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V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 

Taťána Petrasová 

Otázky církevního umění druhé poloviny 19. století se zatím míjejí se snahou o po

stižení historismu, která určuje česky psané dějiny umění tohoto období. Zdá se, 
že nemá smysl poměřovat výkon umělce církevními předpisy, pokud je i bez nich zřej

má umělecká kvalita. Přestože literatura k této problematice není bohatá a většina ci
tovaných příspěvků slouží dnešnímu bádání spíše jako historické prameny než jako 

metodická opora, užívání tří pojmů vymezuje tři okruhy, v nichž se dosavadní úvahy 
pohybovaly. Označení náboženská malba, odkazující na školení malířů v akademic
kém ateliéru historické a náboženské malby, postihuje především problematiku his

torické malby. 1 Obecnější souvislosti mezi malířstvím a ostatními akademickými obo
ry však zůstávají stranou, nemluvě o uměleckém řemesle. N aopak termín křesťanské 
umění zahrnoval i architekturu, a to nejen tu, o níž se psalo v klasických dílech křes

ťanské archeologie, jako byla Rossiho Roma sotteranea cristiana (1864, 1867, 1877), 
ale i architekturu středověkou a novodobé stavby určené pro liturgické účely, včetně 
náčiní a parament. Na počátku 20. století se zavedl ještě pojem církevní umění, aby se 

odlišilo bádání o raně křesťanském umění od výzkumu, který sledoval mladší období 
a zohledňoval historický vývoj liturgických nařízení. 

Konkordát státu a církve v roce 1855, který vymezil podíl katolické církve na státní 
moci, učinil z kaťolické církve nejspolehlivější oporu monarchie při stabilizování po-
měrů po revoluci 1848. V roce 1850 se zrušila omezení styku rakouských církevních [úvod kapitoly:] 

hodnostářů s papežskou kurií v Římě, která zavedl císař Josef II., církev dohlížela na 187) Josef Fanta, 

nižší a střední katolické školství a získala právo cenzury nejen na literaturu s nábo- kasule ze souboru parament 

ženskou tematikou. 2 svatovítské kapituly (detail), 

Oficiální rakouská politika "trůnu a oltáře" v Čechách zájem umělců o náboženská katedrála sv. Víta v Praze, 

témata spíše utlumila. Starší představa vlasteneckého náboženského umění, jak uká- 1908-1910 

1) Srov. Zdeněk Hojda- Roman Prahl, Josef Hellich a (spolek) křesťanské(ho) umění, in: iidem (eds.), Bůh a bohové. Církve, nábo

ženství a spiritualita v českém 19. století, Praha 2003, s. 302-310.- Pavel Sopák, Josef Vojtěch Hellich a náboženská malba. Poznámky 

k tématu, Umění XLIV, 1996, s. 540-548. Muzikologové rozlišují mezi "duchovní" a "liturgickou" hudbou, viz Karolína Stauberová-Sko-

chová, Cecilianismus aneb Správná hudba ku chvále Boží, in: ibidem, s. 311-316. 

2) Otto Urban, Ceská společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 113-117. 
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188) Vzorová kropenka, 

dobová fotografie 

Jindřicha Eckerta, 

kolem roku 1885 
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zal případ Josefa Hellicha nebo neúspěch Má
nesovy koncepce nástěnných maleb pro kostel 
sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, vycházela ze 
spojení náboženských námětů s tématy, která 
rok 1848 radikalizoval a odsunul mezi zapově
zená. Zasedání pražské synody v roce 1860 tu
to orientaci v umění podpořilo zdůrazněním 
významu raně křesťanské římské tradice. Za
ložení uměleckého odboru Akademie křesťan
ské v Praze v roce 1875 navazovalo jakoby na 
starší tradici nábožensko-vlasteneckou, neboť 
členem a předsedou uměleckého odboru se 
stal Josef Hellich. Přes poměrně velkou šíři 

přijímaných zakázek, které zahrnovaly oltářní 
obrazy a plastiky až po liturgické náčiní a pa

ramenta, se při pěstování umění zaměřil na obnovu uměleckého řemesla, jehož návr
hy a provedení zajistily Akademii křesťanské místo v evropském hnutí za reformu ře
mesel. Úloha časopisu Method v prosazování nových uměleckých trendů nebyla 
doposud předmětem uměleckohistorického bádání. Způsobilo to především Lehnero
vo působení na poli křesťanské archeologie, které je dnes hodnoceno jako amatérské.3 

