Myslbekův Kristus
Josef Václav Myslbek (1848–1922) byl nejen významný český sochař, ale také velký vlastenec. Patřil k tzv.
generaci Národního divadla, která se vyprofilovala na zakázkách pro vnější i vnitřní výzdobu našeho nejdůležitějšího uměleckého svatostánku. Jako sochař měl v podstatě tradiční, klasické výtvarné cítění. Za pobytu
v Paříži se sice seznámil s tehdejšími moderními trendy, ale nenechal se jimi příliš ovlivnit. I módní secese
přelomu 19. a 20. století je v jeho tvorbě patrná jen málo. Vzhledem k tomu, že si cíleně vybíral témata z českých dějin, zůstával ve své tvorbě u konzervativního akademického realismu, který byl v oné době pro monumentální díla obecně přijatelný. Vytvořil sousoší Přemysl a Libuše, Záboj a Slavoj, Ctirad a Šárka. Tvořil sochy,
pomníky a busty významných osobností národního hnutí – Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra,
Bedřicha Smetany, Karla Hynka Máchy. Ale nejslavnějším se stal jeho pomník svatého Václava na Václavském
náměstí. Bylo to jeho životní dílo, na němž pracoval tak perfekcionisticky, že vlastně bylo odhaleno mnohem
později, než bylo plánováno, některé sochy svatých zemských patronů byly do pomníku dosazeny až po Mistrově smrti. Myslbek se stal slavným, legendou už za svého života. Vychoval také celou řadu žáků, kteří se
později rovněž proslavili.
Myslbek tvořil i funerální plastiky, velmi ceněný je například jeho náhrobek kardinála Bedřicha Schwarzenberga ve svatovítské katedrále. Jako mladý, ale už uznávaný sochař dostal také zakázku na náhrobek
rodinné hrobky průmyslníka Ringhoffera. Navrhl
krucifix. Bylo to v roce 1877, těsně poté, co mu zemřel novorozený syn Julius. Mladý umělec je krutě
konfrontován s existenciálním problémem života
a smrti – a bohužel ne naposled: tragická úmrtí
členů rodiny ho zasáhla i později. Na kříži s Ukřižovaným proto Myslbek pracoval velmi soustředěně,
vlastně ho dotvářel celých deset let, než byl umístěn
na hrobku. Vypráví se, že si půjčil z márnice tělo jakéhosi nebožtíka a věšel je v ateliéru, aby realistická
podoba byla dokonalá. Pravda je, že umučené tělo
působí velmi sugestivně. Zejména když je jeho účinek rafinovaně podtržen dlouhou bederní rouškou.
Myslbek si na drapériích dával mimořádně záležet,
věděl, že nejsou jen zbytečnou okrasou. Svůj krucifix pak Myslbek vystavil dokonce na prestižním pařížském Salonu. Tam jej spatřil tehdy nejslavnější
sochař August Rodin a prohlásil, že lepší kříž ještě
neviděl. Ostatně jeden z odlitků tohoto kříže pak
v Paříži zůstal a dodnes je nad jedním z oltářů baziliky Sacré-Coeur.
Ringhofferova hrobka se nachází v Kamenici u Prahy, letním sídle rodiny úspěšného továrníka.
V Ringhofferových závodech v Praze na Smíchově se vyráběly od poloviny 19. století železniční vagóny, zařízení pro pivovary a cukrovary, později i tramvaje. Byl to podnik ryze český, i když v rodině se samozřejmě
mluvilo německy. Za první republiky František Ringhoffer, v pořadí už třetí toho jména, připojil ke svému
koncernu i továrny v Kopřivnici a Studénce, kde se rovněž vyráběly osobní i nákladní železniční vozy. Po

druhé světové válce byly podniky znárodněny, dostaly nová
jména a na Ringhoffery se postupně zapomnělo. Jejich letní sídlo
i hrobka chátrá stranou veřejného zájmu. Ale Myslbekův Kristus
poutá nepřetržitou pozornost. Už Myslbek sám pořídil několik
bronzových odlitků. Další kopie se pak vyráběly z různých materiálů a v různých velkostech a velmi úspěšně se prodávaly. Dodnes je možno i u nás na trhu s uměním a starožitnostmi narazit
na repliky Myslbekova kříže v cenách od několika tisíc do několika desítek tisíc korun.
