
Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

VÝTVARNÍK EMIL PACOVSKÝ JAKO 

ORGANIZÁTOR A VYDAVATEL 

Šárka Hřibová 

Vedoucí diplomové práce: 

doc. Phdr. Jiří Pokorný 

2009 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a s využitím 

uvedených pramenů a literatury. 

V Praze dne 15. dubna 2009 

Šárka Hřibová 



Touto cestou vyslovuji poděkování doc. PhDr. Jiřímu Pokornému za pomoc, 

odborné vedení, cenné rady a připomínky při vypracování diplomové práce. 

V Praze dne 15. dubna 2009 



Obsah 
OBSAH 5 

ÚVOD 6 

1 BIOGRAFIE EMILA PACOVSKÉHO 10 

1.1 DĚTSTVÍ A MLÁDÍ. CESTA K UMĚNÍ: VÝTVARNÁ STUDIA 1 0 

1 . 2 SLOVENSKÁ INSPIRACE A ZALOŽENÍ PRVNÍHO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO SDRUŽENÍ. . 12 

1 .3 ODKLON OD VLASTNÍ UMĚLECKÉ TVORBY. POČÁTEK REDAKČNÍ ČINNOSTI V OBLASTI 

VÝTVARNÉ 15 

1 . 4 ČINNOST SPOLKOVÁ, ORGANIZAČNÍ A VYDAVATELSKÁ. ZALOŽENÍ VERAIKONU, 

UMĚLECKÉ REVUE GRAFICKÉ 16 

1 .5 ČINNOST PŘEDNÁŠKOVÁ A POŘADATELSKÁ V LETECH 1 9 1 9 - 1 9 3 1 2 0 

1.5.1 SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY NA ČVŠT V PRAZE (1919) 20 
MASARYKŮV LIDOVÝCHOVNÝ ÚSTAV (1928 - 1931) 20 

1 . 6 ČINNOST ZAKLADATELSKÁ. REDAKTORSKÁ A NAKLADATELSKÁ PRÁCE V LETECH 1 9 1 9 -

1 9 2 7 . 2 1 

1.6.1 SKUPINA MORAVSKÝCH UMĚLCŮ KOLIBA (1919 - 1923) 21 
1.6.2 PROJEKT „ LIDOVÉHO DIVADLA": SOCIALISTICKÁ (VŠELIDOVÁ) SCÉNA (1920- 1924) 24 
1.6.3 SYNDIKÁT VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKOSLOVENSKÝCH (1920 - 1927) 28 
1.6.4 SVAZ VÝTVARNICKÝ UMĚLECKÝCH SPOLKŮ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (1928 -1931) 29 
DALŠÍ REDAKTORSKÉ A VYDAVATELSKÉ AKTIVITY (1930 - 1934) 29 

1 .7 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VERAIKON 3 0 

1 . 8 OSOBNÍ ŽIVOT A RODINNÁ SITUACE 3 1 

2 REVUE MEDITACE 34 

2 . 1 PACOVSKÉHO PODÍL NA REDAKČNÍ ČINNOSTI 3 4 

3 UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ SURSUM 39 

3 . 1 VZNIK, CHARAKTERISTIKA A ČINNOST VOLNÉHO SDRUŽENÍ SURSUM ( 1 9 1 0 - 1 9 1 1 ) 3 9 

3 . 2 USTANOVENÍ UMĚLECKÉHO SDRUŽENÍ SURSUM ( 1 9 1 1 - 1 9 1 2 ) 4 1 

3.2.1 PRVNÍ PŘEDSEDA UMĚLECKÉHO SDRUŽENÍ SURSUM 43 
3.2.2 LITERÁRNÍ VEČER A DRUHÁ VÝSTAVA SURSA 44 

3 . 3 KONTAKTY SDRUŽENÍ SURSUM S OKRUHEM MODERNÍ REVUE 5 4 

4 EDICE VERAIKON 56 

4 . 1 GRAFICKÁ REVUE VERAIKON 5 6 

4.1.1 PRVOTNÍ IMPULS 56 

4.1.2 POČÁTEK VERAIKONU 57 

4.1.3 PRVNÍ OBDOBÍ EXISTENCE VERAIKONU (1912 -1919) 59 
4.1.3.1 PŘEDVÁLEČNÉ ROČNÍKY VERAIKONU ( 1 9 1 2 - 1917) 6 4 

4.1.4 POVÁLEČNÉ OBDOBÍ A DALŠÍ VÝVOJ VERAIKONU (1919 -1937) 68 
4.1 .4 .1 DVACÁTÁ LÉTA A REVUE VERAIKON 71 
4 .1 .4 .2 TŘICÁTÁ LÉTA A REVUE VERAIKON 75 
4 .1 .4 .3 PROMĚNY VE VÝVOJI ČASOPISU A DŮVODY JEHO UKONČENÍ 77 

4.1.5 ZHODNOCENÍ UMĚLECKÉ REVUE VERAIKON A OTÁZKA MOŽNOSTI JEJÍ DALŠÍ EXISTENCE 81 

ZÁVĚRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 83 

PRAMENY 86 

LITERATURA 86 

PERIODIKA 90 

SEZNAM ZKRATEK 91 

SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH 92 

SEZNAM PŘÍLOH 94 

5 



Úvod 

Emil Pacovský. Malíř, grafik, spisovatel, kritik, estetik, historik a teoretik 

umění. Za svůj život působil v mnoha spolcích, sdruženích či výtvarných svazech. 

Ve většině z nich zastával významné funkce. Zásadní byla jeho redaktorská činnost, 

kterou zahájil v prvním desetiletí dvacátého století a u níž setrval až do druhé 

poloviny třicátých let. V první polovině dvacátého století, především však do konce 

třicátých let, patřil mezi vážené a všeobecně uznávané osobnosti tehdejšího 

kulturního života. Přesto je jeho jméno veřejnosti dnes takřka neznámé. Ani 

v odborných kruzích nenacházíme příliš informací o jeho osobě. Obvykle bývá 

zmiňován pouze v souvislosti se spolkem ,JSursum", který byl jediným uměleckým 

sdružením generace pozdních symbolistů. Stejně tak i badatelé se jím dosud 

zabývali výhradně v kontextu tohoto sdružení. Někteří autoři byli překvapeni ze 

setkání sjeho osobou v souvislosti s problémem, jemuž se věnovali. Např. Pavel 

Šopák si ve spojitosti se sdružením „Koliba" E. Pacovského povšiml a zdůraznil 

opomíjení jeho osoby nejen v kontextu tohoto spolku. Dále se mu však již 

nevěnoval. 

Záměrem této práce je rehabilitovat Emila Pacovského také v jiných sférách 

jeho působení, než ve spojení se ,JSursem" a ,J(olibou". Skutečnost, že je dosud 

osobností více než opomíjenou, se jeví přinejmenším jako překvapivá. Osudy a 

odkazy osobností, s nimiž během svého aktivního působení spolupracoval, jsou 

většinou zpracovány velmi důkladně. U Emila Pacovského tomu tak zatím není. 

Paradoxně snad zpracování přehledné studie o Pacovském brání právě to, čím si 

jeho osoba pozornost zasluhuje, totiž neobyčejně široké spektrum činností, do nichž 

vkládal své úsilí a nadšení. 

S odstupem lze konstatovat, že záběr práce Emila Pacovského byl natolik 

rozsáhlý, že není možné ji obsáhnout v úplnosti v rámci jedné diplomové práce. 

S ohledem na tento fakt se předkládaná práce zaměřuje jen na oblast jeho bohatého 

profesního života zahrnující redaktorskou, vydavatelskou a organizační činnost. 

Aktivity Emila Pacovského nelze od sebe jednoznačně oddělit, neboť se 

často vzájemně prolínaly. Pacovský nezřídka přecházel od jedné činnosti ke druhé, 

jakmile se nedostavil očekávaný úspěch. Mnohdy nebyla např. činnost spolku ani 
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řádně ukončena, jelikož spolek přestal existovat z důvodu neúčasti členů na 

jednáních a spolkovém dění. Práci tak nelze strukturovat na jednotlivá období např. 

na základě vzniku a zániku daného sdružení, není možné hovořit ani o Pacovského 

vystoupení z příslušného spolku. Z výše uvedených důvodů se některé kapitoly do 

určité míry časově překrývají a v zájmu snazšího pochopení textu jsou v úvodu 

některá důležitá fakta zopakována. 

První kapitola je kapitolou shrnující celý život Emila Pacovského. Pojednává 

o jeho životě od narození až do smrti, a to včetně krátkého přesahu. Snaží se ukázat 

Pacovského vývoj, představit jej jako malíře a grafika. Posléze si všímá jeho 

probuzeného talentu organizačního, zpočátku v souvislosti s pořádáním uměleckých 

výstav. Seznámení s různými osobnostmi kulturního života jej brzy přivádí do 

redakce duchovědné revue „Meditace", v níž působí jako schopný organizátor a 

redaktor. Zároveň se začíná projevovat jeho mimořádná schopnost rozpoznat 

perspektivy mladých, začínajících umělců, kteří marně hledají pochopení pro svou 

tvorbu. Pacovský jim poskytuje pomoc i dostatečný prostor v „Meditacích" a 

v mnoha případech tak významně ovlivní jejich budoucí život. Potřeba těchto 

umělců získat kvalitní spolkové zázemí přivádí Pacovského k založení Uměleckého 

sdružení Sursum. Zde uplatňuje opět své schopnosti organizační (při pořádání 

výstav), později i redaktorské při založení grafické revue Veraikon. V této kapitole 

je vyhrazen větší prostor také některých dalším, stěžejním činnostem Emila 

Pacovského, které s výše uvedenými bezprostředně souvisí (např. jeho aktivita ve 

spolku „Koliba" či v Socialistické scén?') a samozřejmě je zde ponecháno místo i 

pro jeho osobní život, který nebyl bohužel příliš šťastný. 

Následující kapitoly si v souladu s tématem práce všímají jednotlivých 

podstatných momentů z Pacovského života a věnují se podrobně jeho redaktorské a 

vydavatelské práci, která je trvale svázána s uměleckou tvorbou. Redaktorská 

činnost začíná v revui „Meditace" (1908 - 1910) a vrcholí v revui „Veraikon". Obě 

tato období jsou spojena působením v Uměleckém sdruženi Sursum (1910 - 1912). 

Množství umělců vstupuje po zániku „Meditací" do ,JSursa" a ve chvíli, kdy zaniká 

Sursum", se uplatňují v časopise „Veraikon". Emil Pacovský vněm zpočátku 

vystupuje jako jeden ze zakládajících redaktorů, posléze se stává jediným 

redaktorem i vydavatelem revue. 

Práce se podrobněji zabývá právě revui Veraikon. Sleduje dvacet pět let 

vydávání časopisu (od roku 1912 do roku 1937), jeho předválečnou podobu a 
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změny, k nimž došlo po první světové válce. Poukazuje na nepochybný význam a 

uměleckou hodnotu předválečného Veraikonu i funkci, kterou časopis plnil 

především ve dvacátých letech. Všímá si jeho obsahu i umělecké kvality, autorů 

textů či autorů obrazových příloh, sleduje Pacovského snahu o zajištění odběratelů i 

pozoruhodnou strategii propojení odběratelů s přispěvovateli. 

Práce vychází zejména z archivních pramenů, které se nachází ve fondu 

Emila Pacovského v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. 

Tyto prameny nebyly dosud souvisle zpracovány a jsou stěžejní především pro 

kapitolu o životě E. Pacovského a pro kapitolu týkající se revue Veraikon. Při 

zpracování kapitol, které se věnují revui „Meditace" a sdružení ,£ursumu, se bylo 

možné opřít kromě pramenů z fondu E. Pacovského také o literaturu dostupnou 

kdané problematice. Ke sdružení ,JSursum" je to především katalog výstavy 

,£ursa" z roku 1996 (Larvová, H. a kol.: Sursum 1910 - 1912.), vzpomínky Josefa 

Váchala (Váchal, J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce.), ale i některé dobové 

studie a články či novinové recenze výstav uspořádaných ,£ursem", dále pak 

odborné studie v Akademických dějinách (Lahoda, V. a kol.: Dějiny českého 

výtvarného umění. Sv. IV. (1890 - 1938). Díl 1. a 2.) apod. K částem, jež se 

zabývají „Meditacemi" a „Veraikonem", bylo samozřejmě nutné prostudovat i 

všechny svazky příslušných časopisů. 

Jelikož se v práci objevuje množství jmen převážně výtvarníků a spisovatelů, 

bylo nezbytné pracovat i s odbornými encyklopediemi a slovníky (některé z nich 

byly použity i k výtvarné problematice jako takové, např. Horová, A. a kol.: Nová 

encyklopedie českého výtvarného uměni. Díl N - Ž.). Některé další práce (např. 

Šopák, P.: Koliba. Programy - texty - korespondence', Vendera, P.: Jiří Kroha a 

divadlo.) posloužily k doplnění detailů zejména týkajících se Pacovského 

životopisu. 

Názvy uměleckých děl jsou zasazeny do uvozovek a zapsány kurzívou, 

názvy děl literárních jsou ponechány bez uvozovek a zapsány rovněž kurzívou. 

Názvy spolků a organizací jsou zvýrazněny tučnou kurzívou. Doslovné citace jsou 

zapsány také kurzívou a uváděny v původní podobě, upravena je pouze interpunkce 

a případné zdvojené hlásky. 

V příloze se kromě části obrazové nachází jak stručný jmenný rejstřík 

vybraných osobností sledovaného období, tak výběrová bibliografie Emila 

Pacovského a soupis produkce nakladatelství Veraikon. Soupis je sestaven s pomocí 
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České národní bibliografie, databáze Národní knihovny, katalogu Knihovny 

Národního muzea, dále na základě příruček A. Sáňky České bibliofilské tisky a K. 

Nosovského Soupis československé literatury za léta 1901 - 1925. 

Právě sestavení soupisu produkce nakladatelství bylo velice obtížné, neboť 

se často neshodovala data vydání či označení svazku v rámci jedné edice. Problémy 

vznikaly i při dohledávání stěžejních dat, neboť literatura je v těchto ohledech 

nejednotná. Už při získávání prvních informací o Emilu Pacovském, kdy bylo 

čerpáno ze slovníků a encyklopedií pouze za účelem zjištění základních dat z jeho 

života, se vyskytla chyba v letopočtu jeho narození. Tento omyl se opakoval téměř 

ve všech dostupných příručkách, přestože veškeré osobní doklady Pacovského 

(křestní i úmrtní list, vojenská knížka, občanská legitimace, doklady o přihlášení 

k pobytu ad.) uvádějí jiný (správný) letopočet. Zdá se nepochopitelné, jak kdané 

chybě mohlo dojít. Nesprávný rok Pacovského narození 1879 se poprvé objevil v 

novinových článcích z roku 1929, v nichž bylo zmíněno Pacovského životní 

jubileum. Vysvětlení - a zároveň potvrzení správnosti letopočtu 1878 - poskytla 

Pacovského dcera, která ve strojopisném životopise svého otce (viz fond E. 

Pacovského v LA PNP Praha) poukazuje na chybu oficiálních úředních záznamů, 

z nichž vycházeli redaktoři při psaní svých článků. Chyba, která vznikla v letopočtu 

Pacovského narození ještě za jeho života a z ní pramenící opomenutí jeho životního 

jubilea v dobovém tisku, předznamenaly vnímání jeho osobnosti v budoucnu. 
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1 Biografie Emila Pacovského 

1.1 Dětství a mládí. Cesta k umění: výtvarná studia. 

Emil Pacovský se narodil 25. května 18781 v Uhlířských Janovicích, v domě 

č. 119, jako třetí dítě rodičů Emanuela Pacovského a Hedviky Pacovské, rozené 

Vetterlové. Otec Emanuel byl v té době zaměstnán jako tamní c. k. soudní adjunkt, 

matka zůstala v domácnosti a starala se o děti, jak to vyžadovalo její tehdejší 

postavení manželky soudního úředníka. 

Otec Emanuel se narodil 7. května 1846. Pocházel z rodu Pacovských 

(původně Paczowských) zMirovic, který se zde objevuje již v 16. století. Byl 

synem Vojtěcha Pacovského, civilního geometra a majitele hostince „U bílého lva" 

v Mirovicích, a Terezie, rozené Vaškové. Později se stal vrchním soudním radou, 

„vyšetřujícím soudcem ve věcech trestních"2. 

Matka Hedvika se narodila 1850. Byla dcerou Václava Vetterla, 

pocházejícího ze známé knihtiskařské rodiny Vetterlů z Písku, kde v 60. letech 19. 

století vydával vlastní péčí, odpovědností, tiskem i nákladem „zábavný a poučný 

časopis český" „Poutník od Otavy", později působil jako ředitel Slovanské akciové 

knihtiskárny v Brně, a Marie, rozené Ratajové. Rod Vetterlů, užívající predikát 

z Wildenbrunnu, pocházel původně z Chebu, kde se usadil rovněž v 16. století. Od 

října roku 1870 až do svého sňatku s Emanuelem Pacovským 18. srpna 1874 hrála 

Hedvika Vetterlová v Zemském českém divadle v Praze. 

Nejstarší bratr Emila Pacovského Emanuel se narodil 29. března 1875 ve 

Vimperku, druhorozený Stanislav zemřel jako dvouletý. Mladší bratr Otto se dožil 

jen jednoho roku. Dne 18. května 1883 se narodila sestra Hedvika. Otec byl jako 

soudní úředník často přemisťován a Emil tak začal svou školní docházku v Hradci 

1 Literatura, v níž je uvedeno datum 25. 5. 1879: Česká národní bibliografie (CNB); HOROVÁ, A. 
(ed.) a kol.: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, s. 596; LAHODA, V. (ed.) a kol.: Dějiny 
českého výtvarného uměni. Sv. IV (1890 - 1938), díl 1., díl 2., s. 71; NOSOVSKÝ, K.: Soupis 
československé literatury 1901 - 1925. Díl II. (M-Z), s. 149; ŠOPÁK, P.: Koliba. Programy - texty -
korespondence, s. 115; TOMAN, P. - TOMAN, H. P.: Nový slovník československých výtvarných 
umělců, s. 236; VENCL, S.: České exlibris, s. 92; VLČEK, T.: Praha 1900. Studie kdějinám kultury 
a umění Prahy vletech 1890 - 1914, s. 305; WITTLICH, Petr: Česká secese, s. 403 (Rejstřík -
Pacovský Emil). 
2 In Literární archiv Památníku národního písemnictví Praha, fond E. Pacovský, oddíl Masarykův 
lidovýchovný ústav v Praze, kart. 2, inv. č. 0075: složka „Dopis E. Pacovského neznámému 
adresátovi" (dále jen LA PNP, fond E. Pacovský,...). 
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Králové, následovala měšťanská chlapecká škola v Přelouči a Vyšší reálná škola 

v Pardubicích. Roku 1896 byl přijat na pražskou C. K. Akademii umění, kterou 

navštěvoval až do roku 1898 jako žák profesorů F. Ženíška a J. V. Myslbeka. 

Nejprve se chtěl stát sochařem, posléze se však věnuje figurální kresbě a malbě. 

Studium v Praze jej však neuspokojuje, proto roku 1899 odjíždí do Mnichova, aby 

zde po tři roky studoval na soukromé umělecké škole Slovince Antona Ažbeho.3 

Ani tato škola ale nesplnila Pacovského očekávání. 

„Ažbe byl znám svými sympatiemi k moderním malířským proudům, zejména 

k realismu plenérových tónů, což byl vlastně středoevropský impresionismus. 

Mnichov byl tehdy vůbec pokrokovější než Praha, která nejenže přejímala nové 

umělecké proudy teprve přes Mnichov, ale ani nepodporovala národní uměleckou 

tradici a lidový žánr. Nadto téměř každý mladý umělec koncem XIX. a začátkem XX. 

století považoval za povinnost aspoň nakrátko pobýt v Mnichově, který byl pro toto 

období podobným cílem uměleckých studijních cest, jako později Paříž. "4 

V Mnichově, tehdy důležitém centru českého výtvarného života hrajícím roli 

zprostředkovatele aktuálních uměleckých směrů, žili v té době např. ilustrátor 

František Hlavatý, malíř a ilustrátor František Boh. Doubek, malíř Alfréd Seifert, 

malíř-portrétista František Ondrůšek či kreslíř a ilustrátor Josef Mukařovský. 

Z mladší generace můžeme jmenovat především Viktora Strettiho, který pracoval 

v grafické škole u Petra Halmana, Jaroslava Věšína či Jana Angelo Zeyera, který 

zde pobyl pouze krátce. Zde se Emil Pacovský seznámil i s Jaroslavem Augustou, 

jenž navštěvoval školu profesora Karla Maara, v létě však hledal inspiraci na 

slovenském venkově a nacházel ji v často obtížně přístupných a zapadlých 

vesnicích. Roku 1899 navštívil poprvé Detvu. Svým vyprávěním podnítil zájem 

Pacovského o Slovensko natolik, že v červenci následujícího léta přijíždí do Detvy 

spolu s J. Augustou. Oba se pak na Slovensko vrací a působí zde dalších osm let. 

3 Nevíme sice, co přesně Emil Pacovský od pražského studia očekával, jak ale ukazují jeho 
vysvědčení z let 1897 a 1898, nedosahoval právě vynikajících výsledků (např. zkreslení a 
modelování měl známku pouze dostatečnou). In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady vlastní, 
kart. 1, inv. č. 0007 - 0010: složka C. K. Akademie umění v Praze - vysvědčení. 

PACOVSKÁ-CHVALOVÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, malíře, 
nakladatele a vydavatele grafické edice „ Veraikon", strjp., s. 2 - 3. In LA PNP, fond E. Pacovský, 
oddíl Rukopisy cizí, kart. 20, inv. č. 6070 (dále jen CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická 
kostra života a díla Emila Pacovského, strjp.). 
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V životě Pacovského se jedná o nejrozsáhlejši a vlastně jedinou ucelenou etapu jeho 

aktivní výtvarné činnosti.5 

„, Vstával včas ráno, vždy něco kutil, pobroukával si a pohvizdoval', jak 

vzpomíná Jaroslav Augusta. , Jeho optimismus a neúnavná píle pohádala moji 

liknavost. Společné úsilí, zájmy a cíle sblížily nás po několika létech tak, že jsme si 

byli nakonec i zevnějškem podobni, jak mnozí známí tvrdili. "'6 

1.2 Slovenská inspirace a založení prvního slovenského 
výtvarného sdružení. 

Detva je Pacovskému inspirací pro řadu obrazů, které maluje na základě skic 

ve svém mladoboleslavském ateliéru. Jsou to např. „Pohřeb na detvanskom 

cintoríně", „Sobáš na Detve", „Pastýř z Detvy", „Dievča z Detvy", „Malé 

dievčatko na dvore", „V žatve na Detve", „Oranie v Detve na jar", „Detvan" 

(Lakota), „Ulice v Detve" aj. Do Detvy se vrací v dubnu r. 1902, v červnu téhož 

roku podniká s J. Augustou cestu na Oravu. 

V létě roku 1904 vzniká v Dačolome společný oltářní obraz Augusty a 

Pacovského pro žibřitovský kostel - znázorňující Krista modlícího se v zahradě 

Getsemanské - ale i Pacovského „ Motiv z Dačovho Lomu v létě před západem 

slunce" a „V evangelickém kostele v Dačovom Lome". Od 23. července do 20. 

srpna 1905 se Pacovský spolu s A. Muchou, Dědinou, Vacátkem, Ant. Slavíčkem, 

Kalvodou, J. Uprkou a Fr. Uprkou účastní výstavy v lázních Bělohrad a vystavuje 

zde třináct obrazů. Od října do listopadu roku 1907 vystavuje svůj obraz „ Tancující 

Detvané" ve vídeňském Hagenbundu (pod názvem „ Tanzende Slowaken ") spolu 
n 

s dalšími umělci. 

Kromě vlastní tvorby se Pacovský s Augustou začínají zajímat o slovenské 

umění, které je veřejnosti takřka neznámé. Uvědomují si jeho specifický národní 

ráz, ale i to, že není možné jej vyčlenit z celkového evropského uměleckého vývoje. 

Roku 1903 zakládají spolu s malíři Gustávem Mallým a Andráškovičem první 

slovenské výtvarné sdružení Grupu uhorsko-slovenských maliarov,8 Pacovský se 

5 Během svého pobytu na Slovensku vytvořil volný cyklus více než sta obrazů a kreseb 
inspirovaných životem venkovského lidu. 
6 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 4. 
7 Obraz byl pod názvem Tancující Slováci - Detvané vystaven r. 1908 v pražském Rudolfinu na 
jubilejní výstavě Krasoumné jednoty. 
s Záměrem bylo založil uměleckou kolonii podle německé Worpswede (nedaleko Brém). „Grupa" 
neměla písemné stanovy a nebyla úředně zaregistrována. 

12 



stává jejím předsedou, Mallý pokladníkem a 1. srpna 1903 zahajují v Žilině její 

první výstavu, jíž se účastní pouze čtyři zakládající umělci. Celkem je vystaveno asi 

80 obrazů, katalog vydán není. Emil Pacovský se zde však nepředstavuje již jen 

jako malíř, ale poprvé také jako schopný organizátor. V té době zřejmě 

nepředpokládal, že tato činnost jednou zcela převládne nad jeho tvorbou 

uměleckou. 

Nečekaný úspěch výstavy jak u kritiky, tak po stránce finanční, umožnil 

uspořádání dalších výstav, tzv. moravského výstavního turné. Koncem října 1903 

v Ostravě, 1. října 1904 v Žilině, Ostravě a Přerově, před Vánoci r. 1904 

v Uherském Hradišti. Dne 24. září 1905 byla zahájena výstava v Prostějově 

(Pacovský zde vystavuje např. oleje „Vžatve na Dačalomu", „Zrána na kosení", 

„Starý Banžala", „Kosec", „Po prvom mraze" či kolorovanou kresbu „Mesiac 

vychodí") a od poloviny října do 5. listopadu téhož roku se uskutečnila výstava 

v Kroměříži. Od 15. dubna 1906 v Kyjově, 20. května až 5. června 1906 

v Olomouci, 24. června 1906 v Hodoníně. Následovaly výstavy v Opavě (listopad 

1906) a Hranicích (16. - 26. prosince 1906), kterou zahájila v Besedním domě 

Pacovského přednáška „O umění". Pacovský se tedy uplatňuje i jako teoretik 

umění. Vyvrcholením turné „Grupy" po Moravě byla od 19. července do 1. září 

1907 výstava v Luhačovicích. Pacovský byl autorem plakátu, obstaral katalogy i 

pozvánky a v den zahájení výstavy přednesl dvě přednášky. 

Již zmíněný úspěch přilákal do „Grupy", většinou bohužel jen na čas, také 

další umělce, např. Ludvíka Strimpla, Otakara Vaňáče, Miloše Jiránka (zúčastnil se 

výstavy v Prostějově), Karla Augustu (bratr Jaroslava Augusty), Augustina Satra, 

Hanse Macha, Pečínka (zúčastnil se výstavy v Uherském Hradišti) či Jožu Úprku.9 

Stálými členy (a účastníky všech výstav) byli pouze J. Augusta, G. Mallý a E. 

Pacovský, který zanechává jak předsednictví, tak členství v „Grupě" v květnu roku 

1908.10 „Grupa" však zejména díky péči G. Mallého nezaniká. Odchodem E. 

Pacovského z Detvy roku 1907 a J. Augusty začátkem roku 1908 kolonie umělců na 

Detve však v podstatě zaniká.11 

9 Později však došlo ke konfliktu s Úprkovci, jejichž doménou byla Morava. Tímto konfliktem byla 
nejvíce poznamenána luhačovická výstava (roku 1907), která se dočkala nemalé kritiky, dokonce 
přímého napadání v tisku. 
10 Koncem roku 1907 obesílá Augusta i Pacovský, ještě jako člen „Grupy", plzeňskou „Výstavu 
uhersko-slovenských výšivek a vůbec uměleckých a průmyslových věcí z Uhersko-Slovenska". 
11 Grupa uhorsko-slovenských maliarov zaniká roku 1914 v důsledku vypuknutí první světové 
války. 
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„Toto období mělo pro Pacovského názorovou orientaci zásadní význam. 

Vybudoval si trvalý vztah k národní umělecké tradici v duchu idejí slovanské 

vzájemnosti, zakotvený ostatně už v diskusích v Mnichově s umělci jiných 

slovanských národností. Ten sehrál určující roli v celé jeho další rozsáhlé a 
r r r * íí12 

nesmírně aktivní organizační činnosti. " 

V prosinci roku 1907 se Pacovský poprvé zmiňuje o své činnosti 

„časopiseckého referenta o věcech uměleckých"13, která jej nutí rozšiřovat své 

vzdělání v této oblasti. Sleduje veškeré domácí i světové umělecké dění, píše úvahy 

a kritiky.14 Pod pseudonymem Emil Firle" uveřejňuje vletech 1907 - 1908 

obsáhlejší kritiky, v nichž seznamuje veřejnost s aktuálními výstavami: „XXIII. 

výstava spolku výtvarných umělců , Mánes': Výstava francouzských impresionistů", 

„Neoimpresionisté", „Jubilejní výstava Krasoumné jednoty pro Cechy v Praze 

1848 - 1908", „Výstava Antonína Hudečka", „Výstava Františka Dvořáka", 

„Česká grafika", „Václav Jansa", „XXV. výstava Jednoty umělců výtvarných'", 

„XXIV. výstava spolku výtvarných umělců ,Manes': Anglické lepty", „Zvláštní 

výstava Krasoumné jednoty pro Čechy: Jossot, Radimský, Vajc", „Posmrtná 

výstava C. Mandela", „XXV. výstava S. V. U. Manes v Praze: Ludwig von 

Hofmann", „Souborná výstava Rudolfa Béma", „XXVI. výstava spolku výtvarných 

umělců , Manes' v Praze" (členská výstava), „Výstava kreseb a obrazů K. 

Myslbeka", „ Výstava prací Františka Bílka", „Mikuláš Aleš", „ Výstava , Osmi'".16 

V jeho činnosti ještě doznívají slovenské vlivy: pořádá přednášky, u Choděry 

vystupuje s přednáškou „Detva, její lid a kultura" a tomuto tématu se věnuje i 

v některých článcích. Téhož roku se stěhuje natrvalo do Prahy a pronajímá si ateliér 

na Letné, nejprve v Čechově ulici č. 240, později, v roce 1909 v Praze-Bubenči, U 

Královské obory č. 220: 

„Jako malíř pracuji nyní jen na drobných věcech", píše J. Augustovi 

v dopise z 23. 12. 1907. „... maluji: ,Slovenské písničky' pro ,Dětský máj' a pro 

12 LARVOVÁ, H.: Emil Pacovský. In LARVOVÁ, H. a kol: Sursum 1910 - 1912 (katalog výstavy). 
Praha: GHMP a PNP, 1996, s. 127 (dále jen LARVOVÁ, H.: Emil Pacovský). 
13 Zřejmě se jedná se o práci na týdeníku „Nový věk", kde je E. Pacovský redaktorem rubriky 
„Umění" (asi od r. 1908). Přední spolupracovníci Pacovského na tomto časopise jsou Vilém Bitnar a 
Josef Kratochvil, tedy pozdější zakladatelé (spolu s Pacovským) „Meditací". In LA PNP, fond E. 
Pacovský, oddíl Rukopisy cizí, kart. 20, inv. č. 6091: složka F. X. Šalda: „Meditace...". 

V dopise z 23. 12. 1907 píše J. Augustovi o zveřejnění své obšírné úvahy o impresionistech a 
impresionismu v revui „Nový věk". 
15 Pseudonym vznikl nejspíše jako zkratka z dívčího jména matky „Vetterle-ová". 
16 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Výstřižky, kart. 21, inv. č. 6182 - 6200: složka Pacovský 
Emil (Emil Firle): Posudky otištěné v novinách v letech 1907 - 1913, s. 1 - 98. 
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, Naše Slovensko' - mám smlouvy na dlouhou dobu... Dělám to spíše z lásky, než pro 

honoráře, které beru malé... Dále se připravuji pro větší práci, ale pozvolna, neboť 

moje nervy se též pozvolna pozdravují. A práce malíře mne namáhá duševně 

strašně. "17 

Pacovský zde poprvé hovoří o vyčerpání z umělecké tvorby, které jej 

postihne nejednou i v budoucnu. Dostavuje se například ve chvíli, kdy se snaží 

dokončit obraz „ Tanecpri medokýži". Nejprve zůstává obraz nedokončen, nakonec 

je Pacovským zničen. Je možné, že i tento fakt přispěl k tomu, že se Pacovského 

aktivity (přestože se cítí být především malířem) obracejí také jinými směry. 

1.3 Odklon od vlastní umělecké tvorby. Počátek redakční 
činnosti v oblasti výtvarné. 

Roku 1908 zakládá E. Pacovský spolu s Josefem Kratochvilem a Vilémem 

Bitnarem katolickou revui „Meditace".18 Dne 20. května 1908 oznamuje G. 

Mallému oficiálně své vystoupení z Grupy uhorsko-slovenských maliarov. Téhož 

dne vychází také první číslo nové revue. 

V „Meditacích" publikuje kolem třiceti článků, kritických poznámek, 

referátů a teoretických statí, obšírnou úvahu o impresionismu a impresionistech, 

studii o Leonardu da Vincim aj.19 Několik studií věnuje Františku Bílkovi a jeho 
90 • • 

tvorbě. Ve druhém ročníku (1909) referuje nejen v rubrice „Výtvarné umění", ale 

také ve „Slovanské hlídce". Také ve třetím ročníku (1910), stejně jako 

v následujícím, čtvrtém (1911) uveřejňuje především recenze uměleckých výstav, 

ale uplatňuje se zde také jako autor šesti vinět (perokresby). 

V té době se Pacovský začíná zajímat o grafiku a grafické techniky, více se 

věnuje také umělecké kritice a estetice. Právě zaujetí grafikou jej sbližuje 

s Františkem Bílkem.21 Ten jej v průběhu roku 1908 (někdy se uvádí roku 1909) 

seznamuje především s technikou dřevorytu. Věnuje se však i malířství. Pražská 

secese jej pohltí natolik, že opouští impresionismus i lidový žánr. Maluje první 
17 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 13. 
18 Tehdy Pacovský ukončil svůj vztah se Slávkou Venclíkovou, dcerou architekta z Prostějova. 
19 Podrobně viz výběrová bibliografie E. Pacovského v příloze. 
20 Především se jedná o samostatné studie a o obsáhlé referování o Bílkově výstavě v kostele sv. 
Martina ve zdi v Praze v celém prvním ročníku „Meditací". V prvním čísle téhož ročníku je na 
devatenácti listech litografií otištěn Bílkův mystický traktát Přátelé! Vaše žádost psáti do Meditací 
jest plna milosti, rukopis s výtvarným doprovodem, z něhož Bílek následně vybírá některé části pro 
viněty druhého čísla (Meditace, roč. 1), kde je také autorem záhlaví. 
21 E. Pacovský považoval F. Bílka za „duchovního otce" nejmladších symbolistů. Význam jeho 
osobnosti i dílu však přikládala celá redakční rada „Meditací". 
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secesní obrazy, které hýří barvami. Brzy však, ovlivněn nepochybně okruhem 

kolem „Meditací", vytváří Pacovský většinou rozměrné symbolistní obrazy 

s náboženskými tématy, v nichž převládají tlumené tóny. Jeho obrazy a skici 

přecházejí „do tlumených, snových odstínů".22 Bohužel z této jeho symbolistní 

tvorby známe pouze několik obrazů, jedná se o plátna (oleje) „Zvěstování" (1910), 

„Madona" (1910)23 a „Salome" (19ll),24 dále pak několik menších prací, pastelů 

(např. voskový pastel Pokušení (kol. 1910)) a grafik. Většina děl z tohoto období se 

nedochovala, neboť - podle svědectví Jana Konůpka - s nimi Pacovský nebyl 

spokojen, a proto je sám zničil. 

„Přítel Pacovský, vždy nadšený horlítel, neutuchající ve svém neosobním 

snažení, má doma pěknou už sbírku zlámaných dřevců z různých kolbišť. Však 

namaloval velké obrazy, komposice, na jaké by se teď málokterý koryfej 
v u25 

nejmodernějšího umění našeho zmohl. Já jsem ty obrazy viděl, nežli je rozřezal. " 

Umělecky činný je Emil Pacovský až do začátku první světové války. 

Inspiruje se anglickou symbolistní grafikou, vytváří dřevoryty s námětem sv. 

Františka z Assisi a různá exlibris. Prvotní zvědavost se u Pacovského postupně 

mění v zájem trvalý: grafikou, její propagací a problémy s ní spojenými se Emil 

Pacovský zabývá po celý život. 

1.4 Činnost spolková, organizační a vydavatelská. 
Založení Veraikonu, umělecké revue grafické. 

Roku 1910, ještě v době trvání „Meditací", dochází k založení spolku 

mladých umělců pod názvem ,JSursum" (původně podtitul „Meditací"). Pacovský 

zde figuruje jako jeden ze zakladatelů, uplatňují se tu i jeho organizační schopnosti. 

První výstava spolku (1910 v Brně) nebyla kritikou přijata příznivě. Ani druhá akce, 

literární večer, se nesetkala s úspěchem. Členové sdružení ,JSursum" narazili opět 

na odpor při svém pokusu zúčastnit se společné Umělecké výstavy v Obecním 

22 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 15. 
23 Tato plátna Pacovský poprvé vystavil na první, brněnské výstavě nově vzniklého spolku 
,£ursum" v roce 1910. 
24 V katalogu k výstavě Sursum 1910 - 1912 (LARVOVÁ, H. a kol., 1996) je uveden rok 1912. 
HOROVÁ, A. a kol. v Nové encyklopedii českého výtvarného umění (díl N-Ž) na straně 596 (heslo: 
Pacovský Emil) uvádí rok 1911. 
25 KONUPEK, J.: Hodina Hermova. In KONŮPEK, J.: Život v umění, Praha: Jan Pohořelý, 1947, s. 
10. 
LARVOVÁ, H.: Emil Pacovský, s. 130 a 132. 

První grafické práce, reprodukce původních dřevorytů v podobě grafických listů, uveřejňuje roku 
1909 právě v „Meditacích", ročník 2. Jsou to: Svatý Jiří, Svatý František z Assisi, Mystický sňatek. 
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domě v Praze, konané počátkem roku 1912. Druhá členská výstava sdružení se 

uskutečnila až po četných žádostech i protestech, kdy jim Jednota umělců 

výtvarných nakonec propůjčila svůj výstavní prostor v Obecním domě pro podzimní 

termín. Předchozí neúspěchy jistě ovlivnily Pacovského rozhodnutí se této výstavy, 

konané od 22. září do 20. října 1912 v Praze v Obecním domě, již nezúčastnit. Na 

jeho neúčasti se však podstatnou měrou podílel i fakt, že v té době přestal malovat, 

aby se mohl plně věnovat své další, nové aktivitě. Zmíněná druhá výstava se ale 

stala i vůbec poslední akcí Uměleckého sdruženíSursum. 

S činností spolku měl veřejnost seznamovat almanach s pracemi jeho členů. 

Očekávalo se, že redakčních záležitostí se ujme opět Pacovský. Neochota členů 

Sursa" poskytnout do almanachu své příspěvky však zapříčinila, že se Pacovský 

již roku 1911 rozhodl pro vydání vlastního časopisu. Po zániku „Meditací" roku 

1911 se podílí na Bitnarově nově založené revui „Obrození" (1912), která však brzy 

zaniká. Počátkem roku 1912 začíná spolu s dalšími dvěma členy ,£ursa" J. 

Konůpkem a Ant. Dolenským vydávat grafickou revui „Veraikon". Tato nová 

Pacovského aktivita bohužel přispěje k definitivnímu rozpadu Uměleckého 

sdružení Sursum. Jeho zánik však konečně umožní Pacovskému věnovat se revui 

naplno. 

K prvnímu ročníku „Veraikonu" (1912) píše E. Pacovský úvod a několik 

recenzí, uveřejňuje zde také dva své dřevoryty z cyklu „Sv. František".27 Téhož 

roku vzniká při nakladatelství Veraikon i „knihovna krásných knih a albumů" a 

vzápětí vychází její první svazek.28 Do druhého ročníku (1913) zařazuje Pacovský 

jednu svou studii a dřevoryt29, v Knihovně Veraikonu vycházejí další svazky a na 

podzim se spolu s ostatními členy redakce rozhodne uspořádat v Obecním domě 

Výstavu evropské grafiky, která má mapovat grafickou práci za posledních třicet 

let. 