Lehner, majitel, vydavatel a jediný redaktor periodika, však dokázal kolem sebe shro
máždit okruh renomovaných historiků (Augustina Sedláčka , Zikmunda Wintera, Mo
rice Ltissnera, Antonína Podlahu, Eduarda Šittlera, Rudolfa Kuchynku, Čeňka Zíbrta, 
Josefa Teiga, Cyrila Merhouta, Kamila Kroftu), kteří učinili z časopisu víc než důleži
tý zdroj informací o zakázkách Akademie křesťanské. Časopis byl tehdy jediným peri
odikem, které se snažilo spojit otázky umělecké s liturgickými. Jeho pohled na histo
rismus je značně konzervativní, pokud jde o umělecký vkus, a dosti nevyvážený, 
pokud jde o odborné příspěvky ozřejmující vztah liturgických předpisů a uměleckých 
zakázek (vedle Lehnerových článků a referátů o křesťanském umění působí témata 
a zpracování Podlahových a Šittlerových textů jako standardní historické práce té do
by) , ale ukazuje fakt, že bádání historiků umění o historismech 19. století zatím příliš 
nezná historismus církevní a problematiku sériové výroby omezuje v této souvislosti 
na produkci uměleckořemeslných kýčů. 

Method. Casopis věnovaný umění křesťanskému založil v roce 1875 katolický kněz 
Ferdinand Josef Lehner jako přílohu měsíčníku Cecilie. Casopisu pro katolickou hudbu 
posvátnou v Cechách, na Moravě a ve Slezsku, v němž prosazoval reformu církevního 

3) Klement Benda, Rozmach oboru v 90. letech, in: Rudolf Chadraba- Anděla Horová - Josef Krása- Rostislav Svácha (eds.) , 

Kapitoly z českého dějepisu umění I. Předchůdci a zakladatelé, Praha 1986, s. 209-211. 



zpěvu.4 Krátce nato, v prosinci 1875, byla 
ustavena Akademie křesťanská v Praze jako 
"podnik Svatováclavské záložny", v jejímž čele 
stál kanovník Mikuláš Karlach,5 a vydavatel 
a redaktor Lehner propůjčil obě svá periodi
ka jako spolkov~ tiskoviny: odboru hudební
mu Cecilii, uměleckému a archeologickému 
Method. 

Vztah Akademie křesťanské k jednotli
vým odborům není zcela jasný (s výjimkou 
poskytovaných financí) a není ani zřejmé, 
zda existoval nějaký společný program, ne
bo ho tvořily stanovy jednotlivých odborů. 
Umělecký odbor vznikl na schůzce malířů 
Josefa Helii cha a Františka Sequense, archi-
tektů Antonína Barvitia aJ osefa Mockera, teologa Edmunda Langera a fotografa Jindři
cha Eckerta dne 13. prosince 1875, dříve než byla založena sama Akademie křesťan
ská. V definitivním složení posílili zastoupení duchovních Lehner a Pohl, umělce 
doplnil sochař Ludvík František Šimek. Odbor archeologický, jemuž předsedal Anto
nín Barvitius, tvořili tíž umělci. 6 Seskupení malířů, sochařů a architektů nemělo ráz 
spolku, jaký se pokusil založit Hellich v letech 1846-1856,7 a postrádalo psaný umě
lecký program. Hlavní směr určovaly- kromě osobního vkusu- samozřejmě stanovy, 
které ukládaly odboru přispívat ke vzniku a rekonstrukci uměleckých děl rázu nábo
ženského, založit sbírku a knihovnu, organizovat výstavy, přednášky a slavnosti, vy
dávat texty a vyobrazení a zakládat školy a ústavy pro umění a řemesla umělecká (sta
novy §2 a-h). Ze stanov také vyplynul hlavní rys tehdejší obnovy křesťanského umění, 
tedy důraz na liturgii. Je to patrné v hudební reformě zpěvu a podporuje to i názor 
Josefa Cibulky, že zásady uměleckého odboru silně ovlivnil teolog Edmund Langer, 
vynikající odborník na křesťanskou liturgii a její historii. 8 

4) K časopisu Cecilie srov. štauberová-Škochová (pozn. 1), s. 313. 

5) Benda (pozn. 3), s. 210. 

6) b. a., Z Akademie křesťanské, Method II, 1876, s. 71. 

