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Svou diplomovou práci venovala sl. Šárka Hribová polozapomenutému
výtvarníkovi Emilu Pacovskému, který nicméne patril mezi klícové osobnosti
umelecké scény v první polovine minulého století. Strucne pripomíná jeho osobní a
rodinný život, odpovídajícím zpusobem se zminuje i o jeho vlastním umeleckém díle,
predevším se však zameruje na cinnost redaktorskou, vydavatelskou a organizacní.

Pacovský se sám považoval za umelce a mel nesporný výtvarný talent,
soustredená umelecká cinnost ho však neúmerne vycerpávala; on sám konecne
vetšinu svých prací znicil. Do povedomí vzdelané, umenímilovné verejnosti se zapsal
proto zejména jako redaktor, umelecký kritik, vydavatel a organizátor umeleckých
sdružení. Pusobil tak treba v Socialistické / Všelidové scéne, skupine moravských
umelcu Koliba, Syndikátu výtvarných umelcu ceskoslovenských, Svazu výtvarnickém
umeleckých spolku Ceskoslovenské republiky, Masarykove ústavu lidovýchovném.
Jeho jméno je ovšem predevším spojeno s US Sursum a periodikem Veraikon (resp.
edicní radou Knihovna Veraikonu). Posledne uvedená cinnost ho opet orientovala
k zájmu o "krásnou knihu".

Autorka podrobne popisuje a hodnotí Pacovského aktivity, upozornuje i na
jeho roztekanost, nestálost, resp. malou vytrvalost - jeho nadšení pro nové úkoly
znemožnovalo nekdy dostát úkolum starým. Na druhé strane z jejího lícení vyvstává
pred ctenárem skutecne verohodný portrét mimorádné, renesancne založené
osobnosti, plne ponorené do práce a pritom schopné kolem sebe shromaždovat
mnoho stejne smýšlejících, ale - což je mnohem pozoruhodnejší - i navzájem
protikladných umelcu. Prostrednictvím Pacovského se tak mužeme priblížit zejména
nekolika umelcum, dríve nepríliš ocenovaným, ale v poslední dobe stále více
vyhledávaným - Koblihovi, Konupkovi, Váchalovi a dalším. Bohatá korespondence
Emila Pacovského navíc osvetluje celý "umelecký provoz" první republiky.

Predložená diplomová práce budí velmi dobrý dojem. Na první pohled je videt,
jak velkou práci se autorka dala se shromáždením a vyhodnocením nejen
písemných, ale i obrazových materiálu, které se zde objevují jako soupisy - prílohy.
Za pozornost stojí predevším soupis Pacovského literární cinnosti, ale i obrazová
príloha. (Poznatky o pramenech a literature mely být ovšem soustredeny do
samostatné kapitoly.) Diplomová práce je napsána prehledne, jasne, dobre se cte. I
když je nepochybné, že jde o první krok v poznávání významné umelecké osobností,
je to krok podstatný. Kdyby autorka v této práci pokracovala, myslím, že by výrazne
napomohla tomu, aby se Pacovského jméno vyslovovalo opet v souvislosti s temi
tvurci, s nimiž jeho umelecké snažení úzce souviselo. I jejich dílo upadlo do
zapomenutí, ale pusobením nekolika obdivovatelu bylo opet vzkríšeno - v prvé rade
mám na mysli prirozene Váchala.

Z techto duvodu doporucuji, aby diplomová práce sl. Šárky Hribové byla
pripuštena k obhajobe; navrhuji, aJ>ybyla klasifikována známkou výborne.
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