
Architekt Bedřich Feuerstein (1892–1936) byl
všestranně nadaný umělec, kterého japonskost či
japonismus a později Japonsko samo silně ovliv-
nily. Podle Feuersteina mělo umělecké dílo vy-
cházet ze skutečnosti; chtěl „doplnit všechny
krásy světa novými […] chtěl, aby všechno bylo
účelnější, prostší a dokonalejší“.21 Díky svému ta-
lentu nabyl mnoha výjimečných zkušeností u nás
i v zahraničí, mezi jiným i čtyřletým pobytem 
v Ja ponsku. Svůj neobyčejně hluboký postřeh,
vzdělání a kritický názor vložil do své výtvarné
i teoretické práce.

Feuerstein vyrostl na zámku, přesněji na tzv.
Dolním zámku v Loučeni, kde jeho otec Kon-
stantin spravoval panství Thurn-Taxisů.22 Dětství
strávil v okolí Nymburka a v letech 1910–1917

b e d fi i c h  f e u e r s t e i n

21 Honzík 1963, s. 224.
22 K úspěšnému dokončení této knihy o jednom z aspektů

bohaté tvorby Bedřicha Feuersteina významně přispěl prof.
PhDr. Josef Kandert, CSc.
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studoval na České vysoké škole technické. Již při
studiu soukromě docházel k profesoru Josipu
Plečnikovi na Vysokou školu uměleckoprůmy-
slovou v Praze. Pod jeho vlivem dospěl k syntéze
klasicismu a kubismu, která působila dynamicky
a harmonicky.23 Možná to byla právě Plečnikova
esoterická spiritualita, která ve Feuersteinovi na-
ladila strunu, jež se později v Japonsku roze-
zněla. 

Po dokončení studia Feuerstein získal kvalifikaci
u několika architektů, například u Josefa Gočára
a Bohumila Slámy.24 Před první světovou válkou
navštívil Berlín a pobřeží Baltského moře. O této
cestě zanechal důkladnou deníkovou zprávu. Text
kombinuje zážitky s názory na stav věcí v Ra-
kousku a Německu. Feuerstein mluvil plynně ně-
kolika světovými jazyky, pochopitelně včetně ně-

23 Lukeš 1996, s. 522.
24 Vyskytuje se názor, že Feuerstein docházel do kurzů archi-

tekta Jana Kotěry na AVU, a je tudíž někdy považován za Kotě-
rova žáka. Tento fakt se však zatím nepodařilo podložit do bo vými
prameny. Jediným svědectvím, které tento fakt dokumetuje, je
Feuersteinův nekrolog, který vyšel v pražských německých no-
vinách Prager Presse dne 12. května 1936 (Feuerstein byl členem
redakce tohoto vysokonákladového deníku). Archiv AVU tento
fakt nepotvrdil, neuvádí jej ani Feuerstein ve svém životopise (viz
s. 000). V dostupné odborné literatuře se tento názor objevuje
zřídka a bez opodstatnění, to jest bez odkazu na pramen. Zdá se,
že je to spíše projev snahy zařadit Feuersteina do „ideální genea-
logie české architektury“ než informace, která by závažným způ-
sobem zasahovala do pojednání Feuersteinova života a díla. 

mčiny; té se však již od studentských let vyhýbal
– německy mluvil, jen když to bylo nevyhnutelné.
Z tohoto odstupu k němčině pramení i dvojí psaná
podoba Feuersteinova křestního jména: příbuzní
a známí psali „Fricek“, německé Fritz počeštili,
ale on sám se psal „Frycek“, používal tedy gra-
maticky důsledně počeštěnou domáckou variantu
jména Friedrich, což je německy Bedřich.

V létě 1913 Feuerstein poprvé navštívil Rusko,
kam doprovázel architekta Vojtěcha Kerharta.
Spolužáci z nymburské reálky spolu studovali i na
pražské technice. Nadšení architekti-výtvarníci,
jak psal Kerhart, chodili studovat do knihovny
Uměleckoprůmyslového muzea, dějiny umění na
německou techniku a do Klubu za starou Prahu.
Kerhart Feuersteina přemluvil, aby s ním jel do
Ruska se zájezdem Obchodní akademie, který in-
zerovaly noviny. Cesta trvala tři týdny a Feuerstei-
novi ze všech navštívených měst nejvíce učaroval
Petrohrad.25 Byl fascinován zvláště empírovou ar-

25 Kerhart 1966, s. 48–50.
26 Tuto snahu dokládá koncept dopisu ze dne 11. 11. 1919

adresovaný vyslanci JUDr. Bedřichu Štěpánkovi od nepodep-
saného technického rady, osobního tajemníka ministra veřej-
ných prací (koncept je uložen v AA NTM). Pisatel doporučuje
Feuersteina, mladého insignia, osobního tajemníka generála
Hennocqua jako technika pro velvyslanectví ve Washingtonu.
Sděluje, že se Feuerstein zná s Janem Masarykem a s inženýrem
Stanislavem Špačkem (předsedou Spolku inženýrů a architektů
v království Českém – SIA).

27 Vojenské vyznamenání udělované v letech 1914–1918 pří-
slušníkům československých a spojeneckých vojsk za osobní
statečnost před nepřítelem, úspěšný čin výkonný nebo velitel-
ský a jiné záslužné bojové činy, při kterých byli vystaveni ne-

chitekturou. Podle jeho vyjádření se pouze v em-
píru podařilo sloučit monumentalitu a ušlechtilost.
Jeho první práce se objevily v Uměleckém měsíč-
níku, časopisu Skupiny výtvarných umělců, její-
miž členy byli i spisovatel Karel Čapek a teoretik
umění V. V. Štech. 

Do slibně započaté Feuersteinovy kariéry zasáhla
válka, v které působil jako inženýr v c. k. domo-
braně a jako inspektor vojenských hrobů. Již v ro -
ce 1919 se projevila jeho touha po dalekých ze-
mích a ucházel se o pozici technického atašé na
velvyslanectví ve Washingtonu.26 V dubnu 1919
byl do armády povolán znovu a odvelen jako tlu-
močník k francouzské misi na Slovensku, kde
sloužil jako ordonanční důstojník, čili jakási pravá
ruka generálů Hennocqua a Parise; později byl vy-
znamenán Československým válečným křížem.27
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Sám k tomuto období ve svém stručném curriculu
vitae poznamenává:

„V soutěži na památník Dra Fr. Lad. Riegera pro
horu Kozákov obdržel jsem III. cenu v roce
1914. Spolupracoval se mnou ing. arch. Vojtěch
Kerhart. V roce 1914 obdržel jsem dvě druhé
ceny v soutěži na pomníky pro pohřbené žehem.
Po druhé státní zkoušce nastoupil jsem vojen-
skou službu v rakouské armádě jako domobra-
necký inženýr. Sloužil jsem u ženijního ředitelství
v Pulji. Onemocněl jsem a po uzdravení nastou-
pil jsem službu u stavebního oddělení v Linci.
Tam vypracoval jsem návrh vojenského hřbitova
a pomníku padlých pro Schärding. Byl jsem pře-

krásy Život II (1922). Přestože je pod tímto slav-
ným návrhem podepsána celá skupina, z návrhů do-
chovaných ve Feuersteinově pozůstalosti je zřejmé,
že je to především jeho dílo. V roce 1923 byl spo-
luzakladatelem architektonické sekce Devětsilu
ARDEV. Zabýval se designem pohřebních uren 
a architekturou kolumbárií; navrhoval drobné před-
měty pro družstvo Artěl – ve sbírkách Umělecko-
průmyslového muzea v Praze se dochovaly práce 
z obecného kovu: psací souprava a popelník.30 Pečeť
ve sbírce Národního technickeho muzea v Praze
svědčí o existenci další psací soupravy, zřejmě pro
Feuersteinova svého častého klienta, inženýra che-
mie a sociálně demokratického národohospodáře
Jindřicha Fleischnera. Feuerstein pro tohoto esejistu
a překladatele vytvořil několik knižních obálek, na-
příklad Chrám práce: socialistická čítanka (1919),
rovněž svému příteli posloužil jako tvůrce díla finál-
ního – náhrobku na židovském hřbitově v Jičíně
(1922). Jednoduchý, elegantně střízlivý náhrobek 
s reliéfem amfory se navzdor některým tvrzením na
jičínském hřbitově dochoval. 

Architektura Bedřicha Feuersteina bývá klasifiko-
vána do několika stylových skupin. Jeho počáteční
tvorba, například návrh pomníku Jana Žižky v Praze
na Vítkově z roku 1914, je řazena do kubistického
období a mezi díla žáků Josipa Plečnika.31 Jeho
zralá a pozdější tvorba je charakterizována jako pu-
ristická, formově konstruktivistická a funkcionalis-

ložen k inspektorátu válečných hrobů do Běláku,
kde mne zastihl převrat.

V dubnu 1919 byl jsem povolán znovu a po-
slán jako tlumočník k francouzské missi na Slo-
vensko. Byl jsem ordonančním důstojníkem gene-
rálů Hennocquea a Parise. Byl jsem vyznamenán
čsl. válečným křížem. Roku 1919 třetí cena za
projekt krematoria v Pardubicích. V březnu 1920
byl jsem přeložen do Prahy a přidělen Památníku
Odboje při M.N.O. Byl jsem pověřen organizací
a instalací legionářských výstav v Troji a v Leto-
hrádku královny Anny. Vypracoval jsem se zem-
řelým generálem Čečkem návrh nového stejno-
kroje československé armády.“28

V říjnu 1920 se zúčastnil první schůze Devětsilu,
jehož byl zakládajícím členem. Společně s přít-
elem, malířem Josefem Šímou vystavoval na První
jarní výstavě Devětsilu v Rudolfinu v roce 1922
soubor děl, který vytvořili při společné cestě do
francouzského přímořského letoviska Hendaye.
Puristickou koncepcí děl se výrazně odlišovali od
ostatních vystavujících a ovlivnili zaměření a pro-
gram skupiny.29 Feuersteinův vztah k purismu 
a konstruktivismu se projevil v jeho působení ve
skupině, například v návrhu obálky Sborníku nové

30 Fronek 2009, s. 251, 254. Pencák 2006, s. 69–84.
31 Švestka 2006. Pencák, 2006, s. 69–84. 
32 Bedřich Feuerstein. Galerie moderního umění v Roudnici

nad Labem, 1994 (kat. výst.).
33 Frampton 1992, s. 13.

bezpečí života nebo život obětovali. (Dekret prozatimní vlády

Československé republiky, Paříž 7. listopadu 1918)
28 Josef Kandrt tyto informace doplňuje: Bedřich Feuerstein

„do rakouské armády nastoupil 21. srpna 1917, a to nejprve 
k Befestigungsbaudirektion ve Vídni a pak jako inženýr do pev-
nůstky Barbariga u Puly v Istrii (Slovinsko). Později byl přelo-
žen do Linze. Z okolí Linze se dochovaly Feuersteinovy akva-
rely.“ – PRAMEN??????? a Koubská 1996, s. 186–187.

29 Šmejkal 1988, s. 44.

tická. Dle Rostislava Šváchy se ve Feuersteinově
díle setkává a konfrontuje klasicismus a funkciona-
lismus.32 Feuersteinovo dílo se tak zdánlivě vyvíjelo
v souladu s lineárně chápaným vývojem architekto-
nických směrů, a bylo mnohdy spojováno s díly
jeho učitelů či spolupracovníků. Tato kontinuita za-
hrnuje secesní ornamenty, Plečnikův archaizující
klasicismus, Perretův klasicizující konstruktivismus
a Raymondův mezinárodní eklekticismus. Kenneth
Frampton ve své knize Kritická historie moderní ar-
chitektury v úvodní kapitole píše, že empír byl vý-
sledkem hledání opravdového stylu. Toto hledání
nalezlo východisko v logice a racionalitě antického
Řecka.33 Feuerstein byl člověk posedlý pravdou,
opravdovostí a byl k sobě i k druhým velmi kritický.
Nepřekvapuje tedy, že mu empírová architektura
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vyhovovala a provázela ho celou kariérou. Zvláště
Feuersteinovy japonské realizace však nasvědčují,
že Feuersteinův styl byl složitější, jelikož reflekto-
val různorodost jeho zájmů, obšírnost a zároveň
hloubku jeho kulturního rozhledu i praktické tvůrčí
zkušenosti. Architektura u Feuersteina je významně
ideově propojena s jeho scénickou tvorbou. Zále-
želo mu na logice, modernosti a pravdě. 

PafiíÏ / Umělecká činnost Bedřicha Feuersteina
od počátku dvacátých let podstatně souvisí s Pa-
říží. V roce 1920 obdržel stipendium francouzské
vlády a odjel s přítelem malířem Josefem Šímou
do Paříže, kde absolvoval kurz architektury na
l’École du Louvre a Cours Spécial de l’Architec-
ture v paláci Trocadero. Již před odjezdem do Pa-
říže psal a publikoval kratší články o umění a ar-
chitektuře, například o Franku Lloydu Wrightovi,
který vyšel v Musaionu v roce 1921. Feuerstein
v něm odvážně identifikuje centra vývoje sou-
dobé architektury, mezi něž zahrnuje Severní
Ameriku. O Wrightově architektuře píše, že de-
taily domu a fasády mizí, že je v ní patrný exo-
tický vliv japonský, zejména v proporcích, v tva -
ru střech, v seskupení jednotlivých částí a křídel.
Závěrem Feuerstein uvádí, že Wright úspěšně
zpracoval wagnerovský program materiál–kon-
strukce–poezie, v rámci kterého jednotlivé ter-
míny neodděluje, ale uplatňuje všechny zároveň
v „harmonickém akordu života a radosti“.34

Při svém prvním pařížském pobytu Feuerstein
studoval divadelnictví a hospitoval v Grand Thé -
âtre na Elysejských polích u ředitele Hébertota 
a v Comédie Montaigne u Gémiera. Pod pseudo-
nymem Eldsten (ve švédštině Feuerstein) si při-
vydělával tvorbou plakátů pro Švédský balet 

a pracoval pro časopisy Comoedia a La Danse.
Jeho poetické plakáty s kroužícími, vířícími suk-
němi tanečnic jsou považovány za výsostné pří-
klady českého art deka.35 Ve dvacátých letech na-
vázal spolupráci s Národním divadlem v Praze
jako scénograf a jeho scénické návrhy, zvláště
pro hry svého přítele Karla Čapka, ho proslavily
i ze hranicemi. Z řady Feuersteinových divadel-

34 Feuerstein 1921, 67–69. 
35 K Feuersteinovým scénickým návrhům a plakátům viz

Koubská –Valchářová 1996. O Feuersteinově plakátu v souvi-
slosti s českým art deco viz Horneková 1998.

36 Autor libreta, taneční teoretik Emanuel Siblík (1886–
1941), publikoval studii o japonském umění (Siblík 1915).
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ních projektů na tomto místě jmenujme alespoň
scénu a katalog / program pro balet Bohuslava
Martinů Istar – Baletní mysterium o třech děj-
stvích a pěti obrazech, který Národní divadlo
představilo v roce 1924.36
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37 Alofsin 2006, s. 247; o nymburském krematoriu: s. 252.
38 Mencl 1922, s. 112–115. – Ing. František Mencl (1879–

1960), stavební rada hl. m. Prahy, odborník na mostní stavitel-
ství. Podílel se např. na projektu Trojského mostu a byl druhým
předsedou sdružení Krematorium – spolek pro spalování mrtvých.
(Ke stylu nové české kremační architektury včetně pardubického
a nymburského krematoria viz Edgar 1924.)

39 Podobné inspirační zdroje, tj. středověké a raně rene-
sanční, uvedl německý architekt Peter Behrens v argumentaci
pro novou religiositu v architektuře. Argument souvisel s jeho
zájmem o teosofii, jež vycházela z filosofických a nábožen-
ských konceptů a estetiky Dálného východu (viz Henderson –
Lauweriks – de Bazel 1999).

40 Kremace se prosazovala postupně a pomalu. V Británii byla
legalizována roku 1884, o dva roky později byla zakázana řím-
skokatolickou církví. Protestanské církve se ke kremaci stavěly
poměrně vstřícně. První kremace ve Spojených státech byly spo-
jeny s vlnou buddhismu a teosofie (srov. Guth 2004, s. 194–197).

41 Více o architektuře krematorií na území Čech viz Večeřá-
ková 1997, s. 72–92.

Orientální architektura krematorií a kre-

matorium v Nymburku / V roce 1919 Feuer-
stein obdržel třetí cenu za návrh pardubického
krematoria. Architektura krematorií byla pro
Feuersteina příležitost, jak zpracovat stavbu s do
té doby neobvyklou funkcí. Byla to výzva spojit
účel a krásu. Historik architektury Anthony Alof-
sin poznamenal, že právě architektura krematorií
dala příležitost k projevu hybridního stylu.37

Ve svém článku „Krematoria“ inženýr František
Mencl zmiňuje dosavadní soutěže a projekty 
v tom to oboru a popisuje tendence v architektuře
krematorií v zahraničí.38 Pozastavuje se nad an-
glickým stylem, který využívá architektonický
jazyk středověkého chrámu.39 Takový typ krema-
torijní architektury by byl podle Mencla v Čes-
koslovensku nepřijatelný vzhledem k odporu, 
s jakým se ke kremaci stavěla místní katolická
církev.40 Mezi eklektickou směsí ostatních stylů
mimo jiné zmiňuje mauzoleum v Drážďanech po -
stavené v indickém stylu. Z Menclova příspěv ku
lze vyvodit závěr, že chrámový vzhled krematorií
– ať už antikizující či ovlivněný buddhistickou
architekturou – by byl žádoucí, což nepřekvapuje
vzhledem k tomu, že se obě tyto náboženské 
a kulturní tradice vyznačují spalováním zemře-
lých. 

V roce 1922 město Nymburk pověřilo stavbou kre-
matoria Bedřicha Feuersteina, který návrh vypra-
coval společně s architektem Bohumilem Slámou.
Dne 21. září 1924 bylo krematorium slavnostně
předáno do užívání a svému účelu slouží dodnes.41

Feuerstein byl tou dobou již umělec světového roz-
hledu, byl obeznámen s Le Corbusierovým puris-
mem a s Perretovou klasicizující modernou, zalo-
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ženou na konstrukčních možnostech železobetonu.
Tyto zkušenosti činily Feuersteinovu práci v po-
rovnání s českými vrstevníky vyzrálejší a pro svou
jednoduchost rafinovanější. Design krematoria je
střídmý, puristický, klade důraz na jasné elemen-
tární geometrické formy. Nad přísnou horizontálou
vstupní kolonády se šímovsky vznáší mohutný bílý
tambur, který se vypíná nad obřadní síní.42 Měřít-
kem úsporná stavba svým hladkým bílým štukem
napodobuje kámen či hladký beton. Je to nejen
první realizace Bedřicha Feuersteina, ale podle
mnoha názorů také jedna z prvních puristických
staveb na našem území. 

Otázka inspirace chrámovou architekturou, jak ji líčí
Mencl, se v případě této stavby přímo nabízí. Kre-
matorium působí jako interpretace neoklasicistní,
osvícenské architektury francouzských architektů
Étienne-Louise Boulléeho a Clauda-Nicolase Le-
douxe, která je poučena ruským kon strukti vis mem. 

Těžší je odpovědět na otázku, jakým způsobem
architekturu nymburského krematoria ovlivnil
duch Orientu či přímo architektura japonského
buddhistického chrámu. 

V souvislosti se sloupovou kolonádou se nabízí
teorie o původu buddhistické chrámové architek-
tury v antických chrámech, tak jak ji ve svém
eseji popisuje Šóiči Inoue.43 Buddhistická archi-
tektura do Japonska pronikla společně s buddhis-
mem v 6. století z Koreje přes Čínu, kam tento
nábožensko-filosofický systém přenesli mniši 
z Indie. Po skončení bojů Alexandra Velikého –
shodou okolností právě v době rozkvětu budd-
hismu – se v jednom z tehdejších kulturních center
Indie, v Gandáře, usadila velká komunita Řeků.