7) Hojda - Prahl (pozn. 1). 

8) b. a., Jubileum Akademie křesťanské v Praze, Památky archeologické XXXIV, 1924, s. 581-584.- Stanovy odboru pro výtvarná 

umění Akademie křesťanské v Praze, Method II, 1876, s. 10-11, §1: hlavním cílem uměleckého odboru je pěstování umění, které 

dbá liturgických předpisů. Vzhledem k nejasnému osudu spolkového archivu není dodnes známá zakládací listina Akademie 

křesťanské. Za oficiální název považuji ten, který je užívaný ve stanovách otištěných v Methodu, a k němu jsem se přiklonila v tomto 

textu. 

189) Antonín Barvitius, 

návrh na vzorový kalich 

pro Akademii křesťanskou, 

1876 

(reprodukce Method 1876) 
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190) Antonín Barvitius, 

kalich a mešní konvička, 

dobová fotografie 

Jindřicha Eckerta, 1880 (?) 
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Hellichovy ideje obnovy umění na histo

ricko-náboženském základě, které byly už 

na počátku padesátých let 19. století při

tažlivé spíše pro příznivce v katolicko-vla

steneckém prostředí než pro umělce,9 by

ly redaktorovi Methoda a okruhu čtenářů 

jeho časopisu blízké. Lehnerova předsta

va o umění, jež je výrazem národního du

cha a promítla se do jeho koncepce 

"v .. podstatě nezávislého vývoje výtvarné

ho umění v Čechách", 10 se doplňovala 

s estetickým ideálem, v němž se mísil ide

alismus nazarénských předloh (Raffaela) 

se stylizovaným realismem Nizozemců 

(van Eyckové, Rogier van der Weyden) .11 

Stylový rejstřík byl mnohem širší a hned v počátcích rozšiřoval ideál novodobého 

umění s odvoláním na Tiziana, Michelangela, Correggia. 

Vliv na pojetí křesťanského umění měl určitě i další malíř uměleckého odboru, 

František Sequens. Stipendista Klárovy nadace v Římě v letech 1863-1868, následovník 

Overbecka a od roku 1880 profesor náboženské a historické malby pražské Akademie 

výtvarných umění. Od smrti Hellichovy až do nástupu nové generace umělců Křesťan

. ské akademie v devadesátých letech dosáhl značného vlivu díky figurálním návrhům, 

které dodával pro umělecké řemeslo (často ve spolupráci s Josefem Mockerem). 

LITURGICKÉ ZÁSADY A UMĚLECKÁ PRODUKCE AKADEMIE KŘESŤANSKÉ 

Lehner s velkou odvahou označil nově vzniklý časopis za umělecký a zároveň vymezil 

úlohu umělce jako "učitele národu", který zpřítomňuje v uměleckém díle minulost vla

steneckého ducha národa. 12 Liturgické knihy: misál, brevíř, knihy chorální, rituále 

a pontifikále měly umělcům sloužit co "corpus juris artistici". Akademie křesťanská se 

opírala o texty provinciální synody pražské, které Lehner a později Vais i Podlaha čte

nářům vysvětlovali. V páté hlavě · Titulus V. De fabrica et supellectili ecclesiastica uvá

děla v jedenácti kapitolách závazné prováděcí pokyny týkající se za prvé obecných zá-

9) Hojda - Prahl (pozn. 1). 

10) Benda (pozn. 3). 

ll) Ferdinand Josef Lehner, Přátelům umění křesťanského, Method II, 1876, s. 2. 

12) Idem, UJ!lění křesťanské a strážcové jeho, Method V, 1879, s. 25-32. 



sad (návaznosti novodobých předpisů na mi
lánskou synodu svolanou za působení Karla 
Boromejského roku 1605, viz níže), za druhé 
budování, zachování a opravy kostelů, za třetí 
péče o kaple polní a modlitebny soukromé, za 
čtvrté kvality a zdobení oltářů, za páté taber
náklů, za šesté vnitřního vybavení, za sedmé 
pořizování nádob, paramentů a bohoslužebné
ho náčiní, za osmé sakristie, za deváté uchová
vání svatých olejů, za desáté zřizování hřbitovů 
a pohřbů a za jedenácté institucí, které budou 
o zvelebení chrámů dbát. Překvapivě nejméně 
systematicky se zabýval závaznými předpisy 
časopis v začátcích svého působení a teprve 
v devadesátých letech přinesl dosti obsáhlý seriál k této problematice: Podlahův 
příspěvek o oltáři (1889) a Vajsovy články Umění církvi sloužící (1893-1894), Praktic
ké pokyny k V. titulu provinciální synody Pražské (1894), Úvahy o paramentice 
(1898-1899). Z dnešního hlediska však větši
ně autorů chyběla schopnost názorně ukázat 
dodržování nebo přestupování liturgických zá
sad na konkrétních dílech, nebo o to ani neu
silovali. 