Výstava trvá od 15. září do 15. října 1913 a jsou na ní zastoupeny umělecké 

korporace a firmy z Londýna, Mnichova, Berlína, z Drážďan, Hamburku, ze Lvova, 

z Paříže, Amsterodamu a další. Výstava obsahuje sto šedesát grafických děl. Čechy 

f Jedná se o dřevoryty Stigmata a .SV. František a sv. Klára (viz Obrazové přílohy). 
j9

 D í l ° " P a n " o d K n u t a Hamsuna (podrobněji viz produkce nakladatelství Veraikon v příloze). 
" Jde tu o dřevoryt Drakobijce a článek Michael Jindřich Renz, studie o životě a dile rytce, 
působícího na Šporkověpanství v Kuksu (viz Přílohy, Výběrová bibliografie E. Pacovského). 
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reprezentuje devět umělců a jednatřicet grafik. Plakát i katalog k výstavě vznikl 

podle návrhu Metoda Kalába.30 

Ve třetím ročníku Veraikonu (1914) se objevují tři články a jedna studie 

podepsané Pacovským. V únoru 1914 se Veraikon účastní Mezinárodní grafické 

výstavy v Záhřebu.31 Začátkem téhož roku je vydáno první číslo německy psané 

„Graphische Edition, Mitteleuropäische Revue für graphische Künste und 

Gewerbe".32 Jedná se o časopis určený zahraničním odběratelům (např. Němcům, 

Švýcarům, Angličanům, Francouzům, Holanďanům, Švédům, ale i Rusům, 

Maďarům a dalším), jehož obsah tvoří některé z Veraikonu vybrané články spolu s 

přílohami. Stejně tak formát, grafická úprava a tisk se shodují s Veraikonem. Z 
o • 33 

květnové Mezinárodní výstavy knižního průmyslu a grafiky v Lipsku si redakce 

přiváží diplom, potvrzující udělení čestné ceny za vynikající práci, a zlatou 

medaili.34 

Slibně se rozvíjející činnost nakladatelství je však v roce 1914 přerušena 

vypuknutím první světové války. V původním redakčním složení vychází ještě třetí 

ročník Veraikonu (1914) a dvě čísla ročníku čtvrtého (1915), v němž Pacovský 

uveřejňuje dva své články. Poté je 16. srpna 1915 povolán k36. domobraneckému 

pluku do Vídně (Infanterie - Regiment 83,1. Comp.). Koncem roku 1915 onemocní 

(nejprve „zápalem plicních hrotů", poté „žaludečním katarem a zánětem dásní"), a 

je proto umístěn do Rekonvaleszentenabteilung ve Vídni XXI. Ke svému pluku se 

již nevrátí. Po dvou měsících léčení je zaměstnán ve zdejší kanceláři. Příležitostně 

maluje, většinou podobizny na objednávku.36 Začátkem srpna roku 1917 je přeložen 

do redakce „Kriegspressequartieru", která vydávala ilustrované časopisy „Unsere 

Krieger" a „Volk und Herr". Nejprve jako spolupracovník šéfredaktora, velmi brzy 

se šéfredaktorem stane sám. Píše články, dokončuje některé své starší studie, tvoří 

dřevoryty (devět dřevorytů - exlibris za rok 1918). 

30 Viz Obrazové přílohy, obr. 30. 
31 Výstava trvala od 1. 2. do 28. 2. 1914. 

Dále jen „Graphische Edition". Dojde k vydání jen dvou čísel prvního ročníku. Ukázkový 
prospekt viz Obrazové přílohy, obr. 28. 
33 Výstava byla zahájena 6. května 1914 a redakce Veraikonu zde vystavovala v rámci Rakouského 
oddělení. 
34 Viz Obrazové přílohy, obr. 32. 

Aby nedocházelo k případným nejasnostem, bude v textu celé práce (kromě doslovných citací) 
zachováno označení „číslo", ač nejprve vycházela jednotlivá čísla časopisu pod označením „svazek" 
a později „sešit". 
36 Do roku 1916 vytvořil asi 12 podobizen. 

18 



V době jeho nepřítomnosti přebírá redakci Veraikonu Antonín Dolenský. 

Třetí číslo čtvrtého ročníku se mu podaří vydat roku 1916, čtvrté a páté až roku 

1917. V Knihovně Veraikonu vychází za války několik titulů.37 Nakladatelství 

Veraikon publikuje i několik „zvláštních otisků" z vlastní grafické revue či soubory 

exlibris.38 Z korespondence Pacovského rodině však vyplývá, že s činností není 

spokojen a obává se úpadku nakladatelství.39 Situace v té době ale byla velice 

složitá... 

Po skončení války (v říjnu 1918) se Emil Pacovský vrací do Prahy a ujímá 

se vedení Veraikonu. Na podzim roku 1919 vychází první číslo šestého ročníku 

obnoveného časopisu,40 v němž je kromě jiného použit i jeden z Pacovského 

dřevorytů.41 V Knihovně Veraikonu vychází v roce 1919 šest titulů.42 Antonín 

Dolenský i Jan Konůpek sice ještě nějakou dobu zůstávají v redakci jako 

Pacovského spolupracovníci, jejich podíl na činnosti nakladatelství je však 

minimální. V roce 1920 oba redakci definitivně opouštějí a věnují se vlastním 

aktivitám (J. Konůpek do revue občas přispívá). Veškerá redakční i vydavatelská 

činnost je tak na dalších sedmnáct let existence Veraikonu spojena pouze s osobou 

E. Pacovského. Nepochybně v této souvislosti dochází ke změně i v zaměření 

časopisu. Revue přestává být výhradně grafická a začíná si všímat i ostatních 

disciplín soudobého výtvarného umění, což se odráží i v upraveném názvu 

Veraikonu, v němž je původní podtitul „Edice grafická" rozšířen na „Edice 

grafická. Umělecká revue". 

Na podzim roku 1919 zastihne Pacovského smutná rodinná událost. Dne 1. 

listopadu umírá ve věku 73 let jeho otec Emanuel Pacovský. 

Do šestého ročníku (1919/1920) zařazuje Pacovský dva své články43 a již 

zmíněný dřevoryt44 a připojuje kněmu samostatnou přílohu „Kněhyni zvěstí 

Moravy, Slezska a Slovenska". V rámci Knihovny Veraikonu vychází opět několik 

publikací.45 Na jaře roku 1920 pořádá redakce Veraikonu spolu s Krasoumnou 

37 Viz Přílohy, Produkce nakladatelství Veraikon. 
38 Viz tamtéž. 
39 Pacovský se snažil chod nakladatelství ovlivnit jak jen to bylo možné. Vyřizováním některých 
záležitostí např. pověřoval svého otce Emanuela Pacovského. 
40 Časopis na rok 1919 i 1920 je spojen do jednoho ročníku, který je označen jako šestý. Vychází 10 
čísel, poslední je číslo 9/10 (září/říjen 1920). 
41 Viz Přílohy, Výtvarná díla E. Pacovského. 
42 Viz Přílohy, Produkce nakladatelství Veraikon. 
43 Viz Přílohy, Výběrová bibliografie E. Pacovského. 
44 Viz Přílohy, Výtvarná díla E. Pacovského. 
45 Viz Přílohy, Produkce nakladatelství Veraikon. 
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jednotou výstavu Moderní umění.46 Výstava je umístěna do pražského Rudolfina47 a 

účastní se jí mezi jinými Josef Čapek, Vlastimil Hofman, Václav Spála, Alois 

Moravec, Antonín Porket, Jaroslav Votruba, Eduard Hnilička, Václav Pazák, 

František Pořický, Josef Skupa nebo Kamil Roškot. 

„Emil Pacovský koncipoval výstavu Veraikonu, jež proběhla v březnu a 

dubnu 1920 v pražském Rudolfinu, jako přehlídku poskytující „celkový obraz 

dnešního moderního umění československého", která navázala na „posmrtnou 

výstavu Kubištovu a na poslední expozici Tvrdošíjných". Zdá se, že centrální 

figurou přehlídky se stal nastupující Jiří Kroha (1893 - 1974), jakousi slovanskou 
r w ((48 

odnož moderního umění na ní zastupovali Ferdiš Duša a Josef Kubíček. " 

1.5 Činnost přednášková a pořadatelská v letech 1919 -
1931. 

1.5.1 Spolek posluchačů architektury na ČVŠT v Praze (1919) 

Masarykův lidovýchovný ústav (1928 - 1931) 

Kromě vedení Veraikonu se Emil Pacovský v roce 1919 zapojuje i do 

dalších aktivit. Přednáší na České vysoké škole technické v Praze ve Spolku 

posluchačů architektury49 a podporuje snahy spolku o založení samostatné katedry 

architektury na této škole.50 

V roce 1928, po několikaleté spolupráci, se stává Pacovský členem 

výtvarného odboru Masarykova lidovýchovného ústavu (dále jen MLÚ)51 a nejprve 

se věnuje přednáškové činnosti. Připravuje cyklus přednášek na téma „Jak dívati se 

na díla výtvarných umění", jenž je zahájen 20. října 1930 a ukončen v dubnu 1931. 

Přednáší také dějiny umění na Husově škole MLÚ. Vletech 1928 až 1931 

shromažďuje reprodukce uměleckých děl, z nichž jsou později připraveny dvě 

„putovní" výstavy české moderní grafiky, další výstava představuje výběr z díla 

Josefa Mánesa a poslední ukazuje kolekci barevných reprodukcí obrazů českých a 

46 Výstava byla otevřena 23. března 1920. 
47 Dříve Dům umění nebo také Dům umělců. 
48 ŠOPÁK, P.: Koliba. Programy - texty - korespondence. Opava: Slezská univerzita, 2005, s. 119 
(dále jen ŠOPÁK, P .: Koliba. Programy - texty - korespondence). 
49 Jedná se o cyklus přednášek na téma Objevitel, vynálezce a umělec-tvůrce. 
" Situaci se věnuje v časopise Veraikon, účastní se však i některých jednání jako mluvčí spolku. 

Jeho práce je oceněna 17. ledna 1924, kdy je jmenován čestným členem spolku, a opětovně v roce 
1926 při příležitosti 251etého výročí založení spolku. 
5 Předsedou tohoto odboru je Ladislav Šaloun. 
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slovenských malířů 18. - 20. století. Právě kvůli kritice poslední výstavy, ukončuje 

Pacovský své působení ve výtvarném odboru MLU. 

1.6 Činnost zakladatelská. Redaktorská a nakladatelská 
práce v letech 1919 -1927. 

1.6.1 Skupina moravských umělců Koliba (1919 - 1923) 

Na žádost Josefa Pospíšila, který působil jako učitel v Trenčianské Teplé na 

Slovensku, se Emil Pacovský zapojuje do organizace skupiny mladých moravských 

umělců s názvem ,J(oliba". 

Skupina vznikla pod vlivem Kruhu výtvarných umělců při Umělecké 

besedě, který se orientoval na východ a hlásal touhu po národní svébytnosti. 

Vytvořila ji část členů z původní tzv. Jarešovy skupiny, kteří spolu s ní kolem roku 

1909 vstoupili do Umělecké besedy (v roce 1914 zde začali vydávat časopis „Život 

a mythus") a později odešli pod vedením Františka Tučného na Moravu. Jejími 

zakládajícími členy byli výtvarníci Břetislav Bartoš, Ferdiš Duša a Marie 

Vořechová, architekt Čeněk Vořech, literáti Karel Handzel a František Horečka a 

především filozof, redaktor a teoretik František Tučný. Skupina na sebe 

upozornila již v roce 1914 výstavou uspořádanou ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

K výstavě byl vydán almanach „Čin a slovo. Vyznání výtvarníkovo a literátovo" 

v grafické úpravě charismatického člena Koliby, slezského malíře a grafika Ferdiše 

Duši. Činnost vznikající skupiny však byla oslabena první světovou válkou. Během 

války někteří členové skupiny zahynuli,54 mezi ostatními došlo k odcizení a Kolibě 

hrozil zánik. Díky Pacovskému vzniká spolek Koliba. Do něho se hlásí noví 

členové, roku 1919 se k původním členům skupiny připojují i umělci ze 

Slovenska.55 „Nebylo to snadné, ale 12. října 1919 svolává „Koliba" do Brna 

„Sjezd mladé generace umělců z Moravy, Slezska a Slovenska", kde formují 

program Koliby řečníci: Pacovský, Duša a Tučný. "56 Dne 31. října 1919 podepisují 

52 K prvním členům Koliby patřili kromě již zmíněných členů zakládajících např. Emil Hlavica, 
František Havránek či Jan Michna. 
53 Výstavy se účastnili Ferdiš Duša, Břetislav Bartoš, František Hlavica, Jan Michna, Čeněk Vořech, 
Vojtěch Sapík, František Havránek a Emil Hlavica. 
54 Např. Vojtěch Sapík. 
55 Členy Koliby byli např. Jožka Baruch, Valentin Držkovic, J. Jambor, Zdena Vorlová-Vlčková, 
Rudolf Březa, Josef Kubíček, Bohuslav Fuchs, Josef Místecký, František Lydius Gahura, Josef 
Štěpánek, ČeněkVořech a spisovatelé Lev Blatný, Jakub Deml, Josef Chalupa, Arnošt Chamrád, Jan 
Vojtěch Sedlák, Frank Wollman či František Tučný. 

6 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 29. 
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E. Pacovský, F. Tučný, K. Handzel a Bohuslav Pavliska jako jednatel stanovy 

Koliby. Ještě před koncem roku 1919 (29. prosince 1919) se Koliba stává oficiálním 

spolkem se sídlem v Brně.57 Prvním předsedou je již v listopadu 1919 zvolen Emil 

Pacovský, který do spolku přináší především své redaktorské a nakladatelské 

zkušenosti a poskytuje Kolibě prostor nejprve v revui Veraikon - zařazuje do něj 

jako samostatnou přílohu „Kněhyni"58 - a posléze v rámci nakladatelství Veraikon 

vzniká edice Knihovna Koliby, kde vychází několik svazků literárních děl členů 

spolku.59 Na jaře následujícího roku se v Brně koná druhá výstava Koliby (od 21. 

března 1920) za účasti jedenácti výtvarníků moravských, čtyř slovenských a čtyř 

literátů.60 Mezi vystavujícími byli i malíři Jaroslav Augusta a Gustav Mallý, spolu 

s E. Pacovským původní členové prvního slovenského výtvarného spolku na 

slovenském území Grupy uhorsko-slovenských maliarov, na který Koliba v jistém 

smyslu navazovala. Výstavu zahajují Karel Handzel, Emil Pacovský,61 František 

Tučný a Peter Jul. Kern. V červnu roku 1921 je uspořádána třetí výstava, která se 
f\ 9 

koná opět v Brně. Tentokrát se jí účastní i sedm architektů. Téhož roku vychází 

první a jediný ročník časopisu „Kněhyně, zvěsti z Moravy, Slezska a Slovenska", 

který řídí Karel Handzel, hlavním autorem článků je František Tučný. Následujícího 

roku (1922) se ve Frenštátě pod Radhoštěm uskuteční spolkový sjezd, kde je 

projednáváno (a nakonec zamítnuto) připojení ostravských umělců ke Kolibě. Ta se 

však - i přes snahu Pacovského, díky níž se podařilo obnovit původní skupinu a na 

jejím základě založit spolek se závaznými stanovami - o rok později (1923) 

rozpadá.63 

„Koliba byl spolek s řádnými stanovami a sprogramem vybudování 

kolektivní domácí kultury v umění a uměleckých řemeslech. Byly vydány legitimace 

Pacovský přednesl projev Náš poměr ku Praze a Slovensku. Projevy a diskusní příspěvky 
z brněnského sjezdu měly vyjít ve sborníku s názvem Spása je ve vás. Sborník však nikdy nevyšel. 
57 Další pobočky se nacházely pro Čechy v Praze (tajemníkem E. Pacovský), pro Slezsko ve 
Frýdlantě nad Ostravicí (tajemníkem F. Duša) a pro Slovensko v Trenčianské Teplé, sídle J. 
Pospíšila. V Brně byla tajemnicí Z. Vorlová-Vlčková. 
58 Byla poprvé vydána ještě před koncem války roku 1918 jako almanach s názvem „Kněhyně" a s 
podtitulem „Slovo Východu". Ve Veraikonu pak vychází jako příloha s názvem „Kněhyně zvěstí 
Moravy, Slezska a Slovenska". 
59 V Knihovně Koliby vyšly pouze tři tituly, a to v letech 1920 - 1922. Viz Přílohy, Produkce 
nakladatelství Veraikon. 
60 Vystaveno bylo celkem 205 výtvarných děl, dále knihy, publikace, práce typografické, ale i 
keramika (F. Duša, M. Vořechová) a hračky (Zdislav Hercík). 
61 Pacovský přednesl projev s názvem Perspektivy moderního umění v tvorbě československé (viz 
Přílohy, Výběrová bibliografie E. Pacovského). 
62 Slovenské umělce zastupují Janko Alexy a Ivan Zabota. 
63 K definitivnímu zániku došlo sice až v roce 1927, ale v období 1923 - 1927 opustila Kolibu 
většina jejích původních členů, proto o tomto období hovoříme jako o tzv. „druhé" Kolibě. 
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vyzdobené dřevořezbou bez signatury autora. Pacovský se stal postupně předsedou 

a byla mu vystavena legitimace č. 1. Ale snad pro přílišnou různost a pracovní 

různorodost nejeví Koliba již v roce 1922 žádné známky života. Nevychází 

„Kněhyně" ve Veraikonu, ani se nepořádají žádné výstavy.,M 

V této souvislosti se nutně nabízí srovnání se skupinou ,£ursum". K zániku 

,£ursa" Pacovský nepochybně přispěl. Krátké trvání ,£ursa" bylo provázeno 

mnoha obtížemi, ale až ve chvíli, kdy Pacovský zaměřil veškeré své úsilí na 

vydávání vlastního časopisu, neboť již nevěřil v další existenci skupiny, ji 

definitivně odsoudil k zániku. Existence Koliby však nebyla natolik svázána s jeho 

osobou, jako tomu bylo u ,£ursa". Ani řada dalších aktivit, kterými byl Pacovský 

zaměstnán, v tomto případě nehrála významnou roli. Životaschopnost Koliby byla 

od počátku značně nejistá. Problém spočíval zejména v její nesourodé ideologii. 

Prvotní byla snaha o obrodu umění, které však mělo být dosaženo zvýrazněním 

regionálních zvláštností (představa Moravy jako země zaslíbené), hlásáním 

národních idejí, spojením nového umění s lidovou inspirací (a vůbec obrat k lidu), 

orientací na východ (např. Tučného ideálem byla Velkomoravská říše - „...ideálu 

východních Slovanů, kteří stvoří novou velkou říši"65) místo na západ (představa 

spojení Moravy a Slovenska) ap. K tomu se připojoval výrazný náboženský 

mysticismus. Dalším podstatným momentem byl široký záběr spolku, který musel 

mít několik tajemníků pro jednotlivé oblasti, a s tím samozřejmě související 

rozdílnost jeho členů. Pacovského pojil s Kolibou zejména zájem o Slovensko, jeho 

krásy a umělecké hodnoty, vycházející z osobní zkušenosti. Viděl v ní možnost 

navázat na své působení v Grupě uhorsko-slovenských maliarov,66 

„Pacovský sám si však vážil podílu na Grupě uhorsko-slovenských maliarov 

[...] a Kolibu chápal jako pokračování svých snah o tvoření na Slovensku 

v návaznosti na zdejší kraj a lid, resp. o tvorbu mimo umělecká centra s jejich 
t 67 

společenskou konformitou." 

64 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 29. 
LAHODA, V.: Civilismus, primitivismus a sociální tendence v malířství dvacátých a třicátých let. 

In LAHODA, V. (ed.) a kol.: Dějiny českého výtvarného umění. Sv. IV. (1890 - 1938), díl 2., s. 71 
(dále jen LAHODA, V.: Civilismus, primitivismus a sociální tendence v malířství dvacátých a 
třicátých let). 
66 O Pacovského záměru navázat na „Grupu" se zmiňuje Josef Pospíšil v dopise Ferdiši Dušovi ze 4. 
února 1919. In Zemský archiv v Opavě, fond Jaroslav Svoboda, nezpracovaný; Šopák, P.: Koliba. 
Programy - texty - korespondence, s. 126. 
67 ŠOPÁK, P.: Historie Koliby. In ŠOPÁK, P.: Koliba. Programy - texty - korespondence, s. 4 - 5. 
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Pomohl obnovení skupiny a publikováním „Kněhyně" dal předpoklad k její 

existenci. Své úsilí ale soustředil především na záchranu, obnovení, udržení a 

úspěch revue Veraikon. Tímto krokem si tak zároveň zajišťoval odbyt časopisu a 

jeho rozšíření mezi čtenáře. 

„Ukázalo se, že Koliba, která roku 1923 zanikla, se nemohla stát moravským 

centrem nového umění, a tím méně moderního. Její program spojoval prvky 

„nového evangelia" s inklinací k „domácí hroudě", která měla neklamné znaky 

nacionalismu. Z hlediska uměleckého pak Koliba neměla výraznější smysl: byla 

dokladem složité duchovní situace v době rozkladu hodnot po konci první světové 

války a vzniku Československé republiky, jejíž orientaci by mnozí rádi viděli v jakési 

bizarní kombinaci zahledění na východ s jistým sentimentem minulé slávy starých 

slovanských říší, se zdůrazněním - spíše duchovním než revolučním - síly 

proletariátu. "68 

1.6.2 Projekt „lidového divadla": Socialistická (Všelidová) scéna 
(1920-1924) 

V prosinci roku 1920 je založena tzv. Socialistická scéna",69 Byla jedním 

ze souborů, které vznikly roku 1920 ve snaze o vytvoření proletářského a 
70 • 

socialistického divadla. Spolek byl zaměřen zejména na provozování 

dramatického umění a na organizování divadelních představení. Postupně měl v 

úmyslu svou činnost rozšířit a věnovat se i pořádání přednášek, recitací, výstav, 

koncertů, ale i vydávání literárních děl. Podnět k založení Socialistické scény dal 

herec Rudolf Myzet, který byl vletech 1912 až 1915 členem „Die neue freie 

Volksbühne" v Berlíně, instituce, která měla sto padesát tisíc členů z řad lidových 

vrstev, pro něž organizovala návštěvy divadelních představení a koncertů. Později 

z vlastních prostředků vybudovala divadlo pro dva tisíce diváků.71 

68 LAHODA, V.: Civilismus, primitivismus a sociální tendence v malířství dvacátých a třicátých let, 
s. 71. 
69 Přípravný výbor se sešel v září, řádný výbor byl zvolen na ustavující valné hromadě 24. října 
1920. 
70 Dalším takovým souborem byla např. Revoluční scéna, kterou v září 1920 založil malíř Emil 
Artur Longen, Dědrasbor, založený Jindřichem Honzlem a hercem Josefem Zorou v říjnu 1920, 
nebo Socialistické divadlo. 

Kromě berlínské scény se zakladatelé inspirovali i Uměleckým divadlem v Moskvě a 
experimentálním divadlem Coppéovým v Paříži. 
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Záměrem zakladatelů Socialistické scény bylo přiblížit kvalitní umění 
r '(( 72 

„nejširším vrstvám lidovým plnou měrou v celém pohodlí za cenu nejnižší". 

Členem se proto mohl stát každý, kdo zaplatil zápisné 1 Kčs a pravidelně platil 

měsíční příspěvek 50 haléřů. Vstupné na představení bylo jednotné, místo v hledišti 

si měl před začátkem představení každý zájemce losovat. Snahou spolku bylo 
r r 73 

„zříditi divadelní soubory a získati místnosti vhodné kprovozování divadla". 

V prohlášení z prosince 1920 se mezi členy výboru objevuje i jméno Emila 

Pacovského,74 v březnu 1921, kdy se v Národním divadle v Praze koná první 

představení,75 přednáší zahajovací projev již jako místopředseda spolku. V tomto 

měsíci uspořádala Socialistická scéna ještě pět představení.76 Dne 20. března 1921 

se koná první řádná valná hromada Socialistické scény, jejímž předsedou je v té 

době již Arnošt Dvořák. První koncert Symfonického orchestru Šakovy filharmonie 

je uskutečněn 4. dubna téhož roku ve velkém sále Lucerny. V dubnu také začíná 

vycházet měsíčník, umělecký a organizační věstník „Socialistická scéna", který 
77 

informuje členy o programech spolku na příští měsíc. Představení se konají 

v různých pražských divadlech (např. v Divadle „Urania", ve Stavovském divadle, 

v Městském divadle Vinohradském, ve Švandově divadle na Smíchově), koncerty 
78 

pak ve Smetanově síni Obecního domu. Spolek se snaží získat vlastní prostory, ale 

marně. Rozhodne se proto postavit prozatímní divadelní budovu, která má být 

posléze nahrazena budovou definitivní. Vzniká tedy pouze improvizovaná scéna 12 Prohlášení Socialistické scény z prosince 1920. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, 
kart. 2, inv. č. 0104: složka Socialistická scéna - Praha: Prohlášení Socialistické scény. Viz též 
CHVALOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 30. 
73 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 30 
- 3 1 . 
74 Výbor měl 24 (udává se ale i číslo 34) členů, předsedou byl poslanec Vincenc Charvát, mezi členy 
např. Arnošt Dvořák, Eduard Hnilička, Jindřich Honzl, Josef Hora, Karel M. Klos, Josef Kodíček, 
Petr Křička, Jaroslav Kvapil, František Langer, Stanislav Lom, Helena Malířová, Marie Majerová, 
Rudolf Myzet, S. K. Neumann, později Jiří Kroha a další. 
75 Prvním představením Socialistické scény byla hra „Vlci" od Romaina Rollanda, v překladu Petra 
Křičky a v režii Vojtěcha Nováka, která se konala dne 1. března 1921 od sedmi hodin večer. In LA 
PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0105: složka Socialistická scéna - Praha: I. 
Slavnostní zahajovací představení „Socialistické scény". 
76 Veselohra Tyranství slz od C. H. Chamberse (9. a 31. 3. 1921 v Divadle „Urania"), Koráb 
Tenacity od Ch. Wildracka (12. 3. 1921 v Městském divadle Vinohradském), Zkrocení zlé ženy od 
W. Shakespeara (18. 3. 1921 ve Švandově divadle na Smíchově) a tři aktovky od autorů I. Olbrachta, 
Evreimova a E. A. Longena pod názvem Drobné dramatické umění (29. 3. 1921 v Revoluční scéně). 

V dubnovém programu roku 1921 jsou uvedena tato představení: Zkrocení zlé ženy od W. 
Shakespeara (5. a 28. 4., Švandovo divadlo na Smíchově), Koráb Tenacity od Ch. Vildracka (12. 4., 
Městské divadlo Vinohradské), Vlci R. Rollanda (19. 4., Stavovské divadlo), Tyranství slz od C. H. 
Chamberse (27. 4., Divadlo „Urania"). In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 
0106: složka Socialistická scéna - Praha: Socialistická scéna. Umělecký a organizační věstník S. S. 
1, 1921, č. 1 (1. 4.), s. 4. 

Např. 15. května 1921 se zde koná „Klavírní večer Jana Heřmana, profesora konzervatoře". 
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v Průmyslovém paláci na Výstavišti79 a současně probíhá vyjednávání o pozemek 
ř V # g Q 

určený pro stavbu divadelní budovy na pražské Štvanici. 

Kromě organizování divadelních představení se uskutečňuje i záměr 

realizovat představení vlastní. V roce 1921 vzniká první inscenace Socialistické 

scény s názvem Kníže od Arnošta Dvořáka, která však nebyla uvedena. Provedení 

se dočkaly až hry Matěj Poctivý od autorů A. Dvořáka a Ladislava Klímy, ve 

scénické úpravě Jiřího Krohy (premiéra se konala 5. dubna 1922 ve Stavovském 

divadle) a Husité od A. Dvořáka, v úpravě Jiřího Krohy v roce 1922.81 

Již v roce 1922 se Socialistická scéna dostává do finančních obtíží. 

Představa, že fungování spolku bude zajištěno díky příspěvkům mecenášů, se 

ukázala jako mylná. Také se potvrdilo, že získávání finančních prostředků 

znemožňuje i samotný název spolku Socialistická scéna", resp. přívlastek 

„socialistická". Díky zásahu prezidenta T. G. Masaryka, jenž spolku věnoval dar sto 

tisíc korun, bylo možné splatit dluhy a zbytek investovat do připravované inscenace 

nového dramatu. Aby spolek nebyl spojován s předchozími finančními těžkostmi, 

které by mohly být překážkou při získávání dalších prostředků, přejmenoval se na 

„Všelidovou scénu". 

Na jaře roku 1923 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti chystalo provedení 

čtyř představení dramatu Nová Oresteia od A. Dvořáka (ve dnech 13., 14., 15. a 17. 

dubna 1923) v režii, výtvarné a kostýmní úpravě J. Krohy. Pozván byl i prezident 

Masaryk. Premiéra i repríza proběhly úspěšně. Hlediště s kapacitou 5 114 sedadel 

však bylo poloprázdné.82 Organizátoři očekávali, že hlediště bude zaplněno a herci 

ani komparsisté nebudou požadovat honorář za představení, a počítali proto 

s výrazným finančním ziskem. Někteří účinkující se opravdu honorářů dobrovolně 

zřekli, většina však požadovala jejich vyplacení. K vyhrocení celé situace však 

došlo až ve chvíli, kdy někteří představitelé hlavních rolí, jimiž byli herci 

79 Kolaudace stavby proběhla 13. 4. 1923. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. 
č. 0114: složka Socialistická scéna - Praha: Zápis o místní divadelní komisi konané [...] za příčinou 
kolaudace Prozatímního divadla v Průmyslovém paláci na Výstavišti. 
8(1 Dne 18. září 1921 je ustanoveno Družstvo pro postavení a vedení divadel Socialistické scény a je 
schválen návrh stanov. 
81 V programu na duben a květen 1922 jsou dále uvedena tato představení: Zdravý nemocný od J. B. 
Moliéra (12. 4., Národní divadlo), Troilus a Cressida od W. Shakespeara (18. 4., Městské divadlo 
Vinohradské), Noc od F. Langra (2. a 8. 5., Švandovo divadlo na Smíchově). In LA PNP, fond E. 
Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 112: složka Socialistická scéna - Praha: Socialistická scéna. 
Umělecký a organizační věstník Všelidové scény (Socialistické scény), roč. 2, 1922, č. 1 (duben), s. 
4. 
82 Na obě představení bylo dohromady prodáno pouze 2 480 vstupenek. 
83 Na vyplacení honorářů tak bylo potřeba přes dvě stě padesát tisíc konin. 
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Národního divadla (podle Pacovského šlo pouze o mužské představitele hlavních 

rolí), požadovali jejich okamžité vyplacení. Spor o herecké honoráře způsobil 

hodinové zpoždění začátku první i druhé reprízy. V případě druhé reprízy (konala 

se v neděli 15. dubna) vedl zmíněný spor k jejímu ukončení již po prvním jednání a 

posléze i kpolicejnímu zákazu posledního představení „v zájmu veřejného 

pořádku ".84 

„Nedělní představení následkem toho nebylo navštíveno tak, jak pořadatelé 

doufali. Také déšť a chlad snad škodil. Místo šesti tisíc diváku přišlo sotva 1 500 

platících osob. [...] Mezitím co se dálo toto, nastalo velké rozrušení mezi 

účinkujícími sbory. Někdo vnesl do nich pochybnost, že jim bude zaplaceno. 

Odpírali hrát, pokud nedostane se jim nějakého písemného poukazu na jejich 

nároky. Když takové poukazy dostali, uklidnili a oblékli se a byli ochotni hrát vše do 

konce. Také orchestr s dirigentem nečinil žádných obtíží, takže všichni činitelé 

divadla byli připraveni dostáti vesměs svému úkolu nezkráceně až - na mužské 

sólisty. (Sólistky dámy nečinily vůbec zcela žádných obtíží, naopak přemlouvaly své 

kolegy muže, aby oni nečinili obtíží.) Pan Karen, jakožto představitel hlavní role 

„Oresta", se nedostavil. Poslal za sebe mladého herce p. [Rubika], jenž se 

neúčastnil ani žádné zkoušky vůbec a jejž akceptovati bylo velmi riskantní. Nebylo 

ale vyhnutí. [...] První jednání prošlo klidně. Po jeho skončení sólisté sháněli se po 

platech, ač dva z nich byli zcela zaplaceni a ostatní všichni, až na p. [Rubika], 

dostali již zálohy. [...] Na to - bez vědomí režiséra, nebo kteréhokoli odpovědného 

činitele, vystoupil p. Majer na jeviště, nepravdivě sdělil obecenstvu, že sólisté 

zdráhají se ve hře pokračovati, ježto nedostali ani halíře, a vyzval obecenstvo, aby 

samo hlasovalo, zda mají dále hrát i a ve hře pokračovati, či nikoli. [...] Druhý den 

v pondělí 16./IV. přinesly skoro všechny polední noviny pražské skandální lokálky, 

kde bylo prudce útočeno na pořadatele divadla V. S., mluveno o někom, jenž utekl 

s pokladnou, voláno po policii, soudu a kriminálu. "85 

Vzniklá situace se následně projednávala soudně a bylo obžalováno několik 

zástupců Všelidové scény, neboť inscenace skončila schodkem sto třicet tisíc 

korun.86 K odpovědnosti za události související s představením Nová Oresteia byl 

volán místopředseda spolku E. Pacovský, jenž v té době zastupoval nepřítomného 

84 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0113: složka Socialistická scéna -
Praha: „Na výborové schůzi Všel. Sc. dne 6. října 1923...", rkp. 
85 Tamtéž. 
86 Mezi nimi i režisér Nové Oresteie J. Kroha. 
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předsedu A. Dvořáka. Je třeba uvést, že Pacovský v tomto směru odmítal převzít 

odpovědnost. Vyplývá to i z pozdější korespondence: „Pokud jde o mne jako 

místopředsedu jmenovaného spolku, mám za to, že Dr. Arnošt Dvořák jest 

posledním předsedou tohoto spolku a nejsem nikterak ochoten, z důvodů výše 

označených, za Dra. A. Dvořáka odpovědnost za spolek Všelidová Scéna na sebe 

bráti, tím méně, ježto jsem při svém zvolení místopředsedou prohlásil, že nejsem ve 

věcech divadelních odborníkem a že nemohu proto na čelném místě fungovati a na 
f 187 

sebe odpovědnost bráti." 

Dne 25. listopadu 1923 se v Národním divadle uskutečnila ještě premiéra 

přepracované hry Matěj Poctivý pod názvem Matějovo vidění. Představení však 

bylo zastíněno výše uvedeným soudním sporem. Přestože byli všichni organizátoři 

představení Nová Oresteia 28. prosince 1923 zproštěni obvinění, o další existenci 

spolku již bylo rozhodnuto. Jak uvedl E. Pacovský, „stávkou herců a skandálem 

herců v divadle, skandálem v novinách pražských a konečně zákazem policejního 
o n 

ředitelství, byla celému podniku zasazena smrtelná rána". Na jaře roku 1924 

Všelidová scéna fakticky zanikla, aniž by byla oficiálně rozpuštěna. Přestaly být 

svolávány výborové schůze i valné hromady a spolek nevykazoval žádnou činnost. 

1.6.3 Syndikát výtvarných umělců československých (1920 - 1927) 

V roce 1920 je v Praze založen ,¿Syndikát výtvarných umělců 

československých",89 Předsedou je zvolen architekt Novotný. E. Pacovský zde 

vystupuje jako jeden ze zakladatelů. Ustavující valná hromada se koná 15. listopadu 

(1920). Zástupci pěti pražských a dvou moravských spolků na ní předkládají návrhy 

stanov. Představitelé slovenských umělců, zejména ze „Sdružení slovenských 

umělců", které bylo založeno 12. října 1920 v Turčanském sv. Martině, zde 

přítomni nejsou. Spolu s moravským spolkem Kolibou do Syndikátu v. um. čsl. 

vstupují až po změně stanov ze dne 9. prosince 1920. V rámci Syndikátu vznikají 

samostatné komise, E. Pacovský se stává předsedou komise sociální, posléze i 

odpovědným redaktorem „Věstníku Syndikátu výtvarných umělců 

československých". V roce 1924 je zvolen místopředsedou, o dva roky později, na 

87 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní odeslaná korporacím, kart. 16, inv. č. 
5313: složka Policejnímu ředitelství-Praha-Smíchov, 30. 12. 1926. 
88 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0113: složka Socialistická scéna -
Praha: „Na výborové schůzi Všel. Sc. dne 6. října 1923...", rkp. 

Dále jen Syndikát v. um. čsl. 
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valné hromadě dne 27. února 1926, předkládá návrh na zřízení Obchodního podniku 

Syndikátu výtvarných umělců československých.90 Návrh je přijat a Pacovský je 2. 

března 1926 zvolen ředitelem Obchodního podniku Syndikátu v. um. čsl. V roce 

1926 sdružuje Syndikát v. um. čsl. šest set sedmnáct členů (jsou jimi míněni 

jednotlivci, kteří nejsou členy žádného spolku) a dvanáct uměleckých spolků.91 

V červenci téhož roku pořádá „tržní uměleckou výstavu" v Jaroměři, následuje 

výstava v Luhačovicích a v listopadu v Praze (13. listopadu 1926). Koncem června 

1927 dává Pacovský výpověď a opouští místo ředitele Obchodního podniku 

Syndikátu v. um. čsl. Důvodem je konflikt s novým ředitelem Syndikátu v. um. čsl., 

jenž podle názoru Pacovského „ochromil činnost a znemožnil obchodní vedení a 

řízení"?2 

1.6.4 Svaz výtvarnický uměleckých spolků Československé 
republiky (1928 -1931) 

Další redaktorské a vydavatelské aktivity (1930 - 1934) 

Dne 15. prosince 1928 je na podnět mimopražských uměleckých spolků 
Q v 

založen ,£vaz výtvarnický uměleckých spolku Československé republiky" se 

sídlem v Praze, který má tyto spolky sdružovat, umožnit jim navázat kontakt 

s pražskými korporacemi a následně jim pomoci k získání státních podpor a jiných 

subvencí, dotací a stipendií. E. Pacovský je zvolen generálním tajemníkem 

„Svaz«"93 a pro jeho potřeby zřizuje samostatnou přílohu v Umělecké revui 

Veraikon (ta se stává orgánem „Svaz«").94 

„Pacovský zde informoval detailně o činnosti jednotlivých mimopražských 

spolků, sdružených ve Svazu a vydobyl jim natrvalo propůjčování výstavních 

místností v Obecním domě v Praze. "95 

V roce 1930 začala také Pacovského spolupráce s olomouckým časopisem 

„Pozor", v němž působil jako kulturní referent. Trvala však jen krátce, do roku 

1931. 

90 Dále jen Obchodní podnik Syndikátu v. um. čsl. 
91 Roku 1924 ze Syndikátu v. um. čsl. vystoupilo šedesát devět členů SVIJ Mánes. 
92 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 40. 
93 Předsedou ,JSvazu" je zvolen architekt Chochola, místopředsedou architekt Karel Lhota. 
94 Jako příloha Veraikonu vycházel „Věstník Svazu výtvarných uměleckých spolků čsl. republiky", a 
to v ročníku 15 (1929, č. 2/3, č. 4), roč. 16 (1930, č. 1, 2, 3), roč. 17 (1931, č. 2, 3, 5, 6). 
95 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 44. 
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Jméno Emila Pacovského jako „odpovědného redaktora a vydavatele" je 

spojeno i s naprosto jiným typem časopisu, totiž s časopisem zaměřeným na 

„otázky oděvu, módy a společnosti" s názvem „Šatna".96 Vycházel jako čtvrtletník 

od roku 193097 až do roku 1934, kdy bylo jeho vydávání ukončeno. Jeho majitelem 

byl František Hezina z Humpolce. 

1.7 Nakladatelství a vydavatelství Veraikon. 

Sedmý ročník Veraikonu (1921) obsahuje čtyři Pacovského pojednání,98 

v Knihovně Veraikonu vycházejí tři tituly.99 V následujícím, osmém ročníku (1922) 

uveřejňuje Pacovský opět čtyři své články. Téhož roku vydává jeden ročník 

slovenského časopisu „Svojeť", věnovaného současné slovenské literatuře, hudbě a 

výtvarnému umění. 

V devátém ročníku (1923) je Pacovský autorem šesti článků100 a v Knihovně 

Veraikonu vychází poslední svazek.101 Desátý ročník (1924) obsahuje pět článků od 

Pacovského, jedenáctý na rok 1925 jeho tři studie.102 

V létě, 13. srpna 1925, umírá ve věku sedmdesáti šesti let matka E. 

Pacovského Hedvika Pacovská. 