42 J. E. Koula psal o nymburském krematoriu jako o prvním
díle skutečně puristické architektury ve smyslu Le Corbusie-
rovy definice (viz Vlček 2004, heslo Feuerstein, s. 167–168).
Ve vzpomínce v Lidových novinách (roč. 2, číslo 19, 11. 5. 1946)
Koula píše, že bylo prvním uskutečněným dílem nové archi-
tektury u nás.

43 Inoue 2000, s. 129–144.

Řečtí kameníci a sochaři se významně podíleli
nejen na vzniku ustálené podoby Buddhy (kuče-
ravé vlasy, dlouhý nos), ale rovněž je jim připi-
sovaná charakteristická entaze (vydutí dříků)
chrámových sloupů. Inoue poukazuje na to, že
pravděpodobně nejstarší dochovaná dřevěná kon-
strukce na světě – buddhistický chrám Hórjúdži,
postavený v 7. století – stojí na oblých sloupech,
které nesou náznak entaze. Na druhou stranu však

uvádí, že je obtížné tuto teorii potvrdit, jelikož 
v samotném centru, tedy v bývalé gandárské ob-
lasti, dnešní severní Indii a Afghánistánu, se žád -
né chrámy se sloupy s entazí nedochovaly.

Teorii o příbuznosti „západní“ a „východní“ archi-
tektury podporovali i další propagátoři „ideálů Vý-
chodu“ a jejich nadřazenosti, například teoretik
umění Kakuzó Okakura a historik architektury
Keikiči Išii. Tato diskuse byla bedlivě sledována 
v mezinárodním dobovém tisku. Především v me -
zi válečném období převládl ná zor, že entaze
sloupů japonských buddhistických chrámů, jme-
novitě chrámu Hórjúdži, skutečně měla svůj vzor
v klasické architektuře starého Řecka. Stavba nym-
burského krematoria spadá do doby, kdy zmíněná
diskuse byla živá, často se objevovala v meziná-
rodních periodikách a její závěry původ architek-
tury japonských chrámů v klasické architektuře
starého Řecka podporovaly.

Detailem, který dokládá východní inspiraci v pří-
padě nymburského krematoria, je neobvyklý design
první řady očíslovaných náhrobků kolem přístu-
pové cesty. 

Tvarosloví těchto náhrobků připomíná japonské
kamenné lampy, které lemují přístupové chrámové
cesty, a jejichž světlo symbolizuje duše mrtvých
předků. Feuersteinovy náhrobky jsou vlastně schrá-

nami na urny zemřelých, a některé z nich dokonce
zdobí stylizované plameny. Potud domněnka, kte-
rou mimochodem ilustruje i kresba Adolfa Hoffme-
istra z knihy Made in Japan, na které schodiště 
k japonskému chrámu s bránou torii lemují ka-
menné lucerny.44 Je až zarážející, jak jsou si Hoff-
meistrovy a Feuersteinovy stylizace podobné. 

Feuerstein byl v době dokončení stavby nymbur-
ského krematoria v Paříži; když viděl jeho fotogra-
fie, napsal se sobě vlastním kritickým cynismem 
6. listopadu 1925 svému příteli Josefu Havlíčkovi: 

„Dnes došly ty foto krematoře, jsem z toho až
smutný, jak je to blbé a ošklivé.“45

Druhou velkou českou Feuersteinovou realizací
je Vojenský zeměpisný ústav (1921–1925), jehož

44 Hoffmeister 1957.
45 Feuersteinův dopis je uložen ve fondu Bedřicha Feuer-

steina v NTM. (Viz Kolíbal 2000.) Korespondence mezi blíz-
kými přáteli, architekty Feuersteinem a Havlíčkem se vyzna-
čuje uvolněným jazykem. 
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stavbu Vladimír Šlapeta ve svém eseji charakte-
rizuje jako silně modernizující a zjednodušenou
verzi monumentálního klasicismu.46 Ani tato rea-
lizace, kterou Feuerstein vypracoval v projekční
kanceláři Ministerstva národní obrany, se však
nevydařila podle autorových představ. 

V ateliéru Augusta Perreta a Mezinárodní

v˘stava dekorativních umûní / Paříž a Fran-
cie vůbec Feuersteinovi učarovaly a často se tam
vracel, vlastně byl neustále na cestě mezi Prahou
a francouzskou metropolí. Jeho dlouholetý přítel
malíř Josef Šíma se v Paříži usadil a díky svému
talentu zde vytvořil hustou síť důležitých kontaktů
mezi umělci a klienty, které pomohly nejednomu
českému výtvarníkovi. Šíma Feuersteina předsta-
vil architektu Augustu Perretovi (1874–1954),
jehož portrét právě maloval. Perret českého archi-
tekta pozval do svého ateliéru, a ten zde pak bez
nároku na mzdu zhruba dva roky pracoval. Ideály
purismu byly Feuersteinovy blízké, stejně jako
francouzská moderní architektura, v jejímž čele
stál Perret. 

Purismus jako estetický koncept vznikl v reakci
na kubismus, na změť jeho forem a jistou deko-
rativní chaotičnost, a jako komplement k rus-
kému konstruktivismu či holandskému hnutí De
Stijl. Koncept purismu formulovali Charles-
Édou ard Jeanneret (později známý pod jménem
Le Corbusier) a Amédée Ozenfant v útlé knize
Après le cubisme (Po kubismu), která vyšla u pří-
ležitosti stejnojmenné výstavy konané v Paříži
roku 1918.47 Jejich nový názor hlásal jasnost,
geometričnost, logiku v kompozici, ekonomič-
nost a standard. Propagoval jej časopis L’Esprit
Nouveau, který zmíněná dvojice umělců redigo-

vala. Purismus se snažil vizuálními prostředky
navázat na řád a harmonii období před první svě-
tovou válkou, ale v přeneseném slova smyslu i na
klasické období a vkus klasicismu.

46 Návrhy ústavu viz Stavba III, 1924, s. 63 a Stavitel, 1927,
s. 102–103, Šlapeta 1996, s. 44.

47 Laclanche-Bouléová 1987, s. 16–29.

U Perreta Feuerstein působil v letech 1923–1925.
Za práci byl honorován pouze formou nepravidel-
ných odměn a jeho podíl na projektech byl ano-
nymní. Dle Siegfrieda Giediona tkví Perretův
odkaz pro mladší generaci v inovativním a flexi-
bilním použití stavebního plánu, půdorysu, a od
tohoto půdorysu odvozeného prostoru stavby.
Perretova tvorba rovněž inspirovala využitím va-
riability přepažení prostoru, což bylo umožněno
tím, že tíhu stavby neslo jen několik železobeto-
nových pilířů. Stejným způsobem postupoval i Le
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Corbusier, který u Perreta pracoval na počátku
své kariéry.48 Další z Perretových důležitých kon-
ceptů bylo využití protikladů stálosti a dočasnosti,
řádu a chaosu, rámu a výplně, racia a imaginace
apod.49 Tím byl do jisté míry blízký principům Jo-
sipa Plečnika, u kterého Bedřich Feuerstein stu-
doval. Perretova inženýrská bravura a kreativita
jistě rozvinuly Feuersteinovy znalosti, které mu
dovolily realizovat elegantní architektonické
vize. Feuerstein se u Perreta důvěrně seznámil 
s progresivními konstrukčními metodami puris-
tického modernismu, který byl ukotven v železo-
betonové konstrukci. 

Feuersteinovým hlavním projektem u bratří Per-
retů byla stavba divadla pro Mezinárodní vý-
stavu dekorativních umění, která se konala v Pa-
říži roku 1925. Nevšední konstrukce ze dřeva 
a že lezobetonu poskytla Feuersteinovy možnost
zrealizovat progresivní myšlenku trojosého je-
viště, které bylo zalomeno do tří stejně velkých
segmentů.50

O budově divadla píše Karel Teige v časopise
Stavba a upozorňuje na neobvyklou kombinaci
konstrukčních a stavebních matriálů.51 Feuer-
stein se o projektu zmiňuje v dopisech architektu
Havlíčkovi; vyznává se v nich z obdivu k fran-
couzské logice, s níž pomalu postupují v práci.
Z korespondence je zřejmé, že měl Feuerstein
celý projekt na starosti sám. 

Touha po prostém, čistém umění, k němuž se do-
spívá logikou, se však v Praze Feuersteinovi ne-
mohla naplnit. Byl mezi prvními odpůrci ideje
architektury jakožto vědy, nikoli umění. Již v ro -
ce 1925 tuto myšlenku odsoudil, považoval ji za

ideový extremismus. Havlíčkovi 6. listopadu
1925 píše: 

„Naprosto nesouhlasím s tím, když se říká, že ar-
chitektura není umění. Proč by jím byla do roku
1925, a náhle v Praze přestala jím být? Co se 
v Praze udělalo? Vykradl se šikovně (česko-ži-
dovsky) Perret a Jeanneret, a pan prof. Starý si
pak troufal na ně jaksi naplít. Konstruktivismus
– vymyslili ho tam? Co se v Praze udělalo? Zde
byl vybojován. Je-li kdo konstruktivistou, je to
Perret, je konstruktivistou, poněvadž je konstruk-
tivně tvůrčí. Ale jeho věci napáchnou upoceným
konstruktivismem. Není to na nich skoro vidět,
a to je to tajemství skromnosti. Páni ze Stavby
jsou moderní, až se potějí a smrdí to.“52

Mezinárodní výstava dekorativních umění byla
velkolepou událostí roku 1925, které se dostalo ši-
rokého ohlasu v mezinárodním tisku. Feuerstein
byl s touto výstavou spojen nejen jako architekt di-
vadla, ale také jako člen poroty. Rovněž společně

48 Giedion 1967, s. 331.
49 Frampton 1992, s. 108 (viz pozn. 27).
50 Plány divadla včetně Feuersteinových ilustračních scéno-

grafií byly několikrát publikovány, např. v La Théâtre et Co -

mœ dia Illustré, 1. října 1924, č. 37.
51 Karel Teige se o Bedřichu Feuersteinovi několikrát zmi-

ňuje ve svých spisech. Vzpomíná například, jak s Jaromírem
Krejcarem Feuersteina představili v Paříži Le Corbusiérovi a
Amédée Ozenfantovi. V eseji Advent konstruktivismu uvádí
Feuersteinovu spolupráci s Antonínem Raymondem v Tokiu
(Teige 2000, s. 15 a 177).

52 Dopis je uložen ve fondu Bedřicha Feuersteina v NTM
(rovněž viz Kolíbal 2000).

s Tristanem Tzarou, Adolfem Loosem, Walterem
Gropiem a dalšími podepsal protest proti neúčasti
skupiny De Stijl na výstavě.53 Loos byl neustále na
cestách a podle slov současníků se s ním člověk
nejčastěji setkal ve vlaku. Z Honzíkových vzpomí-
nek vyplývá, že se Feuerstein v Paříži setkal se
svým bývalým spolužákem z ČVUT Janem Víš-
kem (1890–1966), který Loose ve francouzské me-

tropoli doprovázel. Honzík se zmiňuje, že Feuer-
stein na Víškovo přání zprostředkoval setkání
Adolfa Loose s Augustem Perretem. Toto setkání
prý vedlo k přátelství obou architektů, a to i přes
počáteční nesoulad v komunikaci (Víšek musel při
rozhovoru tlumočit) a v názorech na architekturu
či výtvarné umění.54 Jan Víšek byl koresponden-
tem časopisu L’Architecture vivante, který redigo-
val Jean Badovici (1893–1956), a působil v Brně,
kde se stal významným představitelem místního
funkcionalistického proudu. 

Poměrně detailní zprávou o výstavě je článek ar-
chitekta Pavla Janáka „Výstava v Paříži, umělec -
ký průmysl a život“.55 Na straně 213 zmiňuje ja-
ponskou reprezentaci:

„Takovým smutným potvrzením bylo Japonsko
a jeho pavilón. Japonsko, od něhož evropský
průmysl umělecký i výtvarné umění tolik, ať
přímo nebo jeho prostřednictvím, se bylo naučilo!
Vzpomeňme jen ovlivnění, jehož se dostalo právě
počátkům dnešního moderního dekorativního
umění uměním Japonska. Toto Ja ponsko nalézeli
jsme na výstavě zaraženo v jeho tvořivosti. Stav -
ba pavilónu sama ukazovala sice ony obdivu-
hodné domácí konstrukce a materiály, ale bylo 
z nich lze vyčísti, že tyto domácí principy tekto-
nické, alespoň na tomto pavilóně, chladnou 
a odu mírají. Koncepce pavilónu zřejmě ukazo-
vala tradici v rozkladu a z uměleckého průmyslu
pavilónu vystaveného vyzíral pokles obsahu.
Kdysi na výstavách pavilóny a práce Orientu uvá-
děly netvořivou Evropu v úžas; nyní vidíme, jak
zotavivší se evropská tvořivost vidí dnešní pavi-
lón Japonska méně poutavým. Tím nemá být sní-
ženo to, co pro Japonsko znamená a může mu

53 Bois 1987, s. 102–130. 
54 Honzík 1963, s. 121–122 (viz pozn. 22). 
55 Janák 1925, s. 207. Karel Herain ve svém článku „Sklo 

a Keramika“, který navazuje na článek Janákův, také zmiňuje
Japonsko spíše v negativním světle (Herain 1925, s. 270).
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dosud dát jeho dovednost a prostředky tradice.
Chci jen říci, že tento menší údiv Evropy je v tom,
že musela se zatím sama naučit pracovat. [...]
Před tímto pavilónem řekl mně jeden z našich so-
chařů mladší generace zcela vážně: ,Ale to přece
se nemělo Japoncům dovolit, aby stavěli ve sta-
rém slohu! Měli svůj pavilón postavit také v mo-
derním slohu‘. Opravdu před tímto pavilónem
bylo dobře zamyslet se nad tím, co bylo heslem
této výstavy. Výstava rozhlašovala, že bude do ní
připuštěno jen moderně vytvořené, a že práce ve
starých slozích budou odmítnuty. Domysleme,
jak toto heslo může být snad užitečné jen tam,
kde ničeho není a kde nové potřeby musejí být
moderně vytvořeny; ale jak je jistě krátkozraké,
mělo-li by se stát ohradou proti stávajícím výtvar-
ným tradicím a schopnostem, pokud tu jsou, po -
kud se upotřebují. Jak je nesmyslno bránit něja-
kému národu, který svým vlastním způsobem si
věci staví, aby stavěl po způsobu, který odpovídá
názoru západní Evropy.“

Janák zde velmi jasně shrnul názor zvláště starší
generace umělců na soudobé Japonsko. Ty tam
byly časy Rogera Frye a jeho vize, že Evropa bez
inspirace bude čerpat z pokladnice Orientu. Ja-
ponsko podle Janáka stagnovalo. Prezentace Ja-
ponců a jejich tradice na výstavě pravděpodobně
pramenila jednak z neporozumění programu vý-
stavy, jak se stalo i jiným zemím, jednak byla
pod vlivem národní propagandy, která chtěla
představit světu tradici a její starobylost, nikoliv
dynamickou modernitu, jíž jako by nás chtělo Ja-
ponsko v budoucnu překvapit. Revival tradiční
japonské architektury byl posílen nacionalistic-
kými tendencemi dvacátých a třicátých let.56

V roce 1925 bylo čerpání inspirace z tradičního
Japonska u konce a jak Janák předpokládá, po-
zornost se v budoucnu obrátí k „obdivuhodným
domácím konstrukcím“. Tyto tradiční japonské
konstrukce se později staly jedním ze základních
kamenů moderní architektury.

Ve Stavbě z roku 1925 pařížský dopisovatel ča-
sopisu, malíř Josef Šíma podává zprávu z Mezi-
národní výstavy dekorativních umění 1925 o tom,
že i pařížský večerník Paris soir uvádí:

„V pavilónech francouzských kolonií jest zřejmá
chyba celé výstavy. [...] Víme, že umění v Japon-
sku nebo Africe se nezmění za den, nejsme však
zvědavi, co bylo vykonáno před 10 nebo 200 lety.
Totéž platí o cizích pavilónech. [...] Spojené státy
nevystavují. V odpovědi na pozvání udávají, že

,Amerika nemá dekorativní umění‘! V této větě
jest obsažena úplná kritika výstavy.“57

Feuerstein shodně píše příteli, architektovi Ha-
vlíčkovi:

„Architektura pavilonu je velmi dobrá a jen Go-
čárovi je co děkovat, že se na zdejší výstavě tak
držíme. Janákův interiér v prvním patře pavilonu
je věc hrůzná, na stropě je namalovaný celý her-
bář [...] jakási ,bier halle‘ nikomu se nelíbící – je
to středověk. Z cizích pavilonů je nejlepší rusko-
bolševický pěkně bláznivý (arch. Melnikoff), pak
hned by přišel český, pak dánský a rakouský.
Pěkný je japonský, ale je to folklor. Hrozný je
polský, belgický a italský.“58

V dopise Havlíčkovi Feuerstein zmiňuje několik
nerealizovaných projektů, které připravil u Per-
reta:

„Dělal jsem například moderní kostel pro Tana-
narive [na Madagaskaru], ale když se starej pán
vrátil z Grenoblu, prohlásil, že ho to nebaví, 

a dal mi dělat mrakodrap, samozřejmě ideální.
Tak jsem to namaloval, pokryl reklemama, anté-
nama, před to lodě, že by se devětsiláci červe-
nali. Starej pán je kupodivu spokojen.“59

Podílel se rovněž na projektech menších vil,
především na plánech později realizované vily
paní Aghion v egyptské Alexandrii.60

V roce 1925 byla Bedřichu Feuersteinovi nabíd-
nuta asistentura v ateliéru Josefa Gočára na Aka-
demii výtvarných umění v Praze. Tato nabídka,
kterou by Feuerstein zajisté bez váhání přijal,
však přišla ve chvíli, kdy mu architekt Antonín
Raymond nabízel spolupráci v Japonsku. Láka-
vým dálavám, a především vidině profesního
růstu, v tomto případě možnosti stavět pod vla-
stním jménem, bylo těžké odolat.61

56 Isozaki 2006.

57 Šíma 1925–1926, s. 46–47.
58 Dopisy jsou uloženy ve fondu Bedřicha Feuersteina 

v AA NTM (rovněž viz Kolíbal 2000).
59 Dopis Josefu Havlíčkovi z 3. září 1925 (AA NTM).
60 Vlastni životopis, který B. F. v roce 1933 připravil pro

konkurs na místo profesora brněnské techniky (AA NTM). O
vile Aghion viz Culot – Peycere – Ragot 2000, s. 159.

61 Antonín Raymond (1888–1976), vl. jm. Antonín Rei-
mann; jméno Raymond přijal po emigraci do Spojených států
amerických.
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62 Dopisy manželce Noémi Parnessin Raymondové (1889–
–1980) ze 14., 19. a 25. září 1925 (UPENN Archives). Bedřich
Feuerstein náležel do okruhu známých Otto Gutfreunda, v roce
1923 společně vytvořili např. návrh do soutěže na Památník od-
boje v Praze.

Antonín Raymond přijel do Prahy v roce 1925 po
dlouhém pobytu v zahraničí. Při návštěvě jednal 
o postu honorárního konzula Československa v Ja-
ponsku a o možnosti stavět novou budovu Česko-
slovenského velvyslanectví, propagoval vlastní
tvorbu. Soudobá česká architektura mu konveno-
vala. Kromě rodinných a pracovních povinností
docházel do ateliéru sochaře Otto Gutfreunda,
který pracoval na Raymondově bustě.62

Raymond měl v Japonsku vlastní architektonický
ateliér a v době pražského pobytu hledal nástupce
po svém bývalém firemním partnerovi Alecu 
R. Sykesovi. Raymondův bratr Viktor doporučil
Bedřicha Feuersteina. 

o d j e z d  d o  j a p o n s k a
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Z korespondence vyplývá, že se věrný Feuerstei-
nův přítel architekt Josef Havlíček s Raymondem
v Praze setkal a že se snažil o Antonínu Raymon-
dovi získat co nejvíce informací od malíře Voj-
těcha Chytila a architekta Jana Letzela, kteří
Raymonda znali z Japonska, aby mohl Feuerstei-
novi do Paříže poslat zprávu. Své první dojmy
Havlíček vyjádřil takto:

„Za prvé je nového to, že je tady p. Reymann
,Raymond‘ z Tokyo, se kterým budeš mít asi pří-
ležitost mluvit asi za 14 dní, protože říkal, že po-
jede přes Paříž. 