Lehnerův důraz na liturgii ve výtvarném 
církevním umění se odvolával na reformu gre
goriánského zpěvu, ale dokázal logicky vy

světlit její smysl i v jiných uměleckých odbo
rech: v architektuře podle něho liturgie 
ovlivňuje nejen orientaci staveb (umístění 

presbytáře na východ), ale určuje také jejich 
geometrické poměry. Plastice a malířství do
dává náměty, barvy, ale také tvary. Právě na 
základě liturgie se prý vyvinula tradice křes

ťanského umění, která se liší "jednak od umě
ní antického, jednak od umění moderního". 
Lehner bohužel nedokázal vysvětlit tyto zása
dy na produkci oltářních obrazů Josefa Helii
cha nebo mladšího Františka Sequense. 
O tvarových rozdílech plastik Šimka a Veselé
ho nemluvě. Jedině problematika umělecké-

191) Oltářní lampa ze sbírek 

Akademie křesťanské, 

18. století 

192) Svícen ze sbírek 

Akademie křesťanské, 

18. století 
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tím, že užíval pro kupu a paténu stříbro, které je zla
ceno. Přestože požadavky na kvalitu používaného ma
teriálu vypadají jen jako obdoba moderních Sempero
vých a Ruskinových požadavků na obnovu řemesel, 

která stavěla na kvalitě zpracování materiálů, odvolá
valy se novodobé liturgické zásady na předpisy mi
lánské synody z roku 1605. Alespoň tak to komentuje 
Method, když informuje své čtenáře o nádobách na 
svaté oleje navržených Barvitiem. Lehner uvádí, že se 
stříbrné nádobky na svaté oleje pro nemocné uložily 
do dřevěného pouzdra uvnitř potaženého hedvábím 
a zevně kůží zdobenou tlačeným dekorem. 15 U relikvi
ářů podle Barvitiova návrhu, ohlašovaných v tomtéž 
čísle , se jako výchozí materiál uvádí sice bronz, ale 
i ten byl silně zlacený a zdobený emaily a drahokamy. 
Barvitiovy návrhy vynikaly značnou invencí nezávislou na renesančních předlohách 
do té míry, že se často cituje Lehnerův výrok o neslohovosti. Mohla ovšem vyplývat 
z mimořádně citlivého zacházení se středověkými a barokními předlohami. Přestože 
to nebylo zcela zamýšlené, podpořila Akademie svým směřováním k finanční dostup
nosti i volbou Barvitia jako návrháře značně moderní a nadčasovou uměleckořemesl
nou tvorbu.16 Cibulka vyzdvihl kromě moderní jednoduchosti forem také stavbu a vy
bavení kostela sv. Václava ve Stráži z roku 1878, které zčásti zaniklo při modernizaci 
kostela v roce 1906.17 

Mockerovy návrhy monstrancí čerpaly mnohem více z předloh, což bylo dáno také 
jeho zkušeností s opravami a doplňováním gotických originálů. Pro Akademii křes

ťanskou opravoval v roce 1878 monstranci vysokomýtskou a velehradskou, z nichž 
převzal pro svou" vzorovou monstranci umístění figur světců pod baldachýny a motiv 
zavinutých stylizovaných květů. Přestože podstatná část zakázek byla určena pro séri
ovou výrobu, možnosti Akademie křesťanské ukazují nejlépe vedle artefaktů nejnižší 
cenové kategorie exkluzivní solitéry. Mockerovi se podařilo získat v roce 1878 zakázku 
brněnské kapituly na monstranci, která měla využít pektorálu z pozůstalosti biskupa 

15) Za pomoc při rekonstrukci sbírek Akad~mie křesťanské děkuji pracovníkům Národního muzea v Praze Lubomíru Sršňovi a Da-

ně Stehlíkové, která je naposledy publikovala v katalogu Bohemia sancta. Podklady křesťanského umění z českých zemí. Syrakusy - Pra-

ha 2004. - Kalichy akademické, Method II, 1876, s. 95-96. 