V roce 1926 žádá Pacovský o státní podporu, aby mohl rozšířit Veraikon, ale 

není mu vyhověno. Vychází dvanáctý ročník časopisu (na rok 1926), do něhož 

přispívá Pacovský čtyřmi články, o rok později (třináctý ročník, 1927) vněm 

uveřejňuje tři své studie. Ke čtrnáctému ročníku (1928) nejsou poprvé přiloženy 

žádné grafické přílohy, ale jsou zde pouze vyobrazení k textu spolu se třemi 

Pacovského příspěvky. Následující, patnáctý ročník Veraikonu (1929) obsahuje 

dokončení úvahy z ročníku předešlého a další dva jeho články, v šestnáctém 

ročníku (1930) jsou to tři články a v sedmnáctém (1931) pouze dva. V roce 1932 

vychází osmnáctý ročník umělecké revue Veraikon, která byla založena (nejprve 

jako grafická revue) přesně před dvaceti lety. Dosavadní formát se zvětšuje a 

Pacovský zde publikuje tři články. V devatenáctém ročníku (1933) uveřejňuje pět 

studií, v ročníku následujícím (1934) stejný počet článků. V jedenadvacátém 

96 Sídlo redakce, administrace i expedice bylo v Praze na Smíchově, Štefánikova čp. 75/8. 
97 Ročník 1, 1930/1931. 
9X Viz Přílohy, Výběrová bibliografie E. Pacovského. 
99 Viz Přílohy, Produkce nakladatelství Veraikon 
l()" Viz Přílohy, Výběrová bibliografie E. Pacovského. 
101 Viz Přílohy, Produkce nakladatelství Veraikon. 
102 Viz Přílohy, Výběrová bibliografie E. Pacovského. 
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ročníku (1935) je Pacovský autorem čtyř studií, o rok později (ročník dvaadvacátý, 

1936) publikuje ve Veraikonu dokonce sedm článků. V roce 1937, po dvaceti pěti 

letech, se Pacovský rozhodne vydávání revue Veraikon ukončit. Do posledního 

ročníku řadí deset svých článků.103 V závěrečném čísle 5/6 děkuje všem čtenářům, 

odběratelům a spolupracovníkům a rekapituluje činnost nakladatelství v textu 

„Čtvrt století vydavatelství Veraikonu 1912-1937". 

1.8 Osobní život a rodinná situace. 

V roce 1913 se v Potštýně, kde Pacovského rodina obvykle trávila léto, 

seznamuje s Hanou (křtěná Johanna) Pohlovou (narozena 16. února 1889), dcerou 

lékárníka Otomara Pohla ze Smíchova a Leontiny, rozené Grosslové. Rodiče brzy 

zemřeli, a tak žila Hana Pohlová s babičkou Annou Grosslovou.104 Spolu sní 

jezdívala do Potštýna. Její bratr, lékárník Richard Pohl, byl odveden již v roce 1914. 

V době jeho nepřítomnosti musela proto převzít vedení smíchovské lékárny. Když 

se R. Pohl po válce vrátil, opět se lékárny ujal. Zemřel ale již v roce 1921 (2. 

června) ve věku pětatřiceti let. 

Během války se mezi Hanou Pohlovou a E. Pacovským rozvinula četná 

korespondence. Po jeho návratu do Prahy se oboustranné vzájemné sympatie ještě 

více upevňovaly. Svatba se konala 23. září 1921 ve farním kostele sv. Havla na 

Starém Městě pražském. Dne 10. listopadu 1922 se jim narodila první dcera Jana 

(křtěná Hedvika) a o rok později, 15. prosince 1923 dcera Emilie. Již v roce 1937 

ale Hana Pohlová umírá (17. dubna 1937) a zanechává po sobě dvě nedospělé 

dcery. E. Pacovský proto ukončuje vydávání umělecké revue Veraikon i činnost 

nakladatelství. Rodinná situace se ještě více zkomplikuje po vypuknutí druhé 

světové války. Poté, co mladší dcera vážně onemocní, opouští Emil Pacovský 

definitivně veřejný život. 

O době po roce 1937 nenacházíme žádné podrobnější zprávy. Pouze ze 

svědectví jeho starší dcery víme, že se vrací k vlastní výtvarné tvorbě, konkrétně k 

malbě. Vybírá si jedno ze svých raných témat, téma sv. Františka, které však 

původně realizoval v cyklu dřevorytů. Tentokrát se naopak jedná o cyklus maleb, 

při jejichž tvorbě však Pacovský nepoužívá plátno, ale maluje přímo na stěnu. 

V chodbě jeho bytu tak vznikají výjevy „Svatý František a svatá Klára", 

103 Viz Přílohy, Výběrová bibliografie E. Pacovského. 
11)4 Zemřela 12. února 1924 ve věku osmdesáti tří let. 
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„Stigmata" a „Svatý František opouští Monte Alverno".m Také rozprodává zbylé 

publikace nakladatelství Veraikon i výtisky umělecké revue téhož názvu a píše 

články.106 Nicméně většinu času zřejmě věnuje rodině. Velkou zátěží pro 

Pacovského byla nepochybně nemoc jeho mladší dcery Emilie. Velmi se trápil tím, 

že jí nemohl poskytnout potřebnou péči v domácím prostředí a poté, co u ní byla 

diagnostikována schizofrenie, bylo nutné, aby byla trvale umístěna v psychiatrické 

léčebně. Nejprve byla léčena v Praze-Bohnicích. Usnesením z 19. září 1945 bylo 

soudně rozhodnuto o jejím ponechání v tomto ústavu a kvůli úmyslu zbavit jí 
i r\n 

svéprávnosti, byl ustanoven opatrovník, jímž se stala její sestra Jana Pacovská. 

Pravděpodobně došlo ke zlepšení, protože 12. listopadu téhož roku byla převezena 

do domácí péče.108 Zlepšení bylo zřejmě jen dočasné. Již 15. září 1946 je umístěna 

do jiného zařízení, do psychiatrické léčebny v Kosmonosích.109 V usnesení ze 7. 

prosince 1946 je jako důvod její hospitalizace uvedeno „podezření ze schizofrenie" 

a doba, po kterou má být umístěna v ústavu, je stanovena na jeden rok, tj. do 15. 

září 1947. Opatrovníkem je ustanoven E. Pacovský. Ale již začátkem roku 1947 je 

Emilie Pacovská zcela zbavena svéprávnosti a natrvalo zůstává v Kosmonosích.110 

„ Těžko se smiřoval se skutečností, že musí být hospitalizována. Brával ji 

domů na revers, ale nemělo to smysl. Musela znovu a znovu podstupovat 

léčení... "m 

Emil Pacovský zemřel 6. května 1948 v Praze ve věku nedožitých 

sedmdesáti let.112 Pohřeb se konal 11. května 1948.113 Dcera Emilie zemřela 9. 

105 Jedná se opět o cyklus s názvem „Svatý František". Zcela dokončil pouze první malbu. 
106 Již od třicátých let např. přispíval do měsíčníku „Typografia". V roce 1937 začínají vycházet na 
pokračování v brněnském „A-Zetu" jeho Vzpomínky českého malíře ze Slovenska (viz výběrová 
bibliografie E. Pacovského v příloze). Ve čtyřicátých letech píše několik článků pro časopis 
„Okénko do dílny umělcovy" (např. Literární začátky Jana Konůpka - viz Přílohy, tamtéž) ap. 
107 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady vlastní, kart. 1, inv. č. 47: složka Pacovská Emilie 
(dcera), Ustanovení opatrovníka. 
108 Tamtéž, inv. č. 48: složka Potvrzení (o převezení z Bohnic do domácí péče). 
109 Tamtéž, inv. č. 49: složka Usnesení ze 7. prosince 1946. 
110 V odůvodnění tohoto rozhodnutí se říká: „...že Emilie Pacovská je duševně chorá, jde u ní o 
podezření ze schizofrenie, jevící se hlavně zmateností a je t. č. nezpůsobilá k obstarávání svých 
záležitostí. [...] Toto usnesení se choré nedoručí, ježto by ji mohlo rozčil iti a bylo by to bezúčelně." 
Tamtéž, inv. č. 50: složka Usnesení (o zbavení svéprávnosti) ze 16. ledna 1947. 
'" CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 
52. 
112 Zemřel v nemocnici u Milosrdných sester v Praze, Pod Petřínem. 
113 Emil Pacovský je, stejně jako jeho žena Hana Pacovská-Pohlová, pohřben na Olšanských 
hřbitovech v Praze. Po jeho smrti se opatrovníkem Emilie Pacovské stává Miloš Chvála, manžel její 
sestry Jany Pacovské a syn typografa Aloise Chvály. 
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července 1949 v Kosmonosích „trpíc utkvělou představou, že jsou jí podávána 

otrávená jídla ".114 Bylo j í dvacet pět let.115 

114 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského strio s 
53. ' 

15 Pohřeb se konal 12. července 1949. Emilie Pacovská je pohřbena v Kosmonosích. 
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2 Revue Meditace 
2.1 Pacovského podíl na redakční činnosti. 

„Nyní se těším na novou revuí, kterou zakládáme tu tři a budeme jejími 

redaktory a majiteli. Jedná se tu o „Meditace", synthesu pro umění a filosofii. Moje 

jméno, Dr. Kratochvil (filosof) a spisovatel Ing. Bitnar budou jména redaktorů. 16 

Jak již bylo řečeno, dne 20. května 1908 vychází první číslo prvého ročníku 

katolické revue „Meditace", „čtvrtletníku pro umění a filozofii".117 Zároveň vzniká 

s revuí spojená knižnice. Zakladateli jsou filosof Josef Kratochvil"8, publicista a 

literární historik Vilém Bitnar a Emil Pacovský, malíř a teoretik, který i zde 

publikuje pod pseudonymem Emil Firle. Stává se výtvarným redaktorem revue, na 

základě jeho návrhu získávají „Meditace" secesní grafickou úpravu,119 podílí se na 

výběru přispěvovatelů a ovlivňuje celkový ediční program knižnice. 

Po zániku časopisu Katolické moderny „Nový život" (1907)120 - kolem 

něhož byli shromážděni spisovatelé, především katoličtí duchovní, jako např. F. B. 

Vaněk, M. J. Zavoral, P. J. Vychodil, A. Podlaha, ale i Vilém Bitnar, Josef Florian 

či Jakub Deml - se kolem revue „Meditace" soustředila také převážná většina 

katolických literátů. 

„Pokusy spojit principy moderního umění, přesněji řečeno symbolismu, 

s náboženskými obsahy, vedly umělce k aktualizaci výkladu evangelií. Zdálo se, že 

právě tady lze dojít kpravé podstatě křesťanství. ... Snahy stoupenců Katolické 

moderny o nově formulace křesťanských obsahů se ale postupně začaly zdát 

některým z nich samoúčelné, příliš vzdalovaly abstrahovaný svět idejí od života 

člověka. Proto mnozí, např. Bílek a Florian z jejího okruhu odešli, aby se pokusili 

116 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 
13. 
117 Od druhého ročníku (1909), s příchodem teologa Františka Hrachovského do redakce, vycházejí 
„Meditace" již jako měsíčník. 
"8 V posledním, čtvrtém ročníku (1911) jej nahrazuje mladý básník a překladatel Oldřich Novotný, 
který byl jedním z nejaktivnějších přispěvatelů již od vzniku revue. 
119 E. Pacovský byl rovněž autorem titulního listu, některých záhlaví a vinět. Ke spolupráci přizval i 
Jana Konůpka a Josefa Váchala a jako autory drobných výtvarných příspěvků Eduarda Hniličku a 
Jana Kóhlera. 
12(1 Kmenová revue Katolické moderny (1895 - 1907) „Nový život" (1896 - 1907) měla v programu 
rozšířit individualistický rozměr symbolistní literární tvorby o náboženské aspekty. Zanikla roku 
1907 na základě encykliky papeže Pia X. (1903 - 1914) „Pascendi" z téhož roku, v níž papež ostře 
vystoupil v duchu požadavku čistoty víry proti snahám inteligence spojit principy modernistického 
uměleckého hnutí s katolicismem. 
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najít vlastní cestu. Někteří se přidružili knové revui Meditace, která zaujala i 
o « 1 2 1 

několik mladých výtvarných umělců. " 

Revue publikovala původní i překladovou tvorbu. Velký prostor věnovala 

otázkám křesťanské mystiky, a proto zde vycházely i překlady textů středověkých 

mystiků: básně sv. Hildegardy z 12. století, spisy a básně sv. Bonaventury, sv. 

Terezie de Jesu,122 sv. Jana od Kříže, sv. Mechtildy Magdeburské, sv. Kateřiny 

Sienské, Angela Silesia, Jindřicha Susa, ale také traktát Dionýsia Areopagity „O 

mystické teologii". Zveřejnila zde i překlady textů některých prerafaelistů (např. 

Danta Gabriela Rossettiho či Johna Ruskina), polských a německých romantiků 

(např. Richarda Kralika z Meyervaldenu), uvedla ukázky z děl francouzských 

prokletých básníků (např. Arthura Rimbauda) či německo-židovských spisovatelů 

přelomu století, jako byli např. P. Lepin či R. M. Rilke. Zaměřila se především na 

„obrodu umění ve smyslu katolickém", jak to vyjádřil Vilém Bitnar, ale poskytovala 

prostor spisovatelům (básníkům i prozaikům), literárním historikům, filozofům a 

výtvarným umělcům nejen v rámci katolictví: 

„ Chceme i nové kulturní stránky nalézati a ukázati v křesťanství, chceme 

smělou synthesou spojití exaktní vědy duševní s učením Kristovým, nové chceme 

zapáliti ohně na výšinách umění, nové chceme otevříti perspektivy duchům, 

lačnícím po pravdě a kráse. Veškerou činnost lidskou dob dávných i doby dnešní 

sladiti chceme v mohutnou harmonii a zaburáceti tak kosmickým hymnem v duši 

dnešního toužícího lidstva. Zduchovněme všechny obory činnosti! Tichými 

meditacemi, ladnou synthesou spějme za ideálem dokonalosti a krásy. "123 

Brzy tak získala široký okruh spolupracovníků. Po druhém, úspěšném 

ročníku hodnotí vydavatelé svou dosavadní činnost a nastiňují čtenářům své další 

záměry: 

„ Meditace provedly nesnadný úkol, po němž bylo v posledních létech tolik 

touženo: seskupily kol sebe imposantní počet umělců a spisovatelů v oboru krásné i 

filosofické literatury a staly se nádhernou representační katolickou revuí, která i 

v III. ročníku přinášeti bude v objemných, obrazy zdobených svazcích práce českých 

pracovníků z Čech, Moravy i Slezska, ukázky z pokladů všech evropských literatur 

v dokonalých překladech, přehledy duševní práce domácí i cizí v bohatých 
121 LARVOVÁ, H.: Od Meditací k Sursu. In LARVOVÁ, H. a kol: Sursum 1910 - 1912 (katalog 
výstavy). Praha: GHMP a PNP, 1996, s. 15. (Dále jen: LARVOVÁ, H.: Od Meditaci k Sursu.) 
122 „ Výkřiky sv. Terezie de Jesu " doprovodil dřevoryty a slepotisky František Bílek. 
123 KRATOCHVIL, J.: Novoidealism. Meditace, roč. I., 1908, č. 1, s. 76. 
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rubrikách. Avšak v novém ročníku pečovati bude i o ty stránky kulturní, které se 

dotýkají přímo současného života, věcí aktuelních. Otázky vědecké, umělecké a vše, 

co nese v sobě prvky pro vývoj kultury plodné, najde v revui ocenění..... Prosíme o 

další přízeň, ochotni jsouce knejvětším obětem při uskutečňování ideálu: opravdu 

kulturní revue katolické. ",24 

Součástí „Meditací" byly tzv. „Rozhledy", v nichž se objevovaly recenze 

(většinou od členů redakce) týkající se soudobého dění v oblasti filozofie, 

výtvarného umění, literatury, hudby, divadla atp. spolu s aktuální bibliografií. 

Vydávána byla též knižnice „Meditací", která trvala od roku 1908 až do roku 1916, 

vyšlo v ní však pouze nevelké množství titulů (např. Bílkova Stavba budoucího 

chrámu v nás a Křížová cesta, Slavík sv. Bonaventury v překladu Oldřicha 
' 125 r 

Novotného a s výtvarným doprovodem Josefa Váchala, " Poutník cherubínský od 

Angela Silesia či Golovan a Anna od Arnošta Bloema). 

E. Pacovský se snažil poskytovat prostor v „Meditacích" také mladé 

generaci symbolistů. Pro svůj postoj, pochopení i nabízenou pomoc jimi byl často 

vyhledáván. Mladí umělci se na něj obraceli rovněž jako na kolegu malíře, staršího 

a zkušenějšího. Jednalo se např. o Jana Konůpka či Josefa Váchala. 

Váchalovu neobyčejnou tvůrčí individualitu rozpoznal Pacovský již po 

prvním setkání. Snažil se ho povzbudit a pomoci mu v umělecké orientaci. 

Zprostředkoval tak např. Váchalovo setkání s Františkem Bílkem (v březnu roku 

1909), seznámil ho s tvorbou italských primitivů, Giotta a prerafaelistů, poučil jej 
r o 126 • r 

také např. o používání ryteckých nástrojů. " Hned jej také pozval na zasedání 

redakčního kruhu „Meditací", nabídl mu podíl na úpravě revue a umožnil mu i 

samostatně publikovat.127 Že se jednalo opravdu o důležitý moment ve Váchalově 

životě, dokazuje jeho dopis Pacovskému z roku 1926, v němž se J. Váchal ktéto 

době vrací: 

124 LARVOVÁ, H.: Od Meditaci k Sursu, s. 16. 
125 J. Váchal uvádí, že překladatel O. Novotný byl prý nucen zaplatit i tiskárnu, aby kniha vyšla. Viz 
VÁCHAL, J.: Paměti Josefa Váchala. dřevorytce. Praha: Prostor, 1995, s. 199 (dále jen VÁCHAL, 
J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce). 
126 J. Váchal vzpomíná na své překvapení, když mu E. Pacovský ukázal rýtka pro snadnější práci se 
dřevem a jedno mu věnoval. Nikdy Pacovskému jeho pomoc nezapomněl, dokonce po něm dané 
rýtko pojmenoval a s vděkem jej uchovával. 
127 VACHAL, J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce, s. 158. 
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„... pomohl-li jste mi umělecky na nohy, uznávám vděčně i Vaše přičinění a 

zásluhy v dobách mého styku s Meditacemi, jakož i o výstavě Evropské grafiky. "128 

O tom, že byl Pacovský mnohdy jediným, kdo rozpoznal talent mladého 

umělce, svědčí např. i vzpomínka Jana Zrzavého: 

„Nezapomenu na onen večer, když s obrázky pod paží jsem přišel kp. 

Pacovskému a je před ním rozložil Dlouho se na ně díval a mlčel, žasnul, že jsem 

je mohl v mém věku udělat - maloval jsem je v období od 17 do 19 let a pak mi o 

nich začal dlouze a nadšeně hovořit. To bylo první opravdové ocenění a uznání, jež 

jsem zažil a které mne velmi posílilo a odškodnilo za dosavadní posměch. Ale 

špatně jsem se mu později za to odvděčil, ruše ho v práci svými častými návštěvami 

a obtěžuje nářky, hledaje u něj úlevy a posily v mých tehdejších neutěšených 

životních poměrech, zoufalé a dlouhé krisi duševní i umělecké. Snad by mi to 
1 7Q 

odpustil, kdyby věděl, jak mi tehdy bylo a čím mi byl. " 

Přestože se Pacovskému Zrzavého práce líbily, jak je zřejmé z výše uvedené 

vzpomínky, v „Meditacích" je nakonec neotiskl, neboť se zřejmě obával nesouhlasu 

redakční rady. Revue se také pro mladé umělce, hlásící se k symbolismu, brzy 

ukázala jako nevyhovující. Především pro své široké názorové rozpětí a pro mnohé 

nepřijatelný klerikalismus. Proto již roku 1910 zakládá Emil Pacovský spolu 

s Janem Konůpkem, Josefem Váchalem a Františkem Koblihou spolek mladých 

výtvarníků s názvem Umělecké sdružení Sursum, jímž je zároveň zdůrazněna 

vazba na „Meditace" (viz jejich podtitul). 

„Meditace" zanikají čtvrtým ročníkem koncem roku 1911. Za dobu jejich 

trvání do nich přispívali např. Julius Zeyer (1841 - 1901), Jaroslav Vrchlický (1853 

- 1912), Jindřich Šimon Baar (1869 - 1925), autoři z okruhu Katolické moderny -

básník Xaver Dvořák (1858 - 1939), spisovatel a kritik Sigismund L. Bouška (1867 

- 1942) a spisovatel Karel Dostál-Lutinov (1871 - 1923) - prozaik a esejista Jakub 

128 Dopis J. Váchala E. Pacovskému z 1. 8. 1926. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl 
Korespondence vlastní, kart. 13: složka Váchal Josef. 
Váchal, který byl v posuzování uměleckých děl značně kritický, zde píše také o svém upřímném 
obdivu k Pacovskému jako umělci. Přitom Pacovského díla jsou považována odborníky za 
průměrná: „... nicméně vždy přesně rozlišuje osobnost a mentalitu díla, což jsou u mně velice 
rozdílné věci [...] Ještě bych Vám měl napsati o svém obdivu k Vám jako k malíři a svých 
vzpomínkách na opravdu krásná díla, která mám dosud..." 
Dne 29. prosince 1913 zakoupila Moderní galerie Váchalův barevný dřevoryt Pokušenísv. Antonína, 
který prezentoval na Výstavě evropské grafiky, pořádané redakcí Veraikonu v Obecním domě téhož 
roku. 
129 ZRZAVÝ, J.: O sdružení Sursum. ODU 4, 1947/1948, č. 2, s. 40. Také: LARVOVÁ, H.: Sursum. 
In LARVOVÁ, H. a kol: Sursum 1910 - 1912 (katalog výstavy). Praha: GHMP a PNP, 1996, s. 25 
(dále jen LARVOVÁ, H.: Sursum). 
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Deml (1878 - 1961), Quido Maria Vyskočil (1881 - 1969), Josef Václav Sládek 

(1845 - 1912), či Jaroslav Durych (1886 - 1962), který zde publikoval své první 

verše, a další. Z výtvarníků pak František Bílek (1872 - 1941), Viktor Stretti (1878 

- 1957), Jaroslav Skrbek (1888 - 1954) a samozřejmě již zmínění Jan Konůpek 

(1883 - 1950) a Josef Váchal (1884 - 1969). 

„Svým vyhraněným filosoficko-literárním programem, zaměřeným na 

katolicky orientovanou tvorbu, se stala jedním z posledních významnějších 

předválečných periodik, díky němuž umělci z okruhu Katolické moderny a jim 

podobní mohli výrazněji zasáhnout do pozdní fáze symbolismu u nás. "13° 

Místo „Meditací" vycházejí roku 1912 hned dvě revue: „Obrození" a 

„Archa". „Obrození" jako literární a umělecká revue, jejímž redaktorem se stává 

Vilém Bitnar. E. Pacovský se na ní nicméně podílí jako autor vinět, iniciál a rovněž 

článků: Giotto a jeho doba, Výstava obrazů Brandlových, Výstava fotografií, 

Výstava Staré Litomyšle, Žně smrti. Dva nekrology, Mutherovy dějiny malířství, 

Výstavy německých umělců v Praze, Výstava v Obecním domě v Praze, Umělecké 

výstavy v Praze. „Obrození" zaniká již po prvním ročníku. „Archu", revui pro 

katolickou kulturu, zakládá Karel Dostál-Lutinov a navazuje jí spíše na „Nový 

život" než na „Meditace". „Archa" zaniká roku 1948. 

„... spočíval význam Meditací především vtom, že vytvořily teoretické 

zázemí pro nejmladší duchovně orientované pozdní symbolisty. " 

130 LARVOVÁ, H.: Od Meditací k Sursu, s. 18 a 20. 
131 LARVOVÁ, H.: Od Meditací k Sursu, s. 20. 
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3 Umělecké sdružení Sursum 

3.1 Vznik, charakteristika a činnost volného sdružení 
Sursum (1910-1911). 

Umělecké sdružení Sursum je založeno 30. července 1910. Zpočátku se 

jedná o „volné sdružení", tj. bez úředně schválených stanov, jehož programem má 

být důslednější „zduchovnění umělecké ideje i umělecké formy". Předsedou se stává 

jeho nejstarší člen František Kobliha (narozen 17. 11. 1870), jenž se však se 

skupinou rozchází již začátkem listopadu roku 1911. Hlavní iniciátor Emil 

Pacovský, který do tohoto sdružení vkládal velké naděje, zde uplatňuje své 

organizační schopnosti již z pozice zkušeného organizátora. Nepřisuzuje si však 

vůdčí roli: 

„Spolek Sursum jsem založil z vůle pánů: Koblihy, Konůpka, Váchala a své, 

na naléhání hlavně p. Váchala a Konůpka, spoléhaje hlavně na jejich součinnost a 

spolupráci, i na přesvědčení, že právě oni dva vtisknou spolku ráz. Program spolku 

byl založen naším přesvědčením uměleckým i ideovým, vyvěrajíc z ducha 

náboženského (ať již křesťanského či jiného) vyjadřovalo se spekulací idealisticko 

romantickou v práci i životě... Za členy spolku považovali se á priori pp. Konůpek, 

Kobliha, Váchal, Pacovský, jako zakladatelé a iniciátoři. - K nim hlásili se od 
r ( \ 32 

počátku pánové Gärtner, Zrzavý a Sylla." 

Od 29. října až do 20. listopadu roku 1910 je ve výstavních prostorách 

výtvarného odboru Klubu přátel umění v Brně uspořádána první výstava členů 

volného Uměleckého sdružení Sursum.133 Myšlenka na její uspořádání se zrodila 

zřejmě již koncem roku 1909.134 Výstavní prostor zajistil Jan Konůpek, jenž kladl 

důraz na reprezentativnost vystavovaných děl: 

„Nemíníme vystoupit se vším... jedná se spíše o jakousi zvučnost jména 

,Sursum', bude to tedy více vizitka nežli nacionále. "I35 

132 Připiš Emila Pacovského na lístku, nedat. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, 
inv. č. 0152: složka Sursum, výtvarné sdružení - Praha. Také: LARVOVÁ, H.: Emil Pacovský, s. 
128. 
133 Původně měla výstava začít již 26. října 1910. 
134 Viz VÁCHAL, J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce, s. 166. Váchal se zde zmiňuje o schůzce 
s Pacovským v kavárně Louvre dne 4. listopadu 1909, týkající se chystané výstavy. 
135 Dopis J. Konůpka E. Pacovskému z 1. 10. 1910. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl 
Korespondence vlastní přijatá, kart. 7, inv. č. 1933: složka Konůpek Jan. 
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Katalog k výstavě obsahoval 52 děl (obrazů, kreseb a grafik). Z důvodu 

poškození dvou děl při přepravě jich bylo nakonec vystaveno pouze padesát. Kromě 

Emila Pacovského, jenž zde vystavil čtyři plátna (oleje „Zvěstován"í(1910), „Eva" 

(1910), menší olej s názvem „Podzim" (Sursum) (1910) a „Madona" (1910)), sej í 

zúčastnil František Kobliha (vystavil soubor dvanácti dřevorytů z cyklu „Pozdě 

kránu, šest kreseb z cyklu „Půlnoční vise" a kresby „Tanec" a „Touha"), Jan 

Konůpek (14 grafik,136 olej „Osud" a kresba „Stigmata") a Josef Váchal, který 

provedl výběr ze své tvorby a vystavil tři oleje „Pán" (1909), „Vzývači Satana" 

(1909) a „Pokušení" (1909), dvě rané kresby „Pláň vášní a pudů" (1904 - 1907) a 

„Seance" (1908), jednu akvatintu „Vkatedrále" (1909), cyklus dřevořezeb 

s názvem „Vývoj adepta" (1909), do jednoho rámu zasazených 6 menších 

mořených a zlacených reliéfů z lípy (pod názvem „Dřevoryty pro revui 

Meditace'"), kombinovanou dřevořezbu „Skon sv. Terezie" (1910) a řadu 

dřevorytů ke knižní výzdobě. 137 Představil se také jako autor plakátu. Výstavy se 

měl zúčastnit i začínající Jan Zrzavý, dvě jeho práce, zřejmě olej s názvem „ Ofelie" 

(1907) a kresba-pastel s názvem „Legenda" (1907), byly poškozeny.138 Adolf 

Gärtner účast na výstavě odmítl. 

Výstava, která se již od počátku potýkala s obtížemi, neboť se nedařilo 

sehnat prostor pro její uspořádání, bohužel skončila neúspěchem: návštěvnost byla 

malá (návštěvníků bylo pouze 250), žádné dílo nebylo prodáno a v dobovém tisku 

se objevila pouze jediná pozitivně vyznívající kritika (od S. K. Neumanna 

v Lidových novinách).139 Navíc vznikl rozruch kolem Váchalova plakátu, který byl 

136 V tomto pořadí: „Resignace" a „Věčnost" (suchá jehla), „Jednorožec" (dřevoryt), „Tíha 
věčnosti", „Jaro", „Extase", „Hypnos", „Gentiana asklepiadea", „Touha", „Passiflora", „Tlení" 
(lepty), rytina „ Jednorožec " a nakonec ještě dva lepty „Štěstí" a „Nezrození". 
137 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0132: složka Sursum, výtvarné 
sdružení - Praha: „Katalog I. výstavy volného sdružení výtvarného „Sursum"", s. 3. Viz též Dačeva, 
R.: Josef Váchal a Sursum, s. 54. Na s. 191 téhož katalogu je uvedeno, že J. Váchal vystavil 5 grafik, 
3 oleje a 1 kresbu. 
I3S Nejprve chtěl J. Zrzavý výstavu obeslat co největším souborem děl: „...A sice: Údolí smutku 
1906, Kristus (olej) 1907, Ofelie 1907, Legenda (pastel) 1907, kresby Kristus (č. 30) 1910, Sv. Jan 
píšící Apokalypsy 1910, Ten kterého miloval Kristus (č. 29) 1910, Profil Kristův (č. 21) 1910, 
Podobizna (č. 2) 1909, Vlastní podobizna (č. 16) 1910..." (Dopis J. Zrzavého E. Pacovskému 
z 1. 10. 1910. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 14, inv. č. 
5147: složka Zrzavý Jan.) Autoři se neshodují vtom, kolik děl nakonec Zrzavý vystavil. Někteří 
dokonce uvádějí, že sejí zřejmě nezúčastnil, neboť „obě jeho díla byla poškozena". V dopise ze 13. 
10. 1910 ale uvádí výše zmíněná díla, která posílá do Brna (viz Obrazové přílohy). 
139 Jednalo se o článek Umění, divadlo a literatura: Symbolisté (Lidové noviny, 12. 11. 1910.). 
„ O vážnou kritiku se postarám tím, že dopíšu S. K. Neumannovi, který referuje o výtv. umění do 
„Moravské Orlice" a „Literárních listů"." (Dopis J. Konůpka E. Pacovskému z 1. 10. 1910. In LA 
PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 7, inv. č. 1933: složka Konůpek 
Jan.) 
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jako „nemravný" policejně zkonfiskován. Jednalo se o tříbarevný linoryt, na němž 

byl zobrazen nahý chlapec, vystupující z vody, aby utrhl jablko ze stromu Poznání. 

Konfiskace plakátu a poté především článek v Lidových novinách, ve kterém ji 

neznámý autor vtipně okomentoval, způsobily zvýšený zájem veřejnosti o 

výstavu.140 Klub přátel umění v Brně byl však za poskytnutí prostoru výstavě 

s celkově „pobuřujícím charakterem" potrestán odnětím zemské subvence.141 

3.2 Ustanovení Uměleckého sdružení Sursum (1911 -
1912) 

Tímto vystoupením si však sdružení získalo pozornost a vzbudilo zájem 

některých podobně zaměřených umělců. Proto již 28. prosince 1910 vypracoval E. 

Pacovský spolu s J. Váchalem, J. Konůpkem a Fr. Koblihou spolkové stanovy a 

došlo tak (podle Váchalových slov) k definitivnímu založení Uměleckého sdružení 

Sursum (dále jen US Sursum). Jako spolek s řádně schválenými stanovami bylo 

ustanoveno ale až 2. října roku 1911 (viz dokument z 15. září 1911). Autorem 

konečné podoby stanov byl E. Pacovský, který je pojal jako „velkorysý programový 

manifest, zaměřený na výstavní a přednáškovou činnost, pořádání kulturních akcí, 

vydávání spolkového časopisu" }A2 Členy spolku se stávají nejen mladí umělci, ale i 

literáti. Ti sice do celkové aktivity sdružení výrazněji nezasáhli, ale tvořili její 

neoddělitelnou součást. Tvorba členů ,£ursa" byla od počátku po celou dobu úzce 

spojena s literaturou, či spíše s knihou jako takovou. 

Ustavující valná hromada ,£ursa" byla svolána (Koblihou, Pacovským a 

Váchalem jako signatáři stanov) na 1. listopad 1911 do restaurace U Choděrů 

(Ferdinandka) v Praze. Z dosavadních patnácti členů spolku se jich zúčastnilo osm: 

140 Jednalo se o tento článek: „Obecenstvo brněnské proto nebylo nijak překvapeno plakátem Klubu 
přátel umění, na němž osobnost všech vedlejších přídatků zbavená na znamení touhy po vyšších 
cílech se pozvedá z chaotické změti denního života by utrhla jablko ze stromu vyššího posvěcení: a 
aby nikdo nebyl v pochybnostech, jaký úkon tuto je znázorněn, vepsáno na plakát „Zde se šahá 
vzhůru", což je po latinsku „sursum". Přesto, že funkcionáři státního návladnictví dle platných 
nařízení mají míti za sebou latinské školy, neuposlechli vyzvání plakátu a místo nahoru pohlédli 
dolů. A zjistili ovšem, že sahač je vlastně naháč a že jsa k obecenstvu obrácen poloprofilem (po 
vojensku halblinks) ohrožuje veřejnou mravnost. Proto plakát skonfiskovali, odvolávajíce se na 
nařízení, dle něhož podstatné znaky bytnosti mužské či ženské jsou vyloučeny z „öffentliche 
Schaustellung"." (Lidové noviny, 2. 11. 1910.) 
141 Pouze Jan Zrzavý, jako jediný z členů ,JSursa", považoval událost s plakátem za příčinu 
neúspěchu brněnské výstavy. 
142 LARVOVÁ, H.: Sursum, s. 26. 
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Rudolf Adámek, Adolf Gärtner,143 Jan Konůpek, Emil Pacovský, Jan Reichman, 

Josef Soukup, Em. Frynta a Josef Váchal. Novým předsedou je zvolen spisovatel 

Josef Šimánek,144 místopředsedou se stává Jan Reichman, jednatelem Emil 

Pacovský a pokladníkem Josef Váchal, který měl též vytvořit členské legitimace a 

spolkové razítko. Revizory účtů jsou jmenováni A. Gärtner a Jaroslav Šimánek-

Pasovský. Na doporučení J. Váchala jsou přijati za řádné členy doktor filosofie 

Jindřich Veselý,145 Vojtěch Sokol, malířka Maryna Alšová (dcera Mikuláše Alše), 

za členy přispívající J. Svoboda, Karel Ardelt a Marie Přibylová, učitelka. Na 

doporučení E. Pacovského jsou za řádné členy přijati také literární a výtvarný 

teoretik, knihovník Národního muzea Antonín Dolenský146 a malíř Miroslav 

Sylla.147 E. Pacovský si poznamenal, že nejvíce členů řádných i přispívajících 

(celkem jedenáct) přihlásil J. Váchal. 

„Do skupiny Sursum sem zjednal Rajchmana doktora a do hudební čtvrtě 

jednoho virtuóza na housle, kterej by taky kryticky vo muzyce mohl psáti... Celkem 

už se moc na tu valnou hromadu těším, anšto jich přivedu celej regiment k zahájení: 

budoucích nádějných Surzumáků, který Medytacým žádnou vostudu dělat 

nebudou!... "148 

Je ustanoveno, že pravidelné výborové schůze se budou konat každou první 

sobotu v měsíci, nejbližší již 11. listopadu 1911 v kavárně Louvre. 

Následujícího dne opouští sdružení jeho první předseda František Kobliha, 

jehož S. K. Neumann v příznivé recenzi brněnské výstavy v Lidových novinách 

vyzdvihl z hlediska uměleckého nad ostatní čtyři vystavující, postavil ho do jejich 

čela a předpověděl mu úspěch i v budoucnu: 

143 Adolf Gärtner se stýkal pouze s některými umělci, hlavně sJ. Zrzavým a E. Pacovským. 
Nesouhlasil s Váchalovým výsadním postavením a chováním ve spolku, které se stalo jedním 
z důvodů jeho vystoupení ze ,jSursa" již 17. prosince 1911. Svůj záměr vystoupit oznámil E. 
Pacovskému v dopise z 5. prosince 1911: „...celé „Sursum" mně připadá výjima Vás, pana 
Konůpka, snůškou malých lidí sice inteligentních ale ne nadaných, myslím umělců. Vím, že páni se 
pokoušeli leckam do sdružení nečekali na nás ale byli odevšad vyhnáni a vždy hodně rychle. [...] 
Páni literáti nerozumějí vůbec umění výtvarnému, jsou to blbci s panem Váchalem v čele..." 
144 Josef Šimánek byl básník, novelista, autor románů s okultní tematikou. Více viz Přílohy, Rejstřík 
vybraných osobností. 
145 Jindřich Veselý byl básník, publicista a překladatel poezie. Později se věnoval loutkářství. Více 
viz Přílohy, Rejstřík vybraných osobností. 
146 Působil také jako překladatel, bibliograf, lexikograf a redaktor. Od roku 1912 spolupracoval s J. 
Konůpkem a E. Pacovským na vydávání grafické revue Veraikon. Roku 1913 se stal hlavním 
redaktorem uměleckého měsíčníku Dílo. Více viz Přílohy, Rejstřík vybraných osobností. 
147 Později se spolek rozšířil až na 24 členů (z původních pěti). 
148 Dopis J. Váchala E. Pacovskému z 11. 10. 1911. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl 
Korespondence vlastní přijatá, kart. 13: složka Váchal Josef. 
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„Jeho řeč jest prostá a jemná: jeho snivý a poetický duch nelibuje si příliš 

v mátohách a pitvornostech. Je nejzdravější z pěti súčastněných umělců, nemusí si 

odvykati odkoukaných manýrovaností, naopak, může stoupati k složitějším 

problémům, až jeho technika, zejména, jak se mi zdá v krajinných pozadích nejistá, 

uzraje. ",49 

3.2.1 První předseda Uměleckého sdružení Sursum 

Věkem i názorem byl František Kobliha bližší generaci 90. let. Hned po 

skončení brněnské výstavy ,£ursa" proto navazuje kontakt s Arnoštem Procházkou 

a okruhem „Moderní revue", kterou již od mládí obdivoval. V průběhu roku 1911 

se stává žádaným ilustrátorem a podílí se na grafické úpravě publikací. Publikuje 

v Ottově „Zlaté Praze", navazuje spolupráci s nakladatelstvím Knihy dobrých 

autorů, redigované od r. 1905 Kamilou Neumannovou a začíná vystavovat se 

spolkem ,J\fánes". 

„I když připojil svůj podpis na pozvání k ustavující valné hromadě sdružení 

Sursum, sám se jejího jednání 1. listopadu 1911 již nezúčastnil a následujícího dne 

napsal Pacovskému, že dává přednost spolku Mánes150. Svým rozhodnutím 

pravděpodobně také reagoval na trvalé napětí, v něž se změnil dříve přátelský vztah 

s Josefem Váchalem, a snad i na rozšíření původní skupiny o značný počet nových 

členů, z nichž např. Adolf Gärtner se netajil příkrým odsudkem jeho práce. "I51 

K tomu poznamenává Josef Váchal: 

„...Gärtner, malíř, který, myslím dnes, byl z nich nejpokrokovějším: snil o 

portrétech, renaisanci a odsoudil práci a umění dalšího člena Sursum Koblihy 
t v• <<152 

způsobem, na jaký bych se tehdy nebyl odvážil. " 

149 Neumann, S. K.: Umění, divadlo a literatura: Symbolisté, Lidové noviny, 12. 11. 1910. 
S. K. Neumann ocenil i některé Pacovského oleje, zato o Konůpkových leptech se vyjádřil velice 
kriticky. 
150 Viz dopisnice z 2. 11. 1911: „Definitivně rozhodnut zůstati v Mánese, beru zpět svá dřívější 
rozhodnuti, pokud tu byla, a odmítám jakýkoli pokus, bych změnil toto své rozhodnutí. Mám za to, že 
je na výsost lhostejno, figuruji-lí v tom či onom sdružení - v Mánese nad to jsem ve výhodě, že 
necítím jeho spolkového jha. Budete snad míti hněv proti mně, ale mám velký odpor a nechuť ke 
všem činnostem spolkovým i organizátorským a oddám se raději svému klidu v ateliéru." In LA 
PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 6: složka Kobliha František. 
151 BYDŽOVSKÁ, L.: František Kobliha. In LARVOVÁ, H. a kol: Sursum 1910 - 1912 (katalog 
výstavy). Praha: GHMP a PNP, 1996, s. 106 (dále jen: BYDŽOVSKÁ, L.: František Kobliha). 
152 VÁCHAL, J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce, s. 201. 
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3.2.2 Literární večer a druhá výstava Sursa 

O deset dní později, 11. listopadu 1911 se v kavárně Louvre v Praze koná 

první řádná výborová schůze sdružení, na níž se projednává hlavně uspořádání 

literárního večeru z tvorby členů ,JSursa" a vydávání almanachu, jenž by 

propagoval myšlenky sdružení a práce jeho členů.153 Na doporučení předsedy J. 