Právě jdu od Gutfreunda, kde jsem se s ním
seznámil, a musím říct, že mi ten hoch imponuje,
to Ti je znamenitý, co on nastavěl všechno. Jsou
mezi tou spoustou věci velmi krásný, a každo-
pádně i to, co on říká, že musel dělat na kšeft, je
daleko modernější, než je třeba zvyk v Praze. Při-
rozeně, že hodně těch věcí má v sobě hodně
wrightovského, ale myslím, že to není nic tak
hrozného, jako tady bylo dlouho mínění, že nez-
bytně musí každý vynajít střelný prach, aby mohl
dělat dobrou architekturu. [...] Má prý přání, abys
s ním jel do Japonska, nevím, jestli Ti o tom psal.
To by však bylo dost na kvalt, když on za 14 dní
pojede. Šel bys? Mám poprvně příležitost něčeho
litovat, kdybych uměl anglicky, aspoň trochu.“63

V dalších dopisech se Havlíčkovy dojmy mění 
a již nejsou tak pozitivní. Reakce na Raymonda 
a jeho tvorbu byly samozřejmě různé. Starší ge-
nerace, která měla v živé paměti tak zvanou Rei-
mannovu defraudaci, Raymonda v oblibě neměla.
Mladší generace byla shovívavější. V květnovém
čísle Pestrého týdne z roku 1927 architekt Jaromír
Krejcar o Antonínu Raymondovi napsal:

„Architekt Raymond je z těch několika, kteří
mají odvahu k úspěchu. Není to jednoduché.
Před 15 lety odjížděl do Ameriky, aniž měl tušení,
co bude dál. Kvalifikace? Jeden rok techniky [...]
Je tomu asi rok, co přišel do Prahy, aby nám při-
vezl ukázati celá alba fotografií svých prací […]
vykládal postup, jakým pracoval. Poslední z jeho
prací stávají se čistotou architektonické formy
díly, která se řadí mezi nejlepší soudobou archi-
tektonickou produkci světovou. Do konalost ar-
chitektonické formy, spjata s absolutní dokona-
lostí amerického průmyslu, propůjčuje jeho dílu
kouzlo jemnosti praktického vkusu a vnitřní ře-
meslné kvality, kouzlo, jakým se může honosit
jen práce do posledních finess promyšlená a pro-
pracovaná. Kouzlo jednoduchosti. Není to jedno-
duché.“64

Raymond se o přijetí Feuersteina do svého ate-
liéru dlouho rozhodoval a o své váhavosti psal
manželce Noémi do Tokia. Definitivně se roz-
hodl až 29. září, kdy Feuersteinovi převedl slí-
benou finanční částku a napsal Noémi, že se roz-
hodl Feuersteina přijmout, protože sám již práci
nezvládá a přál by si pracovat v příjemné společ-
nosti, která má porozumění.65 Feuerstein nabídku
přijal a Havlíčkovi odpověděl: 

„Být u Perreta desinatérem – ça-va, ale mám toho
už dost za 18 měsíců. Být u Raymonda třeba nad-
desinatérem... c’est pas la même chose. [...] Všiml

jsi si, jak půdorysy Raymondovy jsou nevyvážené
a zbytečně komplikované? Bylo mu jistě nemožno
si s tím hrát, on vždy spěchal. – Ale my zde teď
jdeme pomalu a hledáme perfection.“66

Až v budoucnu se ukázalo, že Feuersteinův po-
střeh o Raymondově roztříštěném stylu a o způ-
sobu práce, který se plně podřizuje klientovi 
a rychlému tempu obchodu, budou klíčem k ne-

shodám a povedou k jejich trpkému rozchodu. 
V době odjezdu do Japonska byl však Feuerstein
nabídkou nadšen a přesvědčen o správnosti své -
ho rozhodnutí. Ihned po příjezdu do Jokohamy
Havlíčkovi napsal:

„Právě jsem dojel konečně do toho Japonska. [...]
První dojmy jsou báječné, půjde-li to tak dál,
budu zde spokojen. [...] Staré věci jsou též bá-
ječné, ono je to nějak nefotografovatelné. Zde to
nevypadá kýčařsky. Vůbec je Japonsko překva-
pení. Je to země, kde je velmi málo du mauvais
goût. Mauvais goût se nalezne v krámech s věcmi
pro Amerikány. Ti pak kupují falšované starožit-
nosti za těžké jeny, když vedle na trhu se dají
koupit za pár senů nádherné koflíčky a čajníčky
velmi jednoduché, pestré si 1000x lepší než ne-
božtík pan Artěl dělal. [...] Vůbec, je to snad víc
výtvarná země než Francie, rozumíš snad, co tím
myslím. Ve Francii člověka stále všecko nějak
baví: baráky, stromy, obleky holek atd. atd. Zde
ještě víc. Jaký smutek, monotónnost a nuda proti
tomu ve střední Evropě! U nás je vše jaksi falešně
monumentální, y compér pan vrchní šéf Gočár. 
K čemu to? [...] Nebo bar, kde sedím. Úplně pu-
risticky zařízen. Jen jónské sloupy nesou strop.
Pak je zde kulaté zrcadlo a překrásná azalka. A je
to japonerie comme il faut.“ 67

Raymond uvítal Feuersteina v jokohamském pří -
stavu, kam připlul starou francouzskou lodí Ama-
zone 10. května 1926. V Jokohamě se oba architekti
zdrželi, aby posoudili stav několika Ray mondových
projektů. Pak odjeli do Hajamy, kde měl Raymond
dům, jehož zahrada se Feuersteinovi údajně velmi
líbila. Již v prvních dopisech, které Raymond po-
sílal Noémi, se objevily pochybnosti o spolupráci

63 Dopis z 16. září 1925 (AA NTM).
64 Pestrý týden, 4. května 1927. 
65 Dopisy jsou uloženy v UPENN Archives (některé z nich

viz Lukeš 1987, s. 104–128).
66 Korespondence Feuerstein, 2. listopadu 1925 (AA NTM). 
67 Korespondence Feuerstein, 6. května 1926 (AA NTM). 
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s Feuersteinem. Bude natolik velkorysý, aby s Ray-
mondem spolupracoval nezištně a – jak píše – ne-
sobecky, anebo se bude chovat arogantně? 68 (Aro-
gantně se mimochodem choval Raymond, když
pracoval pro Wrighta. I když byl Raymond Wrigh-
tův hrdý žák a vždy se k jeho dílu hlásil, cítil, že se
od mistra musel odtrhnout, opustit jeho „nekoneč-
nou manýristickou repetici“, kterou Wright nazýval
gramatikou, aby mohl sám svobodně tvořit.) 69 Roz-
kol s Feuersteinem nesl Raymond stejně trpce jako
Wright rozchod s Raymondem, který ho, podobně
jako později Raymond Feuersteina, nařkl ze zra -
dy.70 Je až s podivem, jak často se historie opakuje,
setkají-li se dvě silné osobnosti architektů ve
vztahu učitel a žák – Wright se totiž považoval za
žáka a ctitele Louise Sullivana, s nímž se také 
v mládí rozešel ve zlém. 

Na začátku svého pobytu byl Feuerstein Raymon-
dovi nenahraditelným kritikem jeho práce, což si
Raymond velmi pochvaloval. Rozpoznal v něm
otisk Perretův a jeho logiky, pouze jeho pečlivá
a pomalá práce a pověstný perfekcionismus mu
byly na obtíž. Odpovědnost majitele firmy ho
totiž hnala vpřed. 

Antonín Raymond / Již za studií na pražské tech-
nice si Antonín Raymond poznamenal do deníku: 

„Wright nově definoval principy konstrukce; do-
konale pochopil prostor, osvobodil ho a nechal ho
plynout. Dále dal budovám lidskou dimenzi a od-
stranil hranice mezi budovou a přírodou. K na-
šemu úžasu zvládl toto vše originálním, romantic-
kým a smyslovým způsobem. Reprezentoval pro
nás něco popravdě revolučního, na co jsme dlouho
čekali.“71

Raymond ve své rané tvorbě hojně využíval
Wrightovy progresivní myšlenky, které pouze
rozvíjel.72 Zvláště v meziválečném období byla
Raymondova tvorba stylově neurčitá a následo-
vala hned několik tendencí v soudobé architek-
tuře. David Stewart Raymonda ve své knize do-
konce nazývá „všeumělcem“, který vytvořil
jakýkoli design, jen aby uspokojil potřeby kli-
enta.73 Dívčí škola Seišin Džoši Gakuin (1921–
–1938) byla Raymondovým prvním velkým sa-
mostatným projektem. Inspirace Wrightem je 
v tomto projektu zřejmá, ostatně Raymond ji při-
znává.74 Ken Ošima napsal, že Raymondova
„americká architektura“ nebyla výrazem jednoho
proudu, nýbrž fúzí česko-americké mezinárodní
architektury v japonském prostředí. Raymond
nacházel inspiraci v tvorbě architektů, kterou
znal z dobových odborných časopisů.75

Pravděpodobně mu až transnacionální zkušenost
pomohla k tomu, aby japonské prostředí a životní
styl vstřebal originálním způsobem. Jeho pro-
jekty byly populární, protože dovedl vytvořit
kompromis, který vyhovoval hybridnímu pro-
středí japonského moderního života. Ať už byl
klient vysoce postavený cizinec obdivující ja-
ponský styl, či na Evropu orientovaný Japonec,
Raymond přišel s elegantním řešením, které vy-
hovovalo jejich životním stylům a potřebám.

Raymondovy stavby obytných domů často sdru-
žovaly dva prvky: otevíraly se, poskytovaly vý-
hled ven (japonská tradice) a současně byly kom-
ponovány okolo centrálního krbu (Wright).76

Odklon od Wrighta představuje návrh kaple dívčí
školy Seišin Džoši Gakuin, který je jasně inspi-
rován Perretovou sakrální architekturou. Zavě-

68 A. R. Noémi, 10. května 1926 (UPENN Archives).
69 Raymond 1973, s. 76.
70 Smith 1985, s. 306.
71 Raymond 1973, s. 24.

72 Ching-Yu Chang 1984, s. 91–98.
73 Stewart 1988, s. 106. 
74 Raymond, 1973, s. 84.
75 Óšima, 2003, 321.
76 Vendredi-Auzanneau 2005, s. 156 – 164, 156.
77 Sugijama 1938, s. 6.

Po útěku z vlasti se Antonín Reimann, vlastně už
Raymond, usadil v Americe, kde působil v newy-
orkském ateliéru Casse Gilberta. Přátelé Noémi
jejího manžela seznámili s Frankem Lloydem
Wrightem, u kterého pak Raymond studoval 
a který Raymonda přizval ke spolupráci na pro-
jektu tokijského Hotelu Imperial (1919–1921),
jehož úspěšná realizace Raymondovi otevřela
dveře na japonskou architektonickou scénu. Po
rozchodu s Wrightem v roce 1921 si Raymond 
v Japonsku založil vlastní firmu, která se soustře-
dila na stavbu budov pro americké misie, kostely
a rezidence cizinců žijících v Japonsku. 

šená stěna je složena z prefabrikovaných dílů se
skleněnými tabulkami, tzv. klaustrami. Podle vý-
povědi architekta projektu Masanoriho Sugijamy
byl Perretův přístup ke konstrukci velmi podob -
ný japonskému přístupu. Raymond to sám po-
tvrzuje v dopise pro The Architecture Review.77

Po mnoha letech v Japonsku, které mimo jiné vě-
noval studiu japonské architektury, si Raymond
čím dál více uvědomoval, že Perretův architek-
tonický jazyk a tradiční pojetí japonské architek-
tury byly prakticky identické. Příznačná pro ja-
ponské umění i architekturu byla schopnost
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postihnout podstatu věci, čehož umělci dosaho-
vali zjednodušováním, eliminací nadbytečného.
Hlavním cílem architektury bylo vytvořit jednotu,
jež má spirituální účinek, a to pomocí dokonalých
materiálů, jednoduše, přirozeně a přímo. V japon-
ské tradici se umělec snažil o odtržení sama sebe
od uměleckého díla v zájmu objektivní pravdi-
vosti. V tom Raymond spatřoval zásadní odliš-
nost od euroamerického vyjádření umělecké sub-
jektivity. Podle Raymondova názoru Perret
bo joval právě proti té tendenci v moderní archi-
tektuře, která za účelem manifestace architektovy
osobnosti či osobitosti neváhala obětovat objek-
tivní principy architektury. Raymond si vysoko
cenil Perretova díla, které v jeho očích mělo trva-
lou hodnotu a oplývalo „krásou ruin“.

Raymond ve své práci plně využíval tradičních
elementů japonské architektury, jako jsou po-
suvné papírové dveře šódži či zástěny bjóbu,
avšak v nové interpretaci a především z nových
materiálů. Například posuvnou stěnu fusuma
umístil do pokoje v evropském stylu, a to neče-
kaně nad pohovku nebo bar. Jeho svobodná, ale
vždy vkusná hra s materiálem je příznačná pro
jeho tvorbu. Tradiční materiály – papír a dřevo –
nahrazoval látkou, plastem nebo kovem. Ray-
mond poznamenal:

„Japonský dům symbolizuje evoluci přirozených
forem. V každém ohledu to je proměna vnitřní
potřeby v přesné a přesně padnoucí řešení, které
je nejen praktické, ale také vyjadřuje hluboké po-
chopení skutečných životních hodnot.“78

Antonín Raymond v revui Volné směry v roce
1935 publikoval článek „O architektuře japon-

koslovenské zde pořádaly bankety. V tomto pro-
jektu Wright dokázal, jak dobře byl obeznámen
s koncepcí japonského prostoru v architektuře.
Ve své přednášce „In the Cause of Architecture“
v roce 1925 řekl:

„Tato konstrukce [Imperial Hotel] není japon-
skou budovou, ani americkou budovou v Tokiu.
Je to volná interpretace orientálního ducha...“

Wright nepochyboval o tom, že se mu podařilo po-
odhalit podstatu japonské estetiky, kterou toužil
uplatnit v této velké a důležité stavbě.82 Otevřený
půdorys, který umožňuje vnitřnímu prostoru bu-
dovy volně plynout, byl podle Siegfrieda Giediona

jednou z Wrightových největších přínosů architek-
tuře.83 Pro Wrightovu architekturu je rovněž cha-
rakteristická hloubka prostoru, která vede do tem-
ných zákoutí. Čím hlouběji do budovy pronikáme,
tím hlubší nás obklopuje temnota. Giedion si po-
všimnul, že Wrightovy stavby z chicagského ob-
dobí byly často kritizovány pro svoji temnotu, která
prý podle Wrighta měla uspokojit instinktivní po-
třebu člověka být v bezpečí, skrýt se.84 Tato potřeba
temnoty v obytném prostoru rezonuje s tradičním
japonským životní stylem a architekturou, o čemž
Wright věděl a plně toho využil právě v architek-
tuře Hotelu Imperial. Konstrukce stavby odráží ve
volné variaci schéma tradičních japonských měš-
ťanských a šlechtických domů. Připomíná jedno-
patrový dřevěný řadový dům hiraja, který je prota-
žen do hloubky pozemku a jeho tmavých zákoutí.85

Na osu dlouhého domu navázala konstrukce připo-
mínající elegantní styl domů sukija, jež se skrze ve-
randu otevřela do vnitřní zahrady. Je to schéma,
které se objevuje v monumentální kompozici mo-
derní pastorální idyly, která je zasazena do rušné
změti malých domů a křivolakých ulic meziváleč-
ného Tokia. 

Zajímavý a dosud nepublikovaný postřeh o archi-
tektuře Hotelu Imperial napsal jeden z architektů,
kteří spolupracovali s Antonínem Raymondem na
projektu Nemocnice sv. Lukáše, Conrad W. An ner,
architekt Rockefellerovy nadace a expert na ne-
mocniční architekturu. Anner komentoval dispo-
zici hotelu, který je umístěn v husté zástavbě
centra Tokia, uprostřed „kokonu“ visutých silnic.
Ocenil teplou barevnost obkladu a měděných de-
tailů, líbil se mu ornament v exteriéru i v inte-
riéru, ale nelíbily se mu plastiky rostlin, které
podle jeho názoru neměly valnou uměleckou, ar-

ského domu“, kde tvrdil, že v moderní světové
architektuře jsou ukryty zásady japonské archi-
tektury, které se ještě nemohly plně projevit, pro-
tože narazily na dobové předsudky.79 V článku
také poeticky charakterizoval vztah mezi zahra-
dou a domem:

„…zahrada prostupuje do domu a dům zalézá do
zahrady jako had do trávy.“80

Hotel Imperial / Na podzim roku 1926 Bedřich
Feuerstein napsal z Japonska svému příteli Ha-
vlíčkovi o Wrightově Hotelu Imperial, na jehož
stavbě se podílel nejen Raymond, ale i Feuerstei-
novi přátelé a Wrightovi žáci Kameki a Nobuko
Cučiurovi. 

„C’est genial, mais s’est idiot – jak by řekl Le
Cor busier. Je to takový americký nad Kotěra, nad
umprumák […] artist každým coulem. Pan šéf
[Raymond] má od Wrighta jen to estétství, o kte -
ré často vedeme spory. Já se držím zuby nehty
Francouzů a jejich logiky (jako jediných logicky
myslících lidí). Ale bývám přistižen panem šé -
fem při nelogičnosti.“ 81

Hotel Imperial byl jedním z center tokijského
společenského života. Feuerstein a mnoho dal-
ších cizinců žijících v japonské metropoli se 
v tom to hotelu scházeli a ambasády včetně čes-

78 Thiel 1957, s. 273. 
79 Raymond 1935, s. 168–174.
80 Raymond 1935, s. 170.
81 Korespondence Feuerstein, 6. května 1926 (AA NTM).

Halászová 1982, s. 4 (rovněž viz Kolíbal 2000).

82 Wright 1987. 
83 Giedion 1967, s. 405.
84 Idem 1967, s. 417.
85 Ibidem.
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chitektonickou či sochařskou hodnotu. Impono-
val mu komplikovaný organismus pokojů a oká-
zalost hlavní síně, ale zároveň tvrdil, že takové
plýtvání prostorem a materiálem by v Americe
nebylo možné. Zajímavé je, že hotel byl někte-
rými kritiky označován za konstrukčně nestabilní
a nebezpečný, s čímž Anner nesouhlasil. Argu-
mentoval tím, že věří Wrightově úsudku a schop-
nostem. Pochybnost o stabilitě hotelu je s odstu-
pem času překvapivá a paradoxní, protože právě
Hotel Imperial bez vážného poškození přečkal
Velké zemětřesení v oblasti Kantó v roce 1923.
Nejen Wright, ale především Raymond na tomto
technologickém úspěchu v Japonsku založili svou
úspěšnou kariéru.86 

Reinanzaka / Výjimečným počinem mezi Ray-
mondovými ranými projekty byl jeho vlastní
dům, kterému se přezdívalo Reinanzaka.87 Dům
byl originální v mnoha ohledech. Betonové zdi
byly neomítnuté a upravené tak, že připomínaly
tradiční dřevěnou konstrukci. Tato úprava fasády
byla velmi inspirující zvláště pro japonskou ar-
chitektonickou tvorbu po druhé světové válce.
Rovněž v interiéru Raymond uplatnil několik no-
vinek, například nábytek z ohýbaných ocelových
trubek, které se objeví i v dekoraci vlastního
domu v podobě zábradlí a pergol. 

Je to betonová kompozice inspirovaná designem
skupiny De Stijl a van Doesburgovým konceptem
orthogonálního stylu či Mondrianovým neoplas-
ticismem, který je patrný především v amorfní,
nepravidelné, asymetrické formě Raymondova de-
signu. Rodinný přítel Raymondových a editor ar-
chitektonického časopisu L’Architecture vivante
Jean Badovici dům propagoval na stránkách svého

časopisu. Raymond se tímto projektem hluboce
zapsal do dějin japonské architektury.88

polštářů, které jsou k sobě sešity tak, že připo-
mínají harmoniku. 