16) Uměleckoprůmyslové museum, oddělení knihovny, fond Křesťanská akademie, krabice Lampy, kadidelnice, svícny, křtitelnice . 

Cást archivu uměleckého odboru se zachovala a patří dnes do fondů knihovny Uměleckoprůmyslového musea. Za ochotu zpřístup-

nit nezpracovaný fond jsem zavázána vedoucí knihovny Jarmile Okrouhlíkové. 

17) Emanuel Poche a kol. , Umělecké památky Cech III, Praha 1980, s. 441. 

194) Gotický kalich, darovaný 

Akademii křesťanské 

baronkou Theresií Dillen 

rozenou Schafgotschovou 

jako vzpomínka na pouť 

do Říma v jubilejním roce 

1875, dobová fotografie 

Jindřicha Ecker ta 
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Schaffgotsche, diamantů, smaragdů, chysop
rasů, perel a emailů. 18 Obdobným způsobem 
zpracovával Mocker oltáře: vedle základních 
typů (pro Žatec, Telecí a Telč, všechny 1879) 

získal zakázku od Jednoty umělců výtvar
ných na 'oltář v kapli sv. Anny ve Svatovítské 
katedrále, kde byla do kamenné architektu
ry oltáře navazující na italskou protorene
sanci vsazena středověká ostatková deska, 
dar hraběte N ostice. 

Období jednotlivých ředitelů umělecké
ho odboru se nedají zatím rozlišit, protože 
chybí obrazová dokumentace projektů, je
jichž výčet Lehner v Methodu otiskoval. Jo
sef Cibulka ve svém článku k výročí Akade
mie křesťanské rozlišoval v zásadě jen dvě 

195) Josef Mocker, období historismu: za předsednictví Hellicha 
monstrance brněnské (1875-1881), Barvitia (1881-1893), Sequen-

kapituly, dobová fotografie se (1893-1896) a Mockera (1897 -1898), a ná-
Jindřicha Eckerta, 1878 stup nové generace. Jeho nadšení pro toto 
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období je dnes srozumitelné jen s ohledem 
na osobnost Josefa Fanty a Kamila Hilberta (od roku 1909 předseda uměleckého od
boru). Fantovy kasule a Hilbertovo církevní náčiní pro kapli Panny Marie na hradu Ka
rlštejně je srovnatelné svým přístupem i kvalitou s Hilbertovou rekonstrukcí Svato
václavské kaple ve Svatovítské katedrále. Ostatní výkony tehdejších tvůrců 

uměleckého odboru (Čeněk Vosmík, Emanuel Dítě, Karel Klusáček, Zikmund Rudl, 
Rudolf Štěrba, František Mikš) jsou dnes přijímány většinou velmi zdrženlivě jako 
akademické výkony. Z toho vybočují pouze sochař a profesor Vysoké školy umělec
koprůmyslové Jan Kastner a malíř sklomaleb František Urban. Kastner zazářil na Svě
tové výstavě v Paříži roku 1900 oltářem českých patronů pro plzeňský chrám sv. Bar
toloměje19 a o jeho kvalitách svědčí i fakt, že si ho vybral Hilbert jako spolupracovníka 
pro sochařské detaily svých návrhů. František Urban je alespoň části odborné veřej
nosti znám velkými zakázkami na výzdobu interiéru vyšehradského kostela sv. Petra 
a Pavla, souborem vitrají pro kutnohorský chrám sv. Barbory nebo návrhy vitrají pro 
kostel sv. Ludmily na pražských Vinohradech. V roce 1904 ocenil Harlas jeho tvorbu, 

18) Taťána Petrasová, Josef Mocker 1835-1899. Stavitel katedrály, Praha 1999, obr. s. 22. 

19) Petr Wittlich, Sochařství historismu: kult pomníků, in: Taťána Petrasová- Helena Lorenzová (eds.) , Dějiny českého výtvarného 

umění 1780-1890, III/2, s. 130, obr. 444. 



když ji přiřadil k italským preraffaelitům nebo jejich anglickým následovníkům.20 

O tom se však čtenáři Methodu nedozvěděli, protože roku 1903 uzavřel Lehner třicá

tým ročníkem jeho vydávání. 

