renesa,nčníko d,omu U VejuoiltL
jest typick odstrašujÍcÍ pňlkiad toho, jaká bezoirledná nešetrnosť a clrudo-duchá nevkusnost skrfvá se- často u nas poa rouŠkou scntimentálnl péČe o staréumění. Star;y' utvar, jak vytvoŤil jeho ráz tok dob, není tu pr"J.nai.n' u.ti.,,e,regeruouané a chápajlcÍ piety, n}ibrŽ podkladem vtíravé, pŤevraceiícÍ' komotlcÍ a do.plĎující činnosti, jejirnž 

'vysledkem koncčně jcst utvar slro"o 
"*í, 

*ajo Šťastnázhrubující varianta někdejšiho pŤedmětu u,rriiecteno. a tat spatiis;nlinot,o a,,una mistě staré budovy, pokry!é patinou věkrl, krásné a jímavé i ..u ...,á* zpuŠtění,hybridnÍ vtírav]i ritvar nestar;f, nenovy: kňikíavf v]y'slcdek ch]adné korrrlrinátorskéčinnosti lŽiučenecké. Čini to na tebe dojem .,.s.t.no galvanisované rirrtvoly. Takov]/restaurátor,,doplrluje.. nejpochybnějšÍm zprisobcm, někdy pro potňeby clne, někdyjen pro svou reklamu.a.aby dr)m byi,,maielně;Ši..,,,pi. i l .rásrirrje..na něm ki iklavézbytečnosti, a konečn1/ dojem: vtÍravfíevkus a hrubá tendenčnost na rnístě starélioutvaru zdrŽelivého, uměrnélro a latln8 pňísného. To všccko boiÍ tě také na rcstauro-vaném domě U Vejvodr1. Stará budova, nráš dojern, nebyla tu nrnohcm vic n.cŽzáminkou k vtíravfm f.::".'.I.i, nešetrnym doplrikriin a libovolnostem vkusu velrnipochybeného a velmi rr.ílo-disltretního.-Z organickélro starého utvaru zristalo na.konec ne mnohenr vÍc než štÍ| reklama, ptatár., Jivaaclní kulisa. Mr1Žc bfti poloŽcnazce]a doopravdy otázka, co jest lepší: motyká a r1l'č nebo takouá restavrace? Mněalespo nenÍ pochyby, že takové ustectrtito siaré brrdově j..t ]ép.;;h;;orrti než

padnouti do rukou takoaÚmpiátelrlm starého unrěnÍ a živoŤit dále ve formě takto 431

ztriviálnělé.

Vlstaaa Marie Choilounské u Topiče

pŤckvapuje velnri pÍljernnÓ tírn, že z větširry jcjích vystavenfch prací vydírá se vf.

í.rit po umění velmi opravdovy. V praclo}r slr.čny Chodounské ncní nic piplavého

a slaáce rnaziivÓho a lÍbivého, naopak z mnohého, zv1áště menšÍho p1átna tryská

zvláštní energie zraku i štětce, vášnivá, ocldaná láska k pŤednrětu, karakteristicky

zor a vid. Jest tu rrčkolik motivri z Jezerska, zr'láště v:ibornji Větrník nad Jezer-

skem, které nIajÍ svou koňennou vrini a siln;f nralÍiskf vzduch, jsou tu několikeré

květiny, ktcré vyvŤely z opravdového nralÍŤského cÍLěÍ1, z pravé smyslové radosti

a pohody, jsou tu věci nebanálnÍ v náladě, jako jest bíle rozkvetlé stromoví pod

hradbou.veikoniěstsk 
'ch činžákr1, jest zde nejeden obrázek jaňe a hlučně hudoucí

radost autorčinu z barevného božího světa. Vedle nich ovšem také práce pitoresk-

nosti r,nějškové a chladnější, ne dost zalidněné a proteplelé posud vnitŤní duševnÍ

pracÍ, ne dost malÍÍsky bohaté a vyplněné. (Platí to zvláŠtě o plátnech rozměrněj-

šÍch.) Ale ncdovedly ve mně ulít radost z Loho, Že se zde pŤihlašuje ke slovu nadánÍ

opravdu rnalíŤské, které až zmohutni, prohloubí se a umělecky plně se uvědonrí

a zorganisrtje, m Že vydat pěknou Že .

Em,pirouá, sá,loaá stauba na Staanici

budova velmi originální a svého zp sobu jedinečná, padla v iíjnu za oběť motyce

radniční, která si vyŽaduje oběť za obětí. Tato oběť jest zvláště citelná, poněvadŽ

jde tu o dl]to uměleckg v:iznamné, cenné a karakteristické' To jcst ovŠem moment,

pro nějŽ má nejrnéně smyslu naŠe vcŤejnost. Ta cení v znam umělecké památky jen

jejím stáŤÍm, jejl representativnostÍ, nějakfm hist,orickfrn dějem, kter.i se v ní

oáehrál; Že to jsou okolnosti vedlejší a žc s vlastní estetickou a umě]cckou hodnotou

souvisejí jen nepÍímo a často bjvají s nÍ na štÍru. pro to neníještě smyslu. Že pa.

má{kyzdobčasověnánr nepií l iš vzdálen;fch, jako jest počátck XIX. sto l . ,  mají

t'aké nárok, aby byly chráněny a zachovány, to nejde na mysl praŽskfrn oficiclním

Herostratrlm. Jirn nlusí se dokázat, rnajÍ.li nějakou budovu zachovat, Že sc v ní

stalo něco, o čenr píše Tomek; nenlli nic o ní v Tomkovi, jesÍ, všecko zlraceno.

Srdce praž.ského BaŤtipána ničim jinfm neobměkčíš; jcst kamcnnějšÍ ncž dlaŽba'

kterou dává diáždit své město.

Vlstaua Václaaa Raihimslt,ého u Ruilolfině

nesvádí k obšÍrnějšímu referátu v rubrice umělecké, a proto zaznamenávám ji

v aktualitách jako prostf zjev společenskf. Pan Radimskj oblaži} letos, jako obla.

Žuje již léta pŤed vánocemi s dojenrnou pŤIclrylnostÍ svou vlast zásilkou asi čbyiiceti

normandskfch krajin, doplněnfch tentokrát, pro změnu, i dvěma praŽskjmi mo-