Raymondovi se líbila skladnost tohoto kusu ná-
bytku, který bylo možno snadno složit a uložit do
skříně; ale mohl sloužit i k odpočinku jako mat-
race.90 Spolupráci obou architektů však brzy zne-
příjemňovaly časté hádky, které zpočátku vnímali
jako součást produktivního tvůrčího procesu. 

Made in Japan je kniha Feuersteinova přítele,
všestranného umělce, cestovatele a diplomata
Adolfa Hoffmeistera z roku 1958, ve které popi-
suje Japonsko, jež navštívil jako delegát sjezdu
PEN klubu. Na stránkách své knihy věnuje po-
zornost dialogu mezi „Východem“ a „Západem“,
jehož politický vývoj byl prý rychlý, narozdíl od
vývoje kulturního.91 V Japonsku se Hoffmeister
setkal s Raymondem, v oddíle, kde píše o tomto
setkání, parafrázuje Raymondovy myšlenky o ja-
ponské architektuře. Zmiňuje i Bedřicha Feuer-
steina:

„Po první válce architektura otevřela zdi. [...] De
Stijl, Bauhaus a puristi oholili vnější stěny a hle-
dali čistotu tvarů v chudobě tvarů. Chudoba cti
netratí. Byla to čest, být lysým tvarem. V té době

jsem chodil do 35, rue de Sèvres k Le Corbusie-
rovi, který duch této doby nazýval l’Esprit Nou-
veau a vydával časopis téhož jména. [...] Tehdy
u Le Corbusiera pracoval architekt Bedřich Feuer -
stein.92 Le Corbusier si ho ohromně pochvaloval.
Jeho a ještě jednoho Japonce. Ten Japonec mu
nedal spát. Věděl jakoby všecko předem. Byl to,

86 Nedatovaný strojopis Anner s největší pravděpodobností
napsal při své cestě do Japonska na konci roku 1922. Originál
je uložen v archivu Rockefellerovy nadace.

87 Frampton 1992, s. 149.
88 Fudžimori, 1993.
89 Helfrich 1997, s. 152.

90 Viz korespondence Antonína Raymonda s Noémi Ray-
mondovou; dopisy z 12. a 15. května 1926 (UPENN Archives). 

91 Hoffmeister 1958, s. 186–198.
92 Bedřich Feuerstein pro Le Corbusiera nepracoval, tuto

spolupráci ve svých textech neuvádí, není zaznamenána ani v
písemných pramenech fondu Feuerstein v AA NTM. Pro Le
Corbusierův ateliér pracovali jiní čeští architekti, např. Karel
Stráník a František Sammer. 

Již před příjezdem do Japonska se Bedřich
Feuerstein podílel na designu nábytku či inte-
riéru a jeho styl okamžitě ovlivnil Raymonda.89

Feuersteinova kritika a podněty se týkaly i ná-
bytku, svítidel a designu Raymondova domu. An-
tonína Raymonda obzvláště zaujal design multi-
funkční sedačky, jejíž náčrtek se objevil i v do pise
Noémi. Sedačka je vlastně soustavou několika

mimochodem řečeno, dnes slavný moderní archi-
tekt Džunzó Sakakura, který na Pařížské výstavě
1937 projektoval vtipný a prostý japonský vý-
stavní pavilón. [...] Je to Hotel Imperial, kde
jsem byl v Tokiu ubytován. Hotel má neurčitě az-
técký přízvuk (zlé huby tvrdí, že byl nejprve na-
vržen pro Mexiko) a vyznamenává se nesmírnou
složitostí prostorů [...] Zdi vně i uvnitř jsou z ne-
omítnutých malých bílých pálených cihel, spoje-
ných na prst širokými spárami, které jsou vesměs
vyzlaceny. [...] Architekt Frank Lloyd Wright
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svěřil stavbu tohoto hotelu mladému nadanému
a velice průbojnému architektu Antonínu Raymon-
dovi, který si přizval ke spolupráci ještě mladšího
nadaného architekta Bedřicha Feuersteina.93 Čech
Antonín Raymond byl rodem z Ren čova u Kladna.
Roku 1910 se vystěhoval do Ameriky a stal se
americkým občanem. Bedřich Feuerstein byl
křehký, jemný a citlivý člověk. Byl již z nové ge-
nerace. Tragicky zemřel skokem do Vltavy z li-
beňského mostu [sic]. 

Roku 1923 byl hotel slavnostně otevřen. Té -
hož dne večer otřáslo japonskými ostrovy straš-
livé zemětřesení. [...] Půl Tókja leželo v tros-
kách. Jen Hotel Imperial vydržel, všechny okolní
budovy spadly. Tato důmyslná, protizemětřasová
architektura zajistila nejen F. L. Wrightovi, ale 
i jménu českých architektů slávu i nové zakázky
v Japonsku. 

Je tomu už moc dávno, snad před válkou, co
jsem neviděl Antonína Raymonda. Ale svět je
malý a náhody si libují zahrávat si s lidmi. Vyjeli
jsme si jednou v Japonsku, roku 1957, s archi-
tektem Torao Saitó do Hakone. Seděli jsme na
hotelovém trávníku u jezera [...] Jen jsme usedli
a objednali pečenou jezerní rybu, vešla do jí-
delny jakási mladá společnost, velký, nápadně
rovně se držící statný muž a dvě dámy, a usedli
ke stolu vedle nás. 

Už jste uhádli, že to byl architekt Antonín Ray-
mond. Sebejistý, světaznalý sedmdesátník se svou
francouzskou manželkou. [...] Ptal se na jména,
která jsou jmény mých přátel, mé generace. 

Karel Teige, Josef Havlíček, Karel Honzík,
Ja ro mír Krejcar, Bohuslav Fuchs, Evžen Linhart,
Jaroslav Fragner atd. [...] V Tókju má japonský
dům, který si navrhl. Jednoduchý a moderní.
Dřevěný dům. Veškeren japonský důmysl, ame-

rická praktičnost a český umělecký cit se tu spo-
jily. [...] Nevěří a nechápe, že architektura může
být pokládána za živnost, nebo řemeslo, nebo
úřad. Architekturu nelze dělat za mzdu. Archi-
tektura je umění velice duchovní podstaty, – ,ne-
stará se přece jen o to, aby na člověka nepršelo 
a mohl se zahřát a vyspat v suchu, architektura
formuje jeho duševní život, jeho cit, jeho vkus,
jeho povahu, jeho smysl pro krásu, pro pravdu,
pro odpovědnost‘ – tak nějak to říkal. [...] On
sám – a to je jeho americká skromnost – se počítá
za jediného světového českého architekta. [...] 

Dříve se zdálo, že evroamerická architektura
chodí do Japonska jen na táčky. Z táček byly ná-
mluvy a z námluv – no prostě – dnes sloh japon-
ské architektury se stal vedoucím rysem ame-
rické vilové stavby. [...] 

V dialogu vkusu vedou Japonci za Východ
nejméně 3:1.“94

Hoffmeisterův text je sice nepřesný, ale předsta-
vuje ojedinělé dobové svědectví o Japonsku a Ray -
mondově osobnosti i tvorbě. 

Feuersteinova klíčová role vedoucího architekta
v Raymondově firmě je bohužel v literatuře často
opomíjena. Zběžně se o něm zmiňuje katalog díla
Raymondových Crafting a Modern World: Archi-
tecture and Design of Antonín and Noémi Ray-
mond (Vytváření moderního světa: dílo Antonína
a Noémi Raymondových), který přináší průkop-
nické vědecké studie o této manželské dvojici
umělců. Přes nepochybný přínos tohoto díla, je 

i v něm Feuersteinova úloha v Raymondově stu-
diu marginalizována a zkomolena. Autoři uvádějí,
že díky Feuersteinovi některé projekty mají per-
retovský ráz a že se pod Feuersteinovým vlivem
Raymondův design zjednodušuje.95 V japonsky
psané vědecké literatuře se o Feuersteinovi obje-
vil pouze jediný článek v časopise SD až v roce
1988. Jeho autorka Jukino Sató se věnuje mo-
derní architektuře raného období Šówa (1920–
–1945) a Feuersteina představuje jako umělce 
a významnou osobnost české architektury a avant-
gardy, ale nepředkládá žádnou analýzu Feuerstei-
nova stylu či jeho tvorby v Japonsku.96

93 Bedřich Feuerstein přijel do Japonska až po dokončení
stavby Hotelu Imperial.

94 Hoffmeister 1957, 185–198.

95 Vendredi-Auzanneau 2006, s. 31–44. V textu je citována
část dopisu Bedřicha Feuersteina příte li Josefu Havlíčkovi, která
má dokumentovat první Feuersteinovy dojmy z Raymondova
díla a jeho mínění o Raymondově práci v Tokiu: „Je to jako
Wright, ale povrchnější [...] s formálním ovlivněním Le Corbu-
siera [sic], také je zde vidět několik odkazů na Prahu z roku 1908
a trochu špatného amerického vkusu [...] Raymondovy plány jsou
nevyvážené a příliš komplikované [...] Mám dojem, že zde pra-
cujeme pomalu a hledáme [nedosažnou] dokonalost.“ Citace do-
pisu, který Feuerstein odeslal z Paříže, nikoli z Tokia, zásadním
způsobem mate čtenáře, jelikož závěr citovaného textu se už ne-
vztahuje k Raymondovi, ale k Perretovi.

96 Sató 1988, s. 44–45. 

46 47

33



Bedfiich Feuerstein v Tokiu / Bedřich Feuer-
stein se brzy zapojil do tokijského společenského
života, a to nejprve v kruzích kolem zdejší Čes-
koslovenské ambasády. Raymond působil ve
funkci honorárního konzula Československa v le-
tech 1926–1937, a tak jeho vztahy s ambasádou
byly velmi úzké. Ve funkci byl podle záznamů mi-
nisterstva zahraničních věcí ponechán tak dlouho
také z toho důvodu, že u sebe zaměstnával kra-
jany. Jeho hvězdné diplomatické a profesionální
kariéře však předcházely velmi neblahé události. 

Pfiípad Raymond / Od Raymondova odchodu
z Čech po něm bylo vyhlášeno policejní pátrání.
Ironickou souhrou náhod byl objeven v Japonsku
velvyslancem Karlem Perglerem. Detailně tento
případ popisuje architekt Hary (Jindřich) Fialka
v dopise Prokopu Tomanovi, v němž reaguje na
článek, který vyšel v Lidové demokracii 22. lis-
topadu 1973, o „internacionálně židovském archi-
tektovi A . Reimannovi-Raymondovi“, jak svého
kolegu dehonestuje Fialka. Zkrácený text mnoho-
stránkového dopisu zní takto:

„Antonín Raymond byl jako posluchač techniky
v roce 1910 také pokladníkem Spolku poslu-
chačů architektury (SPA). Tehdy tajně defraudo-
val celé jmění spolku a vypočítavě utekl za hra-
nice. Jmění činilo, včetně tržby s plesu, přes
5000 rakouských korun. SPA byl tak zničen,
musel prodat odbornou knihovnu a nemohl pod-
porovat nemajetné členy. Raymond odjel ne do
USA, ale do nějaké středoamerické republiky,
která neměla s Rakouskem smlouvy, takže ne-
mohl být stíhán, leč na něj byl vydán meziná-
rodní zatykač. V roce 1912 poslal Raymond spol -
ku dopis s Uruguaye, že se mu daří dobře a že

O židovském původu Bedřicha Feuersteina se
často spekuluje, nikdy nebyl potvrzen. Feuerstein
se o svém náboženském přesvědčení v dostupných
pramenech nevyjadřuje. Ve fondu Národního tech-
nického muzea se nachází jeho rodný list, který
dokládá římsko-katolické vyznání. Karel Honzík
se v knize Ze života avantgardy zmiňuje, že se ve
přátelských kavárenských kruzích tradovala ro-
mantická domněnka, že rod Feuersteinů pochází
z rakouského Voralbergu, kde se nachází hora
téhož jména.99 Lidé s tímto příjmením ve Voral-
bergu skutečně žili, ale byli to jak židé (např. v obci
v Hohenems), tak luteráni. Bedřich Feuerstein se
o původ své rodiny zajímal, z dochovaných po-
známek vyplývá, že pátral po šlechtickém původu
svých předků. Proti Feuersteinově židovství rov-
něž svědčí několik výpovědí jeho přátel, například
doporučení od Jaromíra Čihaře ministerskému ra-
dovi Evženu Syrovátkovi, v němž Feuersteina do-
poručuje do státních služeb v zahraničí.100 Prů-
zkum matrik židovský původ Feuersteinovy rodiny
rovněž nepotvrdil. Vzhledem ke skutečnosti, že
nikdo z rodiny nebyl za druhé světové války per-
zekuován z rasových důvodů, je tato spekulace
pravděpodobně mylná. I přesto, že jsou Feuerstei-
novo náboženské vyznání a jeho původ zahaleny
tajemstvím, editoři Encyclopedie Judaicy mu vě-
nují samostatné heslo.101

âeskoslovenská ambasáda v Tokiu / Není
pochyb o tom, že Československá ambasáda byla
ve dvacátých letech velmi aktivní a zprostředko-
vala mnoho zajímavých příležitostí pro Čechoslo-
váky. Malíř a sběratel čínského a japonského
umění Vojtěch Chytil (1896–1936) byl po dokon-
čení pražské Akademie výtvarných umění v roce
1921 přijat do diplomatických služeb a vyslán

počtem. Raymond podepsal a po splacení na něj
byl po dvanácti letech zatykač zrušen. [...] Toliko
si pozval do Tokia architekta Bedřicha Feuer-
steina, také Žida, jemuž proto, jako souvěrci,
aféra Reimannova nevadila. Dobře ji znal, neboť
byl kdysi na fakultě a v SPA jeho vrstevníkem.
Feuerstein však v Japonsku nijak neuspěl, ačko-
liv byl výtvarně daleko nadanější než Reimann.
Asi mu scházely ,obchodní vlastnosti‘ Raymon -
da a vrátil se do vlasti.“ 97

Tolik Fialkův dopis, který podává podrobný popis
Raymondovy defrauda ce.98 Bedřich Feuerstein na
České vysoké škole technické Raymonda s nej-
větší pravděpodobností nepotkal, jelikož zapo čal
studia v roce Raymondova odjezdu do zahraničí.
Je však pravděpodobné, že o Raymondově minu-
losti věděl. Fialkův otevřený anti semi tismus, kte -
rý je v pasážích dopisu, jež zde vypouštíme, ještě
vulgárnější, však poněkud důvěryhodnost tohoto
svědectví zpochybňuje. 

97 Dopis Jindřicha Fialky je součástí fondu ing. Karla Neu -
manna v archivu NTM v Praze. 

98 O aféře se ve svých vzpomínkách letmo zmiňuje také
Karel Honzík, když píše, že se Spolek posluchačů architektury
stal „najednou nejbohatším studentským spolkem, protože bý-
valý posluchač Antonín Reimann [...] splatil dávný dluh v ci-
zích valutách“. (Honzík 1963, s. 9)

99 Honzík 1963, s. 220–224. 
100 Dopis z roku 23. října 1930.
101 Encyclopedia Judaica. Vol. 6, Jerusalem 1996 (opra-

vené vydání), s. 1254. Autorem tohoto poněkud nepřesného
hesla je Avigdor Dagan (Viktor Fischl). Jako o umělci naroze-
ném v židovské rodině píše o Feuersteinovi také Ota Ornest
(Ornest 1982, s. 5). 
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peníze vrátí. Za první světové války odešel do
USA a ukradl jméno Raymonda, známého evrop-
ského architekta, orientalisty, a vetřel se do ate-
liéru k F. L. Wrightovi. [...] V Japonsku se mu da-
řilo výtečně, kurz jenu byl vysoký. V roce 1920
nabídl spolku prostřednictvím bratra Viktora Rei-
manna zaplatit 5000 korun. Upozornil jsem, že
tehdejší hodnota koruny byla sotva 1/10 ra kouské
koruny. Reimannovi odmítli ekonomickou na-
bídku 70 000 korun. [...] První velvyslanec v Ja-
ponsku Pergler Raymonda vyhledal a nechal za-
tknout s podmínkou, že musí zaplatit 140 000
ko run. K této částce došel Pergler vlastním vý-
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téhož roku do Tokia, kde byl velvyslancem Fran-
tišek Chvalkovský. Chytil zde pracoval až do
konce roku 1924, udržoval styky s Čínou a vysta-
voval v Pekingu, kde přednášel na Akademii vý-
tvarných umění. V dopise, který zaslal měsíčníku
Salon, píše:

„...naše kolonie v Tokiu vyšla mi neocenitelně
vstříc k získání výstavního materiálu pro Prahu. Za
mnohé vděčím panu konzulu Raymondu, který je
dnes prvým architektem v Tokiu a jehož choť,
Francouzka, je sama umělkyní; dále našemu diplo-
matu p. Fierlingerovi, který nejenže hovoří japon-
sky jako rozený syn Nipponu, nýbrž zná i všechny
zvyky a měl již styky s tokijskými kumštýři. Na-
konec p. profesoru Šimidovi, který byl s japonskou
delegací loni v Praze a po návratu pořádal před-
nášky o ČSR s velkým úspěchem.“ 102

Dokonce i úspěšný stavební inženýr a Feuerstei-
nův kolega z Raymondovy kanceláře Jan J. Švagr
pracoval jako titulář na ambasádě. Když rezigno-
val, nahradil ho Raymondův referent Oldřich
Mojžíšek. Jan Fierlinger byl bratrem nechvalně
známého politika Zdeňka Fierlingera a pokroko-
vého zahradního architekta Otokara Fierlingera.
Ambasáda organizovala řadu významných kultur-
ních počinů, například turné houslového virtuóza
a hudebního skladatele Jana Kubelíka v roce
1929, a dbala o propagaci českých spisovatelů,
jako byl populární Karel Čapek, jehož hry R.U.R.
a později, v roce 1925, i ze Ze života hmyzu
uvedlo moderní divadlo Cukdži Šógekidžó. 

V roce 1927 byl díky kontaktům pracovníků am-
basády vydán soubor Feuersteinovy volné vý-
tvarné tvorby a scénických návrhů v japonském 

a anglickém znění pod titulem Theatre Settings by
Bedřich Feuerstein, Architect, Tokyo.103 Kniha
vyšla nákladem japonského sociologa a nadšeného
propagátora Československa v Japonsku Tadaiči
Okady, který ve stručném úvodu zaznamenal
Feuer steinův životopis.104 V knize je uvedeno dva-
cet dva scénických návrhů k divadelním hrám
Karla Čapka (R. U. R, 1920), Molièra (Zdravý ne-

102 Pejčochová 2008. 
103 Japonský titul je 舞台建築、建築家ファイアースタ
イン (Architekt Bedřich Feuerstein [Fajástajn] – Scénografie).
O knize napsal příspěvek do sborníku tokijské Universty Wa-
seda Petr Holý (Holý 2005).

104 Publikaci zmiňuje Eiiči Čino ve své knize Poketto no

naka no Čapekku (Čapek do kapsy). Dále uvádí několik zá-
kladních informací o Bedřichu Feuersteinovi v kontextu čes-
koslovenské avantgardy, pozornost věnuje i Feuersteinově po-
bytu v Japonsku. (Čino 1975, s. 106, 136–138)
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mocný, 1921), Fráni Šrámka (Plačící satyr, 1922),
Jaroslava Vrchlického (Láska a smrt, 1923), Chris-
tophera Marlowa (Edward II., 1925), k opeře Ge-
orga Friedricha Händela (Rinaldo, 1923), baletu
Bohuslava Martinů (Istar, 1923) a čtyři akvarely
z Hendaye a Biarritzu. Všechny ilustrace jsou čer-
nobílé. Mezi texty anglické a japonské verze jsou
poměrně velké rozdíly, v obou verzích se vyskytují
nepřesnosti v překladu z češtiny. O publikaci vyšla
krátká recenze v Národních listech z 10. dubna
1927. Kaligrafii pro obálku vytvořil Masanori Su-
gijama, který začal už jako mladík na doporučení
doktora Teueslera z Nemocnice sv. Lukáše praco-
vat pro Raymonda. V Raymondově firmě setrval
až do konce svého života. 