SOUDOBÉ UMĚNÍ A METHOD 

Při zveřejňování soudobých děl církevního umění vycházel Lehner ze zásady, že nej

dokonalejší jsou ti umělci, kteří se vracejí k dílu Raffaela, Michelangela a Tiziana. Je 

zřejmé, že se ubíral hodně prošlapanými cestami přívrženců nazarénského umění. Je

ho informace však nebyly v tomto směru zcela zastaralé (na rozdíl od metod umě

leckohistorických). Otištěním nekrologu Josefa Ftihricha v roce 1876 připomenul ne

jen jednoho z realizátorů cyklu fresek ve vile Massimo a ilustrátora Obrazů z dějin 
národa českého, připravovaných Antonínem Machkem,21 ale také autora projektu vý

zdoby interiéru Altlerchenfeldského kostela ve Vídni (1853-1861), který se stal nej

významnějším podnikem rakouských nazarénů a přinesl Ftihrichovi oficiální ocenění 

vídeňského dvora. 22 O tři roky později připomenul Lehner rakouské nazarény (i s ma

líři působícími aspoň dočasně v Čechách, jako byli Ftihrich, Sequens, Trenkwald a bra

tři Jobstové) v souvislosti s dokončením stavby neogotického Votivního kostela 

(1855-1879) od Heinricha Ferstela. Stavba kostela umožnila rakouské církvi vyjádřit lo

ajalitu vůči rákouskému trůnu a stala se první architektonickou soutěží v monarchii, 

v níž habsburský dvůr podpořil neogotic

ký styl. 

N ejbezprostřednějším zážitkem z na

zarénského umění byla výstava Friedri

cha Overbecka, uspořádaná Společností 

vlasteneckých přátel umění v roce 1889 

20) František Xaver Harlas, Prager Salon 1899 (část III), Politik, 

1892, 9. 5., s. 1-2. Srov. Taťána Petrasová, Sklomalby Františka 

Urbana v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, Zprávy památkové 

péče LIV, 1994, s. 236--239. 

21) Ferdinand Josef Lehner, Josef Fiihrich, Method II, 1876, 

s. 30-31. 

22) Josef Fiihrich, Erklarung des Bildercyklus in der neu erbau

ten Altlerchenfelder Kirche, Wien 1861, cit. in: Werner Telesko, 

heslo Altlerchenfelder Kirche in Wien, in: Hermann Fillitz (ed.), 

Der Traum vom Gliick, Die Kunst des Historismus in Europa, Wien 

1996, s. 460. 

196) Josef Fanta, 

Křížová cesta, zastavení IX, 

kostel N anebevzetí 

Panny Marie ve Zlonicích, 

1914 
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197) Josef Fanta, kasule ze souboru parament svatovítské kapituly, přední strana, 

katedrála sv. Víta v Praze, 1908-1910 

j 



198) Josef Fanta, kasule ze souboru parament svatovítské kapituly, zadní strana, 

katedrála sv. Víta v Praze, 1908-1910 





VÝSTAVY 

Stanovy uměleckého odboru ukládaly této sekci Akademie křesťanské mimo jiné i po
řádání výstav,28 což se v průběhu působení změnilo spíše v účast spolkových umělců 
na velkých výstavních podnicích a informace o úspěších, které slavil program Akade

mie křesťanské při těchto příležitostech. K velkým podnikům patřila brněnská výsta
va církevního uměleckého řemesla, pořádaná v roce 1884 tamním Uměleckoprůmy
slovým muzeem,29 výstava církevního umění ve Vídni roku 1887,30 retrospektivní 
výstava na Jubilejní zemské výstavě v Praze roku 1890,31 Národopisná výstava Česko
slovanská 189532 a Jubilejní výstava arcidiecese Pražské.33 Z recenzí výstav vybočuje 
série textů připravená Podlahou a Šittlerem, která je vlastně odborným katalogem 

28) Stanovy odboru pro výtvarná umění Akademie křesťanské v Praze, Method II, 1876, s. 10. 

29) Kunstgewerbliche Objekte der Ausstellung kirchlicher Kleinkunst im mahrischen Gewerbe-Museum 1884, Method X, 1884, s. 70. 

30) K Konrád, Církevní umění na rakouské výstavě ve Vídni r. 1887, Method XIII, 1887, s. 140. 

31) Ferdinand Josef Lehner, Zlatnictví církevní a umění textilní na retrospektivní výstavě v Praze, Method XVI, 1890, s. 61. 