Pro naši církev se stal typickým, až ikonickým sochař a řezbář
František Bílek. Jeho expresionistické vyklenutí secesního stylu
vtisklo svéráz estetickému cítění mladé církve. Podobně jako design dřevěných liturgických předmětů v našich sborech později
ovlivnil řezbář Josef Kotyza. Nová církev programově uplatnila
moderní umění, aniž by propadla módnímu kýči. Myslbek mladého Bílka zprvu odmítal, ale později ho přece jen vzal na milost.
Je to proto svým způsobem paradox, že ve svatovítské katedrále
dnes spatříme velmi expresivní krucifix Františka Bílka, který se
tam svým moderním pojetím snad ani nehodí. Není divu – kříž pro katedrálu zakoupil prezident Masaryk,
který, jak známo, měl ke katolické církvi dost daleko. Jiným paradoxem ale taky je, že Josef Václav Myslbek
nakonec nezískal zakázku na pomník Mistra Jana Husa, o kterou tolik usiloval – jako dobrý vlastenec i jako
suverénní autor monumentálních plastik.
Sochy Josefa Václava Myslbeka se staly součástí uměleckého kánonu našeho národa. Pražský pomník svatého Václava je snad nejdůležitějším symbolem národního politického a občanského usilování. Ne náhodou
byla právě zde 28. října 1918 vyhlášena Československá republika.
Snad všechny tyto tendence a myšlenky se spojily, když nadšení příslušníci nové církve československé
v ostravské části Zábřeh nad Odrou v roce 1932 dokončovali stavbu svého nového moderního Husova sboru.
Šlo o poměrně strohou budovu, ve své minimalistické prostotě vlastně velmi odvážnou. Proto je poněkud
překvapivé, že do oltářního prostoru nechali umístit kříž vytvořený podle Myslbekova vzoru. S návrhem přišel člen náboženské obec, umělecký řezbář František Koupan. Když pak jeho dílo spatřili, nikdo nepochyboval,
že tento kříž bude důstojnou protiváhou střízlivému interiéru.
Každý, kdo do Husova sboru v Ostravě – Zábřehu přijde, ocení koncepční řešení prostoru. Jednoduchost
a záplava světla je výmluvná. Klasicky pojatý kříž kontrastuje s dominantní geometrickou pravidelností.
V mnoha našich sborech se najdou kříže Františka Bílka. Ale Myslbekův Kristus vyřezaný ze světlého jabloňového dřeva je unikátní. Pravda, Husův sbor v Praze – Holešovicích, otevřený v roce 1937, získal pro svůj
interiér také Myslbekův krucifix, jinou jeho verzi, rovněž sugestivně působivou, zejména v kontrastu s prosklenou kupolí v pozadí.
Kříž v zábřežském sboru je zajímavý ještě tím, že v jeho patě je umístěn kámen. Je to část gotické růžice
z klenby hradu Krakovec. Když budovatelé Husova sboru přemýšleli, jak napojit svůj chrám na husitské tradice, oslovili radu starších v náboženské obci v Táboře s prosbou o zaslání kamene, který by mohl být použít
jako základní kámen stavby. Táborští skutečně dodali opracovaný blok z rozpadlého Kozího hrádku. Na
tomto hradě totiž Mistr Jan Hus působil a kázal, když byl vypuzen z Prahy. Táborští ale zaslali také část kamene z klenby hradu Krakovec. Zde Hus pobýval před svou cestou do Kostnice. (Dnes už by nebylo možno
brát si kameny ze zřícenin, ruiny jsou památkově chráněné.) Tak se stalo, že kámen z Kozího hrádku je vložen

do vnější zdi Husova sboru a gotická kamenná růžice posloužila jako pata kříže. Tradice se stýkají a prolínají.
Lokální se propojuje s univerzálním. I ve zdánlivě prostém a jednoduchém Husově sboru v Ostravě – Zábřehu
je tak možno najít mnoho podnětů k přemýšlení, mnoho podnětů k domýšlení dobových odkazů a nadčasových poselství.
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