O tři roky později Okada vydal knihu o prezidentu
Masarykovi a Československu.105 V úvodu ze 
6. lis topadu 1929 vysvětluje okolnosti, které pod-
nítily jeho zájem o Čechy. Dále zmiňuje setkání 
s Bedřichem Feuersteinem, kterého mu představil
jejich společný známý, divadelní kritik, dramatik,
režisér a jeden ze zakladatelů japonského moder-
ního divadla Kaoru Osanai (1881–1928). Okada
píše, že se Osanai s Feuersteinovou scénickou
tvorbou seznámil při svém pobytu v Evropě roku
1927, pravděpodobnější však je, že ji znal z dobo-
vého tisku a pohlednic, které sbíral.106

Na začátku června 1927 byla v Tokiu založena
Japonsko-československá společnost, jež ke
konci téhož roku čítala šedesát jedna členů,
především z řad krajanů a japonské aristokracie,
která se v mezinárodních stycích velmi angažo-
vala. Čestným předsedou byl ambasador Josef
Švagrovský, faktickým předsedou byl hrabě
Oga sawara. Ke členům výboru patřili Raymond

chem Mojžíškem, s nímž Feuerstein toho času
bydlel, s Janem J. Fierlingerem a s A. Raymon-
dem, o kterém se nevyjadřuje příliš pochvalně.

S Bedřichem Feuersteinem Hloucha 3. listopadu
1926 navštívili představení v „divadle gejš“ Šim-
baši Embudžo. Hlouchu zaujalo, že budova di-
vadla byla zcela evropská, ocenil kostýmy i ta -

a industriální magnát hrabě Kišičiró Ókura; ve
výčtu dalších členů nalezneme jména Jan Fier-
linger, Jan J. Švagr a Bedřich Feuerstein. 

Ve Feuersteinově pozůstalosti je uloženo několik
studiových fotografií Raymondovy firmy, na
nichž je společně s panem legačním radou Janem
Fierlingerem a s uměleckým kritikem Tadaiči
Okadou. Několik fotografií se dochovalo z ve-
čírku, který pořádala kaligrafka Macuko Kató, 
a jehož se zúčastnili například Jan J. Švagr, Ol-
dřich Mojžíšek, Pavel Růžička, Jan Fierlinger,
Tadaiči Okada. Tomuto večírku věnoval Pestrý
týden celou stranu.107 Jako japonský korespon-
dent časopisu je uveden Bedřich Feuerstein, bo-
hužel však nejsou známy žádné další jeho pří-
spěvky. S paní Kató byl Feuerstein v kontaktu 
i po svém odjezdu z Japonska, jak dokládá po-
hlednice v jeho pozůstalosti v archivu Národního
technického muzea.

V Japonsku se Feuerstein setkal se známým čes-
kým japanofilem Joe Hlouchou, kterému se stal
průvodcem při pobytu v roce 1926.108 Joe Hloucha
byl a dodnes je považován za jednoho s prvních
propagátorů japonské kultury v Českosloven-

sku.109 V roce 1908, dva roky po své první cestě
do Japonska, si Hloucha společně se svým bra-
trem pronajal prostory v pražském paláci Lucerna,
kde otevřel čajovnu v japonském stylu zvanou Yo-
kohama.110 Japonský interiér čajovny prý velmi
zaujal i Hlouchova přítele a předního architekta
české moderny Jana Kotěru, který byl milovníkem
japonského umění. Na vzhled čajovny si naopak
stěžoval Kotěrův žák, architekt Jan Letzel, který
v dopise svému učiteli píše, že byl Hloucha v Ja-
ponsku příliš krátkou dobu, než aby mohl dosta-
tečně reprodukovat rafinost japonského umění.111

Při pobytu v Japonsku Hloucha strávil hodně
času s pracovníky ambasády, například s Oldři-

105 Okada 1930. 
106 Ibidem, s. 2.
107 Pestrý týden. 8. června 1927, s. 3. V časopise Světozor

z 13. ledna 1927 vyšel Feuersteinův článek „Na japonské hos-
tině“, v němž se opírá o dopisy, které psal domů.

108 NpM – sign. HL 9/1.
109 Joe Houcha (1881–1957) český japanofil, spisovatel,

cestovatel a sběratel. Absolvoval gymnázium v Mladé Boleslavi
a Praze, později dva roky studoval na obchodní akademii v

Praze. Od mládí projevoval zájem o cestovatelství a sběratel-
ství, mimo jiné pod vlivem svého prastrýce, cestovatele J. Ko-
řenského, a nesoustavně se věnoval studiu japonštiny. Proces-
toval většinu evropských zemí a severní Afriku. V roce 1906
pobýval deset měsíců a 1926 sedm měsíců v Japonsku. Pracoval
jako zemský úředník. Vedle osvětové, především přednáškové
činnosti působil jako poradce v otázkách mimoevropského
umění pro galerie, muzea a aukční síně (např. ve Vídni, v Paříži,
Hamburku a Berlíně) a v otázkách japonské architektury (spo-
lupracoval např. s arch. J. Kotěrou nebo ing. M. V. Havlem).
Podílel se na vzniku japonské čajovny na Jubilejní výstavě Ob-
chodní komory (1908) a japonské čajovny v Paláci Lucerna
(1909). Rovněž se podílel na projektu své vlastní vily Sakura v
Roztokách u Prahy (1924). 

110 Šmejkal 1931.
111 Letzelův dopis viz Lukeš 1987, s. 73; 70–74.
112 Více o historii novodobého představení gejš Miyako

(Kjóto) a Azuma (Tokio) odori viz Okada 2010.
113 Pohlednice odeslaná Annou Masarykovou sestře Bedři-

cha Feuersteina Anně 30. června 1936 (AA NTM). 

nec. Pravděpodobně shlédli představení Azuma
odori, jehož program si Feuerstein přivezl do
Čech a který je uložen v Náprstkově muzeu.112

Feuerstein byl s Joe Hlouchou v kontaktu i po
cestovatelově návratu do Čech. Dopisovali si
především o předplatném různých periodik.
Anna Masaryková s Joe Hlouchou konzultovala
japonské názvy ve Feuersteinově přednášce o ja-
ponské architektuře.113
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Při pobytu v Japonsku byl Feuerstein uveden do
zvláštní skupiny japonských intelektuálů, se kte-
rými se přátelili Antonín a Noémi Raymondovi.
Skupina se jmenovala Garakutašú a její členové
se věnovali studiu tradičního japonského umění,
podporovali sběratelství všeho druhu a diskutovali
o filosofii a náboženství. Navzdory svému názvu,
který v překladu zní Studijní kroužek o věcech 
k ničemu, to byla velmi aktivní skupina, která vy-

poschodí byl pokoj Noémi Raymondové, ze kte-
rého bylo možno vidět horu Fudži. Pak všichni
sešli dolů do haly, poslouchali zahraniční hudební
nahrávky a – jak tvrdí pamflet – všichni včetně
Feuersteina a psů tančili a Jan Fierlinger bavil
společnost triky a kouzly.114 Členy tohoto spolku
byli kromě Čechů také indický keramik Gurčaran
Singh a polský designer, hudebník a antroposo-
fista Stefan Lubienský s manželkou Zinou. 

Společnost založil hluchoněmý japonský intelek-
tuál, grafik a excentrik Heibondži Mita, který tak
kolem sebe soustředil partnery pro diskusi o ná-
boženství, filosofii a literatuře, ale i o sběratel-
ství, které bylo jeho vášní. Zároveň sobě i přáte-
lům poskytl příležitost pro setkání s umělci ze
zahraničí. Výzkum aktivit této skupiny je v po-
čátcích, ale jistě poskytne mnoho zajímavých in-
formací i o jejích členech z tehdejšího Českoslo-
venska.115

114 Odkaz na pamflet a na sbírku pana Fudžino???????
115 Učida Rōan Sanmjaku: Ušinawareta Nihondžin. Jama-

guchi Masao 2001. Kniha se okrajově věnuje skupině Garaku-
tašū, autor popisuje návštěvu skupiny ve vile Reinanzaka. 
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dávala pamflety a brožurku Šumi to heibon (Zá-
liby a běžné věci). Pamflet z 25. března 1927 oz -
na muje návštěvu této společnosti u Raymondo-
vých, které se zúčastnil i Feuerstein, Fierlinger 
a další pracovníci československé ambasády.

Spolek se sešel 13. března ve dvě hodiny odpo-
ledne v novostavbě domu Reinanzaka. Nejprve si
všichni museli dům důkladně prohlédnout, a to
nejen pokoje, ale i toaletu a koupelnu. Ve třetím
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Meziválečné období bylo pro Japonsko časem
kulminace hledání japonského národního stylu.
Japonci v té době měli enormní zájem o evropské
umění a design, zprávy o něm se pravidelně ob-
jevovaly v místním tisku. Mnoho japonských ar-
chitektů studovalo v zahraničí, domů se vraceli
se zkušenostmi, které z nich činily příslušníky
vybrané a do jisté míry exkluzivní skupiny, jež
spojovala moderní japonskou, evropskou i ame-
rickou uměleckou scénu.116

V prvním pololetí roku 1924 pracovník Česko-
slovenské ambasády Jan Fierlinger navázal kon-
takty se stavebními společnostmi Ókura Gumi 
a Suzuki Gumi. Tyto dvě společnosti, zvláště
první jmenovaná, často spolupracovaly s Ray-
mondem a její zaměstnanec, architekt Kameki
Cučiura, kterého Raymond znal z projektu Ho-
telu Imperial se stal Feuersteinovým nejlepším

j a p o n s k á  m o d e r n í
a rc h i t e k t u r a

a  f e u e r s t e i n o v o
p fi á t e l s t v í

s  c u ã i u ro v ˘ m i

116 Jejich práce bylo v Tokiu obzvlášť zapotřebí po Velkém
zemětřesení ze září roku 1923, kdy bylo město zničeno.42
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japonským přítelem. Jeho hlas se v souvislosti 
s Fe uer steinem poprvé ozval v článku „Vítáme
pana Feuersteina a jeho klidnou architekturu 
v To kiu v období rekonstrukce. K prosvětlené 
a umělecké tvorbě“, který vyšel v jednom z nej-
čtenějších japonských deníků Tokio ničiniči šin-
bun v roce 1927: 

„Přáním nás všech bylo, aby teď, kdy se snažíme
vybudovat vkusné (umělecké), prosvětlené a zá-
roveň pohodlné bydlení pro obyvatele Tokia, při-
šel architekt, který by rozuměl japonskému život-
nímu stylu, jenž přímo koresponduje s japonskou
kulturou, aby nepřišel někdo, kdo bude stavět bu-
dovy v jakémsi americkém stylu.117 Proto v Tokiu
rádi vítáme Bedřicha Feuersteina, který nejenže
je slavným evropským scénografem, ale je i jed-
ním z progresivních tvůrců architektonického
světa. Narodil se v umělecké zemi české (Bohe-
mia). Spolu s Rolfem du Maré pracoval jako scé-
nograf pro Divadlo na Elysejských polích v Pa-
říži, čímž si vysloužil uznání Pařížanů. V Praze
potvrdil svůj talent tím, že využíval nové scéno-
grafické metody v Národním a Vinohradském di-
vadle. Jeho reputace se ještě zvýšila, když vytvo-
řil několik scénických návrhů pro hry svého
přítele, dnes jednoho z nejslavnějších evropských
dramatiků, Karla Čapka (autor např. Ze života
hmyzu). Po roce 1924 pracoval z nyní populárním
architektem Augustem Perretem na projektu di-
vadla pro Mezinárodní výstavu dekorativních
umění v roce 1925. Předtím postavil krematorium
v Nymburce, které je příkladem umění moderní
architektury. Náhoda tomu chtěla, že minulý rok
potkal architekta Raymonda, Američana naroze-
ného v Čechách, který ho pozval do svého archi-
tektonického studia a ke spolupráci na projektu

val pro stavební kancelář Ókura gumi, jako ne-
závislý architekt se účastnil soutěží a pracoval na
vlastních projektech. Byl autorem zajímavého
článku o stavbě Sovětské ambasády v Tokiu v ča-
sopise Šinkenčiku.121

Jeho manželka Nobuko Cučiurová (1900–1998)
byla první úspěšnou japonskou architektkou. 
V le tech 1924–1925 byla společně se svým man-
želem ve Wrightově studiu v Taliesinu. Jako
první japonská architektka se objevila na strán-
kách Pestrého týdne. Její práce zůstala skryta za
jménem firmy jejího manžela Kamekiho. Mimo
jiné: ve společnosti elegantní architektky Nobu -
ko a jejích sester trávil Feuerstein poměrně hod -
ně času.122

Význam díla Bedřicha Feuersteina pro českou
moderní architekturu a úloha manželů Cučiuro-
vých v japonské moderní architektuře byly před-
mětem několika vědeckých studií.123 Role Bedři-
cha Feuersteina na japonské architektonické
scéně a vliv, který měl na Cučirovi a skrze ně na
japonskou moderní architekturu, jsou téměř ne-
prozkoumány.124

V Raymondově kanceláři se mluvilo anglicky, 
s čímž měl Feuerstein nepatrné problémy, ale jak
napsal svému příteli Havlíčkovi, jeho japonští ko-
legové anglicky také moc neuměli, a tak se spolu
perfektně domluvili.125 Ze zápisníků, které jsou
společně s korespondencí uloženy v archivu Národ-
ního technického muzea, vyplývá, že Feuer  steina
cizí řeči bavily a že se jejich studiem ve volném
čase zabýval. Uměl plynně francouzsky a německy,
z korespondence s Cučiurovými je zřejmé, že uměl
anglicky dobře a že si snažil osvojit i japonštinu. 

opravdu rozumí. Skutečnost, že tu nyní, v době
re konstrukce po zemětřesení, máme jednoho 
z mistrů evropského moderního architektonic-
kého umění, jistě stimuluje a uklidní chaos, který
ve světě japonské architektury nyní panuje.“119

Pro Feuersteina byla spolupráce s citovaným ar-
chitektem Kamekim Cučiurou potěšením. Spo-
lečně navrhli dva projekty: budovu Čikatecu 
v Tokiu (1929) a kulturní dům Saitó Kaikan v Sen -
dai (1929). Plány kulturního domu v Sendai zve-
řejnil časopis Musaion v roce 1929.120 Za projekt
Čikatecu dostal tým architektů čestné uznání
(200 jenů). 

Architekt Kameki Cučiura spolupracoval s Fran-
kem Lloydem Wrightem na Hotelu Imperial 
a také s Raymondovým studiem. Později praco-

117 Ošima 2010. – Autor se ve své studii zabývá vazbami
mezinárodní architektonické scény v Japonsku, které měla k
zahraničí. Hlavním tématem je Japonsko, nikoli vztahy mezi
architekty. (O mezinárodní skupině moderních malířů v Japon-
sku srov. Volk 2009.)

118 Nynější Cukidži Seiróka Bjóin.

119 Původní, japonské znění článku může být v příloze
///???///

120 Saitó Kaikan, Musaion 1931 54, 55
121 ‘ソヴエート大使館の建築に就いて (Sovieto tais-

hikan no kenchiku ni tsuite, O architektuře Sovětské amba-
sády)’, Šinkenčiku, 1931. 01.

122 Korespondence od Kamekiho a Nobuko Cučiurových je
uložena ve fondu Bedřicha Feuersteina v AA NTM.

123 Soupis Feuersteinova díla viz Kolíbal 2000. – Dílem Cu-
čiurových se zabýval Terunobu Fudžimori a Acuko Tanaka. 

124 Feuersteinovy dopisy Cučiurovým jsou uloženy v sou-
kromém archivu v Japonsku. Autorka děkuje paní Cuneko Na-
kamurové, která zpřístupnila tento dosud nepublikovaný pra-
men, a paní Acuko Tanakové, že na existenci jmenovaného
archivu upozornila. 

125 Feuerstein Havlíčkovi 20. května 1926 (AA NTM).

Nemocnice sv. Lukáše v Cukidži.118 Do jednodu-
ché siluety designu, který je smělý a dynamický,
vložil výraz lásky. Krása této architektury vzbu-
dila senzaci mezi odbornou veřejností. Feuerstein
je jedním z obdivovatelů prostoty a umělecké
kvality japonského domu. Veřejně tvrdí, že har-
monické prostředí – zvláště čajové místnosti – je
velmi blízké ideálu moderní architektury. Kameki
Cučiura z firmy Ókura říká: ,Feuerstein Japonsku
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Zápisky v notesech jsou plné překladů a transkripcí
japonských jmen, najdeme v nich poznámky ve
francouzštině a angličtině, v češtině jen vzácně. Cu-
čiurovi korespondovali s Feuersteinem váhradně an-

tyto jednoduché, bílé realizace, z nichž se v Tokiu
dochovala pouze jediná, Cučiurův vlastní dům, jsou
tím nejpůsobivějším z jeho práce a zůstávají inspi-
rací pro současné architekty. Přestože Cučiurův styl
byl radikálně odlišný od stavebního slohu běžných
japonských domů a vyžadoval životní styl, který
nebyl v Japonsku obvyklý, své klienty si našel. Byli
jimi vzdělaní Japonci, kteří po nějakou dobu žili 
v Evropě nebo v Americe a přáli si bydlet v hybrid-
ním „moderně japonském“ domě. Rodinné domy,
které Kameki Cučiura postavil pod vlivem Bedřicha
Feuersteina, jsou považovány za poklady raného ja-
ponského modernismu. Inspirovaly významné ar-
chitekty včetně patrně nejvýznamnějšího architek-
tonického studia SANAA a jeho předního architekta
Rjúe Nišizawy.128

Nejen Cučiurův talent, ale i přátelství s japonským
asistentem Franka Lloyda Wrighta Aratou Endóem
(1889–1951) a jeho vynikající angličtina otevřely
Cučiurovi dveře do Wrightova týmu. Endó také Cu-
čiuru představil řediteli japonské pobočky YMCA,

významnému křesťanskému intelektuálovi Saku-
zóovi Jošinovi, od kterého později získal zakázku
na víkendovou vilu. Nezůstalo pouze u projektu,
který Cučiura pojal ve wrightovském stylu, mladý
architekt se zamiloval do Jošinovy nejstarší dcery
Nobuko, která sdílela Kamekiho nadšení pro nej-
modernější formu a pro Wrightův rukopis. Mladí
novomanželé se vydali do Wrightovy školy v Talie-
sinu v Arizoně, kde zůstali dva roky.129 Po návratu
do Japonska Kameki získal místo u stavební firmy
Ókura gumi a příležitostně navrhoval soukromé re-
zidence. V roce 1934 si Cučiura otevřel vlastní ar-
chitektonickou kancelář a zúčastňoval se soutěží.
Cučiurovi kolem sebe soustředili skupinu mladých
architektů, s nimiž debatovali o architektuře v pro-
středí svých moderních domů, které společně na-
vrhli. Úloha, kterou Cučiurovi hráli při formování
moderní japonské architektury, je stále nedoceněná
a do značné míry neprobádaná. 

Když Kameki Cučiura v roce 1969 zavřel svoji
kancelář, hrozilo, že jeho dědictví upadne v za-
pomnění podobně jako odkaz Feuersteinův, zůs-
tane nepovšimnuto a bez historické studie, která

126 Feuerstein v dopisech Nobuko Cučiurové často užívá
francouzké výrazy; snad také proto, že ji učil francouzsky, jak
dokládá i dopis Nobuko Cučiurové Bedřichu Feuersteinovi ze
13. prosince 1927, který je uložen v Náprstkově muzeu v Praze
ve fondu Feuerstein (sign. ½ a). 

127 Hirojasu Fudžioka v článku pro časopis SD napsal, že
Feuerstein ovlivnil Cučiuru zásadně, vyzdvihuje také význam,
který měly společné soutěžní projekty obou architektů pro Cu-
čiurovu další práci. Magazine SD. No. 7, 1988, s. ???????. 