32) Antonín Podlaha- Eduard Sittler, Vyšívaná roucha bohoslužebná na Národopisné výstavě Českoslovanské 1895, Method XXI, 

1895, s. 113, 121, 123, 133; Method XXII, 1896, s. 30, 40, 50, 73, 85, 109. 

33) Josef Vais, Jubilejní výstava arcidiecese Pražské, Method XXVIII, 1902, s. 57. 

200) Jan Kastner 

- Kamil Hilbert, 

kadidelnice, 

schránka na hostie a svícen, 

hrad Karlštejn, 

dobová fotografie 

Ateliér Stene, 1908 
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201) Kasule Křesťanské 

akademie podle starých 

vzorů pro děkanský kostel 

v Rokycanech, 1896 
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exponátů, a příprava vydání knihy o chrá
movém pokladu katedrály sv. Víta v edi
ci Soupis uměleckých památek. Díky ní 

je možné poznat práci paramentního 
ústavu, který jako jediný splňoval ideál

ně představu vlastních uměleckých dí
len Akademie křesťanské. Byl založen 
krátce po jejím vzniku v roce 1876 a je

ho prvním ředitelem se stal Edmund 
Langer. Umělecké vedení Hellicha a Se

quense se ozřejmí teprve, až se podaří 
ukázky tehdejší produkce dokumento
vat a shromáždit, Fantovo působení za

nechalo dodnes hlubší stopu (autorsky 
jsou doloženy mariánská kasule pro kos

tel Panny Marie na Karlštejně, kasule 
pro Ústav choromyslných v Bohnicích, 
ornát pro děkanský kostel ve Vlašimi 

a soubor parament kapituly svatovítské v Praze).34 Akademie tvorbu paramentního 
ústavu podporovala i nákupem církevních textilií do sbírek (na Jubilejní výstavě mohli 
návštěvníci vidět ukázky v oddělení gotických parament) a restaurováním. Rokycanská 
kasule z 16. století inspirovala nejen základní vzory látek motivem granátového jablka, 

ale i typem reliéfně vyvedených rotujících "sluncí" na kasulovém kříži. 35 

BEURONŠTÍ BENEDIKTINI 

Verkadeho popis první návštěvy v Beuronu roku 1868 se natolik blížil Lehnerovu po
pisu návštěvy v roce 1875, že čtenář při srovnání může propadat pokušení podezírat 
karlínského kněze z plagiátu, kdyby nevěděl, že časopisecký příspěvek vyšel dříve než 

zmiňovaná kniha. 36 Zejména pasáž o společném jídle, zahájeném v refektáři zpívaným 

Benedicite a pokračujícím čtením z Písma, které úder dřevěného kladívka oddělil od 

34) Za upozornění na tento soubor děkuj i Markétě Janatové z Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která se jím zabývala v di-

plomové práci. Za zpřístupnění dokumentace děkuji kurátorce textilií ve sbírkách Správy Pražského hradu Mileně Bravermanové. -

Radek Martínek, Parameta katedrály sv. Víta . Správa a katalog. Praha 2003- 2006. Strojopis uložen v dokumentaci oddělení umělec-

kých sbírek Správy Pražského hradu pod fondem V (vybavení katedrály sv. Víta). 

35) Podlaha - Sittler (pozn. 32) . 

36) Ferdinand Josef Lehner, Benediktinská kolonie umělců v Emausích na Slovanech, MethodV, 1879, s. 134-137; MethodVI, 1880, s. 3-6. 



konzumace, ukončené opět kladívkem 
a zpívanou modlitbou "post mensam". 
Lehner přišel do Beuronu především se 
zájmem o gregoriánský Gednohlasý) 
chorál, který reforma církevního zpěvu 
chtěla prosadit jako návrat k liturgicky 
čistší formě, než byl vícehlas. Estetika 
beuronských mnichů mu byla zpočátku 
dosti nesrozumitelná, jak je patrné z ko
mentáře klášterního provizorního re
fektáře umístěného po dobu výzdoby 
budoucí jídelny přímo v křížové chodbě: 
"Po o bou stranách dvě dlouhé řady lid
ských postav, oděných černými hávy ... 
1 sou-li živé či mrtvé, nebylo lze rozezna
ti, poněvadž černé postavy stály nepo
hnutě jako sochy." Lehner docela výstiž
ně charakterizoval svoji nepřipravenost 
na beuronské výtvarné umění srovnáním s nezvyklým zážitkem z jednohlasého gre- 202) Beuronská umělecká 

goriánského chorálu. "Po chodbách rozvěšeny byly kartony různých předmětů dr- škola, výmalba kostela 

kevních, překvapující jak hloubkou pojmutí, tak provedením stylistickým. Způsob ten Zvěstování Panně Marii 

byl hostu beuronskému nový ... Člověk viděl antiku přenesenou na půdu křesťanskou. v Praze-Smíchově 