Šimánka se řádnými členy stávají Maryša B. Šárecká,154 spisovatel a vrchní 

bibliotekář Univerzitní knihovny Jaromír Borecký155 a Bohuslav Leo Rayman,156 E. 

Pacovský přivádí mezi řádné členy spisovatele Viléma Bitnara157 a básníka 

Oldřicha Novotného158 a dochází ke jmenování hraběte Františka Lůtzowa prvním 

čestným členem US Sursum. Na následující, mimořádné schůzi (opět v kavárně 

Louvre) dne 25. listopadu 1911 jsou přijati další řádní členové: básník Rudolf 

Medek, prof. Miloš Maixner159 a básník Karel Šelepa, který ze sdružení vystupuje 

již 17. prosince 1911.160 Dne 21. ledna 1912 jsou dokončeny přípravy literárního 

večera, jehož uspořádání je stanoveno na 6. února 1912.161 

Literární večer byl tedy druhým počinem sdružení, jednalo se však o první 

akci již úředně schváleného US Sursum, která jej měla představit veřejnosti. Konal 

se ve stanoveném termínu (dne 6. února 1912) v „modrém salonetu" (v Modrém 

sále) restaurace „U Vejvodů" v Praze. Ani tento počin se nesetkal s úspěchem. 

153 Přítomni jsou: J. Šimánek, J. Reichman, E. Pacovský, J. Váchal, R. Adámek, Em. Frynta, J. 
Soukup. 
154 Vlastním jménem Marie Bosáčková, provdaná Radoňová. Byla autorkou několika básnických 
knih, povídek, románů a překladatelka. Více viz Přílohy, Rejstřík vybraných osobností. 
155 Jaromír Borecký působil též jako hudební a literární kritik, ale i překladatel. Více viz Přílohy, 
Rejstřík vybraných osobností. 
156 Ze ,JSursa" vystoupil 25. 2. 1912. 
157 Vilém Bitnar působil jako redaktor, publicista a literární historik. Více viz Přílohy, Rejstřík 
vybraných osobností. 
158 K Oldřichu Novotnému více viz Přílohy, Rejstřík vybraných osobností. 
159 Prof. M. Maixner byl spisovatelem, okultistou a přítelem J. Šimánka. Více viz Přílohy, Rejstřík 
vybraných osobností. 
160 Čtvrtá, mimořádná (17. 12. 1911) až osmá, řádná (5. 4. 1912) výborová schůze se konaly 
v kavárně Riviera v Praze. Do programu večera měly být zařazeny i Šelepovy básně, ovšem pouze 
při splnění určitých autorových požadavků. Dne 17. prosince 1911 bylo rozhodnuto, že jim není 
možno vyhovět a básně zařazeny nebyly. 
161 Ještě 2. prosince 1911 se uvažovalo o termínu 13. ledna 1912. 
162 Uvažovalo se o uspořádání večírku na zámku v Tróji. Tehdejší majitel zámku Židlický souhlasil, 
dokonce ,£ursu" nabídl uspořádání večírku i v budoucnu. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl 
Doklady, kart. 2, inv. č. 0136: složka Sursum, výtvarné sdružení Praha: „Kniha jednatelská 1911 -
1912", s. 1 4 - 15. 
Začátkem prosince navrhoval Ant. Dolenský uspořádání večírku v sále restaurace p. Šlechty ve 
Stromovce a jak se dovídáme z jednatelské knihy z let 1911 - 1912, návrh byl přijat. (Tamtéž, s. 18.) 
Na řádné výborové schůzi 21. ledna 1912 nejsou prostory pro večírek stále zajištěny. Předseda J. 
Šimánek hovoří o obtížích, vzápětí telefonicky zajišťuje sál U Vejvodů na 6. února 1912. (Tamtéž, s. 
25.) 
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Dlouho připravovaný program, režírovaný Arnem Laurinem a zahájený proslovem 

B. L. Raymana, byl sestaven z původních příspěvků literátů ,£ursa", z básní 

Rudolfa Medka Píseň Šárčina a Letní slunovrat, Josefa Šimánka Egyptská 

princezna a Jaroslava Šimánka-Pasovského Corporis Mystérium, z překladu básně 

Achilles a Helena (autorem Walter Savage Landor) od Jana Reichmana a doplněn 

přednesem Slovácké suity Vítězslava Nováka. Nebyl však dostatečně 

reprezentativní, nevyhovující bylo i samo prostředí s improvizovaným jevištěm. 

Vše bylo poznamenáno nedostatkem finančních prostředků. Vystoupení ukázalo 

hlavně na nesourodost literátů ,J5ursa", kteří ač nad výtvarníky početně 

převažovali, postrádali organizačně schopné jedince.163 

V té době již ,£ursum" jednalo o další výstavě. Tentokrát šlo o účast 

výtvarníků sdružení na společné Umělecké výstavě v Obecním domě v Praze, 

pořádané Jednotou umělců výtvarných, SVU Mánes a Skupinou výtvarných 

umělců. Setkalo se však s negativním přístupem ze strany Prezídia městské rady, 

které na jeho žádost z 3. listopadu 1911164 odpovědělo teprve 30. ledna 1912, již po 

zahájení zmíněné výstavy. 

Dne 10. března 1912 se od osmi hodin večer konala v restauraci „U 

Vejvodů" první řádná valná hromada. E. Pacovský na ní v úvodu upozorňoval na 

vzrůstající nezájem mezi členy sdružení.165 V jejím závěru proběhla slavnostní 

veřejná schůze za účasti znovu zvoleného předsedy J. Šimánka, místopředsedy R. 

Adámka, jednatele E. Pacovského, pokladníka J. Váchala, J. Soukupa, nově 

přijatých členů, básníků Bohuslava Knossla a Emanuela Haunera166 a hosta Jiřího 

Hynaise. Ten byl na osmé, řádné výborové schůzi 5. dubna 1912 přijat jako 

mimořádný člen, mezi řádné členy byli přijati Vladimír Frýda a Zdeněk Broman, 

profesor v Berouně a spisovatel. Účastníci jednali o návrhu na uspořádání 

recitačního večeru „rukopisných novinek" (dle návrhu J. Šimánka se měl konat asi 

ve dnech 21. až 30. dubna 1912), jenž nakonec nebyl realizován, ale především o 

163 Přitom, jak zjišťujeme opět z jednatelské knihy z let 1911 - 1912, předseda J. Šimánek 
zdůrazňoval, „že k tomu cíli třeba získati síly prvotřídní a zjednati i důstojné místo pro večírek, činiti 
práce přípravné, neukvapiti se." Úvodní přednášku, v níž by „byly snahy sdružení vytčeny", slíbil 
připravit Em. Frynta, ale narozdíl od B. L. Raymana tak neučinil. Večírek měl být nejprve věnován 
K. Sabinovi. Posléze od tohoto návrhu bylo upuštěno. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, 
kart. 2, inv. č. 0136: složka Sursum, výtvarné sdružení Praha: „Kniha jednatelská 1911 - 1912", s. 
11. 
164 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0136: složka Sursum, výtvarné 
sdružení Praha: „Kniha jednatelská 1911 - 1912", s. 8. 
165 V té době mělo US Sursum 22 členů - 19 řádných a 3 přispívající. 
166 K E. Haunerovi viz Přílohy, Rejstřík vybraných osobností. 
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druhé členské výstavě výtvarníků ,£ursa". Po překonání obtíží spojených se 

získáním výstavního prostoru v pražském Obecním domě se ve dnech 22. září až 

20. října 1912 tato výstava uskutečnila. K účasti na ní byli přizváni i Jan Zrzavý a 

Jaroslav Horejc. Jan Zrzavý, jenž byl členem ,£ursa" ještě před jeho oficiálním 

založením, znovu projevil zájem o členství a 14. září 1912167 byl přijat. 

Výstavu zahájil Emil Pacovský. Katalog měl tentokrát 119 položek z tvorby 

šesti umělců: Rudolfa Adámka (7 olejů,168 2 kresby-pastely „Buddha" a „Proudící 

síly", 2 litografie „Chopinovo nocturno" a „Na prahu Tajemna", 13 dřevorytů169), 

Jana Konůpka (15 grafik, 6 temper a 5 kreseb),170 Miroslava Sylly (5 olejů, 2 

tempery a barevná litografie „Pozdrav Slunci")171, Jana Zrzavého (2 oleje a 8 

kreseb)172 a Josefa Váchala (40 grafik - dřevořezby, dřevoryty, lepty, akvatinty, 7 

olejů a 4 kresby).173 Mimo katalog se na výstavě objevilo deset plastik sochaře 

Jaroslava Horejce („Abizag", „Amfitrite", tepaná dekorativní výplň, „Hermina", 

167 Na deváté, mimořádné výborové schůzi, konané v kavárně Slavia. 
168 V tomto pořadí: „Poznání", „Ejhle, člověk", „Vise", „Pokušeni", „Háj radosti", „Probuzení 

jara", „Podzim". In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0148: složka Sursum, 
výtvarné sdružení - Praha: „Katalog II. výstavy Uměleckého sdružení, Sursum '". 
169 V tomto pořadí: „Kristus vysmívaný", „Cíl Života", „Mystická svatba", „Evokace", „Před 
chrámem Přírody", „Sen, vlastní život duše", „Strážce", „Život", „Světlo a stín", „Před Věčností", 
„Probuzeníjara", „Touha", „Susana". In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. 
č. 0148: složka Sursum, výtvarné sdružení - Praha: „Katalog II. výstavy Uměleckého sdružení 
.Sursum "'. 
170 Díla byla v katalogu uvedena v pořadí: „Jidášovo políbení", „Kristus v zahradě Getsemanské", 
„Pokušení", „Večeře Páně", „Křest v Jordáně", „Lazarovo z mrtvých vstání", „Salome tančící", 
„Evokace /.", „Evokace II.", „Hamlet I.", „Hamlet II.", „Tleni", „Stětí", „Touha", „Passiflora" 
(lepty), „Kladení do hrobu", „Oplakávání", „Pieta" (tempery), „Prometheida", „Gentiana" 
(kresby), „Soumrak" (lakovaná tempera), „Mrtvé vášně" (kresba), „Jidášovo políbeni", „Pokora" 
(tempery), „ Utišení" (kresba-pastel) a „ Výroční den " (uhlová kresba). 
171 Díla uvedena v katalogu v tomto pořadí: „Svítání na Západě", „Ukřižovaný" (oleje), „Kristus" 
(tempera), Princezny Anglaveny poslední hostina (olej), V Černém Jezeře (tempera), „Ave Maria...", 
„Podobizna dámy" (oleje). In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0148: 
složka Sursum, výtvarné sdružení - Praha: „Katalog II. výstavy Uměleckého sdružení .Sursum "'. 
172 Jednalo se o díla: „Melancholie", „Spící hoch" (oleje), „Návštěva Abrahamova", „Martyrium 
lásky" a „Hlava" (pastely), „Eloah", „Sv. Jan Evangelista", „Madona", „Kristus" a „Studie" 
(kresby). In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0148: složka Sursum, 
výtvarné sdružení - Praha: „Katalog II. výstavy Uměleckého sdružení .Sursum "'. 

Jednalo se o oleje „Inspirace", „Somnambula", „Pan", „Pokušení", „Chrám P. Marie", 
„Vzývači Ďábla", „Svatyně", kresby „Seance", „Kabalík evokujicí", „Pláň astrální", „Pláň 
elementálni", dále 2 lepty „Černá magie" a „Po smrti", akvatinty „ V katedrále", „Astartina mše", 
„Seance", „Mystik v přírodě", „Zamrzlý vodopád" a „Druidové". Pak to byly dřevořezby 
„Kalvarie", „Smrt sv. Terezie", „Poutník", „Adept" a „Zasvěcení", dřevoryty „Salome", „Černá 
mše", „Magie", „Adam a Eva" (tříbarevný d.), „Strom bleskem zasažený" (tříbarevný d.), 3 barevné 
d. „Sedmero hlavních hříchů" a 2 ex-libris. Opět zde bylo vystaveno mnoho dřevorytů ke knižní 
výzdobě, a to z knih: Slavík sv. Bonaventury, Vigilie o Hodině Hrůzy, Putování malého Elfa, 
Chvalozpěv o lékařích, Hora Proroků, Hrad Smrti, Sedmero hříchů, Rituál Toledských heretiků", 
Viděni sedmera dnů a planet. Božstva a Kulty (barevné d.), Sedm hlavních hříchů a z knihy 
Mystikové a Visionáři („Prolog", „Sv. Terezie", „Sv. Hildegarda", „W. Blake", „Agrippa 
Cornellius", „J. Suso"). In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0148: složka 
Sursum, výtvarné sdružení - Praha: „Katalog II. výstavy Uměleckého sdružení .Sursum "'. 
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„Tanečnice", „Eros", „Kristus", „Akt se zrcádkem", „Demeter", „Nocturno"ý14 

a lept Bohumila Kubišty s názvem „Staropražský motiv"}15 Výstava se setkala s 

poměrně velkým zájmem, přišlo na ni 1 295 návštěvníků, příjem z ní činil 1 032,90 

K,'76 u kritiků však vzbudila polemický ohlas. Ve stejné době probíhala 

v protilehlém křídle Obecního domu II. výstava Skupiny výtvarných umělců, na níž 

se už podruhé prezentovali mladí kubisté a jíž se účastnilo i několik německých 

expresionistů, jako např. Ernst Ludwig Kirchner či Erich Heckel. Kubisté byli 

veřejnosti již známější: 

„Svou aktuální výtvarnou aktivitou zatlačili úplně jinam směřované úsilí 

nejmladších symbolistů, zvláště po zániku Sursa, na mnoho let do pozadí. Podpořili 

tak napříště obecné povědomí, jež podceňovalo význam tvorby členů Sursa, a to 

nejen v dobovém kontextu, ale i v širších uměleckohistorických souvislostech. "177 

Mnozí kritici využili stejného místa i doby konání obou výstav a v recenzích 

je posuzovali zároveň. Kritiky byly bohužel většinou odmítavé, ukazovaly ale také 

na naprosté nepochopení výtvarného záměru vystavujících ze strany autorů kritik. 

Taková byla recenze od V. V. Stecha v Uměleckém měsíčníku, kde nařkl 

výtvarníky ,£ursa" z „formální nemohoucnosti, naivního symbolismu a literární 

mystiky ",178 ale i od Josefa Čapka v Lumíru179. Nejtvrdšího hodnocení se umělci 

dočkali od K. B. Mádla (mluvčím generace nastupující kolem roku 1900)180 a od 

vydavatele Moderní revue Arnošta Procházky (recenzi zveřejnil pod pseudonymem 

Hubert Cyriak). 

„Nejenže Procházka nepodpořil umělecké snahy, které do určité míry 

s literárně fůosofickým fórem Moderní revue souvisely a dále na něj i navazovaly, 

ale později ani nevyužil příležitost omladit a tak aktualizovat revue přijetím 
r r o íí 1 8 1 

některých bývalých členů Sursa. " 

174 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Doklady, kart. 2, inv. č. 0148: složka Sursum, výtvarné 
sdružení - Praha: „Katalog II. výstavy Uměleckého sdružení .Sursum "'. 
175 J. Váchal si do svého deníku poznamenal: „Od 22. září do 21. X. výstava Sursum v Obecním 
domě. Návštěva 1200 lidí. Neshody v Sursum. Zrzavý pověsil do výst. Kubistův lept; Pacovský 
sleduje jistý účel." Viz VÁCHAL, J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce, s. 231. 
176 Vydání spojená s výstavou činila 522,48 K. Čistý výdělek byl tedy 510,42 K. 
177 LARVOVA, H.: Sursum, s. 28. 
178 ŠTECH, V. V.: Výstava uměleckého sdružení Sursum. Umělecký měsíčník 1, 1912, s. 338. 
179 Např. Váchalova díla popsal J. Čapek jako „chtěně vydražďované nezřízenou a absurdní 

fantazií". Viz ČAPEK, J.: Druhá výstava uměleckého sdružení „Sursum". Lumír 41, 1912/1913, č. 
1, 18. 10. 1912, s. 43 - 44. 
I8,) MÁDL, K. B.: Dvě výstavy v Obecním domě. Zlatá Praha 30, 1912, č. 7, 25. 10. 1912, s. 83. 
181 LARVOVÁ, H.: Sursum, s. 28. 
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Uvedení kritikové K. B. Mádl a A. Procházka shodně odsoudili oběma 

skupinám společný „moderní primitivismus". V recenzi výstavy ,JSursa" napadl A. 

Procházka rovněž obsahovou stránku děl, kterým přisoudil mysticismus, jenž 

„ chodí po známých cestách ", a dále napsal: 

„ Těžko věru rozhodovati, kde běží o úmyslnou znetvořeninu a kde 

zkomolenina je důsledkem technické nedovednosti, skrývající se za okázalou 

„primitivností", jsou tyto násilnosti chtěnými a účelnými prostředky, by malíř 

dosáhl své noty, výrazovým prostředkem, jedině možným pro výtvarníkovu vidinu, -

nebo jsou naopak blábolem malířské nedostatečnosti, která neovládá ani řemeslné 

stránky svého umění... "I82 

Autor článku v Národní Politice František Xaver Harlas svou recenzi uzavřel 

slovy: 

„ Výstava působí dojmem chtěné provokace, a to v každém směru, a se svým 

protějškem v druhé polovině výstavních sálů také ještě nejlépe tomuto účelu dostojí. 

Pro širší naše obecenstvo bude to pravá sensace, ale českému umění dráhu vzhůru 
r ( 183 

jistě nerazí." 

I přes některé kladné zmínky v recenzích, např. v článku Bohumila Kubišty 

v Přehledu184 či Karla Handzela v Moravsko-slezské revui185, nebo celkově kladné 

recenze Gustava Jaroše (pseudonym Gamma) v Času186 a nakonec i samotného 

182 Procházka, A. [Hubert Cyriak]: Výstavy. Moderní revue 26, 1913, s. 88. 
183 HARLAS, F. X.: Sursum. Národní Politika, 1912, č. 283, 12. 10. 1912. 
Tento článek byl ke členům sdružení mimořádně kritický. Proti některým skutečnostem zde 
uvedeným se ale členové sdružení ohradili a požádali redakci o uveřejnění opravy (šlo např. o název 
výstavy, o nařčení z diletantismu či domnělou urážku náboženského citu návštěvníků výstavy). 
Oprava byla uveřejněna 16. 10. 1912 (Národní Politika, 1912, č. 286, s. 2 - 3.) spolu s reakcí 
zmíněného F. X. Harlase. Uvádím pouze část týkající se jednoho z bodů: „... Co se týká opravy ad 
3., tu zajisté je velmi nesnadno opravovati, neboť v rámci referátu nelze snad zaznamenávali 
„případy" a uváděti návštěvníky, kteří se tendencí výstavy skutečně pohoršili a jejichž náboženský 
cit v pravdě byl uražen. Ale stačilo by pak, kdyby zůstalo i při jediném „případu " referentově, toho 
nelze žádným článkem tiskového zákona příměti k souhlasu s tímto způsobem exploitování 
náboženských představ a hlavně se zobrazováním postav zakladatelů náboženství, především postavy 
Kristovy." F. X. Harlas v závěru článku konstatuje, že „ bude zajisté výhodnější, pomlčí-li se na 
příště zcela prostě o výstavě, jejíž pořadatelé dle všeho posud ještě neměli často příležitosti býti 
kritisováni." 
184 B. Kubišta nejvíce ocenil obraz „Ležícíjinoch" od Jana Zrzavého. Např. J. Váchalovi vytýkal 
nedostatek formy, jiným umělcům naopak nedostatek obsahu. Viz KUBISTA, B.: Výstava Volného 
sdružení výtvarných umělců „Sursum" v Obecním domě. Přehled, 1912, č. 7, s. 120. 
185 HANDZEL, K.: Umělecké výstavy pražské: Sursum. Moravsko-slezská revue 9, 1912/1913, s. 49 
- 5 0 . 
186 JAROŠ, G. [ Gamma]: „... o druhé výstavě sdružení „Sursum"...". Čas 10, 1912. 
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187 Emila Pacovského ve Veraikonu, zanechala i druhá výstava US Sursum ve 

veřejnosti nepříznivý dojem. Emil Pacovský poukazoval zejména na její 

nepřipravenost: 

„ Obecenstvo i kritika přijali výstavu s velkými rozpaky a s nepatrným 

porozuměním — jak se dalo očekávat. Duchovní náměty a náboženské motivy obrazů 

provedených novou nezvyklou formou, přemíra grafiky - zvláště tehdy u nás po 

dlouhém čase zase ožívající technika dřevorytu - a jiné věci, to vše překvapilo naši 

veřejnost, která si zvykla viděti na výstavách realistické obrazy přírody, sladké 

vybarvené krajinky, figurální žánr a dekorace, sladké zátiší a věrné podobizny a 

která se ještě zúplna nespřátelila ani se střízlivým impresionismem... "188 

Josef Váchal se k nepochopení ze strany kritiků i veřejnosti vyjádřil v den 

ukončení výstavy mnohem příkřeji a zároveň provokativněji. Své názory na umění 

formuloval jako názory celého sdružení (proti čemuž se např. J. Zrzavý později 

ohradil): 

„...jsme zhnuseni dnešní střízlivou a materialistickou dobou, kdy věčně stálé 

obracení hroudy zemské a volání po životu a slunci blbečky, kteří nejvyšší 

dokonalost vidí ve virtuosním ovládání techniky a dokonalém ztrávení různých ismů 

ve výtvarném umění, pustými hesly kubismu končíce, nás nijak nadchnouti nemůže. 

Pohrdáme školami, technikou, stylem a formou - toť nám vedlejší; umění psychické, 

myšlenka, hlavní věcí. [...] Milujeme duchovní středověk, inkunábule, bizzarní, 

ďábla a Boha, vše zavržené dnešní dobou. Opíjíme se silou budoucnosti, nikterak 

novou, ustavičně jsoucí: okultivními poznatky, mystikou, vírou. ",89 

Žádná z akcí, kterou sdružení uspořádalo, se nesetkala s úspěchem. Je proto 

pochopitelné, že členové postupně zcela ztratili zájem na dalších aktivitách, jako 

byl např. připravovaný „Sborník US Sursum", který měl být sestaven z výtvarných 

a literárních příspěvků členů ,JSursa", které shromažďovali J. Váchal (výtvarné) a 

R. Medek (literární). Ještě v listopadu roku 1912 se počítalo sjeho vydáním. 

Uskutečnila se ještě poslední, desátá řádná výborová schůze, která se konala 

2. listopadu 1912 opět v pražské kavárně Louvre a především rekapitulovala 

nedávno skončenou členskou výstavu výtvarníků „Sursa". Emil Pacovský referoval 

187 Pacovský ale v recenzi zdůrazňoval především přítomnost a vzápětí i význam grafických prací. 
Viz PACOVSKÝ, E.: Výstava uměleckého sdružení „Sursum" v Praze. Veraikon 2, 1913, č. 1 
(leden/únor). 
188 PACOVSKÝ, E.: Sursum, strjp., 1942, s. 3. (Psáno pro časopis Okénko do dílny umělcovy 4, 
1947/1948, č. 2, s. 17-23.) 
189 Váchalův výrok u příležitosti 2. výstavy ,£ursa" v týdeníku Veřejné mínění z 20. října 1912. 
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o průběhu výstavy, Josef Váchal o její finanční stránce. Následně ustává veškerá 

činnost US Sursum, sdružení, jehož cílem bylo vybudování silného uměleckého 

spolku s vlastním almanachem a širokou kulturní aktivitou. 

Mnozí umělci chápali své členství pouze formálně a schůze sdružení vůbec 

nenavštěvovali. Jiní chtěli být součástí spolku pouze kvůli navázání kontaktů 

s uměleckými kruhy. Po zmíněných neúspěších však přestávali na schůze docházet i 

dříve aktivní členové.190 Navíc jeden z původních členů a jednatel sdružení Emil 

Pacovský zakládá počátkem roku 1912 spolu s dalšími dvěma členy ,£ursa" Janem 

Konůpkem a Antonínem Dolenským grafickou revui Veraikon. Nejprve se snaží 

rozložit své úsilí mezi obě činnosti. I když práce na nové revui vyžaduje více 

energie, ztrácí Pacovský naději na úspěch ,£ursau zřejmě až po krachu druhé 

členské výstavy (22. září až 20. října 1912) a následném očividném nezájmu jeho 

členů. Teprve tehdy se začíná Veraikonu věnovat naplno. Neúčastí členů spolek 

fakticky sám zanikl. 

Ještě v následujících dvou letech se někteří členové pokoušeli o jeho 

obnovení. Byl to především Josef Váchal, který věnoval ,JSursu" mnoho energie už 

v době jeho trvání (do jisté míry byl vlastně ústřední postavou spolku) a i následně 

usiloval o záchranu jeho existence. 

Také Jan Zrzavý později lituje zániku sdružení - již v roce 1912 se obrací na 

E. Pacovského, aby se pokusil,^Sursum" zachránit. 

„... snad nikdo již neměl zájem, snad překážky byly nepřemožitelné. 

Rozpadlo-li se a nebylo obnoveno pro nějaké malichernosti, byl to hřích, protože 

kdyby vydrželo ještě jen několik málo let, bylo by přivábilo k sobě více umělců, jichž 

tvorba je zaměřena na duchový obsah, a rozvrstvení českých uměleckých spolků 

bylo by asi vyhraněnější a správnější. Škoda Sursa!"m 

Opět se ukázalo, do jaké míry byla existence ,JSursa" spojena s osobností 

Emila Pacovského. Právě on byl totiž pro mnohé umělce tím stmelujícím prvkem. 

Díky němu často do sdružení vstoupili, jindy v něm pouze kvůli němu zůstávali. 

Zpočátku byli noví členové do sdružení přijímáni s nadšením. Mezi mnohdy tak 

odlišnými umělci, kteří by se možná nebýt ,£ursa" nikdy nesetkali, se však za 

190 Patřil mezi ně i předseda spolku Josef Šimánek. Poté, co se mu nepodařilo prosadit uspořádání 
recitačního večírku rukopisných novinek, ani realizaci almanachu, ze sdružení 2. listopadu 1912 
vystoupil. Následně působil jako redaktor několika časopisů a revui. 
191 ZRZAVÝ, J.: O sdružení Sursum. ODU 4, 1947/1948, č. 2, s. 42. 
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krátkou dobu vyskytly názorové rozpory, žárlivost a rivalita.192 Došlo k narušení 

vztahů i u původních členů a objevily se mezi nimi nejrůznější konflikty.193 Emil 

Pacovský byl kolikrát jediným, kdo dokázal díky své mírné a dobrosrdečné povaze 

a svým diplomatickým jednáním obě znesvářené strany alespoň na čas usmířit, tak 

jak o tom píše J. Váchal, když i on chtěl ze sdružení roku 1911 kvůli neshodám 

s některými členy vystoupit: 

„Ovšem, po čase sladký a mírný Emil Pacovský spravil vše a bylo zase 

dobře. Přišel již dne 8. XI. a získal svou medovou řečí mne i Šimánka, který navrhl 

posléze zkusiti ještě, budou-li jisté věci uvedeny ve spolku do své míry. Také 

výborová schůze dne 11. XI. byla již lepší a Frynta i Soukup snažili se býti 
«194 

moudřejšími. 

Postoj Pacovského oceňoval Váchal ale i po čase - v dopise z roku 1926 o 

tom píše: „Ještě bych Vám měl napsati [...], jakož i o Vašípříčinlivosti a vlídnosti 

v dobách Sursum... "I95 

Odmítavé postoje některých členů k přijímání členů nových jsou 

pochopitelné, neboť brzy bylo zřejmé, že snahu o jednotu spolku narušuje 

především neustálený počet členů a úsilí o uměleckou úroveň množství 

„průměrných" osobností mezi literáty. 

„...jsme zásadně proti přibírání výtvarníků do nastávajícího našého spolku, 

leda velmi znamenité lidi co se kumštu týče. Neboť dlužno býti opatrným, aby 

nedělali ostudu, když Zrzavý dostoupil výše Rafaela... "196 

192 Např. postoj A. Gartnera vůči J. Váchalovi. 
193 Za všechny můžeme jmenovat původně přátelský vztah mezi J. Váchalem a Fr. Koblihou, jenž 
posléze vyústil v nepřátelství a byl zřejmě i jednou z příčin, proč Fr. Kobliha sdružení opustil: „Josef 
Váchal vylíčil v Pamětech ze svého hlediska proměnu vzájemných vztahů. Poznali se v květnu 1910, 
kdy se Váchal přestěhoval do ateliéru v Kladské ulici č. 3 na Vinohradech, který sousedil s ateliérem 
Františka Koblihy, jehož grafiky se tehdy Váchalovi zamlouvaly. Oba umělci se spřátelili, ale již 
v lednu 1911 mezi nimi vznikla nedůvěra, která vyústila v nepřátelství. Váchal později Koblihu 
obviňoval, že způsobil, aby se mu postupně odcizili další známí z okruhu Moderní revue, včetně 
Kamily Neumannové a Rudolfa Medka. Na začátku roku 1915 se Váchal z Kladské ulice 
odstěhoval." Viz BYDŽOVSKA, L: František Kobliha, s. 108. 
194 VÁCHAL, J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce, s. 202. 
195 Dopis J. Váchala E. Pacovskému z 1.8. 1926. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl 
Korespondence vlastní přijatá, kart. 13: složka Váchal Josef. 
196 Dopis J. Váchala E. Pacovskému z 11. 10. 1910. In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl 
Korespondence vlastní přijatá, kart. 13: složka Váchal Josef. V té době panovala mezi J. Váchalem a 
J. Zrzavým názorová shoda. Zrzavý se na Váchala obracel jako na staršího a zkušenějšího přítele: 
„ Ten mi byl lidsky nejmilejší, jeho bohémstvi a proletářstvi mi bylo bližší než moudrá rozvaha, 
zdrženlivost a opatrnost Konůpkova a Pacovského - byl jsem vlastně stejný proletář a divoch jako 
on. Byl vášnivě zaujat okultismem, magií a satanismem a okouzlovala mne jeho fantazie, z níž pod 
jeho rýdlem vyrůstaly četné dřevoryty temné, divoké a strašidelné krásy." (In ZRZAVÝ, i:. O 
sdružení Sursum. ODU 4, 1947/1948, č. 2, s. 40.) Přátelství bylo narušeno v okamžiku, kdy chtěl J. 
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Nepostradatelné byly pro sdružení i Pacovského organizační schopnosti, a 

proto se na něj zmínění umělci (Váchal a Zrzavý) v záležitosti obnovení spolku 

několikrát obrátili. Přestože neúspěch sdružení přičítal E. Pacovský především sám 

sobě, po zmíněné druhé výstavě ,£ursa" si uvědomoval, že do čela spolku nestačí 

postavit dobrého organizátora, ale je třeba silné osobnosti umělce, který by svou 

prací směřoval tvorbu ostatních členů, tedy silného teoretického vůdce. Za takovou 

osobnost se nepovažoval, a proto se na obnovení spolku odmítl podílet. 

„...postaviti se v čelo nikoli jako organisátor spolkový, ale jinak a cítím, 

že nestačím jsa příliš, neskonale sláb. A není, kdo by se postavil za mne či přede 

mne. A tak ztroskotává zase jeden z mých ideálů jako jindy i nyní. "197 

Kromě toho byl v té době již zcela zaměstnán svou grafickou revuí 

Veraikon. Bohužel právě založením revue přispěl, aniž si to zřejmě uvědomoval, 

značnou měrou ke „ztroskotání ideálu", tedy k zániku US Sursum, neboť ve chvíli 

krize sdružení rezignoval na připravovaný spolkový časopis a rozhodl se vydávat 

vlastní publikaci zaměřenou pouze na grafiku. 

Rozpad US Sursum zapříčinilo několik okolností. Kromě již uvedených 

postojů mnohých umělců ke členství samému a přílišné šíři seskupení to byly 

zejména nedostatečně formulovaný program a právě absence vlastního časopisu,198 

takže umělcům chybělo především teoretické zázemí. Ktomu se přidávala 

opakovaná kritika jejich tvorby. Snahou o „nové formulování metafyzických aspektů 

duchovního života", o dosažení jednoty formy a obsahu v uměleckém díle navázali 

na tvorbu předchozí generace symbolistů a zařadili se tak mezi pozdní 

symbolisty.199 Přestože k tomuto cíli směřoval každý z nich svou osobitou cestou, 

jako celek dosáhli souvislejší a ucelenější symbolistní tvorby než jejich předchůdci. 

Zabývali se psychikou a psychologií člověka, jeho vášněmi, instinkty, pudy, ale i 

sny. Častým tématem jejich děl byla erotika a smrt. Obraceli se k mýtům a 

symbolům tradičního křesťanství, jiní k náboženství a filosofii Orientu, 

k esoterismu, magii, spiritismu, okultismu. Utvořili si vlastní ikonografii, s níž 

Zrzavý přihlásit do ,£ursa" svého přítele malíře Bohumila Kubistu. J. Váchal se postavil proti tomu. 
(Po letech, po přečtení Kubistovy práce Předpoklady slohu (Praha 1947) svůj postoj kněmu 
přehodnotil.) 
197 Dopis E. Pacovského Otakaru Vaňáčovi z 12. 9. 1912. 
198 Jediným „časopisem" spojeným s existencí ,JSursa" bylo jedno ilustrované rukopisné číslo 
Váchalovy ironizující parafráze „Musrus - revue potažmo splendidně sensibilní" (název vznikl 
přesmyčkou slova „sursum"), karikující činnost, spolku. 
199 US Sursum bylo jediným uměleckým sdružením pozdních symbolistů. 
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pracovali v různých významových propojeních.200 Mnozí kladli důraz i na práci 

s barvou. Např. J. Váchal a J. Zrzavý201 stavěli do kontrastu ostře barevné plochy, 

Fr. Kobliha naopak využíval různých kombinací všech odstínů černé a bílé, čímž 

dosahoval zvláštně mystického účinku. „I když byla barvě dávána hlavní úloha jako 

dominantnímu výrazu duše, nikdy nebyla v českém výtvarném umění použita 

samostatně, jako ve směrech tíhnoucích k abstrakci, nýbrž velmi často ji svazovalo 

konkrétní téma a určitý obsah, který měl mnohdy ještě symbolické hodnoty. "202 

Symbolickou úlohu měla i linie. Hlavní technikou, sloužící k vyjádření umělců 

,£ursa" se stala grafika.203 

Návazností na předchozí symbolistickou generaci bohužel získávali odstup 

od moderního umění té doby a dostávali se do stále větší izolace. Proti tomu zde 

stáli kubisté, kteří měli kmenovými kritiky a vlastním časopisem vybudovanou 

teoretickou základnu, těžili z úzkých kontaktů s mezinárodní výtvarnou 

avantgardou a přinášeli do českého umění modernismus. 

„Soulad, pokud šlo o umělecké cíle, tu byl a šlo jen o to, spojití jednotlivce 

v celek, který by měl svou závažnost, mohl míti působivost a patrně i vliv 

v budoucnosti. Žel, i umělci jsou jimi skoro vždy jen ve chvílích práce a samoty, 

jinak i maličkost dovede časem vyvolati jejich lidskou nedůtklivost a způsobiti 

nelad. To byl také případ Sursum, po němž zůstala jen vzpomínka a stesk, že 

mladická nedůslednost a neprozíravost pomohla se světa tomu, co mnoho slibovalo 

jako celek, který by se byl lépe uplatnil. Sursum zaniklo dříve, než se vžilo, ale 

nikoli jeho zakladatelé. "204 

Umělci, hlásící se k ,JSursu" byli v době jeho existence většinou velmi 

mladí.205 Přesto si právě v tomto období vytvořili z hlediska svého dalšího vývoje 

rozhodující výtvarný styl. Tak jako stálo ,JSursum" od počátku mimo hlavní 

vývojovou linii českého umění, tak do ní ani oni v budoucnu svou tvorbou většinou 

200 Např. sfinga je symbolem smrti, může představovat osudovou ženu či strážce poznání podstaty 
lidského života, přírody a universa (esoterismus), výjimečně přebírat i významy Panny Marie 
(křesťanství). 
201 J. Zrzavý chápal barvu jako psychickou energii: „Kdybychom mohli vidět lidskou duši, jednou 
z forem, kterými by se projevovala, by byla barva." Viz ZRZAVÝ, Jan: Barva. Volné směry, 
1921/1922, s. 15. 
202 SRP, K.: Lingua diabólica. In LARVOVÁ, H. a kol: Sursum 1910-1912 (katalog výstavy). 
Praha: GHMP a PNP, 1996, s. 44 - 45 (dále jen SRP, K.: Lingua diabólica). 
203 Z umělců ,JSursa" se grafikou nezabýval pouze J. Zrzavý a A. Gärtner. 
204 KOBLIHA, F.: Zánik bez zániku. ODU 4, 1947/1948, č. 2, s. 39. 
205 Nejstarším členem sdružení byl v roce 1908 jednatřicetiletý Fr. Kobliha, nejmladším - A. 
Gärtnerovi a J. Zrzavému - nebylo v té době ani dvacet let. 
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nepatřili. Po rozpadu ,£ursa" se rozešli i jeho členové - ze spisovatelů do dalšího 

literárního dění zasáhli pouze Rudolf Medek a Josef Šimánek (připojili se k okruhu 

časopisu Moderní revue), mezi výtvarníky vynikl Jan Zrzavý. 

„Josef Váchal, Jan Konůpek, František Kobliha museli čekat několik 

desetiletí, než jejich dílo zbavila kritika přívlastků neaktuálnosti, literárnosti a 

ikonografického anachronismu. Jiní - Emil Pacovský, Miroslav Sylla, Adolf 

Gärtner a částečně ještě Rudolf Adámek stojí na okraji zájmu dodnes. "206 

3.3 Kontakty sdružení Sursum s okruhem Moderní revue 

Umělci z okruhu ,£ursa", ač stáli od počátku stranou hlavní vývojové linie 

moderního umění, byli sledováni především okruhem Moderní revue. Zde si však 

nezískali přílišné sympatie a byli kritizováni především „pro nepevnou 

programovou základnu, neujasněné tvůrčí principy a ryze individuální postoje. "207 

Sám J. Váchal přiznává ve svých pamětech, že je více spojoval námět obrazů, než 
208 

„jednotnost díla a výtvarné mluvy " , naproti tomu však František Kobliha hovoří 

o výjimečném „duchovním souladu", o zaujetí členů sdružení pro „umění 

psychické, které by mělo hlubší význam a smysl, nehovělo jen očím a smyslům, a 

které by mělo také půvab novoty přednesu, novoty ne pro ni samu, ale která i 

podání odlišuje od bravurních technických finess..." 209 Konzervativně založený 

Arnošt Procházka jako vůdčí osobnost Moderní revue navíc odmítal poskytovat ve 

svém časopise prostor jakýmkoliv novým, pro něj nepřijatelným uměleckým 

tendencím. Jeho postoj i vztah ke členům ,jSursa" je dobře patrný právě z výše 

zmíněné kritiky jejich druhé výstavy. Ke kontaktům s okruhem Moderní revue, 

spojeným především s činností publikační, však docházelo, a to například 

prostřednictvím Františka Koblihy či Rudolfa Medka, kteří po odchodu ze ,£ursa" 

zakotvili právě v Moderní revui. Právě R. Medek, který v Moderní revui od roku 

1910 publikoval své básně a od roku 1912 i literární kritiku, nejvíce usiloval o 

získání Jiřího Karáska ze Lvovic a Arnošta Procházky pro sdružení ,^Sursum". 

206 LARVOVÁ, H.: Sursum, s. 29. 
207 LARVOVÁ, H.: Od Meditací k Sursu, s. 21. 
208 VÁCHAL, J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce, s. 177. 
209 KOBLIHA, F.: Zánik bez zániku. ODU 4, 1947/1948, č. 2, s. 38. 

54 



Pokoušel se změnit jejich názor na členy spolku, zejména na J. Váchala, který byl 

jeho přítelem.210 Bohužel se mu to nepodařilo. 

Bližší kontakty se členy ,£ursa" navázal zejména kritik Miloš Marten 

(1883 - 1917), jenž byl do roku 1910 jednou z vůdčích osobností revue. (I on se s ní 

nakonec rozešel.) Obdivoval především dílo Josefa Váchala,2" u něhož si nechával 

vázat knihy, roku 1911 zadal ilustrování své Cortigiany Františku Koblihoví,212 

přátelství jej pojilo s Rudolfem Adámkem a jak je patrné z korespondence i 

s Emilem Pacovským. Stýkal se rovněž s některými básníky ,jSursa", kteří se 

později usadili v Moderní revui. Členství v ,£ursu" však Marten podobně jako 

František Bílek (1872 - 1941) či Zdenka Braunerová (1858 - 1934) odmítl.213 

210 J. Váchal vytvořil např. výzdobu (obálku, frontispis, dvojbarevný titul, jedenáct celostránkových 
dřevorytů a osm koncovek) k Medkově básnické prvotině Půlnoc Bohů, která vyšla roku 1912. 
211 Roku 1910 uveřejnil v Moderní revui kladnou recenzi Váchalovy knihy Vidění sedmera dnů a 
planet pod názvem „Primitiv v Moderní revui". 
212 Roku 1913 o něm uveřejnil esej „Básník ilustrace". 
213 Jiný významný umělec Bohumil Kubišta (1884 - 1918) zájem o členství v „S«r.vw" projevil. Proti 
jeho přijetí se však postavil Josef Váchal. 
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4 Edice Veraikon 

4.1 Grafická revue Veraikon. 

4.1.1 Prvotní impuls. 

Již v době brněnské výstavy ,£ursa" (29. 1 0 . - 20. 11. 1910) vznikla 

myšlenka na vytvoření almanachu, který by vycházel jednou za dva měsíce a 

obsahoval literární i výtvarné příspěvky členů ,JSursď\ Postoj členů však zapříčinil, 

že k vydání almanachu stále nedocházelo. Dokonce i Rudolf Medek posléze podlehl 

skepsi, o sdružení ,JSursum" hovořil jako o „nesourodém, líném, neschopném 

životodárnějšího činu " a s vydáním almanachu radil počkat do doby, než se i u 

ostatních „líných členů povedeného sdružení ,Sursum"' projeví větší zájem. 