128 Více v rozhovoru Rjūe Nišizawy s Helenou Čapkovou,
který vyšel v časopise Stavba, č. 5, 2009, s. ???????????.

129 Acuko Tanaka a Nobuko Ogawa 2001.
130 Autorka je panu profesorovi a jeho kolegyni Motoko Ma-

rujamové hluboce vděčna za možnost prostudovat soukromý
archiv pana profesora ve vztahu k Cučiurovým. – Fudžimori
publikoval rozhovor s Kameki Cučiurou v díle „Příbeh bydlení
v období Šówa“ (昭和住宅物語) [Šôwa Džûtaku Monogatari],
který vycházel v časopise Šinkenčiku. (Další publikace Fudži-
moriho o Cučiurově architektuře viz Fudžimori 1986. Dvě čísla
časopisu SD se zabývají Cučiurou a jeho současníky: No. 286,
1988; No. 382, 1996. Fudžimori byl také kurátorem výstavy
„Jeden aspekt raného modernismu období Šówa – Kameki Cu-
čiura a jeho současníci“ [Šôwa Šoki Modanizumu no ičidanmen
– Kenčikuka Tsučiura Kameki to kare wo meguru hitobito],
která se konala v Tokiu v roce 1988.)

by potvrdila důležitou roli obou architektů pro
japonský a československý modernismus. Na-
štěstí v osmdesátých letech Cučiuru pro Japon-
sko znovuobjevil teoretik architektury a nyní již
bývalý profesor tokijské univerzity Terunobu Fu -
džimori, jenž se s manželi Cučiutovými osobně
znal, a upozornil na jejich dílo v rámci publiko-
vaného výzkumu o architektuře japonského mo-
dernismu.130

Dalšími publikovanými prameny jsou studie
Acuko Tanakové, která se systematicky věnuje
analýze díla Cučiurových. Samostatně zpraco-

glicky.126 První dopisy z Feuersteinovy cesty do
Ameriky v roce 1928 svědčí o blízkosti jejich přá-
telství. Znali každý detail přítelových projektů, do-
konce tou dobou bydleli ve stejném domě. Nejdů-
ležitějším příkladem jejich vzájemného vlivu je
projekt Sovětské ambasády, na které velmi úzce
spolupracovali a vzájemně se inspirovali. Zřejmý je
zvlášť silný vliv Feuersteina na Cučiuru.127 Návrhy
Cučiurových soukromých residencí z této doby
nesou nápadné rysy Feuersteinova, potažmo česko-
slovenského funkcionalismu. Cučiurův design je
však v technologických postupech přizpůsoben ja-
ponskému prostředí a klimatu (např. izolace). Právě
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vala například Cučiurovy návrhy rodinných do -
mů a dílo Nobuko Cučiurové, jež s Kamekim
před druhou světovou válkou úzce spolupraco-
vala.131 V rozhovoru s Tanakovou Cučiura řekl,
že ho Bedřich Feuerstein ovlivnil zásadním způ-
sobem a zasloužil se o to, aby začal tvořit ve
funkcionalistickém stylu.132 Podle Tanakové byl
Cučiura průkopníkem a hlavním představitelem
Japonského modernismu.

Korespondence Cuãiurovi – Feuerstein /

Vzá jemná korespondence Cučiurových a Feuer-
steina spadá do období, kdy Kameki Cučiura vytvá-
řel své nejpokrokovější návrhy, které měly určující
dopad na vývoj moderní architektonické scény v Ja-
ponsku. Dopisy jsou významným pramenem, který
osvětlil tvorbu a spřízněnost obou architektů. Kore-
spondence poodhalila vliv architektury Bedřicha
Feuersteina na Cučiuru a stala se důležitým prame-
nem, který dokládá blízkost ve výrazu moderní ar-
chitektury v Československu a v Japonsku. Cučiura
se inspiroval jak přímo Feuersteinem, tak časopisy,
které mu Feuerstein posílal. 

Prvních pět dopisů Feuerstein napsal ze studijní
cesty po Americe na jaře a v létě 1928. Hlavním
cílem jeho cesty bylo obstarat potřebné finance na
novou budovu Nemocnice sv. Lukáše, která tehdy
byla hlavním Feuersteinovým projektem v kance-
láři Antonína Raymonda. Dalším cílem bylo získat
poznatky o nejmodernějším technologickém vyba-
vení nemocnic a o lékařských přístrojích. Z tohoto
důvodu Bedřich Feuerstein navštívil nemocnice 
v New Yorku (Medical Center – Presbyterian Ho-
spital), Clevelandu (Charitativní nemocnici sv.
Vincenta), Los Angeles (City Hospital), Washing-
tonu, Richmondu a Honolulu. 

V dopisech český architekt Nobuko ujišťuje, že
kontaktoval Olgivannu a Franka Lloyda Wrighta.
Zmiňuje se o projektu nové sovětské ambasády.
Dopisy potvrzují, že se Cučiura zúčastnil sou-
těže, kterou organizovala sama ambasáda.133

Okolnosti soutěže jsou podrobně popsány v člán -
ku, který Cučiura o ambasádě napsal pro archi-
tektonický časopis Šinkenčiku. Soutěž byla na-
konec zrušena a zakázka připadla Raymondově
kanceláři. Dalším projektem, kterému se Feuer-
stein v dopisech věnuje, je soutěž na tak zvanou
budovu Čikatecu, na které se významně podílela
Nobuko Cučiurová, o níž se podrobněji zmíníme
ještě později.

V dalším dopise Feuerstein Nobuko připomíná
společný výlet za její rodinou poblíž hory Fudži
a požádal ji, aby mu rezervovala pokoj u paní
Morimoto v servisním domě Bunka Apartments
v den jeho příjezdu, tedy 17. září. 

Tato nová informace potvrzuje, že Feuerstein 
a Cučiurovi bydleli v letech 1927–1928 na stejné
adrese. Bunka Apartments v tokijské čtvrti Oča-
nomizu byl v roce 1925 první servisní bytový
dům. Slogan nada ce, která dům zřídila a provozo-
vala, mluvil za vše: „Žádný luxus, ale veškerý
komfort“. Byty byly klientům k dispozici zaří-
zené, vybavené moderními rozvody vody. Vyhle-

dávali je cizinci žijící v Japonsku, ale i Japonci,
kteří chtěli žít moderně. Shodou okolností otec
Nobuko, profesor Jošino, byl ve správní radě nad-
ace, která Bunka Apartments zřídila.134 Společná
jídelna a další prostory zajisté přispěly k tomu,
aby se Cučiurovi, Feuerstein a další podobně za-
ložení lidé mohli scházet. 

Bedřich Feuerstein měl při pobytu v Americe
mnoho pracovních starostí a úkolů. Práce na Ne-
mocnici sv. Lukáše sice pokračovala, ale kvůli
náročnosti výzkumu musel pobyt prodloužit 

o více než měsíc. To však těžce nesl Antonín Ray-
mond, který Feuersteina potřeboval v Tokiu. Ne -
jen Feuersteinovo blízké partnerství s Teuslerem,
ale i jeho úspěchy mimo kancelář zapříčinily, že
ho Raymond o dva roky později pro pustil. Dopis,
který Raymond odeslal Feuersteinovi z Tokia 
17. července 1928 již prozrazuje obavy o Feuer-
steinově pracovním nasazení pro firmu:

„Drahý Feuersteine –
Právě jsem dostal Tvůj krátký dopis z 19. 6.

Odjížděl jsi do Washingtonu navštívit Claudela.135

Doufám, že tě dobře přijal a že Tvé žádosti vyho-
věl. Píšeš tak málo a tak stručně, že tady o všech
těch změnách, o perspektivě atd. skoro nic ne-
víme.

Rád bych Tě úplně zasvětil do situace zde, a pak
Tě požádal, abys odpověděl na některé otázky. 

Situace jest rozhodně komplikovaná. Aby kon-
traktor něco vydělal, musí dělat rychle. Začal teda
s velikou a dobrou organizací a výkopy šly rych-
leji, než jsme očekávali. Myslil také kupovati ma-
teriály ihned, neboť ceny stoupají, a tak nás pořád
bombarduje, co s výkresy a co začít, co koupit
atd. Držíme se teda výkresů starých, jenom mimo
ty změny, co jsi žádal. Totiž kuchyně a boiler
room, service wing rozšířit pět stop, swimming
pool eliminován. Jinak dáváme kontraktorovi tak
málo výkresů, jak jen možno, protože od Tebe
očekáváme výkresy změn jak půdorysu, tak exte-
riéru. Kontraktor přirozeně dělá rámus, že jej
zdržujeme, že tím ztrácí peníze atd.

Jiná, mnohem seriósnější komplikace jest ,pi-
ling‘. Kontrakt dává ,owner‘ na výběr ,wood pi-
ling‘ a ,concrete piling‘, obojí dlouhé až na ,solid
ground‘. Teusler se rozhodl pro ,concrete‘. (Fran -
ki Piles). Pak kontraktor nemohl dostat na Franki

131 Acuko Tanaková publikovala několik studií o architek-
tuře Kameki a Nobuko Cučiurových. (Viz Tanaka, 2005.)

132 Rozhovor s Kameki Cučiurou (Cučiura Kameki ši ni
kiku) viz Kenčikuka 1984 a AIJ 2008.

133 Celý text dopisu, který je uložen v soukromé sbírce, viz
Čapková 2010.

134 Materiál o Bunka Apartments je k dispozici v angličtině
a japonštině: http://www.tokyobunka.ac.jp.

135 Paul Claudel (1868–1955), francouzský básník a drama-
tik, od roku 1893 působil jako diplomat např. v Bostonu, Šang-
haji a Pekingu, v letech 1909–1910 byl velvyslancem v Praze
a 1922–1928 v Tokiu.
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Piles smlouvu s úplným zaručením a Švagr se
konečně rozhodl pro krátké ,Raymond Concrete
Piles‘, protože tato společnost byla ochotna práci
úplně zaručit.136

,Raymond Pile Co‘ sem přivezli z Hongkongu
stroje, poslali sem lidi, hlavně Foremana Knappa
(Američana českého původu), dělali všelijaké
,testing‘ atd. a konečně jsme měli ,driving test‘
27. července.

Byli tak jisti úspěchem, že pozvali ,Keishchó of-
ficial‘, amerického charge d’affaires, inženýry, ar-
chitekty atd. Když ten ,pile‘ pustili, tak přes 30 stop
zmizelo v zemi vlastní vahou a zbylých 7 stop ně-
kolika nárazy. Nejdramatičtější fiasko, co jsem kdy
viděl. Jest více a více zřejmo, že Bergamini jest nám
silně nepřátelský a že se poukouší podkopat důvěru
doktora Teuslera v naší organizaci. Proto lituji tu
,pile‘ episodu. Dobré základy na každý pád dosta-
nem, ale on jistě to použije s radostí ke svému cíli.

Co se děje s ,mechanical equipment‘?
Bergamini říká, že jste tu věž eliminovali již

dávno. Tys o tom vůbec nemluvil. Konečně, kdy
se vrátíš? Co ještě musíš dělat? Přivezeš defini-
tivní věci, abychom mohli s prací pokračovat. 

Naše nová kancelář jest příjemná. Příčky ještě
nemáme, jenom ,temporary screens‘ z Celotexu.
Belgickou ambasádu začínáme. Bohužel ne z be-
tonu. Italská ambasáda v Chuzenji je ,success‘.
Standard Oil Bldg úspěch s majiteli a obecen-
stvem. Děláme skici na velikou továrnu v Kobe.
Stavíme Rising Sun Residencies konečně. Oku-
yama se již také staví celá.

V kanceláři jsou jen čtyři hoši. Všichni ostatní
venku. Očekáváme Tě co nejdřív a každý Tě
zdraví. Kluk roste, mluví, koupá se, jí. Žena jest
v Hayamě šťastná. Pojedem do Karuizawi příští
týden.

Švagr utahaný, chce vacations, bydlí v novém
domě. Já, jako obyčejně v létě, toužím po horách.

Piš hodně a v detailu.
Tvůj Antonín“137

Korespondence mezi Cučiurovými a Feuerstei-
nem pokračovala i po Feuersteinově odjezdu 
z Japonska na počátku roku 1930. Feuerstein Ka-
mekimu dokonce poslal krátké psaní ze zpáteční
cesty do Evropy. Zmínil se, že se na palubě se-
tkal s baronem Sacumou i jeho manželkou a že
se spřátelili. Kameki mu v dopise, ke kterému se

připojila i Nobuko, napsal, jak jsou oba manželé
důležití pro soudobou japonskou uměleckou
scénu a o jejich aktivitách a názorech. Nabádal
Feuersteina, aby přátelství s nimi rozvíjel, a po-
znamenal, že by právě takoví lidé pro něho byli
vynikajícími klienty.138

Džirōhači Sacuma byl velmi známý mecenáš
umělců, významný sběratel umění, který své ak-
tivity realizoval především v Paříži, kde postavil
dům pro japonské studenty a umělce. Rovněž in-
icioval či organizoval mnoho výstav japonského
umění, historického i soudobého. Jedna z těchto
výstav se konala také v Praze v roce 1936, ale
bohužel až po Feuersteinově smrti. 

Cučiura se roku 1930 zúčastnil soutěže na projekt
Nagojské radnice, o kterém Feuersteinovi na-
psal.139 Jeho jednoduchý, pokrokový a moderní
design nesklízel na veřejných soutěžích úspěchy.
Oficiální vkus té doby stále preferoval tradiciona-
listické, euroamerické historizující slohy, anebo
ještě lépe tak zvaný styl japonské císařské koruny
(teikan jóšiki), který byl kompozitem asijských 

a euroamerických stylů. I přes tato zklamání Cu-
čiurovo postavení jako arbitra moderní architek-
tury a aktivního člena skupiny moderních archi-
tektů sílilo. V jeho rezidencích, ať už v první vile
v Gotandě nebo ve druhém domě, který se docho-
val v Meguru (1935), se scházela společnost mla-
dých architektů nové generace, mezi které patřili
Kunio Maekawa, Joširó Taniguči a Takaó Goi, je-
jichž jména se později stala synonymem pro ja-
ponskou moderní architekturu a kteří rozpracovali
myšlenky Cučiury a Feuersteina. 

Tři architekti, Feuerstein, Nobuko a Kameki Cu-
čiurovi, se společně zúčastnili dvou soutěží, prv -
ní se týkala Budovy Čikatecu v Tokiu (1929),
druhá Kulturního centra Saitó Kaikan v Sendai
(1929). Oba projekty jsou syntézou japonské 
a československé moderní architektury. Čikatecu
se nápadně podobá designu Paláce Olympic Ja-
romíra Krejcara z roku 1926.

Společnost Čikatecudō (Podzemní dráha) se roz-
hodla postavit nad hlavními křižovatkami tokij-
ského metra osmipatrové domy. V prvních pěti pa-
trech měl být obchodní dům, v šestém patře denní
restaurace bez licence k prodeji alkoholu, v se-
dmém restaurace s barem, v osmém kuchyně pro
obě zmíněné restaurace a pro restauraci v přízemí
ve stanici metra. Zadání rovněž zahrnovalo ka-
várnu na terase. Prototyp domu Čikatecu měl stát
nad stanicí Suehiročó ve čtvrti Kanda. Stavba
měla být z betonu s ocelovou konstrukcí. Feuer-
steinův puristický dynamismus se projevil v de-
tailech společného návrhu, například v segmen-
tech nároží, které do jinak jednoduchých linií
přísné funkcionalistické architektury vnášelo
mnohotvárnost. Nobuko byla v tomto projektu

136 „Raymond Concrete Piles“ – americká firma Raymond
Concrete Pile Company (zal. 1897) nesouvisela s Antonínem
Raymondem, jedná se o shodu jmen.

137 Dopis uložen v AA NTM v Praze.

138 Dopis a fotografie od Čijo Sacumové z roku 1932 jsou
uloženy v AA NTM v Praze (Fond 109 – Feuerstein, karton 1,
I a–II b,1 – korespondence s Džiróhači Sacumou). Krátkou ži-
votopisnou poznámku o Čijo Sacumové obsahuje katalog vý-
stavy, kterou dílu jejího manžela věnovalo Muzeum moderního
umění v Tokušimě; v knize jsou rovněž uvedeny podrobné in-
formace o Sa cumových aktivitách v Československu. (?????
1998.) 

139 Dopis Kameki Cučiury Bedřichu Feuersteinovi ze 13.
června 1930 (AA NTM).
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velmi aktivní a mnoho dochovaných kreseb po-
chází z její ruky a z ruky její sestry Hideko. Tým
vyhrál čestné uznání a odměnu 200 jenů.140 His-
torik architektury Jasuhiko Nišizawa napsal, že při
práci na projektu Čikatecu Cučiura upustil od
svého stylu ovlivněného Frankem L. Wrightem 
a plně se orientoval na modernistický styl pod
Feuersteinovým vlivem.141

V soutěži bylo celkem oceněno čestným uznáním
šest projektů. Tým Cučiurových a Feuersteina

obdržel čestné uznání čtvrtého stupně. Na ilu-
straci v časopise Kenčiku Zasši je projekt zveřej-
něn vedle návrhu od Teizōa Nagaoky, který ob-
držel čestné uznání třetího stupně. Zmíněný
ča sopis publikoval všechny oceněné projekty
včetně vítězného návrhu Akira Jamady, druhé
místo získal Tarō Šibata, který studoval u žáka
Franka Lloyda Wrighta Araty Endōa.142

Bedřich Feuerstein požádal svého přítele archi-
tekta Josefa Havlíčka, aby návrhy pro Čikatecu
publikoval v československém architektonickém
tisku.143 Havlíček návrh zveřejnil v časopise Mu-
saion a napsal k němu krátký text. Feuersteina
představil jako progresivního mladého architekta
školeného u Perreta, který tou dobou pracuje v Ray -
mondově kanceláři v Tokiu. Čikatecu podle Ha-
vlíčka dokazuje, že se Feuerstein v Japonsku ne-
přestal vyvíjet a že stále zastává důležitou úlohu
v rámci české avantgardy. 

Projekt pro soutěž o Saitó Kaikan (Saitó Hóon Kai-
kan) v Sendai je pozoruhodný mimo jiné tím, že na-
rozdíl od ostatních, ať už samostatných nebo indivi-
duálních projektů, unikl výzkumu japonských
historiků architektury.144 Zadání soutěže tohoto pro-

jektu vyžadovalo velkou přednáškovou síň, několik
jednacích sálů, laboratoře, knihovnu a zasedací míst-
nosti. Materiálem konstrukce měl být vyztužený
beton. Budova s centrálním sálem a se dvěma křídly
jasně vykazuje kombinaci stylu dvou architektů s in-
dividuálním vkusem a rozdílným školením. Hlavní
průčelí s vyprázdněným obdélníkovým rizalitem 
a sloupem na ose vchodu poukazuje na Feuersteinův
styl a na jeho soudobé projekty včetně Sovětské am-
basády. Jednoduché bílé hrany odkazují k Cučiu -
rovým vilám z té doby. Wrightovské členění oken

140 Diplomy jsou uloženy v archivu Náprstkova muzea v
Praze a v soukromém archivu v Japonsku.

141 Nišizawa 1988, s. 17–33, resp. 20–24. 
142 Kenčiku Zasši, 25. 5. 1929, 43 (521), sp.
143 Návrh pro Čiktecu byl publikován v časopise Musaion,

č. 6, 1929, s. 136, 139, 140.
144 Ómi Sakae ve své knize uvádí oba projekty, Saitó Kaikan

i Čikatecu, ale nenabízí analýzu ani jednoho z nich. (Sakae
1986, s. 283, 276)
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hlavního sálu rovněž svědčí o autorství japonského
architekta. Spolupráce na projektu vedla k lehké,
moderní a elegantní konstrukci, která však u komise
neuspěla. Pro realizaci byl vybrán tradicionalistický
návrh místního architekta.145 Vliv Feuersteinových
myšlenek je zřejmý hned v několika Cučiurových
realizacích, namátkou v případě domu Jošino Hotel
Góra (1938) nebo v Raymondově Tokijském golfo-
vém klubu (1932). Plány a kresby pro Saitó Kaikan
byly publikovány v Musaionu v roce 1931.146

Po roce 1931 korespondence mezi Feuersteinem
a Cučiurovými téměř na rok ustala. Feuerstein si
začal dělat starosti zvláště poté, co od svých ja-
ponských přátel nedostal odpověď již na třetí
dopis. V té době ho velmi trápil projekt Nemoc-
nice sv. Lukáše, který byl stále nedokončen. Dok-
tor Teusler mu poslal několik fotografií konečné
podoby projektu, z čehož byl Bedřich Feuerstein
velmi zklamaný. Obecně se mu nedařilo, neměl
dostatek zakázek, i když intenzivně pracoval na
projektu sanatoria pro Vyšné Hágy s architektem
Josefem Chocholem a na několika divadelních
zadáních. Také jeho se hluboce dotkla celosvě-
tová finanční krize, avšak nepřestával doufat, že
se do Japonska jednou vrátí. 

