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Resumé

Vyšívaná paramenta 19. století za státních a církevních sbírek
y

stredních Cech. Od rukodelné k tovární výrobe

Predložená bakalárská práce vychází z aktuální potreby, kterou je záchrana

textilních liturgických památek na území Ceské republiky. Pri' pruzkumu terénu (rozumejme

sakristie, farní depozitáre a prípadne svozové centrální depozitáre) vyvstala naléhavá potreba

zkoumání nejohroženejšího fondu tohoto druhu památek, jež jsou uloženy stále na svých

(nebo v okruhu) puvodních místech. Tímto fondem jsou textilní památky vzniklé od 17. do

20. století (prípadne do soucasnosti).

Težištem této práce byl zejména terénní výzkum spojený s maximálne podrobnou

dokumentací textilií zde nalezených. Prestože je literatura k tomuto tématu témer neexistující,

šlo po urcitém objemu sberné práce dojít k urcitým, byt docasným, výsledkum v tomto

tematickém bádání.

Stále je treba v soucasné dobe stát za názorem, že je nutné uprednostnit záchranu

památek samých pred dohledáváním archivních souvislostí u již zdokumentovaných.

Písemné prameny, uložené varchivech snad ješte vydrží, na rozdíl od ohrožených

bohoslužebných rouch ( z prícin v prubehu práce prib1ížených). Ostatne pro porovnání se

záznamy z farních kronik a pametních knih Giž méne jsou dochované úcty pri bežných

farách) je nutné znát skutecný dochovaný textilní fond, což není možné jsou-li textilie

znicené, nebo bez oznacení prevezené na jiné místo (svozové depozitáre). Bylo by do

budoucna škodou prijít o tyto informace, protože i farní kroniky vypovídají jak o porízení

nových bohoslužebných rouch, tak o jejich opravách. Tyto záznamy sice nejsou casté, ale ne

ojedinelé, i z jejich poznamenání vyplývá, že šlo ve své dobe o vetší vydání, srovnatelné

s porízením nových oken, opravy strechy, apod. Zachování ve své dobe draze porízených

parament závisí na poucenosti naší generace jak v radách odborníku, tak v radách konkrétních



Touto prací je zároven naznacen smer pro další rozširování tématu, které je reakcí na

skutecne aktuální potreby této doby.

správcu. Musíme doufat, že nedojde k zhodnocení tohoto druhu památek až díky nabídkovým

katalogum kriminálních živlu, které mohou využít urcitého nezájmu o daný typ památek.

Doufejme, že tato práce jakýmsi priblížením výberu (ruzne zastoupených druhu)

parament z 19. a pocátku 20. století, prispeje k poznání komentované skupiny památek a tím

k jejímu zachování.
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Stránky
Pocet slov
Pocet znaku vcetne mezer
Pocet odstavcu
Pocet rádku

Bylo by troufalé již nezvratne hodnotit vyšívacskou práci 19. století. Situace zde je

srovnatelná s ostatním umením 19. století ,- konkrétneji s užitým umením. Století devatenácté

je naší dobe jedním z nejbližších, proto se v pomeru k jiným údobím také zachovalo nejvíce z

..techto památek, což platí i o oboru textilním - vyšívacském (v naší tabulce jsem došliI

k výsledku 25% vyšívaných rouch z 19. století). Nemužeme považovat všechny za špickové,

rozhodne ne ani vetšinu, ale je treba zároven pamatovat na to, že návrhy na nekteré byly

prebírány od známých výtvarníku své doby, což v prelomu staletí vrcholilo návrhy Josefa

Fanty, které prežívaly ješte dlouho ve 20. století. Jakési konecné hodnocení bude na míste až

po nashromáždení vetšího množství informací z terénu, tudíž tato práce mohla predstavit jen

omezený výber, daný možnostmi jedince.


