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Příběh utrpení a nadějí člověka:
Křížová cesta
z přelomu tisíciletí
Dne 4. října 2008, o svátku sv. Františka z Assisi, byl na louce pod Novým lesem
mezi Stanovicemi a Žírčem vysvěcen soubor patnácti soch Příběh utrpení
a nadějí člověka. Idea našeho předního sochaře Vladimíra Preclíka,
k jejíž realizaci byl vyzván v roce 2002, procházela složitými peripetiemi přízně
a nepřízně. V Novém lese se totiž nachází jeden z nejcennějších sochařských
souborů evropského baroku: Betlém Matyáše Bernarda Brauna z let 1726-33.

Ideový strůjce souboru, hrabě František Antonín Špork,
toužil po smíru s žírečskými jezuity vybudovat Křížovou cestu na Kalvárii, myšlenka však zůstala pouhým
torzem. Na možnost navázat na ideu barokní cesty
upozornil v roce 2000 Mgr. Jiří Kaše, jeden z předních
znalců Braunova díla. Po následném vyzvání k výtvarnému řešení této úlohy založil Vladimír Preclík spolu
s dalšími předními sochaři, spjatými s krajem severovýchodních Čech, občanské sdružení Křížová cesta. Podmínkou pro vyzvané autory bylo vytvořit skulpturu
v pískovci, zdejším tradičním kameni.
Preclíkova dramaturgie souboru i upřesnění jeho lokalizace na zvlněnou pastvinu mezi okrajem Nového
lesa a jednokolejnou tratí v úseku Kuks – Žíreč se lišila
od představ některých místních organizací a pracovníků ústavů s širší působností. Zrod jedinečné galerie
v přírodě proto prošel v letech 2005-07 složitými
schvalovacími procesy a kritickým zpochybňováním
akce. Takovým zpochybněním, lze říci vetem, bylo stanovisko Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví z června 2006.
V této patové situaci mě v květnu 2007 požádal Vladimír Preclík spolu s manažerkou akce Mgr. Lenkou Jaklovou o posouzení námitek, neboť jsem v roce 2000
zpracoval spolu s Antonínem M. Svobodou krajinářský pasport části Nového lesa s Braunovým Betlémem
pro Národní památkový ústav, územní pracoviště
v Pardubicích.
Rozdílné názory na křížovou cestu a její lokalizaci jsem
dobře znal.
Cestu podpořili přední historici umění prof. Pavel
Preiss a prof. Mojmír Horyna, královéhradecký biskup
Mons. Dominik Duka a krajský hejtman ing. Pavel Bradík, jehož úřad se stal investorem akce. Kladné bylo

rovněž stanovisko ústředí Národního památkového
ústavu. Dva sochaři, kteří se mnou spolupracují, zaujímali rozdílná stanoviska. Prof. Stanislav Hanzík soubor spontánně podpořil a sám se na něm i podílel.
Akad. sochař Josef Klimeš vyslovil názor, že krajina
o rozloze dvaceti čtverečních kilometrů kolem Betléma by se měla vyhnout soudobému umění. Někteří
kritici se dokonce domnívali, že Vladimír Preclík pojal
akci jako konfrontaci s dílem Matyáše Bernarda
Brauna. To zcela vyvrací genese akce, k níž byl Preclík
vyzván, jak již bylo zmíněno v úvodu.
Námitky z června 2006 jsem odmítl. Soubor soch byl
navržen pod bariérou Nového lesa bez nejmenší prostorové či dokonce optické vazby s Betlémem, jednokolejná trať lemovaná skupinami stromů a keřů
rovněž není rušivým elementem. Měřítko nových
skulptur je zcela úměrné a jejich krajinářský rozvrh mimořádný. Otázku blízkosti současného a historického
souboru, které nejsou v nejmenším optickém kontaktu, jsem neřešil, neboť tu nejde o střet, nýbrž o izolované sousedství starého s novým.
Soubor patnácti sochařských zastavení v dramaturgii
Vladimíra Preclíka byl vysvěcen půl roku po smrti
mistra. Nyní je na návštěvníkovi, aby posoudil duchovní a uměleckou hodnotu této variace křížové
cesty. Všech 15 děl uvádí má situační skica (1), o podvečerní říjnové vernisáži jsem na fotografiích zachytil
ta, která mě zvláště vzala za srdce.
Zvěstování (2) – třemi zkamenělými anděly v krajinářsky silné kompozici otevírá Daniel Klose celý soubor
Příběhu utrpení a nadějí člověka.
Jemná, bolestí ztrhaná tvář Kristova, otisklá na Roušce
Veroniky (3) Stanislava Hanzíka, je vyryta v mohutné
nice evokující tvar kaple Křížové cesty.
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Příběhu utrpení a nadějí člověka vévodí Katedrála
prosby (4) Vladimíra Preclíka: sepjaté ruce vytvářejí takřka architektonické dílo, jedinečný projev land artu.
Ve Světle v temnotách (5) rozšířil Ivan Jilemnický úzkou
cezuru mezi dvěma pískovcovými bloky kruhovým
průhledem pro světlo kříže.
Slzou, srdcem a křížem v díle Slza (6) spojil Václav Fiala
tisícileté symboly radosti i smutku, lásky a utrpení.
Kříž s reliéfem postavy prošlé blokem druhého kamene v Krajině kříže Čestmíra Mudruňky (7) považuji za zcela
svébytnou variaci na pietní náhrobní kameny Ladislava Žáka v památném areálu v Ležákách.
Mimořádnou, takřka berniniovskou plasticitou vyniká
Lásky bolest (8) Jiřího Marka, inspirovaná posledním
setkáním Ježíše Krista s matkou Marií a Maří Magdalenou. Tři postavy přetavené v kamenný kříž.
Brána naděje Jaromíry Němcové představuje dvě opírající se postavy. Chodec, který branou prochází, spatří
průhled do bezbřehých nebes.

Obelisk (9) Jiřího Kačera na konci souboru je symbolem
k nebi vztyčené síly. Otevírá výhled do jedinečné lužní
krajiny horního Labe.
Soubor obsáhl další skulptury: Zázrak Nanebevstoupení
Vojtěcha Adamce, Trnovou korunu Ellen Jilemnické, Svatou rodinu Jana Koblasy, Vykoupení Jana Hendrycha st.,
Pietu Mariáše Kotrby a Hledače Michala Šaršeho. Část
z nich je zachycena na pozadí snímků.
Hodnotu této galerie naplněné duchovním obsahem
tvoří nejen samotné skulptury: umocňuje ji promyšlená
krajinářská dramaturgie Vladimíra Preclíka a účast všech
autorů při situování soch do pásu zvlněné pastviny, vklíněné mezi vysokou hradbu Nového lesa a porosty podél
železniční trati. Při rostoucí ztrátě kapliček, božích muk,
soch světců a smírčích kamenů v naší krajině je Příběh
utrpení a nadějí člověka souborem jedinečným, hodným
inspirace pro investory, sochaře a architekty krajináře
při oživování kultivované krajiny naší vlasti.
■