Ve své odpovědi s omluvou za prodlení se Ka-
meki Cučiura vyjádřil k projektu nemocnice a ke
svému zaneprázdnění v Ókura gumi. Situace v Ja -

145 Saitó Hóon Kai no Ajumi/Ayumi???, 85 years from foun-
ding the organization and 75 years jubilee of the museum con-
struction. Saitó Hóon Kai society 2009, s. 33–34; 168.

146 Saitó Kaikan, Musaion, 1931, s. 54, 55.
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 ponsku byla pro nezávislé architekty nepříznivá,
a proto Feuersteinovi nedoporučoval, aby se do
Japonska vracel kvůli práci. Korespondence je
bohužel nekompletní, některé dopisy pravděpo-
dobně chybějí. V posledním dochovaném dopise
se Cučiura zabývá především projektem svého
vlastního domu, který postavil v Gotandě v To -
kiu roku 1931.147 Při stavbě po užil prefabriko-
vané desky. V dobovém žargonu byla tato kon-
strukce známa jako Trocken Montage Bau a byla
celosvětově diskutovaným tématem moderní ar-
chitektury. Články na toto téma vycházely i v ja-
ponském odborném tisku, například v časopi-
sech Kokusai Kenčiku nebo Šinkenčiku, a týkaly
se především standardu a standardizace v archi-
tektuře. Cučiura preferoval tento typ montáže 
u svých nezávislých projektů a experimentoval
s možnostmi izolace. 

Poslední dopis Bedřicha Feuersteina Kameki Cu-
čiurovi je z 22. února 1933. Feuerstein se zmi-
ňuje o svých publikacích, o článku o Velké čín-
ské zdi a divadelní formě Nó.148 Znechucen krizí
ve stavebnictví uvažoval o tom, že se zaměří na
studium japonského bydlení a architektury. Bo-
hužel ani plán odjet do Japonska za účelem stu-
dia a sběru materiálů se nezdařil. Místo toho se
Bedřich Feuerstein stal aktivním propagátorem
japonského umění v Československu. Přednesl
několik přednášek ve Spolku výtvarných umělců
Mánes o japonské kultuře a o svých zahraničních
pobytech.149 Alespoň částečně se Feuersteinův
projekt o japonském soudobém bydlení uskuteč-
nil ve formě přednášky „Japonská architektura“,
kterou později vydala revue Volné směry.150 Cu-
čiurův úspěch a množství nových projektů,
především v nové japonské kolonii v Mand-

žusku, byl patrně jedním z důvodů, proč kore-
spondence mezi architekty nadobro skončila. 

Feuerstein a Cučiurovi by neměli být klasifiko-
váni pouze podle národnosti, tedy jako čeští nebo
japonští umělci. Při svých cestách a dlouhodo-
bých pobytech v zahraničí vstřebali různorodé in-
spirační vlivy či umělecké podněty a komuniko-
vali s různorodými seskupeními umělců, z če hož
později vzešel specifický a do jisté míry hybridní
umělecký názor, který spadá do modernismu či
tak zvaného mezinárodního stylu. Po podrobném
výzkumu těchto vazeb či komunikačních sítí
mezi umělci je možno rozlišit odkazy k určitým
stylům nebo formám (např. ke Krejcarově práci
s hmotou nebo Wrightovým oknům), které mů-
žeme interpretovat jako výsledek vzájemného
vlivu a produktivního dialogu. 

Korespondence Kameki a Nobuko Cučiurových 
s Bedřichem Feuersteinem nabídla nový úhel po-
hledu na tyto architekty a poskytla řadu dosud nez-
námých poznatků a informací. Dopisy rovněž při-
spěly k osvětlení Feuersteinovy úlohy jakožto
obchodního partnera v Raymondově kanceláři 
a pomohly objasnit Feuerteinovo autorství několika
projektů, například budov pro Rising Sun Company
v Jokohamě (1927), nebo potvrdit jeho klíčovou
úlohu hlavního architekta v případě Nemocnice 
sv. Lukáše. V japonském kontextu je patrně nejdů-
ležitější informací znovuobjevení projektu Saitō
Kaikan (1929), který dokládá spolupráci mezi Cu-
čiurovými, školenými Wrightem, a Feuerteinem,
který tak přispěl svojí verzí soudobé středoevrop-
ské architektury a perretovské školy do japonského
modernismu. Výsledkem byl koncept moderní jed-
noduché betonové budovy křehké elegance. 

147 Poprvé publikováno v článku Heleny Čapkové: Trans-
national correspondence; Tsuchiura Kameki, Tsuchiura Nobuko
and Bedřich Feuerstein: 土浦亀城、土浦信子、ベドリフ
・フォイエルシュタインの書簡に見るトランスナショ

ナルな交流. English and Japanese, Design History Workshop
Japan, 2010. No. 8, s. 83–152.

148 Bedřich Feuerstein: Velká zeď čínská. Volné Směry, č.
29, 1932, s. 230–243. Japonské divadlo Nó. Volné směry, č. 30,
1932, s. 27–31.

149 Přednášky byly později publikovány, některé opakovaně,
ve Volných směrech nebo ve výboru: Stanislava Kolíbala (viz
Kolíbal 2000).

150 Přednáška „Japonská architektura“ se uskutečnila v
klubu SVU Mánes 6. března 1931, text je dostupný například
ve výše zmíněné knize Stanislava Kolíbala (viz Kolíbal 2000,
s. 43 ad.). 
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Budova Nemocnice sv. Lukáše s výraznou perre-
tovskou věží, která se vypíná nad loď nemocnič-
ního kostela, s modro-zeleným obkladem ve
stylu Art deco, který lemuje okapovou římsu, se
stále tyčí na břehu řeky Sumidy nedaleko slav-
ného rybího trhu ve čtvrti Cukidži v Tokiu. Přes-
tože tato dnes již historická budova nemocnice
stojí ve stínu mladších staveb nemocničního
komplexu, je stále funkční, nejen jako místo, kde
se léčí nemocní, ale i jako místo sakrální. 

Mezinárodní nemocnice svatého Lukáše, v součas-
nosti známá jako Nemocnice sv. Lukáše v Cukidži
(Cukidži Seiróka bjóin), byla pro Japonce důleži-
tým a v mno ha ohledech průkopnickým trans -
nacionálním architektonickým projektem dva cá -
tých a třicátých let 20. století. Z původní malé
nemocnice pro cizince, kteří žili v Japonsku, se
díky usilovné práci jednoho z nich, Rudolfa Bol-
linga Teuslera, stala první nemocnicí, v níž se
vzdělával zdravotnický personál. Modernistická
budova byla postavena v letech 1929–1933 jako
realizace projektu, který vznikl díky setkání čes-

m e z i n á ro d n í
n e m o c n i c e

s v a t é h o  l u k á ‰ e
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stnanci se zasloužili také o to, aby nemocnice ne-
přestala sloužit pacientům za druhé světové vál -
ky a za americké okupace (1945–1952). 

Historická budova byla koncipována jako insti-
tuce, která v jedné budově slučuje tři funkce: ne-
mocnici, školu pro zdravotnický personál a kapli.
Výsledný komplex dodnes slouží jako model 
a inspirace pro tvůrce nemocniční architektury.

Rané období / Historie Nemocnice sv. Lukáše
je úzce spjata s osudem jejího ředitele doktora
Teuslera. Rudolf Bolling Teusler (1876–1934)
přicestoval do tokijské pobočky americké misie
v roce 1899.153 Již o rok později započal svůj ži-
votní projekt a za třicet tři let soustavné práce se
mu podařilo proměnit malou misijní nemocnici
v lékařské středisko amerického typu se školou

rem projektu. V Japonsku ji zastupoval ředitel
nemocnice doktor Rudolf Bolling Teusler. Důle-
žitým spojencem rady byla Rockefellerova na -
dace (The Rockefeller Foundation), jež nemoc-
nici poskytla nejen finance, ale i expertizu svých
odborníků. Další složkou byli architekti, kterých
se na projektu vystřídalo poměrně mnoho; dopo-
ručila je buď misie nebo firmy, které pro Rocke-
fellerovu nadaci pracovaly v Číně. Někteří archi-
tekti stáli mimo zmíněný okruh, tak tomu bylo
v pří padě Raymondova studia. Poslední subjekt
projekčních jednání představovala japonská stra -
na, již reprezentovala tokijská radnice a zastupi-
telský úřad městské části Kjobaši, jehož zamě-

koslovenského, japonského a amerického tvůrčího,
politického, náboženského a filantropického úsilí.
Především zásluhou diplomatického umu pracov-
níků Československé ambasády v Tokiu připadl
tento významný projekt tak zvané americké misie
trojici českých architektů: Antonínu Raymondovi,
který však měl v té době americké občanství, Be-
dřichu Feuersteinovi a Janu J. Švagrovi.151

Projekt nemocnice výrazně přesáhl původní
představu amerických misionářů a jejich spon-
zorů, a to jak svým určením, tak architektonic-
kým ztvárněním. Stal se jakýmsi pomyslným
prů sečíkem snah a plánů, které musely vyhovo-
vat zahraničním cílům i lokálním potřebám. 

Nemocnice měla v prvé řadě sloužit jako monu-
mentální manifestace křesťanství a jeho hodnot.
Zlatý kříž na věži kaple sv. Lukáše se stal symbo-
lem jejího poslání a dominantou Tokia dvacátých
let, jak konstatovala i dobová architektonická kri-
tika. Právě jako symbol v Japonsku cizího feno-
ménu, byl kříž z budovy za druhé světové války
odstraněn, ovšem nemocnice pacientům sloužila
nadále. Kříž se na své původní místo vrátil až po
letech americké okupace, tedy v době, kdy tato
instituce obnovila i své náboženské poslání. 

Překvapuje, že o tak významné instituci a budově
dosud neexistuje žádná zveřejněná vědecká stu-
die, která by se zabývala nejen její architekturou,
ale především komplikovaným vývojem jejího
projektu a jeho realizací. Vzácnou výjimkou je
krátká zpráva o budově nemocnice pro potřebu 
a výzkum Institutu Japonských Architektů (Ar-
chitectural Institute of Japan), kterou napsal his-
torik architektury a profesor Tokijské univerzity

Hirojuki Suzukiho. Zpráva upozornila na hod-
notu této stavby jakožto historické dominanty
města, jež v sobě nese důležité svědectví o urba-
nismu moderního Tokia.152

Vývoj projektu byl neobyčejně komplikovaný
proces, jednání mezi misií, nemocničním perso-
nálem, japonskou stranou a architekty bylo velmi
složité. Každé rozhodnutí, které z jednání vzešlo,
ovlivňovalo konstrukční i estetické vlastnosti
stavby, jejíž návrh a realizace trvaly desítky let.
Projektu se od počátku účastnily čtyři hlavní sub-
jekty. Nejdůležitější institucí byla Národní rada
americké episkopální církve (National Council
of the American Episcopal Church), která byla
iniciátorem, garantem a také klíčovým sponzo-

151 Termín „americká misie“ je užíván pro aktivity americké
protestantské, především anglikánské, resp. episkopální církve.
V Japonsku byli příslušníci této církve velmi aktivní a iniciovali
stavbu nemocnice sv. Lukáše. (O činnosti episkopální církve v
Japonsku viz Archiv episkopální církve: 
http://episcopalarchives.org/japan_mission.html.)

152 Studie Hirojukiho Suzukiho Kaple sv. Lukáše – studie o
ochraně historické architektury a urbanismu (‘聖路加国際病
院聖ルカ礼拝堂―都市環境と歴史的建造物保存に関す

る調査・研究’ – Seiroka Kokusai Bjóin Ruka Heiraidó; To-
šikankjó to Rekišiteki Kenzóbucu Hozon ni kansuru Čósa, Ken-
kyú) z roku 1988 je k dispozici v archivu Institutu japonských
architektů (AIJ). Architektuře nemocnice se také věnuje útlá
publikace O Nemocnici sv. Lukáše. Renesance nemocniční ar-
chitektury (病院建築のルネサンス･聖路加国際病院のこ
ころみ – Bjóinkenčiku no Runesansu; Seiroka Kokusai Bjóin
no kokoromi), Inax Booklet, Vol. 11, No 2, 1992. Zmínku na-
lezneme také v časopisu SD, Vol. 7, 1988. Vědecká studie v an-
gličtině či jiném světovém jazyku neexistuje. 153 Robbins – MacNaught 1942.
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pro zdravotnický personál a s kaplí sv. Lukáše.154

Ne mocnice měla být vystavěna na rohové par-
cele u řeky na rozlehlém pozemku vedle dalších
misijních budov v Cukidži. 

Misie byla v době Teuslerova příjezdu velmi ak-
tivní, především díky úsilí tokijského biskupa
Johna McKima. Původně byl Teusler přidělen
jako lékař do Nemocnice Cukidži, která sídlila 
v malém dřevěném domku.155 Teusler ji přejme-
noval na Nemocnici sv. Lukáše a začal podnikat
kroky k realizaci svého velkého projektu. Prvním
krokem bylo získat důvěru a podporu místních
obyvatel, k čemuž mu dopomohl respekt němec-
kého chirurga profesora Julia Karla Scriby (1848–
–1905). Teusler si uvědomoval, v jak ubohém
stavu je v Japonsku preventivní lékařství, osvěta
a veřejné zdravotnictví obecně. Řešení spatřoval
v založení školy pro zdravotní sestry, k čemuž po-
třeboval podporu místní lékařské obce, lokální
městské správy a místních obyvatel. Díky vyni-
kajícím organizačním schopnostem, vytrvalosti 
a schopnosti obstarat finanční podporu mohl pro-
jekt postupně realizovat. Stal se členem mnoha
tokijských spolků a společností, což mu pomohlo
rozšířit síť kontaktů za hranice misie (byl např.
členem Americko-japonské společnosti, Japonské
společnosti v New Yorku a Amerického klubu 
v Tokiu). 

Původní budova nemocnice stála na pozemku
číslo 37 na církevní půdě v Cukidži, která měla
rozlohu přibližně 400 cubo.156 Do roku 1905 se
nemocnice natolik rozrostla, že bylo nezbytné,
aby misie odkoupila dalších 600 cubo od sou-
sední presbyteriánské misie. Plán na rozšíření ne-
mocnice sice započal, ale ještě bylo nezbytné za-

ké, které na souostroví měly delší tradici. Nemoc-
nice se v rané fázi svého vývoje rychle rozrůstala
a v roce 1914 přesídlila do prozatímní, dřevěné
budovy s impozantním vchodem s antikizujícími
sloupy v koloniálním stylu. 

První svûtová válka / Rudolf B. Teusler byl
nejen lékař, misionář, ředitel a vůdčí duch něko-
lika japonských nemocnic, ale zastával také
funkci vedoucího japonské sekce Červeného kří -
že. Za první světové války ho jeho životní poslání
zavedlo na Sibiř, kde téměř bez pomoci vybudo-
val síť nemocnic pro zraněné vojáky a civilisty.
Tyto nemocnice sloužily především raněným čes-
koslovenským legionářům, kteří si probojovávali
cestu domů skrz východní frontu. Doktor Teusler
byl za svou činnost oceněn Československým vá-
lečným křížem. Jeho vztah k pracovníkům česko-
slovenské ambasády, založené v Japonsku v ro ce
1920, byl vřelý a nepochybně přispěl k tomu, že
se hlavními architekty jeho životního díla stala
kancelář Čechoameričana Antonína Raymonda.
V září 1933 věnoval deník The Japan Times
dvoustránku Nemocnici sv. Lukáše a jejím zamě-

jistit finanční pomoc. Teusler se proto v roce 1915
obrátil na Rockefellerovu nadaci, která jeho žá-
dosti prozatím nevyhověla, ale projekt sám roz-
poutal uvnitř nadace debatu a podnítil zájem jejích
členů.157 Tajemník nadace, diplomat a výkonný
úředník zdravotické sekce v Číně Roger Greene
postřehl strategickou úlohu, kterou by podpora
Nemocnice sv. Lukáše mohla sehrát v souvislosti 
s aktivitami, jež nadace rozvíjela v Číně, konkrét -

154 Specifickým rysem nemocnic tzv. amerického typu je,
že jsou to neziskové ústavy, které alespoň částečně podporují
náboženské organizace.

155 Skotský misionář Henry Faulds, člen Spojené presbyta-
riánské misie, se v roce 1874 usídlil v Cukidži, kde v té době
žila izolovaná enkláva cizinců. Od Japonce křesťanského vy-
znání získal budovy bývalé restaurace, ve kterých založil cha-
ritativní nemocnici. Tato malá presbyteriánská nemocnice –
první misijní nemocnice v Japonsku – později přešla do péče
episkopalistů a stala se základem Mezinárodní nemocnice sv.
Lukáše (viz Nish 2003, s. 190). 

156 1 cubo = 3,3 m2.
157 Jako hlavní důvod neúspěchu Teuslerovy žádosti nadace

uvedla, že musí své zdroje směrovat na záchranu a pomoc v

Belgii. Viz dopis Rogera S. Greenea z 21. ledna 1914 adreso-
vaný Johnu W. Woodovi (Národní rada americké episkopální
církve (archiv Rockefellerovy nadace).

158 Viz dopis George Vincenta, úředníka Rockefellerovy
nadace, člena Rady pro lékařství v Číně (China Medical Board)
Starru J. Murphymu, Esq. Nemocnice John’s Hopkins, ze 16.
března 1915 (v Archivu Rockefellerovy nadace).

ně v souvislosti s projektem podpory lékařského
školícího střediska Lékařské fakulty Pekingské
unie (Peking Union Medical College – PUMC).
Greene vyslovil domněnku, že by bylo žádoucí,
aby nada ce zajistila spolupráci japonské strany,
protože Japonsko v Číně uplatňuje „poněkud agre-
sivní politiku“.158 Upozornil zvláště na skutečnost,
že pokud bude činnost nadace příliš úzce zamě-
řena na podporu Číny, může být její aktivita po-
važována za jednostrannou. Dalším bodem debaty
byla myšlenka, že podpora Nemocnice sv. Lukáše
by mohla vzbudit japonský zájem o americkou
praxi v oblasti zdravotnictví, což by Japonce
mohlo pohnout k tomu, aby opustili vzory němec -
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stnancům.159 Jako manažer je v článku uveden
Jan Nálepa, který se projektu účastnil v Raymon-
dově českém týmu. 

K výběru architektů zpočátku významně přispěla
Rockefellerova nadace, která i přesto, že původně
odmítla finančně pomoci, s Teuslerem a jeho

celosvětový průzkum lékařské péče, na jehož zá-
kladě Teuslerova Zdravotnická škola získala vy-
sokou dotaci. I když Rockefellerova nadace pod-
porovala Teuslerovu vizi mezinárodní nemocnice
v To kiu, finančně tak učinila až ve chvíli, kdy se
rozhodla podpořit školu pro zdravotnický personál
a zavedla studijní pobyty sester v Lékařské fakultě
Pekingské unie (PUMC), což byla její priorita.