(Vyjádřil názor, že by bylo lepší, aby tento spolek zanikl a místo něj vznikl nový, 

jenž by měl „pevnější kořeny ".)214 Hořkost a zklamání jsou patrné z výroků Josefa 

Váchala i po letech: 

„Dva roky trval porod a tato sehnaná nula společnosti také se déle než dva 

roky neudržela na živu. [...] Celá společnost tu se sešedší připomínala v mnohém 
o t Í2 15 

bývalé kamarády z korsa a Riegrovo sadů. " 

E. Pacovský tak začal brzy pomýšlet na vydání vlastního časopisu, 
216 

existujícího mimo rámec spolku. Touto svou aktivitou ,£ursu" nejen že 

neprospěl, ale jak již bylo naznačeno přispěl velkým dílem kjeho zániku. V dopise 

ze 13. července 1911 píše J. Váchalovi: 

„Časopis, o kterém s Vámi pan K. [Konůpek] mluvil, jest hotovou věcí, 

kterou již dávno mám připravenou a kterou případně i sám provedu. Prosím jen, 

abyste zachovali o tom mlčenlivost. Nepočítám v tomto případě na pomoc nikoho 

jiného, nežli svých osobních přátel, umělců jako Vy, pp. Kobliha, Konůpek a pak 

jiní, kteří se pod prapor „Sursumáků" hlásí srdečně a poctivě, mohou vždy 

k ušlechtilé práci přibráni býti. - Nechtěl bych, aby tento časopis byl majetkem 

velkého spolku, ale malé společnosti, nás čtyřech ku příkladu. - Jinak, dal bych 

časopisu ráz takový, jaký jsem měl dříve na mysli, a pak by se situace jen obrátila: 

čeští grafikové museli by počítat s mým přátelstvím a moji osobní přátelé našli by ve 
214 Citace R. Medka v tomto odstavci in LA PNP, fond J. Váchal, dopis R. Medka J. Váchalovi, b. d. 
215 VÁCHAL, J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce, s. 201. 
216 Na druhé výstavě ,Jursď\ konané ve dnech od 22. září do 20. října 1912, byl ale Veraikon 
chápán jako spolkový časopis. Byla zde představena také jeho první čtyři čísla. 
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mně fedrovatele jejich umění. Musíte si jednou provždy uvědomit, že Pacovský staví 

pomalu, velmi pomalu, ale jistě a pevně, velmi jistě a velmi pevně a že spoléhá 

hlavně na sebe. - Nějaké „finansování či ručení", jest podřadnou věcí i v tomto 

mém podniku. Hlavní věcí jest, dáti pevný základ, směr a to, čemu se říká 

opravdová redakce. Jinak jest každý spolek, každá kniha, každý časopis zbytečnými 

a napřed odsouzenými k smrti. Nuž, pohovoříme si i o tomto podniku, náležitě a 

zevrubně, přátelsky. Zatím prosím o utajení tohoto plánu. "2I7 

Koncem roku 1911 připravuje Grafickou revui Veraikon k vydání. Účastní 

se ho i J. Váchal, který do ní zpočátku také přispívá. Od této chvíle se Pacovský 

věnuje již pouze redaktorské a publicistické činnosti. 

Hned v úvodu prvního čísla prvního ročníku (1912) jsou představeny cíle, 

které má Veraikon sledovat. Slovy Emila Pacovského: 

„... sledovat i rozvoj grafiky v hranicích dneška až po časy deskotisků, [...] 

pěstovali ryzí umění grafická jako samostatné odvětví výtvarného umění, [...] 

nevyhnout se ani pečlivé práci v zájmu reprodukční techniky [...] a přirozeně i 

grafická umění ve službách knihtisku budou náležitě sledována. "218 

4.1.2 Počátek Veraikonu 

Revue Veraikon zůstane zřejmě natrvalo spojena s osobou Emila 

Pacovského. Především proto, že po první světové válce zůstal jejím jediným 

redaktorem i vydavatelem a dokázal ji udržet, byť v pozměněné podobě, dalších 

sedmnáct let. Byla založena na základě jeho jasné představy a z jeho popudu. 

Pacovský byl nepochybně autorem i jejího programu. Avšak název „Veraikon", 

který jí připadl, je třeba spojovat s jiným členem redakce, s Janem Konůpkem. 

„Veraikon" znamená doslova „pravý obraz" (z latinského „verus", tj. 

„pravý", a z řeckého „ikon", tj. obraz). Je spojen s legendou o svaté Veronice a 

představuje prý „pravý obraz" Kristovy tváře, jeho věrnou podobu, která je 

zachycena jako otisk na roušce, již mu podala Veronika k setření potu při cestě na 

Golgotu. 

Titul časopisu jako by předznamenával jeho zaměření, tj. důraz kladený na 

křesťanství, a zároveň naznačoval návaznost na zaniklé „Meditace". Tyto okolnosti 

217 Dopis E. Pacovského J. Váchalovi ze 13. 7. 1911. In LA PNP, fond J. Váchal. 
218 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s.-
20. 
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nelze pominout. V pojmenování, které pro časopis navrhl, nacházel ale Konůpek 

ještě další význam. V dopise z 26. srpna 1911 o svém nápadu píše Pacovskému. 

Kromě „čistě střízlivého názvu" „Grafické umění" nebo „Revue grafická", přichází 

s titulem: 

„... myslím dosti symbolisující celou myšlénku a časem snad věčný, a sice: 

„ Veraikon ", psalo by se pak ale Vera-Ikon. Je to otisk obrazu tváře a co je jiného 

grafický list, nežli otisk přímý skoro tváře umělcovy? Podtitul byl by ,edice 

grafickáV'219 

Rozhodnutí ponechává Konůpek na Pacovském a vybízí ho dokonce k 

„zdokonalení" názvu. Pacovského ale zřejmě Konůpkův nápad zaujal a ponechává 

ho proto v původní, nezměněné podobě. Dále Konůpek sděluje Pacovskému, že má 

pro časopis již připravený návrh dřevorytu na obálku. Uvažuje rovněž o formátu 

časopisu a za nejvhodnější považuje rozměr 30 x 25 cm. Spokojeně konstatuje, že 

pro přílohy mají prozatím připraveny dva Pacovského dřevoryty, dále jeden od J. 

Váchala a další, jehož autorem je F. Kobliha. Sám má v úmyslu mezi přílohy 

zařadit i jeden svůj lept. Co se týče obsahové stránky časopisu, kromě úvodního a 

programového článku, který napíše Pacovský, připomíná „historický úvod o grafice 

doby renesanční" a studii o grafice v díle M. Klingra. V závěru dopisu se vrací 

k otázce, o níž s Pacovským pravděpodobně hovořili. Jedná se o volbu vhodného 

spolupracovníka (či spolupracovníků), zřejmě z řad literátů, na pozici dalšího 

redaktora (redaktorů). 

„... myslím, že nebudete mi zazlívat, když jsem již předem zajistil 

spolupracovnictvíp. A. Dolenského, asistenta bibliotéky Musea Království českého, 

který vydal nyní monografii o české grafice [...] a je kustodem sbírky grafické 

v Museu a kromě toho napsal a píše řadu specielních článků o historii grafiky. Ten 

milerád na moje vyzvání se ujme některých pomocných prací. Napíše nám nejdříve 

nějakou studii o historickém některém rytci. (Má připravenu právě studii o 

Morstadtovi.) A pak bude nám zejména reprodukce starých rytin [...] z Musejní 

knihovny. Pojede v říjnu do Londýna (chystá knížku o Hollarovi) a přiveze ještě 

219 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 7, inv. č. 1940: složka: 
Konůpek Jan, dopis z 28. 8. 1911. 
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hodně materiálu. Kromě toho má styky s ruskými grafiky. [...] Tedy člověk na 

práci. " m 

Antonín Dolenský patřil od roku 1911 mezi členy ,JSursď\ Pacovský sám 

ho za člena navrhoval. Zdá se ale, že osobně se tehdy nesetkali, protože Konůpek 

píše, že Dolenský by Pacovského „rád poznal". V lednu roku 1912 vychází první 

číslo „Grafické edice Veraikon",221 jejíž formát je 32 x 24 cm. Vydavatelem a 

odpovědným redaktorem je Emil Pacovský, který časopis řídí spolu s Janem 

Konůpkem a Antonínem Dolenským. Zároveň s časopisem je založeno 

„Vydavatelství Grafické edice Veraikon". Sídlo redakce a administrace se nachází 
V f r V 222 

v Praze na Smíchově, ve Švédské ulici č. 1137. Kromě časopisu Veraikon, který 

vycházel v letech 1912 až 1937, tisklo vydavatelství i další periodika, většinou však 

jen krátkodobě, často šlo pouze o jeden ročník daného časopisu.223 Nákladem 

Veraikonu vycházela i umělecká (grafická) alba či samostatné grafické listy, v první 

řadě šlo ale samozřejmě o knižní produkci. Pod hlavičkou nakladatelství vznikají 

dvě edice. Edice „Knihovna grafické revue Veraikon"224 je založena již v roce 1912 

a v prosinci vychází její první svazek. Poslední svazek je vydán v roce 1923. 

V rámci této edice vyšlo dvacet bibliofilských svazků, z nichž svazky první a 

patnáctý vyšly ve dvou vydáních.225 V letech 1920 až 1922 vyšly tři svazky druhé 

edice s názvem „Knihovna Koliby". 

4.1.3 První období existence Veraikonu (1912 - 1919) 

Revue Veraikon měla být časopisem zaměřeným především na grafiku. 

V Čechách byla před první světovou válkou jedinou revuí daného typu, tedy 

časopisem orientovaným na tuto specifickou disciplínu výtvarného umění. 

220 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 7, inv. č. 1940: složka: 
Konůpek Jan, dopis z 28. 8. 1911. 
J. Konůpek se chystal zajistit spolupráci i s dr. Jaroslavem Husníkem, synem známého vynálezce 
světlotisku (v r. 1868) Jakuba Husníka, který v roce 1888 založil v Praze reprodukční firmu Husník 
& Hausler. V roce 1893 zdokonalil J. Husník se synem Jaroslavem trojbarevné reprodukce pro 
knihtisk. Bohužel, Jaroslav Husník zemřel již 27. září 1912 (narozen 1870). 
221 V prvním ročníku je slovo „veraikon" opravdu rozděleno na „vera" a „ikon". Používá se i název 
„Edice grafická Veraikon". 
222 Od roku 1914 do roku 1921 sídlí „redakce a administrace" v Praze-Karlíně, Palackého třída č. 
160/69 (dnes Křižíkova). Na této adrese byli hlášeni Hedvika a Emanuel Pacovští, redakce tedy 
sídlila v bytě Pacovského rodičů. Až v roce 1922 se sídlo redakce mění a „redakce, administrace a 
expedice" se přesouvá na Smíchov, Štefánikova třída č. 75/8. 
223 Např. „Kněhyně" (1921) nebo „Svojeť" (1922). Viz Produkce nakladatelství Veraikon v příloze. 
224 Dále již jen Knihovna Veraikonu. 
225 V Knihovně Veraikonu vyšlo celkem dvacet tři číslovaných svazků, některé však ve dvou či více 
vydáních. 
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Vycházela v téměř bibliofilském nákladu čtyř set výtisků,226 zpočátku jako 

dvouměsíčník. Revue si měla všímat i typografie a knižní úpravy. Obsahovala 

kvalitní přílohy, např. lepty a dřevoryty, vytištěné na ručním papíře, barevné 

reprodukce obrazů, ukázky písma, grafických úprav či reprodukčních technik. Také 

obálka měla pokaždé jinou grafickou úpravu. Rovněž knihy, vydávané 

nakladatelstvím, se vyznačovaly kvalitním papírem i tiskem, zajímavou knižní 

úpravou, obvykle byly vyzdobeny dřevoryty či lepty, a právě proto se jednalo 

převážně o publikace bibliofilské, tedy tisky vydané v nákladu maximálně pět set 

výtisků. (V rámci Knihovny Veraikonu vycházely tisky obvykle v nákladu kolem tří 

set výtisků). 

Revue sledovala i dění ve fotografii. Za dvacet pět let vyšlo dvacet tři 

ročníků revue Veraikon, zpravidla se jednalo o pět až šest čísel ročně. Ročníky 

první (1912), druhý (1913) a třetí (1914) jsou opravdu reprezentativní. O spolupráci 

na grafické úpravě revue Veraikon požádal Emil Pacovský tehdy mladého typografa 

Aloise Chválu,227 který byl zaměstnán v Grafii. Chvála zpočátku odmítl. Jak ale 

vzpomíná, Pacovského jeho dopis neodradil, a tak jej sám vyhledal sj iž 

připravenými rukopisy k prvnímu číslu nového časopisu. 

„ Upravil a zlomil jsem 1. a 2. číslo časopisu, jak na obálce těchto čísel je 

mé jméno otištěno. Při 3. čísle, kdy předával Pacovský rukopis, nebyl jsem již 

správou závodu volán a jeho úprava byla vedením Grafie předána kolegovi 

Kalábovi,22* který pak upravoval všechny další ročníky i s obálkami. "229 

Během první světové války sice časopis dál vychází, jeho vydávání je ale 

značně obtížné, čtvrtý ročník je proto tištěn po jednotlivých číslech, postupně 

během let 1915 až 19 1 7.230 I on však ještě splňuje původní záměr vydavatelů. Je 

zřejmé, že se jednalo o časopis určený vybranému okruhu umělců, odborníků, ale i 

sběratelů, neboť k němu byly připojeny přílohy v podobě originálních grafických 

listů. Zmíněné skutečnosti nás nepochybně vedou k úvahám nad finanční situací 

226 Vzhledem k této skutečnosti byla Pacovskému 10. srpna 1912 poskytnuta z Vídně subvence ve 
výši 2 000 K. 
227 Alois Chvála působil v Dělnické tiskárně (později přejmenovaná na Grafii). Byl členem Sdružení 
jihočeských výtvarníků (SJV) a členem výboru Spolku českých bibliofilů. Později působil jako 
učitel, posléze ředitel v typografické škole v Praze. 
228 Grafik, ilustrátor a typograf Metoděj Kaláb (10. 7. 1885 Veselíčko u Nového Města na Moravě -
17. 11. 1963 Praha) byl průkopníkem nových směrů české typografie. V roce 1922 založil v Praze 
Průmyslovou tiskárnu a byl zároveň jejím ředitelem. 
229 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Rukopisy cizí, kart. 20, inv. č. 6069: složka: Chvála, Alois: 
Pacovský. Studie, strjp., s. 4. 
230 První dvě čísla vycházejí v roce 1915, třetí v roce 1916 a čtvrté a páté až roku 1917. 
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nakladatelství. Jistě nezaznamenávalo výrazné finanční zisky. Naproti tomu se zdá, 

že zájem o grafickou revui i o knižní produkci nakladatelství se v té době u nás 

začínal probouzet. 

Vydavatelé, zejména E. Pacovský, měli v úmyslu se prosadit i na poli 

mezinárodní grafiky. Navázali a udržovali kontakty se zahraničními umělci, spolky 

a organizacemi. Vletech 1912 až 1914 přispívá do Veraikonu řada zahraničních 

osobností, můžeme uvést např. Emila Bernarda (Paříž), Isaka G. Collijna (Upsala), 

Vlad. A. Vranceva (Varšava), P. Gulyase (Budapešť) či Karla J. Lüthi-Tschanze 

(Bern). Zde je na místě připomenout: po Výstavě evropské grafiky v Praze (od 15. 

září do 15. října roku 1913), kterou zorganizovala redakce Veraikonu, zakládají 

vydavatelé povzbuzeni úspěchem v lednu 1914 časopis určený zahraničním 

zájemcům - „Graphische Edition, Mitteleuropäische Revue für graphische Künste 

und Gewerbe", následuje účast na Mezinárodní grafické výstavě v Záhřebu (od 1. 

do 28. února roku 1914) a posléze na Mezinárodní výstavě knižního průmyslu a 

grafiky v Lipsku (od 6. května 1914), na níž získává redakce čestnou cenu „za 

vynikající práci" a revue Veraikon zlatou medaili. 

V době první světové války vede redakci Antonín Dolenský. Pacovský, 

který je ve Vídni, se snaží do jejího chodu zasahovat, např. i prostřednictvím svého 

otce, jenž za Dolenským pravidelně dochází, plní Pacovského instrukce 

v konkrétních záležitostech a informuje Pacovského o redakčním dění. Jak již bylo 

dříve řečeno, Pacovský nebyl spokojen s prací A. Dolenského. Domníval se, že se 

nakladatelství dostatečně nevěnuje a v dopisech rodině i některým přátelům trpce 

psal o úpadku „svého" Veraikonu. 

Z tohoto období máme k dispozici velice bohatou korespondenci E. 

Pacovského s Janem Konůpkem, která je svědectvím o činnosti nakladatelství i o 

aktivitě Dolenského. Konůpek, přestože žil v té době v Plzni, kde vyučoval kreslení 

na průmyslové škole, a do Prahy dojížděl jen občas, poskytoval Pacovskému 

podrobné informace jak o jednotlivých číslech Veraikonu, tedy o článcích v nich 

obsažených, tak o knižní produkci, např. v jaké fázi tisku se daná publikace právě 

nachází, která publikace je připravena k vydání apod. Informoval ho ale i o 

záležitostech provozu, např. o problémech s tiskárnou. Z Konůpkových dopisů je 

patrná vzhledem k válečnému dění až „nezvyklá" redakční aktivita. Překvapí jistě i 

čtenářská poptávka po některých titulech. Zprávami o činnosti nakladatelství 
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Konůpek bezpochyby reagoval na Pacovského znepokojené dopisy a je možné, že 

se jej snažil především uklidnit. 

„...Cyklus leptů vyjde již za čtrnáct dní. Všechny desky jsou již otištěny. 

Nyní se jen hotoví desky a tisknou tituly. Myslím, že to bude vypadat dost 

monumentálně. Nyní začne dělat reklamu. Novalis232 jde velmi dobře, brzo 

budou všechny exempláře rozprodány a z výtěžku bude Dolenský vydávat dál. 

Máme v úmyslu vydat několik monografií grafických o českých městech a krajích. 

[...] BenoniM je už z polovice vytištěn, ale ne právě nejlépe, tiskne se dále. Potom 

myslíme vydat také druhé vydání ,Pana'.234 Je po něm poptávka. - Poslední sešit 

Veraikonu už také konečně bude. Pro příští ročník, který jak asi víte od Dolenského 

bude míti formu almanachu, máme novinku dosud v našem listě neužitou. Povídku 
< <235 

s kresbami v textu, budou to litografie. " 

Také Dolenský Pacovského informuje o dění v redakci. Již v srpnu roku 

1914 je situace vážná. Pacovský není přítomen a Dolenský jej instruuje, aby 

prozatím zadržoval veškeré výplaty: 

„ Milý příteli! Nezlobte se, že Vám tak málo píši. Není co. Veřejné záležitosti 

se dovíte z novin. O našem nakladatelství též nemohu Vám nic nového sděliti [...]. A 

dělati plány do budoucna je těžko. Jinak v Praze je celkový úpadek kulturního 

snažení a myslím, že zimní stávku a nynější stav mnohé závody tiskařské 

nepřekonají. "236 

V dubnu roku 1916 píše, že již není papír a „Novalise zdržuje tiskárna"™1 

Dodejme, že opakované nesnáze s tiskárnou přiměly Dolenského k tomu, že se již 

koncem roku 1917 a posléze v prvních měsících roku 1918 intenzivně věnuje 

zřizování vlastní tiskárny nakladatelství. Mělo se jednat o specializovanou tiskárnu 

zaměřenou na bibliofilské publikace. Počáteční záměr byl zřídit malý podnik (pouze 

Dolenský a Brož, mladý sazeč, který doufal, že se stane společníkem významné 

231 Alois Dyk byl bankovním ředitelem. Vedl nakladatelství Emporium a vydával stejnojmennou 
edici. S nakladatelstvím spolupracoval i J. Konůpek. 
232 Novalis: Hymny na noc. Sv. 6 Knihovny Veraikonu. Praha: Veraikon, [1916], 
233 Hamsun, Knut: Benoni. Román. Sv. 9 Knihovny Veraikonu, Praha: Veraikon, 1917. 
234 Hamsun, Knut: Pan: ze zápisků poručíka Tomáše Glahna. Sv. 1 Knihovny Veraikonu. Praha: 
Veraikon, 1912. 
235 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 7, inv. č. 2072: složka: 
Konůpek Jan, dopisnice z 12. 2. 1917. 
236 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 4, inv. č. 0620: složka 
Dolenský Antonín, dopisnice z 11. 8. 1914. 
237 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 4, inv. č. 0645: složka 
Dolenský Antonín, dopisnice ze 17.4. 1916. 
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tiskárny), z něhož by později vznikl závod větší. Dolenský by se věnoval 

korespondenci a účetnictví, Brož by připravoval sazbu a tisk. Posléze by se připojil 

J. Konůpek, který již přislíbil finanční pomoc, a zřejmě i A. Dyk. V únoru roku 

1918 Dolenský vyjednává s dodavateli, sídlo tiskárny je zřízeno v ulici Na 

Pernštýně a v druhé polovině měsíce má dojít k zahájení provozu. 

„... počítám, že rozšířím nakladatelství Veraikon a že náležitým 

prospektováním rozprodám i Haškovce,23S Dnes je poptávka po knihách veliká. "239 

Antonín Dolenský byl veden dobrým úmyslem, neboť k opožděnému vydání 

revue Veraikon často docházelo zejména kvůli obtížím s tiskárnou. Stejná situace 

byla bohužel i u vydávání publikací Knihovny Veraikon. Vlastní tiskárna by 

zajistila nakladatelství značnou nezávislost. Tento odvážný záměr však přišel 

v nejméně vhodnou dobu, neboť tiskárna byla sice zřízena, ale kvůli 

nedostačujícímu kapitálu brzy zanikla. 

V květnu roku 1918 dostává Konůpek dva do té doby poslední svazky edice 

Knihovny Veraikon. Ihned to s nadšením sděluje Pacovskému, neboť se domnívá, 

že vydáváním publikací se veřejnost spíše seznámí s prací Veraikonu, než 

vydáváním časopisu, jenž je určen pouze vybranému okruhu odběratelů: „Kdežto 

knižní propagandou už i zde v té zanedbané Plzni mnoho lidí ví o Veraikonu a jeho 
' • «240 

prací. 

Dolenského zprávy o knihách v tisku, připravovaných vydáních apod. se 

s Konůpkovými shodují i časově odpovídají. Nezdá se proto, že by se je jak 

Konůpek, tak Dolenský pokoušeli zkreslit. Ukazují naopak na maximální snahu o 

udržení nakladatelství v provozu. Dolenský se nadšeně zmiňuje o množství 

objednávek, o zvýšeném zájmu knihkupců, o titulech, které jsou již rozprodány, i o 

svých dalších plánech v domnění, že Pacovský jeho práci jistě ocení. Že tomu tak 

nebylo, již bylo výše naznačeno. V jeho postoji mohla hrát roli např. otázka kvality, 

na niž kladl důraz od založení nakladatelství. Mohl být proto rozladěn 

skutečnostmi, že svazky edice Knihovna Veraikon jsou tištěny v druhých (a dalších) 

vydáních, na dostupném, tj. nepříliš kvalitním papíře, pokaždé v jiné tiskárně, tzn. 

že není dodržena jejich původní úprava apod. (Např. druhé vydání „Benoniho" bylo 

238 Haškovec, P. M.: Stati literární. Sv. 2 Knihovny Veraikonu, Praha: Veraikon, 1913. 
239 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 4, inv. č. 0666: složka 
Dolenský Antonín, dopis z 5. 2. 1918. 
240 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 7, inv. č. 2094: složka 
Konůpek Jan, dopisnice z 2. 5. 1918. 
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vytištěno v tiskárně Politiky, třetí vydání „Pana" v tiskárně Práva lidu a na 

„obyčejném papíře", aby bylo „laciné".) Dalším důvodem jeho nespokojenosti byla 

přerušená práce na grafické revui. Je zjevné, že Konůpek i Dolenský kladli větší 

důraz na knižní produkci nakladatelství. Ztráta celých dvou ročníků Veraikonu 

Pacovského velmi trápila. 

V červnu roku 1918 píše Pacovskému manželka A. Dolenského Zdenka 

Dolenská-Baborovská, že obchody jdou, aleje velice obtížné sehnat papír. Doslova 

uvádí, že „nebude pomalu nač tisknout". A připojuje větu, která musela vzdáleného 

Pacovského značně zneklidnit: „Snadný tomu bude konec. ",241 

Jednotlivé ročníky grafické revue Veraikon tohoto období jsou podrobněji 

zpracovány v následující podkapitole. 

4.1.3.1 Předválečné ročníky Veraikonu (1912 - 1917). 

Nový časopis vycházel od prvního ročníku jako dvouměsíčník. Předplatné 

na rok, čítající nejméně „pět dvouarchových svazků", činilo 21,- K, při zasílání 

časopisu do ciziny se cena zvyšovala o korunu. Cena jednoho svazku, tj. jednoho 

čísla byla v roce 1912 4,60 K. Předplatitelé získávali patnáctiprocentní slevu na 

některé publikace vydávané nakladatelstvím. Pokud se nejednalo o předplatitele, 

byla cena stanovena na 25,- Kza celý ročník. Grafická revue se veřejnosti, ale 

především svým potenciálním odběratelům představovala takto: 

„Representační revue a album české grafiky Edice grafická , Veraikon', roč. 

/., 1912 s bohatým textem, provázeným vyobrazeními a se 26 původními, 

oddělenými přílohami (lepty, litografie, dřevoryty aj.) předních českých grafiků. 

Tyto přílohy samy o sobě tvoří velecenné album české grafiky. "242 

První ročník byl vytištěn Dělnickou tiskárnou v Praze243 a obsahoval celkem 

dvacet pět listů původních příloh,244 při jejichž tisku spolupracovala redakce kromě 

již zmíněné tiskárny také s tiskařem Alexandrem de Pian, s grafickým závodem 

Jana Štence či Antonína Vítka ml. v Praze, s knihtiskárnou v Přerově, ale i s firmou 

Husník & Häusler v Praze. Úpravu textu celého prvního ročníku měl původně 

provést Alois Chvála, ale jak již bylo uvedeno, upravil pouze první dvě čísla. Zbylá 

241 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 4. inv. č. 0559: složka 
Dolenská Zdenka, dopisnice ze [7. 6. 1918]. 
242 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Tisky vlastní, kart. 21, inv. č. 6116: složka „Drobné tisky 
vydané nakladatelstvím Veraikon". 
243 Její sídlo bylo tehdy v Myslíkově ulici č. 1959 na Praze 1. 
244 V prvním ročníku upozorňovali vydavatelé, že příloh bude vždy minimálně osmnáct. 
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čísla uspořádal Metod Kaláb, který navrhl i obálky čísla druhého a třetího. První 

obálku navrhl Jan Kalec s použitím svého dřevorytu,245 obálku čtvrtou a pátou Emil 

Pacovský.246 Pro snazší vytvoření představy o podobě i obsahu nejstarších ročníků 

časopisu, uvádíme náplň prvního čísla (leden/únor 1912) podrobně. 

V přílohách nacházíme např. lept Jana Konůpka „Ze staré Plzně" a 

„Exlibris Františka Skřivana" od Rudolfa Adámka.247 František Kobliha vytvořil 

původní dřevoryt „Z cyklu „Máj"" a „Exlibris Jaroslava Machače".248 Dvě 

přílohy do tohoto čísla připojil i Josef Váchal - barevný dřevoryt „Bleskem 

zasažený strom" a „Exlibris Josefa Šimánka" (dřevoryt).249 Z obsahové stránky je 

zde kromě úvodního slova E. Pacovského článek A. Dolenského ,Rej smrti' v starší 

české grafice, Jaroslava Husníka Reprodukční technika umělecká a řemeslná, studie 

na pokračování od J. Konůpka s názvem Problém formy v grafickém umění a od 

Waltera Cranea O knižní dekoraci a ilustraci od časů vynalezení knihtisku. Poté 

následuje příloha „Rozhled" (v každém čísle), v níž si redaktoři všímají výstav, 

nově vydaných uměleckých publikací apod. 

V závěru prvních tří čísel tohoto ročníku je uvedena rubrika „Bibliografie". 

V dalších číslech se objevují dřevoryty (např. od Františka Tavíka Šimona, R. 

Adámka, E. Pacovského, Eduarda Hniličky, ale i od Františka Bílka), lepty (např. 

od malíře-krajináře Jana Honsy, Otakara Vaňáče či Julia Mařáka (1835 - 1899))250, 

litografie (např. od Jaroslava Kubína či Miroslava Sylly)251, zinkografie od 

Mikuláše Alše, návrh M. Kalába na titulní list, ukázka tisku z hloubky, množství 

reprodukcí k textu a další. Čtvrté číslo je celé věnováno Rudolfovi II. a jeho době a 

je zaplněno zajímavými ukázkami staré grafiky. 

Úvodní ročník Veraikonu se prezentoval jako vysoce odborná revue, 

především svou textovou formou, přílohy zase ukazovaly na jeho značnou 

uměleckou kvalitu. Na obsahové stránce, ale zejména na celkové podobě časopisu 

je patrná Pacovského zkušenost s vedením „Meditací". Do oblasti výběru a způsobu 

tisku příloh a vůbec do celé grafické podoby zasahoval zejména Jan Konůpek. 

Poskytoval Pacovskému doporučení technického charakteru (např. většina příloh 

245 Viz Obrazové přílohy, obr. 22. 
246 Návrh obálky ke čtvrtému číslu prvního ročníku Veraikonu viz Obrazové přílohy, obr. 23. 
247 Viz Obrazové přílohy, obr. 25. 
248 Viz Obrazové přílohy, obr. 25. 
249 Viz Obrazové přílohy, obr. 25. 
250 Lept J. Mařáka s názvem ,JCrajina". 
251 Barevná litografie M. Sylly s názvem ,JPozdrav slunci". 

65 



byla tištěna na japanu, ale pro některé tento druh papíru nebyl vhodný) i cenné rady, 

např. již při druhém čísle prvního ročníku upozorňoval především na zachování 

umělecké kvality, i kdyby samotné přílohy „nebyly graficky tak zajímavé": 

„Typografická úprava je právě ten kámen úrazu při takovéto edici. Tam 

jedině bývá člověk - vydavatel zranitelný, poněvadž se nemůže hájit, o ostatní cenu 
r <<252 

vnitřní naší edice se nebojím. " 

Typografickou úpravu textu druhého, třetího i čtvrtého ročníku provedl 

Metod Kaláb. V roce 1913 obsahuje revue původní přílohy od Jaroslava Skrbka, 

Jana Zrzavého,253 Otakara Vaňáče, dvě od malířky Minky Podhajské, další od 

Ladislava Zítka,254 Karla Němce, T. F. Šimona, R. Adámka, také od malíře a 

grafika Antonína Porketa, Pravoslava Kotíka, Františka Říhy či Václava Rabase a 

dvě přílohy dokonce od Maxe Švabinského. Už v květnu roku 1913 připravuje 

redakce výstavu evropské grafiky, která se má uskutečnit na podzim téhož roku. 

Konůpek zasílá Pacovskému seznam jmen nejvýznamnějších evropských grafiků, 

kteří by na ní měli být zastoupeni. V souvislosti s výstavou se ve Veraikonu 

objevuje i množství článků a studií o evropské grafice. 

Není pochyb o mimořádném významu této výstavy. Pro ilustraci snad 

postačí, když uvedeme, že na ni bylo přihlášeno 1 060 listů (včas jich přišlo 945) a 

zastoupeni na ní byli umělci z Anglie (např. Wiliam Strang), Německa (např. Max 

Klinger), Nizozemí (např. J. G. Veldheer). Ve druhém sále byla expozice umělců 

z Čech (např. Viktor Stretti, František Kupka, M. Švabinský či J. Váchal), z Polska 

(např. Jósef Mehoffer) a z Ruska (jeden lept od Alexandra Zinodiewa s názvem 

„Vesnice"). Ve třetím sále se nacházela díla z Francie (např. dva lepty od Eduarda 

Maneta a lepty „La ronde" a podobizna V. Huga" od Augusta Rodina) a v dalším 

byly umístěny grafiky umělců z Itálie, Norska, Belgie a ze spolku ,J)er Sturm" 

(především je nutné zmínit W. Kandinského, který zde představil několik svých 

dřevorytů). Přitom se jednalo o ukázky nejrůznějších grafických technik - suché 

jehly, leptu, dřevorytu, litografie, rytiny (některé práce byly provedeny rovněž 

barevně) či akvatinty. 

Ročník třetí (na rok 1914) přinesl přílohy od J. Konůpka, V. Strettiho a J. 

Stretti-Zamponiho, dále opět od F. Koblihy, O. Vaňáče, V. Rabase, R. Adámka, ale 

252 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 7, inv. č. 1943: složka 
Konůpek Jan, dopisnice ze 13. 1. 1912. 
253 Dřevoryt J. Zrzavého má název „Kázáni květinám". 
254 Litografie L. Zítka s názvem krajina". 
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i od Adolfa Kašpara,255 malíře a grafika Karla Vika, Jaroslava Votruby či malíře 

Jana C. Vondrouše.256 Mnohé z nich zobrazovaly různé stavby a chrámy staré 

Prahy. Mezi přílohy byly zařazeny také tři reprodukce dřevorytů Émila Bernarda, 

do části textové pak jeho článek O rytině v překladu Miloše Martena, jenž zároveň 

přispěl i studií o Bernardově díle. Emil Pacovský informoval ve svém článku 

Mezinárodní výstava pro knižní průmysl a grafiku v Lipsku 1914 o významné 

výstavě. Obálku prvního čísla navrhl a provedl František Říha, ostatní M. Kaláb.257 

I u čtvrtého, válečného ročníku (1915 - 1917) se podařilo zachovat původní 

úpravu, kvalitu příloh i reprodukcí, původní formát i papír, i když poslední 

dvojčíslo (4/5) vyšlo až v roce 1917. Autorem všech obálek, stejně jako 

typografické úpravy byl opět Metod Kaláb. Cena časopisu zůstala pro předplatitele 

stejná, pro ostatní odběratele se zvýšila cena posledního dvojčísla na 12,- K, „neboť 

veškerý materiál podražil". 

Ročník obsahoval dřevoryty od K. Vika, E. Hniličky, J. Votruby, P. Kotíka, 

lepty od T. F. Šimona, J. C. Vondrouše, dřevoryt a linoryt od Jana Konůpka258 či 

dřevoryt a lept Jana Honsy.259 Kromě těchto pravidelných přispěvovatelů se zde 

objevují jména jako Zdenka Braunerová, grafička Marie Kvěchová-Fischerová nebo 

Vladimír Vaněk, kteří v přílohách zveřejňují své dřevoryty. Je zde několik 

samostatných příloh s návrhy Metoda Kalába, např. ,£ist Husův", Adresa", 

„Titulní list a stránka knihy básní',260 v nichž Kaláb ukazuje různé způsoby a 

možnosti sazby. Z obsahu jistě zaujme studie Emanuela Siblíka Povaha a význam 

japonského umění či připomenutí lipské výstavy v příspěvku Františka Techla 

Úprava knižní, volná grafika a plakát na výstavě v Lipsku 1914. Většina textů se 

týká knižní výzdoby a ilustrace, ale především písma, starého i dobového způsobu 

knihtisku apod. Třetí číslo je věnováno Mistru Janu Husovi. Číslo bylo zřejmě 

připraveno k výročí Husovy smrti na rok 1915, vyšlo však bohužel až roku 

následujícího. Obsah čísla tvoří pouze rubrika „Rozhled", po níž následuje 

rozsáhlejší studie od Antonína Dolenského Husova podoba v starší grafice, 

255 Jedná se např. o linoryt ,JDvorek na Čertovce". 
256 J. C. Vondrouš: „Staroměstská radnice" (lept). 
257 Viz Obrazové přílohy, obr. 26. 
258 Linoryt s názvem „Milosrdný samaritán" a dřevoryt Rusovo kázání". 
259 Jedná se o ukázku z Honsových pražských motivů, lept s názvem ,J>ražskě střechy" a dřevoryt 
„Týnská ulička". 
260 Jde o titulní list ke sbírce Karla Tomana Sluneční hodiny z roku 1913 a Stanislava K. Neumanna 
Bohyně, světice, ženy z roku 1915. 
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s mnoha vyobrazeními připojenými k textu, a pět původních příloh s tematikou 

Mistra Jana Husa. 

4.1.4 Poválečné období a další vývoj Veraikonu (1919 - 1937) 

Po skončení první světové války nebylo bohužel možné zachovat revue 

Veraikon v původní podobě. Pacovský se o to sice pokusil, když nabídl Veraikon 

nově vzniklému uměleckému sdružení grafiků „Hollar" jako již zavedený grafický 

časopis. I když organizační činnost Veraikonu přiměla umělce k založení tohoto 

spolku, Pacovského nabídku odmítli. Brzy přerušují veškeré kontakty i s 

vydavatelstvím a v roce 1922 zakládají vlastní odbornou revui (stejného obsahu, 

avšak užšího zaměření) s názvem „Hollar". 

Jak již bylo dříve uvedeno, v roce 1919 je k Veraikonu připojen podtitul 

„Umělecká revue" a časopis tak ztrácí své výjimečné grafické zaměření. V 

nadcházejících letech se věnuje všem odvětvím soudobého výtvarného umění bez 

rozdílu. Revue je prezentována jako ,jediná československá, svobodná, neodvislá 

platforma pro všechny umělce, umělecké spolky a společnosti československé, 
261 

nemající jinak možnost veřejně publikovat". 

K následujícím krokům vedla Pacovského nejprve poválečná situace, kdy 

vzrostla jak cena papíru (zpočátku jej bylo obtížné obstarat, natož aby se jednalo o 

opravdu kvalitní papír, který redakce používala před válkou, alespoň na grafické 

přílohy), tak samozřejmě i cena tisku. A posléze i odchod obou spolupracujících 

členů z redakce. V roce 1919 vychází šestý ročník teď již umělecké revue Veraikon. 

Změna je patrná na první pohled, neboť původní formát 32 x 24 cm se zmenšuje na 

formát o velikosti 23 x 17 cm. Ročník také zahrnuje léta 1919 až 1920 (září/říjen) a 

začíná vycházet jako měsíčník (kromě období letních prázdnin, jak tomu bylo i 

v minulosti). Mění se proto i počet jeho čísel. 

Od roku 1920 zůstává Emil Pacovský jediným redaktorem a vydavatelem. 

Jan Konůpek si již nepřeje být uváděn jako člen redakce, neboť žije trvale v Plzni a 

do chodu nakladatelství zasahuje jen nepatrně. Nicméně stále odebírá revui 

Veraikon i do ní přispívá, ať již se jedná o příspěvky výtvarné (kresby, lepty, 

linoryty) nebo o příspěvky literární.262 S Pacovským udržuje přátelskou 

261 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 
48. 
262 Např. 23. září roku 1925 odpovídá velice ochotně Pacovskému na dotaz ohledně článku pro 
Veraikon. 
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korespondenci a nikdy neopomene uvést, zaujalo-li jej nové číslo revue či zajímavý 

článek v ní publikovaný. V prosinci roku 1922 se zmiňuje, že mu sdružení Hollar 

nabídlo redaktorství v novém grafickém listě, který připravuje spolek k vydání. 