Jaký to rozdíl běžného malířství církevního s nákresy zde provedenými! Při sestoupe- (detail klenby), 1889-1899 

ní do chodby křížové přízemní vítala příchozího blahoslavená Panna podle římského 
originálu ... , v lunetách pak oblouků nejdojemnější a nejpoučenější výjevy ze života ře-

holního patriarchy v pouhých konturách na temném pozadí. Ten, řekl bych asketický 
způsob dekorace, zdál se dobře odpovídati místu, na kterém se nacházel. .. Pouhý ná-
kres bez barev zůstavoval vše ostatní tvé meditaci, právě tak jako chorál podává ti jen 
látku, kterou sám musí zpracovati a zpracovanou zažívati. "37 

Přesto se Lehner dokázal do značné míry ztotožnit se zásadou geometrických po
měrů, na nichž byla založena Lenzova teorie. Dal to najevo přetištěním projevu Řeč 
o křesťanském umění Odila Wolffa, převora Emauzského kláštera, z roku 1892,38 ale 
i svými úvahami o liturgii z roku 1894, která "rýsuje hlavní čáry a určuje geometrické 
poměry" architektury. 39 

37) Ibidem, s. 134-135. 

38) Odilo Wolff, Řeč o křesťanském umění, kterouž přednesl P. Odilo Wolff, převor kláštera Emauzského na sjezdu katoHků v Mo-

huči, MethodXVIII , 1892, s. 133-136. 

39) Ferdinand Josef Lehner, O památkách starých a způsobu, jakým dlužno pěstovati umění v době přítomné, M ethod XX, 1894, s. 85-93. 

Univerzita Karlova v .ťru. 
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203) Beuronská umělecká 

škola, Prorok Daniel, 

nástěnná malba 

v kostele sv. Jana 

Nepomuckého 

v Hradci Králové, 

1887-1888 
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Tato zběžná sonda do časopisu Met
hod, která ponechává úmyslně stranou 
aktivity archeologického odboru, které 
příliš úzce souvisejí s Lehnerovým ama
térským zájmem o dějiny umění a speci
álními otázkami památkové péče, chtěla 
naznačit přínos, který časopis pro od
bornou debatu o umění církevním měl. 
Stanovisko Lehnerovo, které jsem pro 
tentokrát ztotožnila s programem časopi
su, jehož názorové spektrum bylo širší, 
konzervovalo Hellichovy snahy o spole
čenství českých nazarénů dané vztahem 
mezi církví a vlastí Gak výmluvně uka
zuje výzdoba Svatováclavské záložny, 
kde měla být ve vlysu provedena histo
rie českých věd a umění mezi alegoric
kými postavami Církve a Vlasti).40 Jeho 
příspěvek na katolickém sjezdu roku 

1894 ukazoval církevní historismus především jako obranu liturgických pravidel: 
,A kdo by dějin se zřekl , uvrhl by umění nazpět o 18 věků do pohanstva. Salon byl by 
chrámem, libovolný nápěv bohoslužebným zpěvem , stůl oltářem, všední oblek boho
služebným rouchem." Protiklad salonu a chrámu, naznačený Lehnerem, byl klišé, kte
ré opakovalo názor o intelektuální nedostatečnosti dob (objevuje se i v krátkých zprá
vách Methoda o současných umělcích, jako byli Kaulbach, Mansart, Matejko). Časopis 

~ethod skoro symbolicky přestal vycházet v době konce historismu, kdy nová seces
ní estetika ukazovala, že i bez pohledu do dějin je vývoj církevního umění možný. 

40) Nová dvorana katolická [v době záložny sv. Václavské], Method II, 1876, s. 123-124. 



204) Beuronská umělecká škola, Prorok Izaiáš, nástěnná malba v kostele sv. Jana Nepomuckého 

v Hradci Králové, 1887-1888 