První návrh Antonína Raymonda / V roce
1922 byl projekt nemocnice svěřen Americké ar-
chitektonické a inženýrské společnosti (American
Architectural & Engineering Co.) kterou vedl ar-
chitekt Antonín Raymond. Raymond se v Japon-
sku prosadil především díky spoluprácí s Frankem
Lloydem Wrightem na projektu Hotelu Imperial.
Dalším faktorem, který přispěl k Raymondovu
úspěchu v Japonsku, byla společenská obratnost 
a přátelská povaha jeho manželky Noémi. Podo b -
ně jako doktor Teusler, byl i Raymond členem
mno ha klubů a pohyboval se v tokijské vyšší spo-
lečnosti, z níž pocházela většina jeho klientů. 

Raymond byl přesvědčeným propagátorem mo-
dernismu a bezesporu se stal nejslavnějším neja-
ponským architektem raného období tohoto stylu
v Japonsku. V meziválečném období byl Raymond,
jak přiznává v autobiografii, silně ovlivněn archi-
tekturou, již prezentovaly evropské specializované
časopisy; mezi své hlavní inspirační zdroje řadí
například scénografii Jacquesa Copeaua (1879–
–1949), dílo Theo van Doesburga (1883–1931) 

a hnutí De Stijl (zal. 1917), myšlenky určované
teosofií a problematiku spirituální podstaty geo-
metrických forem.162 Rovněž podléhal vlivu mno -
ha mladých talentovaných architektů z Japonska 

v roce 1918. Je pozoruhodné, že už tyto plány
nesou jisté rysy, které nalezneme v projektu z kon -
ce dvacátých let: půdorys ve tvaru písmene H,
tedy rozčlenění do tří křídel, kde dvě souběžná
křídla spojuje administrativní budova s věží a scho -
dištěm uprostřed.160 Hlavním architektem nemoc-
nice byl v tomto raném období Američan švýcar-
ského původu Conrad W. Anner (1889–1960),
který pracoval v Tokiu i v Pekingu jako zamě-
stnanec Coolidge and Shattuck Architects. Poz-
ději pracoval jako nadační architekt a zůstal ex-
terním spolupracovníkem architektonického týmu
Nemoc nice sv. Lukáše až do jejího dokončení. 

V roce 1921 americký ropný magnát a filantrop
John D. Rockefeller (1839–1937) navštívil cestou
do Číny Japonsko. Společně s ním přijela skupina
odborníků na architekturu nemocnic, aby prostu-
dovali plány Nemocnice sv. Lukáše. Jedním z vý-
sledků této návštěvy byla pozvánka pro doktora
Teuslera a doktora Kubo do Lékařské fakulty Pe-
kingské unie (Peking Union Medical College). Dů-
ležitým pramenem o této návštěvě, a tedy i o stavu
projektu na počátku dvacátých let, jsou zprávy
úředníků Rockefellerovy nadace: 

„I když je nemocnice zatím jakýmsi shlukem
budov, které se liší svou výškou, od přízemních
do třípatrových, a jsou většinou dřevěné, z hle-
diska efektivity práce a distribuce služeb je vše
výborně naplánováno. Všude je čisto a uklizeno.

V porovnání s jinými nemocnicemi na Východě
se ve vzhledu asi nejvíce podobá americké nemoc-
nici. […] Nemocnice zakoupila pozemek přes
ulici ze 563 000 jenů a dalších 800 000 jenů bylo
zajištěno na nové budovy. Plány jsou připraveny,
se stavbou by se mělo začít příští podzim. Nový

159 The Japan Times & Mail, Japanese-American Supple-
ment. Tokio 26. září 1933, s. 26.

160 Plány jsou uloženy v Archivu Episkopální církve v Aus-
tinu ve státě Texas. 

161 Pearce 1921, 107–108. 
162 Raymond 1973, s. 54, 116. – Jean Copeau (1879–1948),

světově proslulý francouzský herec a dramatik.

týmem nepřetržitě komunikovala. Deset let po od-
mítnuté žádosti podpořila rozpočet nemocnice 
a provoz zdravotnické školy. Nadace v té době 
v Pekingu budovala podobnou instituci, kterou
pro ni navrhla americká architektonická firma
Shattuck & Hussey, jež mimo jiné intenzivně spo-
lupracovala s YMCA a byla i jinde v Asii velmi
aktivní. Bohužel se ukázalo, že tato firma není
spolehlivá, takže ji brzy nahradila společnost Coo-
lidge and Shattuck Architects z Bostonu. V ar-
chivu Nemocnice sv. Lukáše se dochovaly plány
pro tak zvanou Mezinárodní nemocnici v Tokiu,
které bostonská firma předložila Teuslerovi již 

pozemek je ideální, jelikož je situován mezi sou-
časnou budovu nemocnice a řeku a navazuje na
ubytovny pro sestry.“161

Profesor patologie a člen Rockefellerovy skupiny
expertů Richard Mills Pearce si také povšiml, že za-
městnanci nemocnice jsou téměř výhradně Japonci.
Na začátku dvacátých let Nadace provedla rozsáhlý
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i mimo ně, kterými se ve své firmě obklopoval.
Právě v meziválečném a válečném období se ko -
lem Raymonda soustředilo několik zaměstnanců,
kteří pocházeli ze střední Evropy.

Vídeňský nádech raných Raymondových návrhů
pravděpodobně pocházel z pera architekta Antona
Martina Fellera, který působil v Asii několik let
a o kterém toho víme poměrně málo. Než tento
Rakušan přijel za Raymondem do Tokia, působil
ve firmě Jošiheie Nakamury v Koreji a v Mand-
žusku. Když se v roce 1924 rozhodl Japonsko
opustit, Raymond mu napsal doporučení pro
Franka Lloyda Wrighta, u něhož poté působil.
Později se stal profesorem architektury na Chi-

expresionistickou architekturu a představovala
tak alternativu ke koloniálním a historizujícím
stylům, které oblibovala a preferovala státní
sprá va (snad bychom je proto mohli označit za
dobový oficiální vkus).164

Vedení Nemocnice sv. Lukáše v roce 1922 po-
zvalo do Japonska architekta Conrada W. An-
nera, který právě pracoval v Číně (PUMC), aby
zkontroloval technickou stránku stavebních plá -
nů. Při svém pobytu v Tokiu mimo jiné napsal
zajímavou a ojedinělou kritiku architektury Ho-
telu Imperial.165 V dubnu 1923 doktor Teusler
navštívil Peking, aby našel vhodné výrobce lé-
kařských přístrojů, kteří by je nemocnici mohli
věnovat. Stavba nemocnice byla v plném proudu,
začalo betonování základů.166 Započatý projekt
však byl nečekaně přerušen ničivou událostí: 
1. září 1923 oblast Kantó postihlo tak zvané
Velké zemětřesení, při kterém shořela celá oblast
Cukidži. Nemocnice musela provizorně přesídlit
do vojenských stanů. Důsledkem této katastrofy
bylo, že rada episkopální církve začala zvažovat
prodej pozemků v této oblasti a hodlala přestě-
hovat své instituce na předměstí Tokia. Dalším
důvodem pro přesídlení byla skutečnost, že se
oblast na břehu řeky začínala proměňovat v dů-
ležitou industriální a obchodní enklávu. Proti
přesunu nemocnice však stál důležitý fakt: lukra-
tivní a rozlehlé území bylo misiím státem pro-
půjčeno na dobu neurčitou za velmi výhodných
podmínek, mezi které patřila nízká daň. Tyto vý-
hody by po prodeji pozemku pozbyly platnost.
Rada si nakonec pozemky ponechala a věnovala
je na stavbu nového lékařského centra. Již v roce
1924 začaly vznikat plány nové stavby, v únoru
se konalo první zasedání Japonského fondu pro

cagské Akade mii výtvarných umění.163 Raymon-
dovo dílo z dru  hé poloviny dvacátých let vý-
znamně ovlivnili dva čeští architekti: Bedřich
Feuerstein a Jan Josef Švagr, který v Japonsku
úspěšně působil až do začátku druhé světové
války, postavil zde několik samostatných projektů
včetně železobetonové mešity v Kóbe. 

Feuerstein i Švagr měli zásadní význam pro pro-
jekt Nemocnice sv. Lukáše. Feuerstein jako hlavní
architekt a Švagr jako vedoucí inženýr, který na
projektu pracoval až do jeho konce, tedy i po re-
zignaci a odchodu Raymonda z projektu v roce
1930. 

První verze plánu představovala pětipatrovou že-
lezobetonovou konstrukci se třemi křídly na pů-
dorysu písmene L. Tato architektura byla směsí
Wrightovské „gramatiky“ a středoevropského,
zvláště vídeňského stylu. Raymondův obdiv k ar-
chitektuře skupiny De Stijl se projevil tvarem ko-
mínu, který se vypínal vedle nemocniční kaple.
Plán vyhovoval nejen euroamerickému vkusu,
ale i vkusu současné progresivní japonské archi-
tektury, již reprezentovalo secesionistické hnutí
Bunriha založené v roce 1920. Tato skupina na-
vazovala především na Jugendstil a německou

163 Anton Martin Feller (1892–1973), rakouský architekt
školený v Curychu. V roce 1919 začal působit ve stavební firmě
Jošiheie Nakamury v Soulu, o rok později byl přeložen do po-
bočky v Dairenu. Roku 1921 s Nakamurou navštívil Spojené
Státy a Evropu. Raymond ho zaměstnal ve své společnosti o rok
později. (Viz Hori 2003, s. 94.)

164 Aktivity hnutí Bunriha jsou detailně zpracovány, viz
Umemija 2009, s. 253. 

165 Kritika Hotelu Imperial C. W. Annerem (strojopis, s. d.)
je uložena v Archivu Rockefellerovy nadace. 

166 Dopis dr. Teuslera Edwinovi R. Embreemu (RF) ze 14.
dubna 1923: „the Hospital is actually under construction and
today for the first time they have actually began to ,pour‘ the
concrete.“ Anner wrote to the Foundation that after the disaster
the chances for the gift from Manufactures is higly unlikely as
there is no point for them advertising in Orient now, preserved
in the Rockefeller Archive Center.
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rekonstrukci, který stál v čele velké kampaně s cí -
lem získat finanční podporu ve Spojených stá-
tech a v jiných zemích. 

Druh˘ návrh Antonína Raymonda / Zakázka
byla znovu přidělena Antonínu Raymondovi a jeho
nové firmě Raymond & Sykes. Raymond projek-
toval i dočasnou budovu nemocnice, která se na po-
zemku zničeném zemětřesením objevila téměř
okamžitě po katastrofě. Ve své autobiografii Anto-
nín Raymond vyjádřil názor, že Nemocnice sv. Lu-
káše postavená podle jeho návrhu byla vskutku mo-
derní, racionálně projektovaná, řádně orientovaná
stavba, která měla většinu pokojů na jižní straně.
Kaple stála na severní straně budovy a byla přís-
tupná ze všech pater nemocnice, aby se i pacienti 
s omezenou pohyblivostí mohli účastnit bohoslu-
žeb alespoň z balkónu. Jediným ornamentem stavby
byla podle Perretova vzoru sama její konstrukce.167

I tato verze, již třetí, navázala na předchozí kon-
cepce před zemětřesením a před první světovou vál-
kou. Půdorys se třemi křídly uspořádanými ve tvaru
písmene U nesl horizontálně komponovanou bu-
dovu s výraznými pásy oken a liniemi balkónů,
která kontrastovala s pozdější kompozicí Bedřicha
Feuersteina, jíž dominovala vertikála věže nad ne-
mocniční kaplí. Betonové zdi měly zůstat holé, tedy
bez tehdy módní vrstvy hrubého štuku.

Architektura exteriéru i interiéru nemocnice se
dramaticky změnila po Raymondově návratu z Ev -
ropy v roce 1925. V exteriéru stavby se tehdy pro-
jevil Raymondův obdiv k dílu Augusta Perreta.
Tento obdiv je markantní především v perretovské
věži, kterou vztyčil na původně ploché střeše
kaple. 

velké úsilí a do plánů zapracoval nejnovější po-
znatky o problematice nemocniční architektury.
Pro porce a členění fasády nabyly Feuersteinovým
vlivem puristický rytmus. Půdorys původně na-
vržený ve tvaru písmene U se změnil v asymetrický
útvar tří na sebe napojených budov. Perretovská věž
byla odsunuta z osy kaple (obr. 00) na křížení kaple
a hlavního šestipatrového křídla, na něž z pravé
strany navazovala čtyřpatrová budova zdravotnické
školy a vlevo kratší třípatrová budova charitní oše-
třovací nemocnice. 

Feuersteinův návrh byl zveřejněn v Pamfletu Ar-
chitektonického institutu v červnu 1928.170 Edi-
torem publikace byl architekt Kendži Imai, který
v článku o soudobé francouzské architektuře na-

Porovnáme-li návrhy z první poloviny dvacátých
let s návrhy po roce 1926, zjistíme, že v Ray-
mondově tvorbě došlo k zásadním změnám, jež
můžeme považovat za výsledek procesu, který
Chris tine Vendredi-Auzanneau charakterizuje jako
„zvyšující se disciplínu designu pod vlivem Be-
dřicha Feuersteina“. Raymond nazýval disciplí-
nou zjednodušování designu svých starších „pi-
toreskních“ návrhů, jakým byl například jeho
vlastní dům Reinanzaka.168

V dopise z července 1927 doktor Teusler referuje
radě episkopální církve o pokroku na stavbě.169

Hlavní předlohou organizace a technického vyba-
vení tokijské nemocnice měla být nemocnice 
v Clevelandu, pro kterou však byl k dispozici pod-
statně vyšší rozpočet než pro Nemocnici sv. Lu-
káše. Kaple s plochou střechou a červeným křížem
nevyhovovala Teuslerovu vkusu. Rovněž stylizace
kříže mu připadala nevhodná, jak dokládá ilustrace
s Teuslerovými vpisky. Přestože byl doktor Teusler
nespokojen s designem nemocnice, líbilo se mu
členění stavby, její funkčnost a způsob, kterým
jsou jednotlivé budovy propojeny. Dále v dopisu
radě episkopální církve sděluje, že úřad městské
části schválil výšku šestipatrové, na tehdejší dobu
neobvykle vysoké budovy. Celkový roční rozpočet
nemocnice v první polovině dvacátých let byl při-
bližně 120 000 jenů. Dvaceti procenty přispívala

misie, stejnou částku poskytovala japonská strana
a zbývajících šedesát procent musela nemocnice
získat svou vlastní činností. To byl již od počátku
projektu jeden z hlavních důvodů, proč bylo nez-
bytné výrazně, a to i stavebně, oddělit prostory ne-
mocnice pro neplatící a platící pacienty, na nichž
existence nemocnice závisela.

Z korespondence mezi Raymondem, architektem
Kamekim Cučiurou a doktorem Teuslerem vyplývá,
že Bedřich Feuerstein věnoval projektu nemocnice

167 Raymond 1973, s. 108
168 Vendredi-Auzanneau 2006, s. 36. – Antonín Raymond

toto uvádí v dopisu Noémi ze 14. května 1926.
169 Dopis dr. Teuslera dr. Johnu Woodovi z 6. července 1927

(Sbírka Archivu episkopální církve).
170 Imai 1928. – Dedikace Kendžiho Imaie je datována v

Tokiu 29. prosince 1928.
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psal, že bývalý asistent Augusta Perreta navrhl 
v Japonsku interpretaci Perretova slavného kostela
Notre Dame du Reincy. Plány Nemocnice sv. Lu-
káše, které jsou uloženy v Národním technickém
muzeu v Praze, Bedřich Feuerstein podepsal 
a ozna čil svým razítkem. Na plánech se objevuje
také otisk osobního razítka Antonína Raymonda.

Schvalovací proces, který provázel návrh nemoc-
nice, byl neobyčejně zdlouhavý a komplikovaný,
mimo jiné také proto, že plány byly neustále posí-
lány ke kontrole a komentářům přes Pacifik. Dis-

Feuersteinova cesta do Ameriky / Rudolf
B. Teusler pravidelně cestoval do Ameriky, aby
podpořil kampaň, jež měla získat finanční pro-
středky na stavbu nemocnice. Na jednu z těchto
cest v roce 1928 pozval Bedřicha Feuersteina.
Feuerstein tak měl výjimečnou příležitost, aby
čtyři měsíce podrobně studoval proces projekto-
vání nemocnic u špičkových odborníků v New
Yorku a v dalších městech. V témže roce Feuer-
stein navštívil také nemocnici PUMC v Číně. 
O Fe uersteinově pobytu ve Spojených státech in-
formují zprávy pro misijní radu, v nichž je Feuer-
stein prezentován jako hlavní architekt projektu.
V průběhu amerického pobytu došlo k rozsáhlým
úpravám plánů a ke konzultacím s odborníky 
z firem York & Sawyer, Crowe, Lewis & Wick 
a s doktorem Goldwaterem z Nemocnice Mt. Sinai
v New Yorku. Důvody k těmto konzultacím byly
především finančního rázu. Misie si totiž nemohly
dovolit zmíněné firmy na danou odbornou práci
najmout, a tak využily Feuersteina, aby nezbytnou
expertízu získal v rámci konzultací a využil ji 
k přepracování plánů nemocnice, a to bez vyso-

Příspěvek cituje vedoucího inženýra Jana J. Šva -
gra, který potvrdil, že tento typ základů bude mno-
hem odolnější jak proti vertikálním, tak proti ho-
rizontálním otřesům zemětřesení. Dřevěné piloty
dlouhé 65 stop (19,8 m), každý s nosností 15 tun,
byly z neopracovaných klád, aby drsný povrch
kůry pomáhal jejich stabilitě. Vlastní základy ze
železobetonových panelů s metrovými žebry spo-
jovaly pilíře ve všech směrech. Základové pilíře
stavby byly ze stavební oceli zpevněné tlustými
ocelovými pruty a třmínkovou výztuží. Článek
dále ujišťoval čtenáře, že konstrukce budovy je
pevná a při zemětřesení se bude pohybovat spo-
lečně s půdou tak šetrně, aby pacienti nemocnice
neutrpěli sebemenší újmu. 

kých finančních nákladů. Tento fakt sice Feuer-
steinovi umožnil, aby nabyl nové vzdělání, ale zá-
roveň ho zaneprázdnil natolik, že se nemohl vě-
novat jiným projektům v Raymondově firmě, což
nepřímo ovlivnilo jeho pozdější rezignaci. 

Bedřich Feuerstein se při pobytu ve Spojených
státech setkal s tokijským arcibiskupem Jeanem-
Alexisem Chambonem, který se zmínil o úmyslu
římskokatolické církve postavit v Japonsku ne-
mocnici. Chambon Feuersteina přemluvil, aby
mu ukázal plány Nemocnice sv. Lukáše. Archi-
tekt o této situaci písemně referoval doktoru Teu-
slerovi, který informaci postoupil jednomu z čle -
nů misijní rady s tímto komentářem:

„Někteří z nás si myslí, že imitace je nejlepší
způsob, jak zalichotit, ale já mám velmi vážné
obavy, zda římskokatolická církev je či bude –
třeba za mnoho let – schopna postavit úspěšně
fungující nemocnici, tak jak jsme zvyklí, tedy
podle amerických standardů.“171

Aféra se základy nemocnice / V létě 1929
začala nemocnice publikovat měsíční zpravodaj
St. Luke’s International Medical Center of Tokyo,
v jehož červencovém čísle se můžeme dočíst, že
ke konstrukci železobetonových základů budou
použity nové technologie a stavební metody,
které ochrání stavbu nejen proti požárům, ale 
i proti zemětřesení. 

171 K Teuslerovu dopisu z 18. září 1928 doktoru Woodovi
je přiložen dopis Bedřicha Feuersteina. Oba dokumenty jsou
uloženy v Archivu Episkopální církve v Austinu (Texas).

kuse mezi Teuslerem a členy misijní rady byly plné
neshod; nejohnivější pře se týkaly monumentality
Feuersteinova návrhu. Teusler však dokázal radu
přesvědčit argumentem, že rozměry nemocnice
byly určeny funkcí částí i celku; bylo například
nutné postavit hlavní křídlo pro soukromé pacienty
do výšky šesti pater proto, aby co nejvíce pacientů
mělo dostatek slunečního světla. Další argumenty
doktora Teuslera braly v potaz ohledy nejen na pa-
cienty, ale i na zaměstnance a jejich pohodlí. 
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