Konůpek nabídku odmítl s poukazem na nedostatek času. Pacovskému však píše: 

„Natož ještě dělat články o předních českých graficích. A mám už té grafiky 

také až po krk, totiž hlavně toho akcentování specialisace grafické. "263 

Poté, co se Konůpek v prosinci roku 1923 přestěhoval do Prahy, docházelo i 

k častým osobním kontaktům. Poslední Konůpkův dopis Pacovskému je opatřen 

datem 29. prosince 1947 a týká se právě jejich setkání. Nemůže být pochyb o tom, 

že Emila Pacovského s Janem Konůpkem nespojovala jen vzájemná spolupráce (i 

když její začátky spadají už do období „Meditací"), jak tomu bylo pravděpodobně 

mezi E. Pacovským a Antonínem Dolenským, ale především přátelství, které trvalo 

až do Pacovského smrti v roce 1948 (Konůpek jej přežil o necelé dva roky).264 

V roce 1920 je tedy Pacovský nucen přizpůsobit se nové situaci. Ve 

Veraikonu věnuje zpočátku pozornost mladé generaci umělců Umělecké besedy, 

vzápětí se zabývá samostatnou výstavou tzv. „Tvrdošíjných". Všímá si tvorby nově 

ustanoveného uměleckého sdružení ,J)evětsir\ přináší zprávy o italské avantgardě a 

o umělecké situaci v Paříži. Po čase se orientuje na propagaci regionálních spolků a 

děl jejich členů. Kromě již zmíněného spolku ,JColiba" je to např. Klub výtvarných 

umělců „Aleš" v Brně,265 Sdružení výtvarných umělců severočeských v Hradci 

Králové266 nebo Sdružení jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích.267 Také 

si všímá ženského uměleckého sdružení s názvem Kruh výtvarných umělkyň 268 Po 

celou dobu existence revue nezapomíná na bývalé členy ,JSursa" a je vždy ochoten 

poskytnout jim ve Veraikonu potřebný publikační prostor. Přitom se nejedná pouze 

o příspěvky výtvarné, např. Rudolf Adámek, Miroslav Sylla, Josef Váchal, Jan 

Zrzavý a samozřejmě i Jan Konůpek zde publikují i své články. Také další výtvarní 

umělci, nejen kritici a historici umění, uveřejňují v poválečném Veraikonu své 

články a studie. Kromě již zmíněných, můžeme jmenovat např. slovenského malíře 

z okruhu ,JKoliby" Janka Alexyho (1894 - 1970), malíře Josefa Bartušku (1898 -

263 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 7, inv. č. 2155: složka 
Konůpek Jan, dopis z 12. 12 1922. 
264 Zemřel 12. března roku 1950. 
265 Dále jen KVU nebo KVU „Aleš". 
266 Později vystupovali pod názvem Sdružení výtvarníků (SP). 
267 Dále jen SJV. 
268 Dále jen „Kruh". 
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1963), Josefa Čapka (1887 - 1945), Jana Honsu (1876 - 1937), Pravoslava Kotíka 

(1889 - 1970), Františka Kubištu (1897 - 1971),269, Zdeňka Rykra (1900 - 1940), 

Františka Šindeláře (1887 - 1947), Václava Špálu (1885 - 1946), Karla Teigeho 

(1900 - 1951), Bohumila Stanislava Urbana (1903 - 1998), malíře a grafika 

Jaromíra Stretti-Zamponiho (1882 - 1959) či Jaroslava Votrubu (1889 - 1971), 

z malířek pak např. Minku Podhajskou (1881 - 1963). Neměli bychom zapomenout 

ani na malíře a sochaře Emanuela Famíru (1900 - 1970) či architekty Jiřího Krohu 

(1893 - 1974) a Josefa Chochola (1880 - 1956). Příspěvky přicházejí i ze zahraničí, 

pro příklad lze uvést jména jako Oskar Levertin, Johannes Urzidil, Carl Carlo, 

Camil Hoffmann, Enrico Prampolini, L. Grémilly-Arnoule, Francé Stellé, Hester 

Holmanová, William Ritter a další. 

V příloze revue Veraikon s názvem „Rozhled" komentuje E. Pacovský právě 

probíhající výstavy. Všímá si nejen těch pražských, jako byly např. výstavy 

v Umělecko-průmyslovém či Národním muzeu, v Topičově salonu, Rudolfinu, 

v Obecním domě, Mánesu a Myslbeku či v galeriích Rubešové, Karáskově a 

dalších, ale i výstav regionálních. Sleduje výstavní dění v Plzni, Kutné Hoře, 

v Pardubicích či Hradci Králové, dále v Českých Budějovicích, ale i v Hořicích, 

České Skalici či Rakovníku. Neopomene se zmínit o výstavách na Moravě, např. 

v brněnském Domě umění či v Brněnském muzeu, ve Frenštátě pod Radhoštěm, 

v Hodoníně, Olomouci, Kroměříži, ve Slezském muzeu v Opavě, ale i o dění na 

Slovensku (Košice, Bratislava, Turčanský sv. Martin). Přináší i zprávy o 

nejdůležitějších výstavách českých umělců v zahraničí, především v Paříži, 

Florencii či Amsterodamu. 

V revui Veraikon se objevovaly rovněž články týkající se různých 

uměleckých soutěží, ať už se jednalo o drobnější práce, např. o návrhy poštovních 

známek či plaket, nebo šlo o díla větší, jako byly návrhy nových pomníků či oken 

Katedrály svatého Víta. Na stránkách časopisu samozřejmě nemohly chybět referáty 

a diskuse o zásadních otázkách, jakými byly úprava Pražského hradu, Kampy či 

Letné. Pacovský informoval také o vydávání uměleckých publikací, bibliografií, 

bibliofilií, o vzniku nových uměleckých alb a časopisů, dále o různých nadacích a 

stipendiích pro umělce a podobně. 

269 Malíř F. Kubista byl bratrancem Bohumila Kubisty. 
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V této souvislosti je nutné připomenout, že Pacovský mnohokrát 

zdůrazňoval, že „vydávání Veraikonu bylo založeno bez kapitálu". V letech 1912 až 

1915 požádala redakce o státní podporu na vydávání Veraikonu několikrát. Podpora 

jí byla poskytnuta dvakrát, pokaždé se jednalo o částku 2 000 K. V prvních třech 

letech existence časopisu odebíralo Ministerstvo školství a národní osvěty padesát 

výtisků, které zvětší části expedovalo do zahraničí. Když v roce 1926 požádal 

Pacovský opět o státní podporu, tentokrát ale již československou vládu, nebylo mu 

vyhověno. 

„3. 3. 1926 stěžuje si Pacovský ministru školství, že dosud nebyla vyřízena 

jeho žádost z 2. 1. 1926 o subvenci pro Veraikon, který by rád rozšířil. Dopisem, 

datovaným 17. 2. 1926 odpovídá ministerstvo školství č. j. 1879 V/1926, že 

nepokládá za vhodno, aby uvažovalo o žádosti z 2. 1. 1926 za podporu [...]. Tedy 

XII. ročník Veraikonu v r. 1926 vyšel bez státní podpory, jako všechny předchozí i 
r «210 

budoucí ročníky první republiky. "** 

Následující podkapitola se věnuje nejprve období dvacátých let, posléze 

letům třicátým. Závěr se zaměřuje především na proměny ve vývoji časopisu s 

cílem vysledovat, zda ke změnám docházelo pozvolna, plynule, pod vlivem 

dobového dění, či zda vycházely z jiných podnětů. Specifický ročník 1919/1920 je 

zařazen do let dvacátých. 

4.1.4.1 Dvacátá léta a revue Veraikon. 
U šestého ročníku dochází k několika patrným změnám. Časopis vychází 

jedenkrát za měsíc, vždy poslední den v měsíci. Dosavadní roční předplatné se mění 

na čtvrtletní a cena je stanovena na 16,50 K. Cena jednotlivých čísel se zvyšuje na 

5,50 K. Do hlavní obsahové části bývají zařazeny články a odborné studie, v 

„Rozhledu" se nadále nacházejí recenze výstav apod., připojena je rubrika „Nové 

knihy" a příloha „Kněhyně zvěstí Moravy, Slezska a Slovenska".271 Počet 

grafických příloh je počátkem dvacátých let ještě zachován (každý ročník obsahuje 

více než dvacet příloh), ale od roku 1923 se jejich počet snižuje. Ve třicátých letech 

nepřesáhne počet deset příloh za rok. Pro ilustraci jmenujme jeden linoryt 

,JTybernská ulice" a tři litografie od architekta Jiřího Krohy - průčelí chrámu", 

270 CHVÁLOVÁ-PACOVSKÁ, J.: Monografická kostra života a díla Emila Pacovského, strjp., s. 41 
- 4 2 . 
271 O příloze „Kněhyně" hovoříme podrobněji v podkapitole 1.6.1 Skupina moravských umělců 
Koliba (1919- 1923) této práce. 
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krematorium" a „U světla"}11 První číslo vychází až v říjnu roku 1919.213 

Z textové části uvádíme pro příklad rozsáhlou studii na pokračování (od prvního do 

osmého čísla), pojednávající o egyptském umění, s názvem Nový názor o prostoru 

v umění starého Egypta od autora Miloslava Beránka a studii A. Martenové O 

moderním italském umění. Jedno číslo je věnováno dílu Josefa Mánesa.274 

Jako redaktor a vydavatel figuruje od sedmého ročníku (1921) pouze Emil 

Pacovský. Mění se také název nakladatelství na „Vydavatelství , Veraikonu *'.275 

Časopis je sice označován jako měsíčník a má dvanáct čísel, ale ta jsou vydávána 

jako dvojčísla.276 Cena jednoho takového čísla je 13,- Kč, půlroční předplatné 39,-

Kč. Prezentován je jako „nezávislá revue moderního umění". Sedmý ročník 

obsahuje kromě vyobrazení v textu dvacet šest grafických příloh. Připojeny jsou 

také „Rozhledy", nikoli však „Kněhyně". První číslo (leden/únor) tohoto ročníku je 

uvedeno jako „Zvláštní číslo věnované mladé generaci výtvarníků Umělecké 

besedy" a Pacovský zde publikuje úvodní studii věnovanou těmto umělcům, kteří se 

před válkou sdružili do „Kruhu výtvarných umělců", ze kterého se později 

vyčlenila tzv. Jarešova skupina, z níž někteří členové následně utvořili spolek 

Koliba"}1 1 Další článek k tomuto tématu připojuje právě Jaroslav Jareš. 

Nadcházející číslo 3/4 je věnováno skupině, která vystavila svá díla pod názvem 

„Tvrdošíjní" a články zde publikují např. Jiří Kroha, Josef Čapek nebo Václav 

Špála, tedy umělci, jejichž práce se na výstavě objevily.278 Číslo 7/8 (srpen/září) je 

věnované „Obci umělecké tvorby na Moravě , Koliba "', poslední číslo dílu Zdeňka 

Rykra. 

Následující, osmý ročník (1922) obsahuje dvacet čtyři grafických příloh. 

Všímá si např. brněnských výtvarníků, českých krajinářů, francouzského umění 

(např. kubismu) či italského malířství. 

Na předsádce devátého ročníku (1923) sděluje „redakce" odběratelům, že 

cena revue byla „podstatně snížena", tzn. že cena jednotlivého dvojčísla činí 11,-

Kč, půlroční předplatné 33,- Kč a celoroční 66,- Kč. Dále informuje, že: „Původní 

272 Veraikon 6, č. 3/4, příl. 10, 11,12 a 13. 
273 Druhé číslo téhož ročníku vychází v listopadu, následuje číslo 3/4 (prosinec 1919/leden 1920), 
číslo 5/6 (únor/březen/duben), číslo 7/8 (květen/červen) a poslední číslo 9/10 (září/říjen). 
274 Jedná se o číslo 7/8 (květen/červen). 
275 Uváděn je také název „Vydavatelství Veraikon". 
276 Poslední číslo sedmého ročníku však zahrnuje období říjen/prosinec a je označeno 9/12. 
277 Podrobněji se touto problematikou zabýváme v podkapitole 1.6.1 Skupina moravských umělců 
Koliba (1919 - 1923) této práce. 
278 Jiří Kroha vystavoval s „Tvrdošíjnými jako host. 
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přílohy grafické budou přidávány do sešitů, jen pokud lze jich získati pro přísně 

programová čísla!" Devátý ročník tak obsahuje pouze dvanáct grafických příloh. 

První dvojčíslo je věnováno ruské umělecké litografii, následující ruskému 

modernímu umění. Je zde nová příloha s názvem „Kulturní hlídka", v níž se E. 

Pacovský věnuje divadlu, konkrétně hře Nová Oresteia od Arnošta Dvořáka a 

v režii Jiřího Krohy.279 Číslo na květen/červen 1923 si všímá práce českých umělců 

žijících v Paříži, především pražské výstavy Otakara Kubína-Coubine. Další číslo je 

věnováno umělci Janu Rambouskovi a poslední Kruhu výtvarných umělkyň. 

V ročníku desátém (1924) se Pacovský věnuje např. české ilustraci, všímá si 

situace kolem Chrámu sv. Víta v Praze nebo informuje o souborné výstavě Maxe 

Švabinského. Publikuje zde článek Jaroslava Jíry o uměleckém sdružení ,J)evětsit\ 

jedno číslo věnuje také zemřelé malířce Jarmile Burghauserové a neopomene 

zařadit články týkající se souborné výstavy Josefa Čapka.280 Poslední číslo tohoto 

ročníku je zaměřeno na moderní českou architekturu a autorem hlavního článku je 

Karel Teige. Desátý ročník obsahuje šestnáct grafických příloh. 

Jedenáctý ročník (1925) je připraven jako Jubilejní". Opět se snižuje cena, 

půlroční předplatné činí 30,- Kč a celoroční 60,- Kč. Ceny jednotlivých čísel jsou 

různé (např. na čísle 1/2 je uvedena cena 10,50 Kč, na následujícím cena 20,- Kč). 

Nalezneme zde jak texty o Českém podobiznářství 19. století či o kresbě Vojtěcha 

Hynaise, tak i článek o díle zakládajícího člena ,Jíoliby" Břetislava Bartoše, o 

surrealismu či o Ladislavu Sutnarovi. Příloha „Kulturní hlídka" je zaměřena na 

estetiku a pedagogickou činnost v oblasti umělecké výchovy. Tento ročník obsahuje 

pouze pět grafických příloh. 

Dvanáctý ročník (1926) zachovává cenu předplatného, ceny jednotlivých 

čísel jsou proměnlivé (např. cena kolísá mezi 10,- až 20,- Kč). Časopis opět nese 

označení „dvouměsíčník" a Pacovský se znovu vrací k vydávání revue po šesti 

číslech ročně. Hned první číslo tohoto ročníku je věnováno Sdružení jihočeských 

výtvarníků v Českých Budějovicích a městu samému, další Klubu mladih v Lublani 

a malíři a grafikovi Miloslavu Holému. Třetí číslo se po dlouhé době věnuje grafice, 

a to grafickému dílu tří umělců - Josefu Hodkovi, Anně Mackové a Heleně 

Bochořákové-Dittrichové, čtvrté pak zemřelému B. Bartošovi a Ludvíku 

279 O této divadelní hře hovoříme v podkapitole 1.6.2 Projekt „lidového divadla": Socialistická 
(Všelidová) scéna (1920 - 1924) této práce. 
280 Jako přílohy připojuje i původní rytinu" od J. Čapka a „Dvěpůvodní rytiny " Karla Teigeho. 
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Dvořáčkovi. Dosud byly ve Veraikonu publikovány pouze odborné texty, recenze, 

studie a články. V posledním čísle se poprvé objevuje fejeton (autorem je Zdeněk 

Kalista) a básně, konkrétně Zasněžený dům a Dvanáct listů od Vladimíra Holana, 

Únos, Zloděj a Déšť od Jiřího Landy. Ročník obsahuje šestnáct grafických příloh. 

Cena předplatného třináctého ročníku (1927) zůstává stejná, cena 

jednotlivých čísel se ustálila na 10,- Kč. V ročníku zaznamenáváme články J. 

Votruby Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně a např. dva 

Pacovského texty věnované malířskému dílu Oldřicha Homoláče a Adolfa Trágera. 

Připojena je opět ukázka z poezie, jedná se o básně Josefa Bartušky z knihy 

Vitorazsko, a rubrika „Kulturní hlídka". Do ročníku je včleněno deset grafických 

příloh. 

Předplatné na rok 1928 se nemění, jednotlivá čísla stojí 12,- Kč, pouze cena 

posledního se zvyšuje na 20,- Kč. Ve čtrnáctém ročníku uveřejňuje Pacovský svou 

rozsáhlou studii „Poměr obecenstva k umění", dále zde nacházíme texty o díle 

malířů Bedřicha Mudrocha, Josefa Zamazala, Josefa Schmitta a dalších. Je zde 

rovněž jeden příspěvek zahraniční, věnovaný modernímu anglickému sochařství, od 

Hester Holmanové. Původní grafické přílohy zde nejsou. 

Patnáctý ročník (1929) obsahuje články o Sdružení jihočeských výtvarníků, 

další je věnovaný malíri-krajináři Valentinu Držkovici nebo malíři a grafikovi 

Vojtěchu Preissigovi. Také pokračuje Pacovského Poměr obecenstva k umění a 

Ludvík Kratochvíl se zabývá Uměleckou knižní grafikou Josefa Barucha, 

původního člena spolku ,J(olibau. Ve čtvrtém čísle se nachází příloha „Věstník 

Svazu výtvarných uměleckých spolků čsl. republiky", páté vychází výjimečně 

v srpnu (červenec/srpen) a je nazváno „Jihočeské číslo". Šesté má titulek „Horňácká 

skupina" a hned na první stránce jsou uveřejněny básně od Petra Bezruce a Rudolfa 

Kynčla. Je sem zařazen i zahraniční příspěvek od Williama Rittera o Cyrilu 

Mandelovi. Výtvarník z okruhu ,JSursa" Miroslav Sylla zde publikuje svůj Pohled 

k východu, ale i dvě ze svých prací výtvarných, které jsou připojeny k číslu jako 

původní umělecké přílohy.281 Celkem je k ročníku připojeno deset grafických 

příloh. 

Na konci čísla 2/3 patnáctého ročníku je uvedeno: 

281 Jedná se o dřevoryt „Sv. Václav" a barevnou reprodukci ,J\ía hodech". 
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„ Velký nával látky nutí nás vydat i již v prvním pololetí toto dvojčíslo 2.-3. a 

rozšířit celý ročník nejméně o jeden tiskový arch. Předplatné zůstává arci 

nezvýšeno. 

Číslo 4. vyjde v červnu, čís. 5. v září a čís. 6. v listopadu. Odběratelů revue 

Veraíkon přibývá tak, že dosáhneme-li náležitého počtu, budeme příštím rokem 

vydávati tuto naši revui zase měsíčně, čehož je nanejvýš třeba, abychom vypravili 

všechen redakční materiál stále nahromaděný. 

Získávejte laskavě nové odběratele v okruhu svých známých. Napište nám 

adresy interesentů. 

V dokonalé úctě Vydavatelství Veraikonu. "282 

4.1.4.2 Třicátá léta a revue Veraikon. 
V roce 1930 vychází šestnáctý ročník revue Veraikon. Částka za předplatné 

zůstává stejná jako v minulosti, tedy 30,- Kč za půl roku, 60,- Kč za rok. Ceny 

jednotlivých čísel jsou opět proměnlivé (kolísají mezi 10,- až 18,- Kč). Hned 

v prvním čísle přináší revue práce grafika, jednoho ze zakladatelů ,JSursa" a 

spoluzakladatele Veraikonu Jana Konůpka. Autorem studie o jeho díle je Arno 

Sáňka a studie je doplněna množstvím vyobrazení, ukázek z Konůpkovy tvorby. 

Připojeny jsou rovněž samostatné přílohy, např. Konůpkův dřevoryt „Stvoření 

člověka". Na obálce jsou použity Konůpkovy kresby.283 V dalších číslech 

nalezneme studie o malířském díle Oldřicha Lasáka, třetí číslo je věnováno zahájení 

jarní umělecké sezóny, všímá si proto jarních výstav některých spolků a sdružení. 

Samozřejmá zůstává rubrika „Rozhled", k některým číslům je rovněž připojena 

příloha „Věstník Svazu výtvarných uměleckých spolků čsl. republiky".284 Poslední 

číslo tohoto ročníku je věnováno tvorbě sochaře Otty Birmy a malíře Otty 

Matouška. Šestnáctý ročník obsahuje devět uměleckých příloh, mezi nimiž je 

Pacovského dřevoryt, zachycující prezidenta Masaryka a vytvořený u příležitosti 

jeho osmdesátých narozenin. 

První číslo sedmnáctého ročníku (1931) je věnováno tvorbě malíře Karla 

Jílka, obsahuje proto studii od Williama Rittera Karel Jílek 1930, J. Chaloupky K 

souborné výstavě K. Jílka a E. Dostála O výtvarné formě obrazů K. Jílka, připojeny 

jsou rovněž dvě obrazové přílohy. Další číslo je věnováno spolku ,J>urkyně". Třetí 

282 Veraikon 15, 1929, č. 2/3 (březen/duben). 
283 Viz Obrazové přílohy, obr. 27. 
284 Dále jen „Věstník Svazu". 
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číslo se zabývá „podobíznářstvím" malíře Constantína Stuchlíka a k textu je 

připojena řada vyobrazení., čtvrté zase dílem Bohumila Stanislava Urbana. 

V některých číslech je věnován prostor malíři a sochaři Emanuelu Famírovi (např. 

č. 2 a č. 5/6). Ke každému číslu je připojen také „Věstník Svazu". Celý ročník 

obsahuje čtyři obrazové přílohy (dva dřevoryty a dvě kresby). Předplatné i cena za 

jednotlivá čísla jsou stejné jako u předchozího ročníku. 

V roce 1932 se po mnoha letech mění formát revue Veraikon. Nedosahuje 

sice původního rozměru, ale přesto se zvětšuje na velikost 29 x 19 cm. Spolu 

s formátem se mění i podoba obálky. Také papír i tisk jsou kvalitnější. Připojené 

umělecké přílohy jsou tak jako v minulých ročnících umístěny na samostatných 

listech. Avšak také obrazové přílohy doprovázející text zaujímají podstatně větší 

plochu strany než dříve. Cena předplatného zůstává nezměněna, tj. půlroční 

předplatné 30,- Kč, celoroční 60,- Kč. Do osmnáctého ročníku (1932) jsou zařazeny 

články ukazující na práci E. Famíry nebo články týkající se výstav, např. výstavy 

Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni, SJV v Českých Budějovicích 

či výstavy Julia Mařáka (1832 - 1899) v Litomyšli aj. František Kubišta se věnuje 

sochaři Quidu Kociánovi (1872 - 1928) a Adolf Veselý malíři Františku Podešvovi. 

Ročník obsahuje pět grafických příloh. 

Devatenáctý ročník (1933) zachovává stále tytéž ceny pro předplatitele, cena 

jednoho čísla je 12,- Kč. Ročník je, zdá se, zaměřen na malířství, neboť autoři textů 

se orientují na tvorbu Václava Němečka, Anny Roškotové či Františka Šindeláře. 

Emil Pacovský připojuje přehled díla Vojtěcha Preissiga. Výjimku představuje 

Ludvík Kratochvíl, který se věnuje sochaři Josefu Škodovi. Do jednotlivých čísel 

ročníku je vloženo celkem šest grafických příloh. 

Následující ročník (roč. dvacátý, 1934) se od předchozího odlišuje obálkou. 

Cena předplatného i jednotlivých čísel se nemění. V prvním čísle si povšimneme 

úvodního článku Náboženské obrazy Jana Konůpka k právě probíhající výstavě 

tohoto umělce v Praze. Autorem je E. Pacovský. Dále zde nalézáme text o ruské 

grafice či článek týkající se ilustrací ke slovenským lidovým písním a pořekadlům. 

Jan Linhart si všímá prací Dějeva Platona v Karáskově galerii.285 V dalších číslech 

zaujme např. text pojednávající o severské grafice, ale zejména čtvrté číslo, které je 

celé věnované dílu Josefa Váchala a kromě jiného obsahuje množství obrazového 

285 Začátkem května téhož roku děkuje Jiří Karásek ze Lvovic Pacovskému za „krásný sešit 
Veraikonu" věnovaný galerii. 
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materiálu zVáchalovy tvorby. Poslední číslo vychází u příležitosti padesátých 

narozenin Oldřicha Lasáka a je tedy věnováno jeho osobě i jeho malířství. Celý 

ročník obsahuje šest grafických příloh, do nichž jsou zahrnuty dva Váchalovy 

barevné dřevoryty a jedna Konůpkova kresba. 

V jedenadvacátém ročníku (1935) je Pacovský autorem čtyř studií. Většina 

ročníku je věnována malíři Josefu Štolovskému, jeho umělecké práci, ale také jeho 

závodu vyrábějícímu barvy pro umělce i školy; především číslo 2/3 je připraveno 

jako číslo „zvláštní". Poslední číslo je věnováno plzeňskému malíři a grafikovi 

Antonínu Doležalovi. Cena předplatného zůstává, částka za jednotlivá čísla kolísá 

(cena za dvojčíslo činí 18,- Kč, za první číslo 15,- Kč, za čtvrté pouze 12,- Kč). 

Tento ročník má stejnou obálku jako ročník devatenáctý a jeho součástí je deset 

uměleckých příloh. 

Ročník dvacátý druhý na rok 1936 je zahájen zvláštním číslem, které je 

věnované Adolfu Tragrovi. Autorem většiny článků tohoto ročníku je Emil 

Pacovský, další příspěvky jsou od Jiřího Mahena, Rudolfa Spiegela, Františka 

Sprinzelse a Kristiána Turnwalda. Texty jsou převážně věnovány Václavu Hollarovi 

a jeho dílu, zejména se jedná o zvláštní, druhé číslo. Z důvodu náhlého úmrtí Josefa 

Štolovského v únoru roku 1936 je zařazeno zvláštní číslo věnované jeho 

malířskému dílu. Sochařské dílo Josefa Kubíčka je tématem dalšího dvojčísla a 

číslo šesté se zabývá numismatikou. Předplatné se nemění, kromě dvojčísla 4/5, 

jehož cena činí 21,- Kč, jsou ostatní čísla pro nepředplatitele za 12,- Kč. Do ročníku 

je vloženo osm uměleckých příloh. 

Ročník dvacátý třetí na rok 1937 je ročníkem posledním. První číslo je 

věnováno „Jubileu 401eté činnosti Československé jednoty". Pacovský je autorem 

deseti článků uveřejněných v tomto ročníku a stejně jako texty Josefa Vochaly či 

Josefa Rotnágla některé z nich pojednávají o Československé jednotě. Rudolf Pros 

přibližuje práci malíře Františka Charváta a dva z Pacovského textů si všímají 

malíře Čeňka Fouska a jeho pražské výstavy. Cena předplatného zůstává zachována 

až do posledního čísla, cena jednotlivých čísel se mění (10, 12, 18 a 20,- Kč). 

Poslední ročník revue Veraikon obsahuje pět uměleckých příloh. 

4.1.4.3 Proměny ve vvvoii časopisu a důvody jeho ukončení. 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že situace ve dvacátých letech nebyla příliš 

příznivá. Při poválečném nedostatku bylo velice těžké překonat prvotní obtíže, jako 
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byly problémy s obstaráváním papíru apod., aby časopis mohl vůbec začít vycházet. 

Redaktorská a vydavatelská práce spočívající zcela na osobě Pacovského, byla 

nepochybně vyčerpávající a jistě vyžadovala velké úsilí a zaměstnávala Pacovského 

po většinu času. Je obdivuhodné, že vše dokázal vykonávat sám po mnoho let. 

Všimneme si také ceny časopisu, která byla zpočátku vysoká, později krátce 

kolísala i cena předplatného, zatímco cena jednotlivých čísel byla různá. Vidíme, že 

nebylo ustáleno ani samotné vydávání revue (nejprve vycházela jako měsíčník, 

později jako dvouměsíčník atp.). Ve třicátých letech je cena předplatného již 

ustálena, stabilizuje se i cena jednotlivých čísel.286 Vychází pravidelně pět až šest 

čísel ročně. Veraikon dvacátých let má podstatně menší formát než Veraikon 

předválečný. Začátkem let třicátých se formát časopisu zvětšuje. Také kvalita 

papíru, tisku i obrazových příloh se oproti dvacátým létům podstatně proměňuje. I 

když původních grafických a uměleckých příloh ubývá, jejich počet v jednotlivých 

ročnících je poměrně stabilní. Nepřesáhne počet deset příloh ročně, ale nedochází 

již k takovým změnám, jakými byly snížení počtu příloh nejprve o víc jak polovinu 

(v roce 1921 dvacet šest příloh, o dva roky později již jen dvanáct), později pokles 

na pět příloh ročně a v roce 1928 vyšla revue zcela bez původních příloh. Ve 

třicátých letech se zkvalitňují i obrazové přílohy připojené k textu. 

Počátkem dvacátých let je na Veraikonu patrná Pacovského snaha o co 

největší zachování původní, předválečné podoby časopisu. Brzy si ale uvědomuje, 

že to nebude možné a přizpůsobuje se situaci. Časopis se odchyluje od grafického 

zaměření a orientuje se na všechna umělecká odvětví. Odklon od grafiky je patrný 

na první pohled a jednoznačně převažuje zaměření na malířství. Z „grafické revue" 

zůstávají ve dvacátých letech pouze přílohy, práci některého umělce-grafika se ve 

svých článcích a studiích věnuje především Pacovský. Jinak si ale všímá různých 

spolků a sdružení a kontaktuje jejich představitele. Nabízí jim možnost prezentovat 

spolek a práce členů ve zvláštních číslech Veraikonu. Využívá samozřejmě 

množství svých starých kontaktů, které má již od dob „Meditací", avšak vyhledává i 

kontakty nové. Členové spolku pokaždé Pacovského nabídku vítají. Zasílají mu své 

práce k otištění a často připojují i články o práci své, o činnosti spolku či o tvorbě 

některého jiného člena. Tímto způsobem zajišťuje Pacovský nejen náplň revue, ale 

také její odběratele. Spolek, ale i jednotlivci obvykle objednávají větší počet výtisků 

286 Předplatné se od roku 1925 nemění. 
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daného čísla. Někteří se poté stávají pravidelnými odběrateli. Později se spolky i 

jednotliví umělci na Pacovského obracejí sami. Žádají jej o uveřejnění svých 

nových prací ve Veraikonu, o článek k jejich připravované nebo právě probíhající 

výstavě, nebo dokonce o „zvláštní číslo" věnované jejich tvorbě. Zmínka „redakce", 

uveřejněná ve Veraikonu v roce 1929, o množství příspěvků, které zatím nebylo 

možné vydat, neboť by to vyžadovalo rozšíření časopisu, se jistě zakládá na pravdě. 

Z Pacovského korespondence jasně vyplývá, že dostával a shromažďoval množství 

materiálu pro jednotlivá čísla. V hlavní textové části měl obvykle připravených a 

zaplněných několik čísel dopředu. Pro aktuální zprávy z uměleckého světa či 

komentáře ke kulturnímu dění si vyhradil rubriku „Rozhled", později i rubriku 

„Kulturní hlídka". Občas informoval i o nových uměleckých publikacích v rubrice 

„Nové knihy". 

Povšimněme si však ještě jiné informace uveřejněné ve výše uvedené 

redakční poznámce pro odběratele z roku 1929. „Redakce" hovoří o přibývajícím 

počtu odběratelů. Zároveň ale vyzývá odběratele dosavadní, aby získávali 

odběratele nové „v okruhu svých známých" a posílali redakci „adresy interesentů". 

I když se jedná již o rok 1929, lze opravdu pochybovat, že došlo k zásadnímu 

zvýšení počtu odběratelů. Např. v roce 1924 totiž píše Emil Pacovský Ferdiši 

Dušovi: 

„... Za Veraikon nejste ničeho dlužen. Mám mnoho materiálu pro tuto svoji 

milou revue, ale nemohu ji podle toho rozšířit. Málo odběratelů. Zejména učitelstvo 

jsem skoro všechno ztratil. Snad už se nepotřebují zaměstnávat knihou, ale uměním. 

Inu, poměry jsou svízelné a člověk musí se velmi přičinit, aby mohl žít a pracovat 
, - „287 

, na svem . 

Jak vyznívá i z výše uvedené citace, mnozí odběratelé Pacovskému dlužili 

např. i za celé předplatné. Proto se Pacovský stále snažil zajišťovat další možné 

odběratele a činil to nejrůznějšími způsoby. Také jeho přátelé z řad umělců se 

snažili získat Veraikonu odběratele. Např. malíř a grafik O. Matoušek, člen spolku 

SJV a bývalý legionář, jemuž Pacovský věnoval zvláštní číslo ve Veraikonu v roce 

1930, píše téhož roku Pacovskému, že se mu podařilo získat za odběratele Městskou 

veřejnou knihovnu v Českých Budějovicích. Jindy mu posílá seznam jmen a adres 

potenciálních odběratelů, píše, že se pokusí získat odběratele ve vojenských kruzích 

287 ŠOPÁK, P.: Koliba. Programy - texty - korespondence, s. 118. 
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nebo že v katalogu SJV uveřejní zprávu o novém čísle Veraikonu. Také 

Pacovskému radil, jak získat další odběratele: 

„Jsem stále toho názoru, že Veraikon by měl míti původní grafické přílohy a 

podepsané. Každý výtvarník vzhledem k popularísací jeho práce rád to vlastním 

nákladem udělá a získá to hodně odběratelů mezi sběrateli grafiky. "288 

K podobné vzájemné spolupráci docházelo běžně, neboť Pacovský měl díky 

své povaze a organizačním schopnostem mnoho kontaktů v různých kruzích a 

s většinou osob udržoval dobré vztahy. 

Aby získal nové odběratele rozesílal také ukázková čísla Veraikonu různým 

institucím, organizacím, ale i jednotlivcům. Pokud se mu ukázkové číslo nevrátilo, 

zařadil adresáta mezi odběratele a vyžadoval od něj zaplacení časopisu. Mnozí si 

však ukázkové číslo ponechali v domnění, že je zasíláno zdarma. Jednalo se 

nepochybně o Pacovského strategii, neboť vyžadoval zaplacení až ve chvíli, kdy jim 

„se samozřejmostí" zaslal další číslo. Někteří adresáti poté skutečně zaslaná čísla 

zaplatili, jiní si vyžádali předplatné, které pro ně bylo samozřejmě výhodnější, a 

Pacovský tak dosáhl svého záměru, tj. získal další odběratele. Nezřídka však 

docházelo také ke sporům, neboť adresáti nechtěli ukázkové číslo zaplatit, přitom 

ho ale nevraceli a zaslali ho zpět až po Pacovského výzvách, bohužel většinou 

poškozené. Teprve ve třicátých letech se na zadní straně obálky objevuje poznámka: 

„Kdo si ponechá ukázkový sešit, stává se odběratelem ",289 

V přílohách k Veraikonu ze třicátých let se neobjevují již jen práce grafické, 

a přílohy proto bývají označovány jako „umělecké". Přesto se zdá, že se revue opět 

přiblížila grafice. Dokládají to zejména články a studie, u nichž se mimo jiné opět 

zvyšuje odborné zaměření. Vše nasvědčuje tomu, že se Veraikonu podařilo 

překonat poválečné obtíže, udržet se v povědomí veřejnosti a zařadit se mezi ostatní 

umělecké časopisy. Rovněž se zdá, že dosáhl jisté úspěšnosti, která Pacovskému 

umožnila výše uvedené pozitivní změny v kvalitě i formátu. Na základě 

naznačených skutečností i dostupných informací se lze domnívat, že se Pacovský 

nikdy nevzdal myšlenky na obnovení původní úrovně revue Veraikon. I když již 

neplánoval návrat k čistě grafickému zaměření revue, neboť díky své dosavadní 

288 In LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 8, inv. č. 2793: složka: 
Matoušek Otto, dopis z 9. 2. 1933. 
289 Viz např. zadní strana obálky revue Veraikon z roku 1933 (roč. 19), č. 1. 
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orientaci získala jak určitou formu, tak čtenáře a odběratele, bezpochyby zamýšlel 

zvýšení její úrovně. 

V dubnu roku 1937 zemřela manželka E. Pacovského Hana. Pacovský vydal 

ještě zbylá čísla dvacátého třetího ročníku a poté vydávání „Umělecké revue 

Veraikon" ukončil. O jeho kroku rozhodla nepochybně rodinná situace. Můžeme 

tak usuzovat jak z Pacovského korespondence, tak ze svědectví jeho starší dcery. 

Nic také neukazuje např. na úpadek nakladatelství, který by nutně vedl k ukončení 

časopisu. Naopak, jak bylo již výše uvedeno, časopis vykazoval zřetelné rysy 

úspěšnosti.290 

4.1.5 Zhodnocení umělecké revue Veraikon a otázka možnosti její 
další existence 

Grafická edice, později umělecká revue Veraikon vycházela dvacet pět let. 

Během tohoto čtvrtstoletí se v ní vystřídala většina českých, moravských a 

slovenských umělců. Někteří dokonce několikrát. Z původní grafické revue, která 

dosahovala opravdu vysoké úrovně, se časopis vlivem válečných událostí proměnil 

v revui uměleckou. Tato revue sledovala tvorbu často mladých, začínajících 

umělců, jejichž práce byly ještě nezralé a jejichž hodnota se ukázala až s časovým 

odstupem. To, že v revui Veraikon nalezli prostor k prezentaci svých děl, bylo 

zásluhou zejména hlavního redaktora a vydavatele Emila Pacovského, jenž byl 

přístupný nejrůznějším směrům a podnětům a snažil se s nimi seznámit veřejnost. 

Prostor však dával i umělcům starším, z nichž někteří za celý svůj život nedosáhli 

náležitého ocenění, jiní zůstávali veřejnosti neznámí například pouze proto, že 

působili mimo pražské umělecké kruhy. 

Za všechny jmenujme pouze Josefa Váchala. Jeho mimořádných tvůrčích 

schopností si Pacovský povšiml již v počátku svého působení v „Meditacích". I 

v nich mu vzápětí nabídl prostor. Spolu s Váchalem zakládal později ,£ursumu a 

posléze byl Váchal jedním z prvních umělců, kteří uveřejňovali své práce ve 

Veraikonu. Právě Váchal patřil mezi ty umělce, jejichž tvorba nebyla za života 

dostatečně oceněna, dokonce trpěl značným nezájmem ze strany veřejnosti. 

290 Drobné pochybnosti může vzbuzovat snad jen rostoucí počet Pacovského článků a studií ve 
Veraikonu třicátých let. Když se však podíváme podrobně na jednotlivé ročníky, zjistíme, že 
k tomuto zvýšení došlo až v předposledním a posledním ročníku. Důvodem mohlo být ukončení 
Pacovského dalších aktivit (začátkem třicátých let) a zaměření se více na Veraikon, ale také 
plánované ukončení časopisu kvůli zhoršujícímu se zdraví své ženy. 
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Pacovský však svůj názor na jeho dílo nezměnil, což se projevilo v roce 1934, když 

Váchalovi věnoval celé číslo Veraikonu. 

Všem těmto umělcům se snažil Pacovský svými příspěvky a prostorem, 

který jim ve Veraikonu připravil, pomoci k úspěchu. V revue Veraikon se tak odráží 

celý český, moravský a slovenský umělecký vývoj té doby. I když se v ní Emil 

Pacovský věnoval především tvorbě „domácí", zaznamenával i zahraniční umělecké 

dění, jako byly např. kubismus, orfismus, purismus a neokubismus ve Francii, 

italská malířská avantgarda, ruské moderní umění s důrazem na grafiku, zabýval se 

ale i soudobou grafikou severskou nebo slovinskou. 

V hlavní části revue sice později převládlo zaměření zejména na regionální 

spolky a jejich představitele, tím se však zároveň podařilo Pacovskému rozšířit jeho 

revui na území celé republiky, neboť touto orientací zároveň získával čtenáře a 

odběratele v daných oblastech. Zřejmě jen díky tomu dokázal vydávat Veraikon i 

v obtížných poválečných letech dvacátých a udržet jej po téměř celá třicátá léta. V 

komentářích k aktuálnímu dění si přitom uchovával nadhled, nezávislost a kritičnost 

vůči oficiálně uznávaným domácím autoritám. 

Za dvacet pět let existence revue Veraikon do ní přispívalo přes čtyřicet 

českých i slovenských kritiků, historiků či literátů, kteří v ní prezentovali či 

hodnotili tvorbu více než dvou set výtvarných umělců. Rok 1937 přinesl její 

ukončení. Nejpravděpodobnější důvod tohoto Pacovského rozhodnutí spočívá 

v náhlé změně rodinných poměrů. Jiné skutečnosti, které by naznačovaly brzký 

zánik časopisu, nelze z prozkoumaných pramenů vyčíst. Vzhledem k historickým 

událostem, které následovaly po roce 1937, se lze domnívat, že by v nadcházejících 

podmínkách další vydávání Veraikonu nebylo možné. 
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Závěry diplomové práce 

V úvodu této práce bylo řečeno, že záměrem má být rehabilitace Emila 

Pacovského i v jiných oblastech jeho působení, než byly dosud popsány. Tím bylo 

míněno především jeho působení mimo Umělecké sdružení Sursum. Vzhledem 

k počátečnímu rozsahu zjištěných aktivit Emila Pacovského se práce zaměřila na 

jeho redaktorskou, vydavatelskou a organizační činnost, zejména na činnost 

související s provozem a vedením grafické revue Veraikon. V tomto kontextu 

nebyla osobnost E. Pacovského dosud nikde zpracována. 

Nejprve bylo nutné seznámit se podrobněji s životem Emila Pacovského. 

Prvotní zjištění ukazující na řadu Pacovského aktivit v oblasti kulturního dění a 

vycházející zpočátku pouze z několika základních informací o jeho životě bylo při 

hlubším studiu potvrzeno a ještě více upevněno. Ukázalo se, že profesní život Emila 

Pacovského stál na prvním místě. Jeho osobní, zejména rodinný život se mu zřejmě 

zcela podřizoval. Pacovský se oženil až ve svých čtyřiceti třech letech. Z období 

před první světovou válkou máme informace jen o dvou Pacovského vztazích, 

přičemž první netrval příliš dlouho a druhý byl po osmi letech v roce 1921 stvrzen 

sňatkem. Ale i informace o těchto letech, které lze vyčíst z korespondence, se 

obvykle týkají pracovních otázek a problémů. Pacovského manželství bylo 

nepochybně spokojené. Jistě také proto, že jeho žena měla velké pochopení pro jeho 

práci. Sama se věnovala rodině (dvěma dcerám), zatímco Pacovský byl zaměstnán 

vydáváním revue Veraikon, publikováním řady článků do různých periodik, 

přednáškami, shromažďováním reprodukcí pro putovní výstavy, ale také např. 

předsednictvím v „Syndikátu výtvarných umělců československých" a dalším. 

Zjištění, že převážná část Pacovského života byla naplněna usilovnou prací, vedlo 

k pozměnění prvotního záměru a bylo nezbytné zmínit veškeré jeho činnosti 

alespoň v hrubých rysech. Také proto, že propojení klidného rodinného žití 

s životem pracovním se posléze ukázalo být zcela zásadní. Poté, co v roce 1937 

zemřela Pacovskému žena, totiž ukončil revui Veraikon a fakticky odešel 

z veřejného života. Od tohoto okamžiku o něm nelze nalézt téměř žádné další 

zprávy. 

Po přistoupení k vybrané problematice, tedy k Pacovského působení 

v umělecké revui a v nakladatelství Veraikon, kde uplatnil své redaktorské, 
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vydavatelské a organizační schopnosti, bylo zřejmé, že není možné opominout jeho 

předchozí vývoj v této oblasti. Byly proto zdůrazněny počátky jeho redaktorské 

práce v revui „Meditace". Ukázalo se rovněž, že Pacovského organizační talent se 

uplatnil nejvíce ve spojení s US Sursum a samotná existence revue Veraikon 

s tímto spolkem bezprostředně souvisí. Bylo tedy nutné opět upravit záměr práce a 

věnovat se v ní uměleckému sdružení ,¿Sursum" mnohem podrobněji. Tato 

skutečnost však prokázala oprávněnost zkoumání předchozích autorů, kteří se E. 

Pacovským zabývali právě v kontextu tohoto spolku. Zároveň podala důkaz o 

významu, který představoval E. Pacovský pro spolek „Sursum". 

Emil Pacovský vystupuje z prozkoumaných pramenů i literatury jako 

osobnost jistě zajímavá, nicméně také jako značně problematická. Jeho pracovní 

nasazení, zakladatelské úsilí, ale především zaujetí pro umělecké dění vycházely 

z jeho přirozené potřeby a činorodé povahy. Rozsah činností, na nichž se během 

svého života podílel, je bezpochyby obdivuhodný. Pro umělecký vývoj byla zásadní 

hlavně jeho schopnost rozpoznat talent u mladých umělců. E. Pacovský však 

nezůstal pouze u odhalení mimořádného talentu umělců, ale často jim jako první 

poskytl objektivní hodnocení a následnou pomoc v rámci svých možností. Netajil se 

upřímným obdivem k jejich tvorbě a své názory na práci těchto umělců nezměnil 

ani po letech. Díky své laskavé a mírné povaze udržoval dobré vztahy s celou řadou 

osobností kulturního života. Mnohdy se mu tak, ač jen na krátko, podařilo spojit 

naprosto odlišné osobnosti při vzájemné spolupráci a zasadit se tak o vznik 

výjimečných děl. 

Jako redaktor a později i vydavatel kladl důraz především na grafickou 

stránku publikací a uměleckou kvalitu připojených obrazových příloh. Pod vlivem 

okolností musel posléze ze svých vysokých nároků poněkud ustoupit. V časopise 

Veraikon, jehož byl vydavatelem, však stále nesobecky poskytoval prostor 

umělcům z nejrůznějších spolků i jednotlivcům. Tato Pacovského otevřenost vůči 

veškerému tehdejšímu umění byla pro uvedené umělce nepochybně přínosná. 

Bohužel však znamenala snížení úrovně časopisu a především potlačila Pacovského 

dříve uplatňované rozpoznávací schopnosti. 
* 

Problematická stránka jeho osobnosti se však ukazuje v činnosti 

zakladatelské a s tím související organizátorské funkci. E. Pacovský často 

s nadšením vstupuje do určitého spolku jako zakladatel, přijímá vedoucí roli a 

velkou měrou se podílí na jeho připravovaných aktivitách. Avšak sám se 
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nepovažuje za vedoucího představitele a při sebemenším náznaku problému jedná 

přinejmenším pasivně. Ve chvíli počátečního neúspěchu dává najevo zklamání, 

hovoří o „krachu svého ideálu" a velice brzy se zaměřuje na jinou činnost, od níž si 

„konečně" slibuje úspěch. Situace se však nejednou opakuje. Tato vlastnost E. 

Pacovského značně přispěla zejména k zániku již zmiňovaného „Sursa", zřejmě 

nejvýznamnějšího sdružení, v němž E. Pacovský působil. Sdružení však bylo s jeho 

osobou, jak se bohužel ukázalo, až příliš těsně spojeno. Při kvalitním vedení, pevné 

základně a pečlivém výběru členů mohlo totiž možná jako jediné dosáhnout 

úspěchu. Avšak, jak již bylo řečeno, trvalo příliš krátce. Je tedy otázkou, zda lze E. 

Pacovského považovat za „schopného" organizátora. V rámci spolkového dění je 

tato jeho role přinejmenším sporná. Také Pacovského „činorodost" či množství 

aktivit se na základě výše uvedeného příkladu jeví v poněkud jiném světle. 

Na závěr je třeba připomenout výtvarné dílo Emila Pacovského. Odborníci 

jej většinou považují pouze za průměrné, zatímco mimořádně talentovaný Josef 

Váchal si Pacovského díla až nekriticky vážil. Sám Pacovský se podle svědectví 

dcery považoval až do konce života v první řadě za malíře. Přitom v době své 

intenzivní výtvarné činnosti často hovoří o psychickém vyčerpání, které mu tato 

činnost způsobuje. Je zapotřebí poznamenat, že se v posledních letech života 

k výtvarné tvorbě po mnoha letech vrátil. Rovněž je ale nezbytné říci, že mnoho 

svých děl jak ze slovenského období, tak z období „Sursa" sám zničil. Zbytek jeho 

díla by měl být podle slov Pacovského dcery roztroušen v soukromých sbírkách. 

Další možnosti badatelské práce týkající se E. Pacovského jsou nepochybně 

ve fondech některých umělců, např. Josefa Váchala, Jana Zrzavého, Jana Konůpka 

či Antonína Dolenského, kde lze nalézt zřejmě nejdůležitější Pacovského 

korespondenci kvýše uvedené problematice. Jiné možnosti zkoumání se pak 

nabízejí ve Slezském muzeu v Opavě, kde se nachází materiál související s činností 

E. Pacovského ve spolku „Koliba", a další materiály, dokumentující Pacovského 

slovenské období, jsou umístěny ve fondu Pacovského v Archivu výtvarného umění 

Slovenské národní galerie v Bratislavě. V této práci se nebylo již možné věnovat 

podrobněji samotnému „Vydavatelství Veraikon", neboť množství materiálu by si 

vyžádalo celý rozsah diplomové práce. Bylo by třeba zmapovat veškerou produkci 

nakladatelství, povšimnout si jejích autorů, autorů obálek i ilustrací, odběratelů a 

v neposlední řadě i hospodaření nakladatelství Veraikon. 
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Prameny 

Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze: 

Fond Emil Pacovský, kart. 1 - 24, č. př. 6/83, inv. č. 1 - 6346; č. př. 84/87, inv. č. 1; 

č. př. 22/2003, inv. č. 40 - 41, časový rozsah 1878 - 1985. 

Fond Josef Váchal, rozsah fondu 34 kartonů, časový rozsah 1888 - 1969 

VÁCHAL, J.: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce, rkp., 155 s., inv. č. 54/71-2. 
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PŘÍLOHA 1: 

REJSTŘÍK VYBRANÝCH OSOBNOSTÍ 

Adámek Rudolf (9. 5. 1882 - 1. 3. 1953) 

Malíř a grafik. Narodil se v Kutné Hoře. Jeho romantické založení ho přivedlo 

k symbolickému malířství a grafice. Byl členem US Sursum. Z té doby pocházejí 

jeho dřevoryty Touha (1911), Před chrámem Přírody (asi 1912), Chopinovo 

nocturno (asi 1912). Zemřel v Praze. 

Baruch Josef (Jožka) (28. 7. 1894-22. 11. 1966) 

Grafik. Narodil se ve Valašském Meziříčí. Byl členem pozdní ,Jtolibý\ Autor 

grafické úpravy časopisu Kněhyně a plakátu třetí spolkové výstavy (1921). Velkou 

část své grafické tvorby spojit s literaturou, hl. s ilustrací, často v bibliofilských 

vydáních, byl autorem inzerátů, tiskovin a firemního loga (používané do r. 1929, 

resp. 1930) Spojených UP závodů v Brně. Pracoval také v gobelínce ve Valašském 

Meziříčí - navrhoval gobelíny a koberce, tiskoviny a reklamy. Řídil umělecký 

měsíčník Výtvarné snahy. Byl členem KVU Aleš. Zemřel v Praze. 

Bílek František (6.11. 1872- 13.10. 1941) 

Sochař, kreslíř, grafik a architekt. Narodil se v Chýnově. Studia začal na pražské 

Akademii u M. Pirnera (1887 - 1890) a pokračoval v nich v Paříži. Od počátku 

devadesátých let představoval odlišný směr od dobového českého sochařství, 

určovaného dílem J. V. Myslbeka. Byl ovlivněn osobními i uměleckými vztahy k J. 

Zeyerovi a O. Březinovi. Pro jeho vyjádření jsou typické extaticky vztyčené 

postavy, k nimž ho inspiroval W. Blake. Výrazným námětem jeho sochařské i 

grafické tvorby se stala postava Jana Husa. Významnou součást jeho díla tvoří 

grafika, především dřevoryt a dřevořez. Jednou z nejvýznamnějších událostí byla 

výstava Bílkova díla v roce 1908. Sám měl velký vliv na osobnosti v redakci 

Meditací, ale vůbec na tehdejší umělce, zejména na E. Pacovského. Zemřel 

v Chýnově. 
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Bitnar Vilém (11. 4. 1874- 12. 10. 1948) 

Redaktor, vydavatel, bibliograf a literární historik se zaměřením na slovesnost 

českého baroka. Narodil se ve Zbečníku u Hronova nad Metují, v rodině tkalce. 

Pocházel tak z české oblasti katolického Slezska. Od roku 1893 se zajímal o hnutí 

české Katolické moderny, na němž se pak sám od roku 1908 podílel. Debutoval 

v červnu roku 1893 ve Škrdlově měsíčníku Vlast. Podílel se na vzniku časopisu 

Nový život, roku 1907 založil v Praze týdeník katolické inteligence Nový věk a o 

rok později dal impuls ke vzniku Sdružení katolické inteligence v Praze. Toto 

sdružení se stalo základnou revue Meditace a její knižnice. Po zániku Meditací 

působil jako redaktor v časopisech, revuích a knižnicích: Obrození (1912), Hlídka 

literární a umělecká, Archiv literární, Lidové listy, Archa, Den, Život, Naše listy aj. 

Přispíval do encyklopedií a slovníků, shromáždil archiv dokumentů a knihovnu 

katolických tisků, otiskl několik set studií a časopiseckých statí, vydal kolem 

šedesáti knih a příruček z různých oborů katolické kultury a jako literární historik 

ve třicátých letech vydával knihy věnované baroku. Zemřel v Praze. 

Borecký Jaromír (6. 8. 1869-8.5.1951) 

Knihovník, básník, kritik a překladatel. Narodil se v Českých Budějovicích. Od 

roku 1891 úředníkem Univerzitní knihovny v Praze, v letech 1920 - 1930 byl jejím 

ředitelem. Po roce 1901 přednášel na pražské konzervatoři. Byl ovlivněn hudbou, 

Villonovou a orientální poezií, francouzskými parnasisty a dekadenty (bývá 

považován za předchůdce české dekadence - Rosa myslica (1892)) a přátelstvím 

s J. Vrchlickým. Působil i jako hudební a literární kritik, důležitou roli plnil jako 

překladatel evropských autorů (např. Flauberta, Zoly, Balzaca, Maupassanta, 

ďAnnunzia, Bracca, Wilda aj.). Je autorem životopisných článků, nekrologů, kritik, 

básnických sbírek Básníkův kancionál (1905), Zpěvy života (1911), Pršely růže 

(1920) a prózy Na cizím (1920). Vydal Stručný přehled dějin české hudby (1906), 

překlad Reimannova Katechismu dějin hudby (1890). Redigoval Sborník 

Společnosti Jaroslava Vrchlického, edici Hovory básníků (zal. Viktorem Dykem r. 

1917), překladovou knihovnu Z cizích literatur, v letech 1913 - 1925 revui Topičův 

sborník literární a umělecký (měsíčník; zaniká 13. roč. roku 1926), 1938 - 1940 

literární týdeník Zvon a Sborník světové poesie. Zemřel v Praze. 
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Bouška Sigismund Ludvík (25. 8. 1867-29. 8. 1942) 

Katolický duchovní, kreslíř, malíř, překladatel, básník, prozaik, kritik. Narodil se 

v Příbrami. Byl iniciátorem almanachu Pod jedním praporem (1895) a revue Nový 

život (od 1896). Přispěl ke vzniku Katolické moderny. Je autorem sbírek Pietas 

(1897), Legendy (1904), Duše v přírodě (1904). Jeho zájem o výtvarné umění se 

promítal do jeho literární tvorby. Zemřel v Náchodě. 

Březa Rudolf (5.4.1888-2. 1.1955) 

Sochař, člen ,JKolibý\ Narodil se v Podolí. V meziválečném období patřil 

k vyhledávaným autorům pomníků a architektonické plastiky. Vytvářel silně 

stylizované figury, odpovídající vznešeným vlasteneckým tématům. Zemřel 

v Praze. 

Čapek Josef (23. 3. 1887 - duben 1945) 

Malíř, grafik, karikaturista, básník, prozaik, dramatik. Narodil se v Hronově. 

Působil jako redaktor Volných směrů (1912 - 1913) a Uměleckého měsíčníku 

(1911-1912). Jeho výtvarné studie začaly na tkalcovské škole ve Vrchlabí (1901 -

1903), posléze studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1904 - 1910) u J. 

Preislera, E. Dítě a K. V. Maška. Od dekorativně secesních grafik a kreseb přešel 

kolem roku 1910 k syntetickému modernímu projevu spojujícímu konstruktivnost a 

znakovost malby a grafiky. Osobité řešení syntézy námětových a skladebných 

prvků výtvarného projevu bylo hlavní příčinou rozchodu se Skupinou výtvarných 

umělců, na jejíž činnosti se výrazně podílel. Zemřel v koncentračním táboře 

Bergen-Belsen. 

Deml Jakub (20. 8. 1878 - 10. 2. 1961) 

Katolický duchovní, básník, prozaik, překladatel, publicista a nakladatel. Narodil se 

v Tasově u Třebíče. Ze životních úzkostí a věčného konfliktu mezi individuálním 

bytím a smrtí hledal v prozaické tvorbě cestu k pokorné a všeobjímající lásce, 

k národnímu společenství, k mýtům o společenství mrtvých a živých. Byl ovlivněn 

Březinou, překonával však neosobní rysy symbolismu. Mezi jeho nejvýznamnější 

díla patří Moji přátelé (1913), Hrad smrti (1912), Tanec smrti (1914), dále sborníky 

a deníky: Rosnička (1912), VZabajkalí (1912). Svá díla vydával v malých 
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nákladech u Josefa Floriana (1873 - 1941). Vletech 1919 - 1921 byl členem 

,J(oliby". Pojilo ho přátelství s Čeňkem Vořechem (od první světové války až do 

Demlovy smrti), Ferdišem Dušou (grafický doprovod Šlépějí VI a 2. vydání Věštce). 

V ,J(oliběíl hledal jistotu sociálních vazeb, jejichž nedostatkem v té době trpěl. 

Zároveň chápal své spojení s „Kolibou" jako navázání kontaktů s dalšími 

nespokojenými osobnostmi. Měl napsat báseň pro první číslo druhého ročníku 

časopisu Kněhyně (1922). Ten ale už nikdy nevyšel. Zemřel v Třebíči. 

Dolenský Antonín (11. 6. 1884-20.12. 1956) 

Knihovník, editor, bibliograf, lexikograf, překladatel a redaktor. Publicista 

zabývající se dějinami knihovnictví a výtvarným uměním, zejména knižní a 

užitkovou grafikou (exlibris), tvorbou V. Hollara, K. Škréty, V. Morstadta, ale i 

moderních českých grafiků (J. Váchal, F. Kobliha, F. Bílek, J. Benda ad.). Narodil 

se v Praze. Po studiu na FF UK pracoval v knihovně Národního muzea v Praze, pro 

které později připravil řadu výstav. Kolem r. 1910 se aktivně zapojil do výtvarného 

života. V roce 1911 se stal členem literární sekce Uměleckého sdružení Sursum a v 

letech 1912 - 1919 spolupracoval s E. Pacovským a J. Konůpkem na redigování 

umělecké revue Veraikon, kam také pravidelně přispíval. Roku 1913 se stal 

hlavním redaktorem uměleckého měsíčníku Dílo (1913 - 1917). Byl pořadatelem 

výstav v Národním muzeu. Sestavil a vydal Slovník pseudonymů (1911), Pražské 

Hollareum (1912), Příručku pro sběratele rytin (1919), Sbírku knižních značek 

(1923), Soupis pražských knihoven (1926), biografický slovník žijících kulturních 

pracovníků, redigoval Velký ilustrovaný slovník naučný I - XVII (1929 - 1932) a 

Kulturní adresář ČSR (1934 ad. vyd.). Spolu s M. Kalábem Pět set let knihtisku 

v obrazech (1940). Je autorem monografií Moderní česká grafika (1911 nebo 1912), 

Vincenc Morstadt a jeho pohledy staropražské (1912), Václav Hollar, český rytec 

(1919) aj. a studií např. „Rej smrti" v starší české grafice (Veraikon 1, 1912, s. 3 -

6), Význam doby rudolfínské ve vývoji čes. grafiky (Veraikon 1, 1912, s. 49 - 56), 

Estetické požadavky moderní museologie (Dílo 11, 1913, s. 161 - 179), Virgilus 

Solis mladší (Veraikon 3, 1914, s. 24 -26), Počátky ilustrace v českých kronikách 

tištěných (Veraikon 3, 1914, s. 72 -74), Dřevoryty H. S. Behama v českém tisku 

(Veraikon 4, 1915-1917, s. 10 -11) , Husova podoba v starší grafice (Veraikon 4, 

1915-1917, s. 35 - 48), Václav Hollar (Veraikon 5, 1919, s. 61 - 93). Jako editor 
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připravil k vydání např. Kroniku Trajánskou (1919), Kralickou bibli (1927), 

Palackého Dějiny (od 1928). Zemřel v Praze. 

Dostál - Lutinov Karel (22. 9. 1871 - 29. 11. 1923) 

Katolický duchovní, básník, překladatel a publicista. Narodil se v Prostějově. Spolu 

se S. Bouškou založil Katolickou modernu. Působil jako redaktor jejích revuí Nový 

život (1896 - 1907) a Archa (1914 - 1921). Mezi jeho básnická díla patří 

Sedmikrásky (1895) či Království boží na zemi (1900). Zemřel v Prostějově. 

Duša Ferdiš (13. 1. 1888 - 1.12. 1958) 

Malíř, grafik, keramik, teoretik a sběratel lidového umění. Narodil se ve Frýdlantě 

nad Ostravicí. Byl členem ,J(olibylí. Měl literární zájmy, zájmy o slovanské kultury 

a o české umělce zaměřující se na východ. Byl autorem ilustrací ke Slezským 

písním, autorem ostravských, těšínských a valašských grafik. Po odchodu 

z ,J(oliby" mu bylo nabídnuto členství v SVU Mánes. Stal se členem brněnské 

Skupiny výtvarných umělců. Vletech 1919 - 1922 (snad i r. 1933) působil jako 

člen KVUAleš. Zemřel ve Frýdlantě. 

Handzel Karel (24. 10. 1885 - 12.4.1948) 

Spisovatel a publicista. Narodil se v Ostravě. Reprezentuje tzv. slezské křídlo 

,J(olibýl. Studoval na pražské filozofické fakultě, ale studia nedokončil. V jeho 

prozaických dílech se objevuje prožitek tragiky rodného kraje, poznamenaného 

sociálními a národnostními kontrasty a střety. Jeho vyprávění jsou často 

didaktizující. Jeho postoj ke ,Jíolib^L a její roli v národní kultuře dvacátých let byl 

zjednodušený, dogmatizující. Promítl se i do jeho angažmá pro stavbu budovy 

Národního divadla moravskoslezského v Moravské Ostravě. Byl redaktorem 

Časopisu českého studentstva, vydavatelem a zodpovědným redaktorem Kněhyně, 

dvouměsíčníku „Koliby" (vyšla koncem února 1921). Zemřel v Praze. 

Harlas František Xaver (8. 2. 1865 - 1947) 

Výtvarný kritik. Narodil se v Praze. Vletech 1913 - 1930 působil jako ředitel 

Městského muzea v Praze. Původně studoval malířství na Uměleckoprůmyslové 

škole, později se vedle vlastní tvorby věnoval především výtvarné kritice a dějinám 
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umění. Psal do Politiky, Národní politiky, Unionu, Osvěty, Zvonu, Českého světa a 

dalších časopisů. Byl autorem prvních dějin nového českého umění s názvy 

Malířství (1908) a Sochařství a stavitelství (1911). 

Horejc Jaroslav (15. 6.1886-3. 1. 1983) 

Sochař, řezbář, keramik a sklář. Narodil se v Praze. Vyučil se rytcem a cizelérem na 

odborné škole pokračovací a na škole pro klenotníky v Praze. Studoval na 

Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1906 - 1910). Svůj talent uplatnil především 

při ztvárnění dekorativních prvků secese na svých plastikách a objektech. Vytvořil 

tak nový dekorativní neoklasicistní styl, který nalezl uplatnění ve dvacátých letech. 

Jako host se zúčastnil druhé výstavy US Sursum v roce 1912. Zemřel v Praze. 

Kobliha František (17. 11. 1877- 12. 12. 1962) , 

Grafik a malíř. Narodil se v Praze. Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole 

a na Akademii u F. Ženíška. Proslul jako grafik, programově sledující symbolistní 

poetiku pěstovanou v okruhu Moderní revue. Navázal na K. Hlaváčka. Soustředil se 

na dřevoryt. Mezi jeho grafickými cykly vynikají zejména Pozdě k ránu, Máj, Zeny 

mých snů, Mstivá kantiléna. Byl jedním ze zakládajících členů US Sursum. Zemřel 

v Praze. 

Konůpek Jan (10. 10. 1883 - 12. 3. 1950) 

Grafik a ilustrátor. Narodil se v Mladé Boleslavi. Vletech 1903 - 1906 studoval 

architekturu na České technice v Praze, od roku 1906 - 1908 Akademii (AVU) 

v Praze u V. Bukovace a M. Pirnera, grafiku u Alessandra de Pian. Byl 

spoluzakladatelem spolků US Sursum a Artěl. Od r. 1912 spolupracoval s A. 

Dolenským a E. Pacovským na vydávání revue Veraikon. Nejvýznamnější z jeho 

tvorby jsou jeho rané kresby a grafiky (z let 1906 - 1910), jimiž vnesl do našeho 

umění několik nových výrazových poloh secesně symbolistního tvarosloví. V roce 

1912 jej ovlivnil kubismus. Ve 20. letech se vrátil k některým principům a 

motivickým zdrojům svého mládí. Vytvářel si umělý, nečasový, mimo dobové 

souvislosti stojící sloh. Jeho ilustrace a literárně inspirované tpykly pokrývají téměř 

celé evropské písemnictví. Hloubka osobního prožitku v nich je nahrazena 

spekulativně konstruovanými symboly, alegoriemi a někdy i popisnými ilustracemi, 
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jimž odpovídá i jeho suchá a neosobní technika leptu. Zemřel v Novém Městě nad 

Metují. Účastnil se I. výstavy volného sdružení výtvarného Sursum (Klub přátel 

umění, Brno, 1910) i II. výstavy Sursa (Obecní dům, Praha, 1912). 

Kubista Bohumil (21. 8. 1884-27. 11. 1918) 

Malíř, grafik a výtvarný teoretik. Narodil se ve Vlčkovicích u Hradce Králové. Byl 

nejvýraznější osobností malířské generace z období před první světovou válkou. 

Působil jako člen Osmy. Jeho díla se vyvíjela pod vlivem francouzského malířství, 

ale zcela zásadně jej ovlivnilo expresionistieké pojetí, se kterým se setkal na 

Munchově pražské výstavě. Později si osvojil kubistickou analýzu tvaru, která se 

projevila např. v jeho obrazech ,J>aridův soud" (1911), ,JCoupání mužů" (1911), 

„Svatý Šebestián" (1911 - 1912) a „Oběšený" (1912). Publikoval v Šaldově 

Novině, Volných směrech a v Uměleckém měsíčníku. V roce 1912 se zúčastnil 

druhé výstavy US Sursum, neboť jeho přítel Jan Zrzavý na ní umístil Kubistův lept 

„Staropražský motiv", i přes nesouhlas některých členů ,£ursa". Zemřel v Praze. 

Medek Rudolf (8.1.1890-22. 8.1940) 

Básník a spisovatel. Narodil se v Hradci Králové. Absolvoval učitelský ústav a 

později působil jako učitel v Libčanech, Stracově, Dobřeticích či Malšovicích na 

Hradecku. Od listopadu 1911 byl členem US Sursum. Během první světové války 

se účastnil ruských legií, stal se plukovníkem a později generálem. Pracoval jako 

ředitel „Památníku osvobození" v Praze. Vyšel z okruhu Moderní revue a jako 

vyznavač dekorativního verše přilnul k symbolismu. Je autorem prvotiny Půlnoc 

bohů (1912), Prsten (1914) či Dvě novely (1914), posléze píše pětidílný románový 

cyklus z legionářského prostředí Ohnivý drak (1921), Veliké dny (1923), Ostrov 

v bouři (1925), Mohutný sen (1926) a Anabase (1927). V dalších letech psal také 

cestopisné a vzpomínkové knihy, novely, dramata i poezii. Jeho raná díla ilustroval 

Josef Váchal. Zemřel v Praze. 

Neumannová Kamila (24.3.1874-26. 3.1956) 

Nakladatelka a překladatelka. Narodila se v Praze. Byla první manželkou S. K. 

Neumanna (rozená Krémová). Vletech 1905 - 1927 vydávala za pomoci A. 
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Procházky obsahově i úpravou vysoce hodnotné sbírky v edici Knihy dobrých 

autorů a Čeští autoři. Zemřela v Tuchoměřicích. 

Novotný Oldřich (18. 12. 1884 - 8. 2. 1959) 

Katolický básník a překladatel poezie. Narodil se v Praze. Své verše i překlady 

poezie uveřejňoval nejprve v Meditacích, kde v posledním ročníku vystřídal 

v redakci J. Kratochvila. Později vydal sbírku náboženské lyriky Krůpěje světla 

(1911) a dramatickou báseň Beata (1912). Od roku 1911 byl členem US Sursum. 

Po první světové válce působil na Slovensku jako profesor náboženství, později 

jako profesor moderní filologie. Zemřel v Jičíně. 

Radoňová-Šárecká B. Maryša (6.12. 1890- 15.10. 1958) 

Vlastním jménem Marie Bosáčková. Narodila se v Praze. Až do roku 1920 byla M. 

B. Šárecká učitelkou moderních jazyků (francouzštiny, angličtiny, italštiny), poté 

působila na ministerstvu zahraničních věcí, redigovala „Gazette de Prague", 

pracovala v překladatelském oddělení a nakonec se stala jeho vedoucí. Své první 

literární pokusy začala publikovat s pomocí J. Veselého v Knihovně mladých 

autorů. Později vydala povídky Bolestné oběti (1914), Tichá láska (1925), Milenky 

královské (1925; historická studie), romány Hlubiny štěstí (1917), Žebrák lásky 

(1921), Osiřelá (1925), několik básnických knih - prvotinou byly Hlasy v proudu 

(1917), kulturně historickou studii Salony (1920) a pětisvazkové dílo Z kulturních 

dějin lidstva (1931- 1938). Zemřela v Praze. 

Šimánek Josef (16. 3. 1883 - 16.. 11. 1959) 

Básník, novelista, autor románů s okultní tematikou, vyznavač mysticismu a 

okultismu, povoláním knihovník. Narodil se v Jindřichově Hradci. Patřil spolu 

s básníkem E. Haunerem, malířem R. Adámkem, Jiřím Karáskem ze Lvovic a 

Emanuelem zLešehradu k zakladatelům české odnože novodobého hermetismu. 

Byl velkým přítelem J. Váchala. Mezi jeho básnická díla patří např. Ve chvílích 

temných i světlých (1902), Sen i skutečnost (1906), Kapky jedu (1908) či Božstva a 

kulty (1910; ilustr. Váchalovými dřevoryty), mezi prozaická např. Křišťálový pohár 

(1909; s obálkou od J. Váchala). Zemřel v Praze. 
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Šimon Tavík František (13. 5. 1877- 19. 12. 1942) 

Malíř a grafik. Narodil se v Železnici u Jičína. V letech 1894 - 1900 studoval na 

pražské Akademii u M. Pirnera. Směřoval k citové bezprostřednosti a přirozené 

harmoničnosti malířského projevu. Snahy o dekorativně celistvý projev ho přivedly 

ke grafice, v níž spočívá těžiště jeho práce. V Praze se uvedl kolem roku 1900 lepty 

se symbolistními náměty, kterým se přestal věnoval v roce 1902, po zkušenosti 

z Paříže. Významné místo v jeho tvorbě zaujaly městské motivy zpracované 

v technikách barevného leptu a akvatinty. K nejznámějším patří jeho cykly ze staré 

Prahy. 

Váchal Josef (23. 9. 1884 - 10. 5. 1969) 

Český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, prozaik a básník. Narodil se 

v Milavčích u Domažlic. Zakládající člen skupiny US Sursum a spoluzakladatel 

revue Veraikon. Tvořil pod vlivem symbolismu, secese, naturalismu a 

expresionismu, usiloval však o tvůrčí svobodu v obsahové i formální stránce své 

tvorby. Byl zklamán křesťanskou vírou a rozčarován z nenaplněných ideálů 

humanity, odsuzoval malichernou rozumnost měšťáka. Vytvářel grafická díla plná 

sociálního pesimismu a revolty, poznamenaná fantastickými úzkostnými vizemi, 

mystikou a esoterismem. Objevil nové grafické technické postupy, u uměleckých 

předmětů zdůrazňoval úlohu rukodělné práce. Vytvářel vlastní knihy 

s dřevorytnými ilustracemi a vyřezávaným písmem, které patří k nejvýznamnějším 

dílům české knižní grafiky. Texty sázel bez rukopisu a sám knihy (převážně vzácné 

bibliofilie o několika výtiscích) tiskl i vázal. Je autorem děl Ďáblova pohádka aneb 

Přírodopis strašidel (1924), Koruna bludařstva to jest Posty la kacířská (1926), 

Krvavý román (1924), Malíř na frontě (1929), Mor v Korčule (1927), Orbis pictus 

aneb Doplňky kJana Amosa Komenského Světu v obrazech (1932), Paměti (1919, 

1920; 2 díly), Receptář barevného dřevorytu, Šumava umírající a romantická 

(1931). Zemřel ve Studeňanech u Jičína. 

Veselý Jindřich (15. 7. 1885 - 19. 9. 1939) 

Středoškolský profesor. Narodil se v Bavorově. Přítel J. Váchala. Jako velmi mladý 

psal básně a fejetony do Jihočeských listů a Píseckých listů. Později překládal 

poezii a psal do Plzeňských listů (1905), Časopisu českého studenstva (1906 -
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1907, 1907 - 1908), Kurýru (1907), Českého jihu (1907, 1908), roku 1908 do 

časopisu Student, Mládenec, Ruch, v roce 1910 do Mladých proudů, Samostatnosti, 

Šumavských proudů, Národního obzoru, později do Národní politiky, Práva lidu ad. 

Založil edici Knihovnu mladých autorů, v níž Váchalovi svěřil jeho vůbec první 

práci na knize, a to návrh obálky a dvě kresby pro knihu Mirka Rutta Havelského 

Marie z Magdaly. Roku 1911 uspořádal první loutkářskou výstavu, hned nato 

vznikl Český svaz loutkového divadla a v roce 1929 Svaz slovanských loutkářů a 

Mezinárodní loutkářská unie (UNIMA), jejímž prvním prezidentem se stal. Založil 

časopis Český loutkář. Zemřel v Českých Budějovicích. 

Zrzavý Jan (5. 11. 1890 - 12. 10. 1977) 

Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf. Narodil se v Okrouhlici. Studoval na 

Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Jeden ze zakládajících členů US Sursum. Dále 

byl členem spolku Mánes, Tvrdošíjní a Umělecké besedy. Byl také členem 

Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Věnoval se krajinomalbě, ve třicátých 

letech se v jeho dílech objevují více syté barvy. Pro celou dobu jeho tvorby je 

příznačné setrvání u jednoho motivu, zejména motiv Kleopatry. Mezi jeho díla patří 

„Camaret", „San Marco" v noci, „San Marco" ve dne či „Ostravské haldy". 

Zemřel v Praze. 
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PŘÍLOHA 2: 

VÝTVARNÁ DÍLA EMILA PACOVSKÉHO291 

OBRAZY: 

1. Pohřeb na detvanskom cintoríně, [1902 / 1903]292 

2. Sobáš na Detve, [1902 / 1903]293 

3. Detvan (Lakota), [1902 - 1905] 

4. Malé dievčatko na dvore, [1902 - 1905] 

5. Oranie v Detve na jar, [ 1902 - 1905] 

6. Pastýř z Detvy, [ 1902 - 1905] 

7. Vžatve na Detve, [ 1902 - 1905] 

8. Ulice v Detve, [ 1902 - 1905] 

9. Motiv z Dačovho Lomu v létě před západem slunce, 1904 

10. V evangelickém kostele v Dačovom Lome, 1904 

11. Dievča z Detvy, 1905294 

12. Kosec, 1905 

13. Mesiac vychodí, 1905 

14. Po prvom mraze, 1905 

15. Starý Banžala, 1905 

16. V žatve na Dačalomu, 1905 

17. Zrána na kosení, 1905 

18. Tancující Slováci Detvani, [ 1907]295 

19. Tanec pri medokýži, [ 1907] 

20. Eva, 1910 

291 Výtvarná díla jsou řazena chronologicky podle data vzniku. Je-li u jednoho data uvedeno víc děl, 
jsou tato díla v rámci jednoho roku řazena abecedně. Pokud není znám přesný rok, je uveden 
v hranaté závorce. 
292 Toman uvádí název Pohřeb v Detvě na Slovensku (1903). Viz Toman, P. - Toman, H. P.: Nový 
slovník československých výtvarných umělců, s. 236. Chválová-Pacovská řadí vznik obrazu do roku 
1902. 
293 Chválová-Pacovská řadí vznik obrazu do roku 1902. 
294 Toman uvádí název Děvče z Detvy. Viz Toman, P. - Toman, H. P.: Nový slovník 
československých výtvarných umělců, s. 236. 
295 Obraz je pod názvem Tancující Detvané poprvé vystaven od října do listopadu 1907 ve 
vídeňském Hagenbundu (Tanzende Slowakeri). Toman udává název Tancující Slováci Detvané (olej, 
prezentován na výstavě Krasoumné jednoty v Praze, 1908). Viz Toman, P. - Toman, H. P.: Nový 
slovník československých výtvarných umělců, s. 236. 
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21. Madona, 1910 

22. Pokušení, kol. 1910 

23. Podzim (Sursum), 1910 

24. Zvěstování, 1910 

25. Salome, 1911 

26. Milenci, 1910-1912 

27. Jezero s labutí, 1910-1912 

28. Autoportréte. 1, kol. 1912 

29. Podobizna choti umělcovy (?) 

30. Útok jedné naší kompanie u Lublina 1915 (?) 

31. Autoportrét č. 2, 1922 

32. Práce v rašeliništi, 1929 

33. Autoportrét č. 3, 1934 

34. drobné práce, ilustrace válečných písní, soubor asi dvanácti podobizen 

z let 1916-1918 

DŘEVORYTY: 

1. Svatý Jiří, 1908296 

2. Mystický sňatek, 1909297 

3. Sv. František (Z cyklu „Sv. František"), 1909298 

4. Svatý František z Assisi, 1909299 

5. Šest vinět, 1910300 

6. Viněty, 1911301 

7. Z cyklu „ Sv. František ", 1911 

8. Stigmata (Z cyklu „Sv. František"), 19 1 2302 

9. Sv. František a sv. Klára (Z cyklu „Sv. František"), 1912303 

10. Viněty a iniciály, 19 1 2304 

296 Meditace 1, 1908/1909, s. 120. 
297 Meditace 2, 1909. 
298 Celý cyklus dřevorytů „Svatý František" byl dokončen r. 1918. 
299 Meditace 2, 1909, s. 124. 
300 Meditace 3, 1910. 
301 Meditace 4, 1911. 
302 Veraikon 1, 1912, č. 3 (květen/červen), příloha 12. 
303 Veraikon 1, 1912, č. 5 (říjen/prosinec), příloha 20. 
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11. Drakobijce, 1913305 

12. Eva v ráji, 1914 

13. Svatý František, [1918] 

14. Devět exlibris, 1918 

15. Pět dřevorytů ke knize, 1919306 

16. Titulní dřevoryt v knize, 19 1 9307 

17. Čardáš detvanských cikánů, 1920308 

18. K osmdesátinám prezidenta T. G. Masaryka, 1930 

19. Ex libris, (?) 

304 Obrození 1, 1912. 
305 Veraikon 2, 1913. 
306 Ilustrace v knize A. Sládkoviče Detvan, 15. sv. KV, Veraikon, 1919. Viz také Veraikon 5 1919 
307 Dřevoryt E. Pacovského ke knize J. Pospíšila Naša čítanka: Čítanie mládeže Trančianskei ŽUDV 
Praha: Veraikon, 1919; Veraikon 5, 1919, č. 3. J P y ' 
308 Veraikon 6, 1920, příloha 22. 
309 Veraikon 16, 1930, č. 2, příloha 4. 
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PŘÍLOHA 3: 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE EMILA PACOVSKÉHO310 

KNIHY: 

1. České umění rytecké. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav, 1925. 

2. O poměru umění k náboženství a mravnosti. 2. sv. edice Prameny. 1. 

vydání. Plačkov u Humpolce: František Hezina, 1914. 

3. O uměleckém tvoření výtvarníkově. 20. sv. KV. Praha: Veraikon, 

1920.311 

4. Petr Jan Brandl. Nástin doby, života a díla. Praha: nákladem vlastním, 

1911.312 

5. Poměr obecenstva k umění. Bankrot estetiky a krise umění. Praha: 

nákladem vlastním, 1930).313 

ČLÁNKY, REFERÁTY, RECENZE A STUDIE: 

Meditace, 1908 - 1911 

1. Antonín Slavíček. Nekrolog. Meditace 3, 1910, č. 2, s. 181-182. 

2. Antonín Slavíček. Meditace 4, 1911, č. 3, s. 157 - 158. 

3. Dva seveřani. Meditace 3, 1910, č. 5, s. 469 - 470. 

4. Emile Bernard, malíř. " Meditace 2, 1909, č. 3, s. 246 - 251. 

5. Francouzské malířství. Meditace 4, 1911, č. 1, s. 62 - 63. 

6. Giottův cyklus Sv. Františka v basilice Assiské. Meditace 2, 1909, č. 8, s. 

589-595. 

310 Tituly v rámci bibliografie jsou řazeny abecedně. 
311 Jako studii ji píše už za první světové války (zřejmě v letech 1916 - 1919). Dokončuje ji až po 
třech letech. 
312 V roce 1914 vyšlo pod názvem Petr J. Brandl, nástin umění k náboženství a mravnosti. Viz 
Toman, P. - Toman, H. P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, s. 236. Nejprve se 
jednalo o samostatnou rozsáhlejší studii - viz Meditace 4, 1911, č. 7, s. 489 - 509. 
313 Tuto práci začíná psát v letech první světové války (někdy kolem roku 1917 či 1918). Nejprve ji 
uvádí pod názvem O požíváni umění, později O poměru obecenstva k umění nebo také Poměr 
obecenstva k uměni. Viz Toman, P. - Toman, H. P.: Nový slovník československých výtvarných 
umělců, s. 236. 
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7. Hřbitovní architektura a pomníky Bílkovy. Meditace 2, 1909, č. 5, s. 

423 - 426. 

8. Jan Kupecký. Studie o malíři. Meditace 4, 1911, č. 5, s. 253 - 259. 

9. Josef Váchal. Meditace 4, 1911, č. 2, s. 108 - 109. 

10. Julius Mařák, výstava v Rudolfinu. Meditace 2, 1909, č. 10, s. 791 - 792. 

11. Karel Škréta. Meditace 4, 1911, č. 1, s. 11 - 12; č. 2, s. 71 - 73. 

12. Matyáš Grůnewald. Meditace l, 1908, č. 4, s. 440 - 448. 

13. Petr Jan Brandl. Nástin doby, života a díla. Meditace 4, 1911, č. 7, s. 

489 - 509. 

14. Po cestách umění Bílkova. Meditace 1, 1908, č. 2, s. 150 - 165. 

15. Projev místo kritiky. Meditace 2, 1909, č. 8, s. 642 - 644. 

16. Překlady z anglické literatury výtvarnické: John Ruskin „Dvě stezky". 

Meditace 3, 1910, č. 2, s. 182- 183. 

17. Realismus v malířství, zúrodněný idealismem. Meditace 3, 1910, č. 1, s. 

5 1 - 5 4 ; č. 2, s. 148 - 153; č. 3, s. 201 - 207; č. 4, s. 339 - 345; č. 5, s. 

449 - 455; č. 6, s. 485 - 491; č. 7, s. 544- 550; č. 8, s. 53 - 600. 

18. Rozhled výtvarnický: V upomínku na Velasqueze. Meditace 3, 1910, č. 

10, s. 725 - 727. 

19. Sochař Emile Bourdelle. Meditace 2, 1909, č. 5, s. 426 - 429. 

20. Současná kultura výtvarnická. Meditace 4, 1911, č. 5, s. 347 - 357; č. 6, 

s. 448-453; č. 7, s. 643-650. 

21. Šedesát let českého umění. Meditace 2, 1909, č. 1, s. 45 - 55. 

22. Václav Vavřinec Rainer. Jeho doba, život a dílo. Meditace 4, 1911, č. 8, 

s. 705-714; č. 10, s. 833-854. 

23. Výstava křesťanského umění v Dusseldorfu. Meditace 2, 1909, č. 9, s. 

696 - 700. 

24. Výstava prací Františka Bílka. Meditace 1, 1908, č. 2, s. 246 - 249. 

25. Výstava Švédů v Praze. Meditace 4, 1911, č. 2, s. 107 - 108. 

26. Žáci Karla Škréty. Meditace 4, 1911, č. 4, s. 221 - 224. 

27. Žeň z uměleckých výstav pražských. Meditace 1, 1908, č. 1, s. 109 - 111. 

Obrození 1, 1912 

28. Giotto a jeho doba. 

29. Mutherovy dějiny malířství. 

109 



30. Umělecké výstavy v Praze. 

31. Výstava fotografií. 

32. Výstavy německých umělců v Praze. 

33. Výstava obrazů Brandlových. 

34. Výstava Staré Litomyšle. 

35. Výstava v Obecním domě v Praze. 

36. Žně smrti. Dva nekrology. 

Veraikon, 1912-1937 

37. Adolf Träger a jeho dílo. Veraikon 13, 1927, č. 6, s. 97 - 102. 

38. Alexandr Archipenko. Veraikon 9, 1923, č. 3/4, s. 32 - 34. 

39. August Müller o starém knihařství švýcarském. Veraikon 4, 1915, č. 2, s. 

28 - 32. 

40. Bedřich Feuerstein o architektuře Vlastislava Hofmana. Veraikon 7, 

1921, č. 3/4, s. 4 7 - 5 0 . 

41. Břetislav Bartoš. Veraikon 12,1926, č. 4, s. 81 - 91. 

42. České podobiznářství 19. století a Karel Purkyně. Veraikon 11, 1925, č. 

4, s. 6 7 - 7 8 . 

43. Československé styky ve výtvarném umění. Veraikon 23, 1937, č. 1, s. 

18. 

44. Český umělec na cestě Itálií. Veraikon 14, 1928, č. 4, s. 81 - 86. 

45. Čtvrtstoletí tvůrčí práce umělecké a technologické J. Štolovského (1910 

- 1935). Veraikon 21, 1935, č. 2/3, s. 17 - 22. 

46. Čtvrtstoletí vydavatelství Veraikonu 1912 - 1937. Veraikon 23, 1937, č. 

5/6, s. 80 - 82. 

47. Deset let československého umění. Veraikon 15, 1929, č. 1, s. 15 - 25; č. 

2/3, s. 49-54; č. 4, s. 77-81. 

48. Dílo pařížského Čecha na výstavě v Praze. Veraikon 9, 1923, č. 5/6, s. 

62 - 64. 

49. Dojmy z výstavy. Veraikon 23, 1937, č. 1, s. 12 -17. 

50. Dr. Julius Kurth o japonském umělci Sharaku. Veraikon 3, 1914, č. 4/5 

(červenec/prosinec), s. 51 - 56. 

51. Dřevorytecká kresba v díle Antonína Doležala. Veraikon 21, 1935, č. 

5/6, s. 6 6 - 6 7 , 7 1 - 7 2 . 
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52. Dva umělci-legionáři. Veraikon 16, 1930, č. 5/6, s. 97 - 109. 

53. Dvořákova „Nová Oresteia" v úpravě a režii Jiřího Krohy. Veraikon 9, 

1923, s. 4 5 - 4 8 . 

54. „Ex libris". Veraikon 3, 1914, č. 2 (březen/duben), s. 19 - 24. 

55. František Sprinzels, o sběratelích a sbírkách Hollarova díla. Veraikon 

22, 1936, č. 2, s. 17-22 . 

56. Glosa k výstavě Julia Mařáka v Litomyšli. Veraikon 18, 1932, č. 4, s. 59 

- 6 5 . 

57. Jarní zahájení umělecké sezóny. Veraikon 16, 1930, č. 3, s. 57 - 75. 

58. Jeden z mladých, (o Zdeňku Rykrovi) Veraikon 7, 1921, č. 9/12, s. 88 -

94. 

59. Johannes Urzidil, Wenceslaus Hollar, der Kupferstecher des Barock. 

Veraikon 22, 1936, č. 2, s. 27 - 30. 

60. Josef Štolovský a jeho dílo. Veraikon 22, 1936, č. 3, s. 33 - 45. 

61. Koliba, obec umělecké tvorby na Moravě. Veraikon 7, 1921, č. 7/8, s. 67 

- 8 0 . 

62. K výstavě obrazů Čeňka Fouska. Veraikon 23, 1937, č. 2, s. 26 - 32. 

63. La renaissance de l'artpictural. Veraikon 23, 1937, č. 3/4, s. 43 - 45. 

64. Malíř Čeněk Fousek. Veraikon 23, 1937, č. 2, s. 25 - 26. 

65. Malířka Anna Roškotová. Veraikon 19, 1933, č. 2, s. 33 - 35. 

66. Malířka Marie Chodounská. Veraikon 9, 1923, č. 9/12, s. 118 - 120. 

67. Malířské dílo Břetislava Bartoše. Veraikon 11, 1925, č. 1, s. 10 -15 . 

68. Malířské dílo Františka Šindeláře. Veraikon 19, 1933, č. 5, s. 88 - 92. 

69. Malířské dílo Václava Němečka. Veraikon 19, 1933, č. 1, s. 1 - 14. 

70. Mezinárodní výstava pro knižní průmysl a grafiku v Lipsku 1914. 

Veraikon 3, 1914, č. 4/5 (červenec/prosinec), s. 57 - 72. 

71. Michael Jindřich Renz, studie o životě a díle rytce, působícího na 

Šporkověpanství v Kuksu. Veraikon 2, 1913. 

72. Mladá generace výtvarníků Umělecké Besedy. Veraikon 7, 1921, č. 1, s. 

1 - 6; 9 - 11. 

73. Moderní ilustrace česká. Veraikon 10, 1924, č. 1/2, s. 4 - 9. 

74. Náboženské obrazy Jana Konůpka. Veraikon 20, 1934, č. 1, s. 1 - 2 . 

75. Nejmladší české umění. Veraikon 8, 1922, č. 1, s. 50 - 54. 

76. Obrození malby v českém malířství. Veraikon 23, 1937, č. 3/4, s. 35 - 42. 
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77. O českém moderním krajinářství, Mařákově škole a Janu Honsovi. 

Veraikon 8, 1922, č. 3, s. 65 - 80, 81 - 84. 

78. Ohrožený chrám sv. Víta. Veraikon 10, 1924, č, 3/4, s. 46 - 49. 

79. Oldřich Homoláč. Veraikon 13, 1927, č. 2, 30 - 33. 

80. O moderní výrobě písma knihtiskařského. Veraikon 4, 1915, č. 4/5, s. 

5 5 - 5 9 . 

81. O moderním ruském divadelnictví. Veraikon 9, 1923, č. 3/4, s. 35 - 36. 

82. O poměru obecenstva k umění. Veraikon 15, 1929, č. 1, s. 8 - 12; č. 2/3, 

s. 59-61; č. 4, s. 82 - 85. 

83. Osobnost a dílo sochaře Josefa Kubíčka. Veraikon 22, 1936, č. 4/5, s. 68 

- 7 8 . 

84. O základních metodách litografických. Veraikon 3, 1914, č. 4/5, s. 45 -

49. 

85. Peter Bohúň. Veraikon 14, 1928, č. 1, s. 3 - 9. 

86. Podobiznářství Constantina Stuchlíka. Veraikon 17, 1931, č. 3, s. 57 -

68, 7 3 - 7 8 . 

87. Poetismus v českém malířství. Veraikon 23, 1937, č. 2, s. 19 - 24. 

88. Poměr obecenstva k uměni. Veraikon 14, 1928, č. 1, s. 15 - 18; č. 2, s. 

34 - 41; č. 3, s. 63 - 65; č. 4, 88 - 92; č. 5/6, s. 111 -118. 

89. Poslání a úkoly Československé jednoty v kulturním úseku národního 

československého výtvarného projevu uměleckého. Veraikon 23, 1937, č. 

5/6, s. 75 - 76. 

90. Posmrtná výstava díla Otakara Marvánka. Veraikon 8, 1922, č. 1, s. 39 

- 4 4 . 

91. Potrat kritice literární. Veraikon 19, 1933, č. 1 (Rozhled), s. 19 - 20. 

92. Poznámky kdílu Emanuela Famíry. Veraikon 17, 1931, č. 5/6, s. 110, 

113-115, 117-118. 

93. Praha otevírá brány. Glosa k výstavě Sdružení západočeských 

výtvarných umělců v Plzni a Sdružení jihočeských výtvarníků v Českých 

Budějovicích. Veraikon 18, 1932, č. 1, s. 1 - 7 , 9 - 12, 14. 

94. Pražské gheto v moderním českém umění. Veraikon 6, č. 9 - 10, s. 109 — 

110, 112-120. 

95. První slovenský moderní krajinář Ludevít Csordák. Veraikon 20, 1934, 

č. 3, s. 4 1 - 4 3 . 
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96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 
115 
116 

117 

První umělecký spolek slovenský. (Vzpomínka dnes již historická). 

Veraikon 6, 1920, č. 9/10 (září/říjen), příloha Kněhyně 1, s. 21 - 23. 

Předmluva k statím o poměru obecenstva k umění. Veraikon 16, 1930, č. 

4, s. 8 6 - 9 1 . 

Přehled díla Vojtěch Preissiga. Veraikon 19, 1933, č. 4, s. 68 - 71. 

Ruská umělecká grafika. Veraikon 20, 1934, č. 1, s. 4 - 8. 

Ruské moderní umění. Veraikon 9, 1923, č. 3/4, s. 25 - 32. 

Sdružení jihočeských výtvarníků. Veraikon 12, 1926, č. 1, s. 1 - 1 2 . 

Sdružení jihočeských výtvarníků vcelku českého umění. Veraikon 21, 

1935, č. 1, s. 1 - 6 , 9 . 

Severská umělecká grafika. Veraikon 20, 1934, č. 3, s. 33 - 38, 40. 

Slovinská moderní grafika. Veraikon 12, 1926, č. 5/6, s. 112, 114- 115. 

Slovenské lidové písně a lidová pořekadla v ilustraci M. Vejvodové-

Vořechové. Veraikon 20, 1934, č. 2, s. 24 - 26. 

Sochař Josef Kapinus a jeho podobiznářské umění. Veraikon 21, 1935, 

č. 4, s. 3 9 - 4 6 . 

Souborná výstava Maxe Švabinského. Veraikon 10, 1924, č. 1/2, s. 14 -

18. 

Soudobé umění belgické. Veraikon 19, 1933, č. 4, s. 61 - 68. 

Speciální sbírka Hollarova díla pražského sběratele Dr. Františka 

Sprinzelse. Veraikon 22, 1936, č. 2, s. 25 - 26. 

Staropražské motivy v grafickém díle Vojtěcha Preissiga. Veraikon 15, 

1929, č. 2/3, s. 55 - 58. 

Stavba státní galerie. Veraikon 17, 1931, č. 4 (Rozhled), s. 103 - 104. 

Studijní ústav Československé jednoty. Veraikon 23, 1937, č. 5/6, s. 78 -

79. 

Třetí výstava Kruhu výtvarných umělkyň. Veraikon 10, 1924, č. 6/7, s. 

63 - 66. 

Tři přátelé na cestě. Veraikon 8, 1922, s. 54 - 62, 64. 

Umělecké dílo Adolfa Tragra. Veraikon 22, 1936, č. 1, s. 1 - 6, 9 - 14. 

Úvod (K prvnímu číslu 1. ročníku Veraikonu.). Veraikon 1, 1912, č. 1 

(leden/únor), s. 1 - 2 . 

Výstava brněnského Klubu výtvarných umělců Aleš v Praze. Veraikon 

18, 1932, č. 5, s. 86 -88 . 

113 



118. Výstava medailí, mincí a odznaků z majetku pražských sběratelů. 

Veraikon 22, 1936, č. 6, s. 87 - 92. 

119. Výstava uměleckého sdružení „Sursum" v Praze. Veraikon 1, 1912, č. 5 

(říjen/prosinec), s. 80. 

120. Výstava uměleckého sdružení „Sursum" v Praze. Veraikon 2, 1913, č. 1 

(leden/únor). 

121. Výstava Veraikonu Moderní umění. Veraikon 6, 1920, příloha „Rozhled 

1920", únor/duben, s. 18 - 20 

122. W. Worringer o počátcích tabulového malířství v Čechách. Veraikon 10, 

1924, č. 8/10, s. 9 2 - 9 9 . 

123. Za českým uměním. Veraikon 13, 1927, č. 3, s. 51 - 54. 

124. Ze zapomenutí, (o malíři Rudolfu Adámkovi) Veraikon 6, 1920, č. 5/6, s. 

57 - 62. 

125. Z galerie nové české plastiky. Veraikon 6, 1920, č. 2, s. 17 -23 . 

126. Zničený chrám sv. Víta na Hradě pražském. Veraikon 11, 1925, č. 1, s. 

2 1 - 2 3 . 

127. Z řady českých umělkyň. Julie Winterová-Mezerová. Veraikon 11, 1925, 

č. 2/3, s. 4 3 - 4 8 . 

128. Z řady českých umělkyň. Anna Macková a H. Bochořáková-Dittrichová.. 

Veraikon 12, 1926, č. 3, s. 6 4 - 7 1 . 

129. Žena v umění výtvarném. Veraikon 9, 1923, č. 9/12, s. 121 - 128. 

Lidové listy, 1923/1924 

130. Kulturní výstava. Lidové listy, 1923, s. 5 - 6. 

131. Nové publikace výtvarného umění. „I. Dějepis výtvarného umění 

v Čechách...". Lidové listy, č. 29. 

132. Nové publikace výtvarného umění. „II. Spolek „ Typografia" v Praze... ". 

Lidové listy, č. 30. 

133. Nové publikace výtvarného umění. „III. Boženy Němcové „Babička", 

ilustrovaná V. Spálou...". Lidové listy, č. 31. 

134. Nové výstavy (Dům umělcův v Praze v červnu 1923). Lidové listy, 1923, 

s. 5 - 6 . 

135. Posmrtná výstava Marie Chodounské. Lidové listy, 1923. 

136. Psychopatie v umění. Lidové listy, [?], s. 5. 
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137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

Přel 

146. 

147. 

148. 

149 

150 

151 

152 

153 
154 

Souborná výstava Maxe Švabinského I. (listopad - prosinec 1923) 

Lidové listy, 1923/1924, s. 5 - 6. 

Souborná výstava Maxe Švabinského II. (listopad - prosinec 1923) 

Lidové listy, 1923/1924, s. 5 - 6. 

Souborná výstava sochařského díla Čeňka Vosmíka I. (od 13. 4. do 18. 

5. 1924). Lidové listy, 1924, č. 93. 

Souborná výstava sochařského díla Čeňka Vosmíka II. (od 13. 4. do 18. 

5. 1924). Lidové listy, 1924, č. 96, s. 5 - 6. 

Veselé kresby dra. Desideria (Výstava v Topičově Salonu od 28. 9. do 

21. 10. 1923). Lidové listy, 1923, s. 11 - 12. 

Výstava grafiků Umělecké Besedy. Lidové listy, 1923. 

Výstava Umělecké Besedy. Lidové listy, 1923, s. 12. 

Za svatovítský dóm. Lidové listy, č. 285, s. 5. 

Z. Rykr, v Domě umělců, vystavuje soubor svých obrazů z let 1922 -

1924. Lidové listy, č. 37, 14. 2. 

1923 - 1924 

Kulturní výstava federace dělnických tělocvičných jednot českých. 

Přehled 1, 1923, č. 27, 31. 8. 1923, s. 321 - 322. 

Ohrožený dóm svatovítský. Přehled 1, 1923 - 1924, č. 47, 18. 1. 1924, s. 

563-565. 

Pražské výstavy výtvarného umění. Přehled, rubrika Literatura a umění, 

roč. I., 1923, č. 13, 25. 5. 1923, s. 154. 

Pražské výstavy výtvarného umění (květen - červen). Přehled 1, 1923, č. 

17, 22. 6. 1923, s. 202. 

Pražské výstavy v červnu 1923. Přehled 1, 1923, č. 22, 27. 7. 1923, s. 

262-263. 

Pražské výstavy v měsíci září a říjnu 1923. Přehled 1, 1923, č. 39, 23. 

11. 1923, s. 468-469. 

Pražské výstavy předvánoční i vánoční. Přehled 1, 1923 - 1924, č. 46, 

11. 1. 1924, s. 553-554. 

Pražské výstavy. Přehled 1, 1923/1924, č. 51, 15. 2. 1924, s. 612 - 613. 

„Skupina výtvarných umělců v Brně...". Přehled 1, 1923, č. 41, 7. 12. 

1923, s. 492-493. 
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155. Souborná výstava Jana Zrzavého. Přehled 1, 1923, č. 30, 21. 9. 1923, s. 

358-359. 

156. Souborná výstava Maxe Švabinského. Přehled 1, 1923, č. 42, 14. 12. 

1923, s. 504-505. 

157. Výstava moderního francouzského umění XIX. a XX. století v Praze. 

Přehled 1, 1923, č. 14, 1. 6. 1923, s. 166 - 167. 

Česká osvěta, 1929- 1931 

158. Co jest v umělecké výchově nejdůležítější. Česká osvěta 27, 1931, č. 8 

(duben), s. 380 - 381; č. 10 (červen), s. 465 - 467. 

159. K novelizaci Knihovního zákona. Česká osvěta 26 (1929/1930), 1930, č. 

9/10 (květen/červen), s. 445 - 447. 

160. Poměr obecenstva k umění. Bankrot estetiky a krize umění. Česká osvěta 

28, 1932, č. 5 (leden), s. 247. 

161. Putovní výstava reprodukcí díla Josefa Mánesa. Česká osvěta 27 

(1930/1931), 1930, č. 2 (říjen), s. 8 7 - 9 0 . 

162. Resumé kurzu „Jak dívati se na dílo výtvarného umění?" pořádaného 

MLÚ v zimním a jarním období 1930 - 1931. Česká osvěta 28 

(1931/1932), 1931, č. 1 (září), s. 47 - 49; č. 2 (říjen), s. 9 8 - 100. 

163. Sbírka barevných reprodukcí obrazů čsl. malířů 18. — 20. století 

(Putovní výstava MLÚ, Svazu osvětového). Česká osvěta 28, 1931, č. 2 

(říjen), s. 101 - 102. 

Pozor, 1930- 1931 

164. „ Česká akademie věd a umění vypisuje...". 30. 10. 1930, s. 3. 

165. „ Čínsko-japonská výstava v Brně zahájena... ". Pozor, 25. 5. 1930, s. 5. 

166. Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes. Pozor, 8. 10. 1930, 

roč. 37, č. 236, s. 1. 

167. „Dozrávající generace" moravských výtvarníků. Pozor, 20. 7. 1930, s. 

2. 

168. Jarní zahájení umělecké sezony v Praze. Pozor, rubrika Kulturní život, 

24. 4. 1930, s. 4. 

169. Josefa Píseckého výstava obrazů z Dalmacie. Pozor, 18.2. 1931, s. 4. 
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170. Kposmrtné výstavě sochařského díla Franty Úprky ¡868- 1929. Pozor, 
17.9. 1930, roč. 37, č. 218, s. 1 - 2 . 

171. Krajiny ze čtyř století. Pozor, 20.2. 1931, s. 4. 

172. „Mistr Vojtěch Preissig, zakladatel moderního českého umění grafického 

a moderní české typografie, ...". Pozor, 18. 5. 1930, s. 3. 

173. „Moravskýportrétista Oldřich Lasák, ... ". Pozor, 29. 5. 1930, s. 5. 

174. Obecenstvo. Pozor, 25. 6. 1930, s. 3. 

175. „Otevření výstavního pavilonu „Horňácké skupiny"...". Pozor, 5. 8. 

1930, s. 5. 
176. Podzimní sezona umělecká. Pozor, 19. 10. 1930, roč. 37, č. 246, s. 1 - 2. 

177. Pražské umělecké ovzduší. Pozor, 7.12.1930, roč. 37, č. 286, s. 1. 
178. Pražské vánoční výstavy bytového textilu. Pozor, 19. 12. 1930, roč. 37, č. 

296, s. 1 - 2 . 

179. Pražské výstavy. Pozor, 17. 5. 1930, s. 3. 

180. Pražské výstavy. Pozor, 5. 12. 1930, s. 4. 

181. Sto let českého umění. Pozor, 14. 11. 1930, roč. 37, č. 267, s. 1 - 2. 

182. „V loutkovém divadle Umělecké výchovy...". Pozor, 30. 1. 1931, s. 4. 

183. „ Výstava Kruhu výtvarných umělkyň...". Pozor, 30. 1. 1931, s. 4. 

184. Výstava malířů sovětského Ruska a Ukrajiny. Pozor, 19. 2. 1931, s. 4. 

185. „ Výstava Sdružení moderních architektů bělehradských... ". Pozor, 5. 6. 

1930, s. 4. 

186. Výstava španělské knihy a španělského umění grafického. Pozor, 11.6. 

1930, s. 3. 

187. „Výtvarný odbor Masarykova lidový chovného ústavu...". Pozor, 1. 6. 

1930, s. 3. 

188. „Zfondu Josefa Mánesa,...". Pozor, 24. 5. 1930, s. 3. 

189. Z pražských uměleckých výstav. Pozor, 27. 4. 1930, s. 3. 

Jiné 

190. Dopis o Miloši Martenovi (Vzpomínka na Miloše Martena z 12. října 

1917). Topičův sborník 5, 1918, č. 6 (1. 3.), s. 275 - 279. 

191. Emila Pacovského řeč pronesená na I. řádné valné hromadě S. S. dne 

20. března 1921 v Plodinové burze. Umělecký a organizační věstník 

Socialistické scény 1, 1921, č. 2 (1. 5.), s. 3 - 5 . 
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192. [Chrám sv. Víta.]. Za starou Prahu (Věstník pro ochranu památek), 

Praha 10, 30. 12. 1924, č. 1 - 6, s. 11 - 12. 

193. Ilustrace české knihy pro mládež v posledních deseti letech. Typografia 

41, č. 11-12, s. 243-251. 

194. Ilustrační umění české knihy do konce XIX. století. Osvěta 1, 1944, č. 10 

(říjen), s. 441-446. 

195. Josef Mánes. In: Katalog sbírky reprodukcí díla Josefa Mánesa, Praha: 

MLÚ (Svaz osvětový), 1930. 

196. Literární začátky Jana Konůpka. ODU 1, 1940, s. 45 - 47. 

197. Malíř Valentin Držkovič, život a dílo. (Úvodní článek studie ke 40. 

výročí narození V. Držkoviče.) Opava: Matice opavská, 1928. 

198. Moravský dřevorytec Ján Kobzáň. Panorama 6, 1928, č. 1/2 (20. 6.), s. 

47 - 49. 

199. Naturalismus i realismus v umění výtvarném a pokroky technické. 

K výstavce obrazů v Opavě. Opavský týdeník, 10. 11. 1906, s. 1 - 2 . 

200. O poměru umění k náboženství. Obzor 33, 1910, s. 86 - 88, 107 - 109, 

125- 128. 

201. Otázka nových českých divadel v Praze. Umělecký a organizační věstník 

Všelidové scény, roč. II., č. 1 (duben 1922), s. 1 - 2 . 

202. Pavilon pod Kinského zahradou. XXIII. výstava spolku výtvarníků 

„Mánes": Výstava francouzských impresionistů. Nový věk, 1907. 

203. Sociální, právní a hospodářské postavení českých umělců výtvarných a 

náš Syndikát. Věstník Syndikátu výtvarných umělců československých, 

1921, č. 2 (září), s. 17-22. 

204. Sociální, právní a hospodářské postavení českých umělců výtvarných a 

Vývoj českého umění ilustračního od počátku do současnosti. 

Československá vlastivěda, 1933, sv. 7, s. 515 - 536. 

205. Topičův Salon. Výstava Antonína Hudečka. Nový věk, 1907, č. l , s . 10. 

206. Věrnost Břetislava Bartoše. Moravský východ 2, 1936, č. 3 (19. 6.), s. 3. 

207. Vzpomínky českého malíře ze Slovenska. A-Zet, 1937. 
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PŘÍLOHA 4: 

PRODUKCE NAKLADATELSTVÍ VERAIKON 

Edice Knihovna Veraikonu (KV) 

1. Hamsun, Knut: Pan: Ze zápisků poručíka Tomáše Glahna. 1. sv. KV, 1. 

vyd., 1912 (překlad z norštiny a úvod dr. Gustav Pallas; lept - podobizna 

autora). 

2. Haškovec, Prokop Miroslav: Stati literární. 2. sv. KV, 1913 (s výzdobou 

M. Klicmana; náklad 300 výtisků).314 

3. Wolf, Josef (překl.): Modlitby pro svobodné zednáře vydané roku 1784. 

3. sv. KV, 1914 (náklad 250 výtisků).315 

4. Mácha, Karel Hynek: Máj: báseň romantická. 4. sv. KV, Spisy K. H. 

Máchy I, 1913 (náklad 300 výtisků). 

5. Mácha, Karel Hynek: Máj. 2. vyd., 1919. 

6. Nové skládánie o velikém pobitie Tataróv: Pamflet na boje o pravost 

rukopisů Královédvorského a Zelenohorského neznámého skladatele. 5. 

sv. KV, 1917 (náklad 300 nečíslovaných výtisků; ilustroval Zdeněk 

Kratochvíl - obálka a 8 celostránkových kreseb). 

7. Novalis: Hymny na noc. 6. sv. KV, [1916] (překl. Alois Král; výzdoba a 

lepty od J. Konůpka; náklad 50 ex.). 

8. Ex libris z pražských knihoven: Bibliotéka Musea království Českého a 

bibliotéka královské kanonie řádu Premonstrátů na Strahově. 7. sv. KV, 

1917 (faksimile 40 staročeských knihovních značek na přírodním 

papíře). 

9. Hamsun, Knut: Pan: Ze zápisků poručíka Tomáše Glahna. 2. vyd., 1916. 

10. Hamsun, Knut: Pan: Ze zápisků poručíka Tomáše Glahna. 8. sv. KV, 4. 

vyd., 1918. 

11. Hamsun, Knut: Benoni. Román. 9. sv. KV, [1917 / 1918] (z norštiny 

přel. Emil Walter). 

314 Sáňka udává 350 nečíslovaných výtisků. 
315 Sáňka udává 350 nečíslovaných výtisků. 
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12. Čelakovský, František Ladislav: Padesátka z mé tobolky: W Praze 1837. 

10. sv. KV, 1918 (sbírka padesáti epigramů). 

13. Novoročenka 1918. 11. sv. KV, 1917 (kol. autorů, red. Ant. Dolenský; 

frontispice lept od J. Konůpka, viněty od Jos. Čapka; náklad 250 

výtisků). 

14. Rodin, Auguste: Umění. 12. sv. KV, 1918 (rozmluvy sebrané Pavlem 

Gsellem; přel. Jaroslav Hrnčíř) 

15. Kvapil, František: Bělohorské melodie: básně (1873 - 1875). 13. sv. 

KV, 1918 (lept J. Konůpka jako frontispice).316 

16. Jensen, Johannes Vilhelm: Olivia Marianne. 14. sv. KV, 1919 

(z norštiny přel. Emil Walter; obsahuje 5 povídek: Matka, Na Jávě, 

Weng-Tsung-Tse, Setkání, 13 reprodukcí kreseb J. Konůpka). 

17. Hamsun, Knut: Rosa: Ze zápisků studenta Parelia. 15. sv. KV, 1919 

(z norštiny přel. Emil Walter). 

18. Sládkovič, Andrej: Andreja Sládkoviče báseň Detvan. 16. sv. KV, 1919 

(úprava a ilustrace - pět celostránkových dřevorytů - Emil Pacovský). 

19. Sládkovič, Andrej: Andreja Sládkoviče báseň Detvan. 2. vyd., 1923. 

20. Hrubý, Václav: Václav Hanka a jeho Rukopis Královédvorský. 17. sv. 

KV, 1919. 

21. Linda, Josef: Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav: Vyobrazení 

z české dávnověkosti. 18. sv. KV, 2. vyd., 1919. 

22. Lexa, František: Pokus egyptského krále Amenhotepa IV. Achnenatona o 

zavedení světového náboženství. 19. sv. KV, 1920.Pacovský, Emil: O 

uměleckém tvoření výtvarníkově. 20. sv. KV, 1920. 

23. Martenová, Aťa: Život v Indii. Podle knihy pohádek Katha Sarit 

Sagary.21. sv. KV, 1920 (výzdoba Zdenka Braunerová). 

24. Lexa, František: Egyptské povídky o čarodějnicích. 22. sv. KV, 1921. 

25. Wollman, Frank: Bohokrál: Tragedie v 5 dějstvích. 23. sv. KV, [1921]. 

26. Laichter, Jan: 11 v moll i dur. 23. sv. KV, 1921. 

316 A. Sáňka udává název Pobělohorské melodie, zatímco např. J. Konůpek hovoří o Bělohorských 
melodiích. Viz LA PNP, fond E. Pacovský, oddíl Korespondence vlastní přijatá, kart. 7, inv. č. 2094: 
složka Konůpek Jan, dopisnice z 2. 5. 1918. 
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Edice Knihovna Koliby 

1. Handzel, Karel: Klimek: Pohádka uhelné země. 1. sv. KK, 1920. 

2. Horečka, František: Pohádky pro velké děti. 2. sv. KK, 1921 (s obálkou 

a dřevoryty Břetislava Bartoše). 

3. Handzel, Karel: Chachaři: Pět povídek. 3. sv. KK, 1922 (s původním 

dřevorytem Břetislava Bartoše). 

Další publikace a grafická alba 

I. Adámek, Rudolf: Sen - život duše, 1920 (10 původních litografií s titulními 

listy). 

2. Album Veraikonu 1919 - 1920: Moderní dřevorytcové, 1920 (9 původních 

dřevorytů B. Bartoše, F. Duši, E. Hniličky, J. Honsy, J. Konůpka, P. Kotíka, 

B. Kubišty, J. Kubíčka a J. Votruby). 

3. Beránek, Miloslav: Nový názor o prostoru starého Egypta, 1920 (zvláštní 

otisk z grafické edice Veraikon). 

4. Collijn, Isak G.: Rožmberská knihovna a její dějiny a osudy, 1913 

(S původními reprodukcemi četných exlibris a 18 barevnými přílohami 

super exlibris téže proslulé bibliotéky; náklad 100 výtisků). 

5. Čapek, Josef: Grafické album, [1916 - 1918]. 

6. Dolenský, Antonín: Album staropražských pohledů, 1913 (fotogr. faksimile 

25 obrazů V. Morstadta). 

7. Dolenský, Antonín: Husova podoba v starší grafice, 1916 (zvláštní otisk 

z grafické edice Veraikon 4, č. 3; s vyobrazením). 

8. Dolenský, Antonín: Václav Hollar, český rytec, 1919. 

9. Hlasivec, Eduard: Praha, hlavní město republiky Československé, 1919 (8 

pův. litografií s barevným podtiskem). 

10. Konůpek, Jan - Hofmeister, Rudolf Richard: Pravěk: Osm leptů Jana 

Konůpka, [1912], 2. vyd. 1920. 

II. Konůpek, Jan: Západočeský barok. Album leptů, 1912; 2. vyd. 1918 (cyklus 

9 leptů). 

12. Konůpek, Jan: Ztracený syn. Prémie k IV. roč. Veraikonu. (lept podepsaný 

autorem, 28 x 35 cm). 
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13. Konůpek, Jan: Klášter v Plaších, [?] (lept, folio, z cyklu „Barokní 

architektura česká "). 

14. Konůpek, Jan: Kostel v Plaších, [?] (lept, folio, „Barokní architektura 

česká"). 

15. Koval, Karel: Komedie o hrozném a smutném konci krále Bolševika: 

Pimprlácká hra o 3 dějstvích, 1919 (6 kresbami vyzdobil J. Konůpek, 

typograficky upravil E. Pacovský; dvojbarevný tisk) 

16. Marten, Miloš: Dravci, [?] (s výzdobou Zd. Braunerové). 

17. Morstadt, Vincenc: Album staropražských pohledů, 1913 (sestavil A. 

Dolenský, 25 obrazových příloh). 

18. Pospíšil, Josef: Naša čítanka: Cítanie mládeže trenčianskej župy, sv. I. -

Jasen, 1919 (výzdoba Emil Pacovský (titulní dřevoryt), Ferdiš Duša, Karel 

Vik). 

19. Pospíšil, Josef: Naša čítanka: Cítanie mládeže trenčianskej župy, sv. II. a III. 

- Zima a jaro, [1920] (výzdoba - dřevoryty: Emil Pacovský, Ferdiš Duša, 

Karel Vik). 

20. Pospíšil, Josef: Naša čítanka: Čítanie mládeže trenčianskej župy, 3 sv., 

1919. 

21. Siblík, Emanuel: Japonské umění: Povaha a význam, 1915, (zvláštní otisk z 

grafické edice Veraikon, příloha - barevná reprodukce). 

22. Skrbek, Jaroslav: Svatovítský dóm, 1912 (lept, 65 x 50 cm). 

23. Skrbek, Jaroslav: Svatovítský dóm, Mikulášský chrám, Kostel P. Marie 

Sněžné, Týnský chrám 1913 (4 lepty z cyklu Pražské chrámy, 65 x 50 cm). 

24. Skrbek, Jaroslav: Týnský chrám, 1913 (prémie odběratelům „Veraikonu" na 

rok 1913,34x27 cm). 

25. Vaňáč, Otakar: Kašna sv. Jiří na hradě pražském, původní barevná 

litografie, [1915] (barevná litografie, 25 x 30 cm). 

26. Votruba, Jaroslav: Patnáct ex libris, 1918. 

27. Výstava evropské grafiky v Praze: Září - říjen 1913, 1913 (katalog výstavy). 

Periodika 

1. Grafická edice „ Veraikon " (Edice grafická. Umělecká revue „ Veraikon.), 

řídí Ant. Dolenský, Jan Konůpek a Emil Pacovský (od 1920 pouze E. 

Pacovský), 1912- 1937. 122 



2. Zpravodaj vydavatelstva „Veraikon", Praha - Karlín čp. 160, nákladem 

Grafické edice „Veraikon" několikrát ročně, zdarma, 1912. 

3. Svojeť, časopis věnovaný slovenské literatuře, hudbě a výtvarnému umění, 

vychází nákladem Veraikonu v Praze, vydavatel E. Pacovský, 1922. 

4. Kněhyně, zvěsti z Moravy, Slezska a Slovenska, řídí Karel Handzel, vychází 

nákladem Veraikonu v Praze, 1921. 

5. Šatna, časopis věnovaný otázkám oděvu, módy a společnosti, odpovědný 

redaktor a vydavatel Em. Pacovský, Praha, 1930/1931 - 1934. 
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O B R A Z O V É PŘÍLOHY 

Obr. 1 Křestní list Emila Pacovského 
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Obr. 2 Emil Pacovský, 1911 Obr. 3 Emil Pacovský, 1941 



Obr. 4 Emil Pacovský, návrh první strany studie O umění a umělcích, Meditace 2, 

1909, rukopis a tisk 
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Obr. 5 Ukázka ze zvláštního čísla věnovaného tvorbě Josefa Váchala, Veraikon 20, 

1934, č. 4, s. 66 a 67 
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Obr. 6 Emil Pacovský, titulní list revue Meditace, Meditace 1, 1908, 

Obr. 7 - 1 2 Emil Pacovský, Viněty, Meditace 1 - 4, 1908 - 1911 



Obr. 13 Karikatura členů Uměleckého sdružení Sursum 

Obr. 14 Dopisnice Jana Zrzavého Emilu Pacovskému, 13. 10. 1910, rukopis 



Obr. 15 Dopis Emila Pacovského Josefu Váchalovi ohledně stanov US Sursum, 

20.4. 1911, rukopis 

Obr. 17 Emil Pacovský, Stabsabteilung und Proviantur in den Kriegsjahren 

1916-1918, tisk 
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Obr. 20 Členská legitimace US Sursum Emila Pacovského, dřevoryt Josefa 

Váchala, 1911 

Obr. 21 Členská legitimace spolku „Koliba" Emila Pacovského, Josef Baruch, 1921 
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Obr. 22 Jan Kalec, titulní list revue Veraikon, Veraikon 1, 1912, č. 1 (leden/únor), 

dřevoryt 

Obr. 23 Titulní list revue Veraikon podle návrhu Emila Pacovského, Veraikon 1, 

1912, č. 4 (červenec/září) 



Obr. 24 Emil Pacovský, „Svatý František a svatá Klára", Veraikon 1, 1912, č. 5 

(říjen/prosinec), příloha XX., dřevoryt 

Obr. 25 Rudolf Adámek, František Kobliha, Josef Váchal, „Tři původní exlibris", 

Veraikon 1, 1912, č. 1 (leden/únor), příloha V., dřevoryty 



Obr. 26 Metod Kaláb, titulní list revue Veraikon, Veraikon 3, 1914, č. 2 

(březen/duben) 

Obr. 27 Jan Konůpek, titulní list revue Veraikon, Veraikon 16, 1930, č. 1, kresba 



Obr. 30 Metod Kaláb, plakát k Výstavě evropské grafiky, pořádá redakce 

Veraikonu, Praha, 1913 

Pořádá 
redakce *Veraikon* 
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VÝSTAVA 
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Obecní dům. Vstupné 1K 

(vnedéli 80 hal.) 
Kalalog 1K 

Obr. 31 Jan Konůpek, návrh exlibris Veraikonu, [1912] 



Obr. 32 Plaketa, kterou získala redakce Veraikonu na Mezinárodní výstavě knižního 

průmyslu a grafiky v Lipsku, 1914 

Obr. 33 Všeobecná občanská legitimace Emila Pacovského zdoby Protektorátu 

Čechy o Moravu, 1040 
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Obr. 34 Emil Pacovský, O uměleckém tvoření výtvarníkově, 20. sv. Knihovny 

Veraikon, Veraikon, 1920 

Obr. 35 Emil Pacovský, O poměru umění k náboženství a mravnosti, 2. sv. edice 

Prameny, František Hezina, 1914 



Obr. 36 Novoročenka 1918, (red. A. Dolenský), 11. sv. Knihovny Veraikonu, 

Veraikon, 1917, lept Jana Konůpka 

Obr. 37 Novoročenka 1918, (red. A. Dolenský), 11. sv. Knihovny Veraikonu, 

Veraikon, 1917, stránka z knihy s litografií „Exlibris" od Jana Zrzavého 
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