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cests do chřámu Františka Bi|ká

Aleš Nevečeřal

''Přišel isem vám hovořit o umění ducho\,ním- (-.') Budu vám
hovořiti věci, které jsou ve vás; kdyby neby|y ve vás'já bych věcí těch ve
vás zázračně slovem sÚm nevzbudil.'' ..'

To jsou slova Františka Bílka z úvodu k jeho staýbě budoucího
chránu v nás, přednášky s grafickým doprovodem z r. 1908, kterou pak
dále graficky dotvoři| a o rok později vyda|jako Cesra' Dvě út|é kníŽky'
kteÍé jsou jakousi osou celého jeho pozdějšího dila myšlenkového
i v:ítvamého. Mnohé postavy na grafických listech se staly př€dlohou přo
jeho Úznamné plastiky (např. Adam a Eva, Krišna, Mojžíš, .'.),jako ce|ek
však zůstaly toízem. Kde se však vzaly v Bilkově myslijednotlivé milníky
na naši cestě od Povětroně přes Riá.rnu, Iftišnu' Egypt a MojŽíše a dále
stalozákonní prorokf až po Kristoly učedniky? A jaké jsou ty ..záhadné

víry Indie a Egypta',, o nichž se zmiňuje Miloš Marten v předm|uvě
k cestě? většina i(omentitoÍů Bflkova díla se shoduie na několika
ákladních inspiračních zdrojích.

PÍvní je v období Bílkova pďižského pobýu (189l - 1892). Zde se
Bíl€k doslivá do prostředi nejen čistě uměleckého, ale díky Elemiřu
Bourgesovi' budoucímu švag|ovi Zdeňky Braunerové, téŽ pravděpodobně
do prostředí okultních bratrstev, a to v období sporů rozenkuciánů sara
Péladana a Guaity, snad i do kontaktů s lóží zednriÍskort (díky např. Alfonsu
Muchovi)' mezi jejíŽ pozdějši členy jej někteří řadí. I nás]edné přátelství
s Ju|iem Zeyerem po návratu ajeho ovlivnění doboťm martinismem můŽe
hrát svo.ji ú]ohu. V pařížském období se údajně dostalo Bílkovi jakési
duchovní zkušenosti s Pánem (vidění, rcalizace ...)' ktelá zřejmě i přispělá
kjeho postoji kněze v umění (,,kněze beze sm|ou!ý.). To mělo za následek
mnohá nepochopeni i např. známou roznžku sjeho nejb|iŽšími přáteli -
knězi Jakubem Demlem a Sigismunden Bouškou' Víme, že ve svých
počátcích Bílek odmítá antiku a renesanci, ideál€m je mu prýomí
křest'anství a gotika. Přesto jej nepřllmá bezvýhradně katolická círk€v,
Bílek srněřuje k jakémusi náboženskómu synkrctismu, jedno z řešení jeho
hledánije např' pozdějši přestup k církvi ěeskoslovenské. Ale to již časově
předbíháme'



Jeho další velkou inspirací je dílo francouzského esejisty Edouarda
schurého I/ť1.'1 .tls.rěcenci - TLlj é ději y náboženstyí (l889)' Tuto
skutečnost. nysiim, nejdůkladllěji zhodnotil prof' dr. XavieÍ Galmiche ve
své přednášce na bílkovském sympoziu v Praze 2000' I on zmiňuje téŽ
Demlova s]ova (Mé svědectví o otokaru Březinovi) o významu Schurého
knihy pro Bílka: ''Bílek nečte nic jiného než Bibli' tak sám řekl' a jediná
ještě j€bo kniha jest 

''grands initiés.., tuším od chu.éa (s;c). Jistý pťofesor
pď ho na tuto k ihu upozomil. Zdá se mi, že idea této knihy měla vliv na
Bílkovo dílo; kde jinde by si vzporlně| na R.imu a na takové pojeti
dědičného hříchu (''.) Jenom jednotlivci cítili napřed tuto tihu (Ráma),''
c ituje též Březinova s'ova zdopisu Anně Pammrové (7'I0' l897)' kde se
Březina ryznává ze vztahu k V€lkým zasvěcencům: ''Sedával jsem s tou
knihou Zbožných snů, jak náĎ je 

'.achovaly 
věky' několik dní lelošní!]o

nrodra nad hlavou. duší unášeoou v modro. které se nezachvívá našimi
oblaky... Podivejme se tedy podíobnějj na sclrurého knihu, která slavila ve
své době dos|ova ce]oevropský úspčch a měla takový vliv na mnohé r'rmělce
a hledače pravdy' Mnoho společných tczi bychom .iistě našli i např.
v anthropozofli Rudolfa stein€.a, který popisuje podobný vývoj Jidské duše
aŽ po vrchol lidských dějin v události golgotské'

schuré se především snaží o syntézu vědy a nábož.enství a o
pochopení podstao lidsní, jeho posfupného duchovního vývoje a nutnosti
návratu do vyšších sfériako dokonalá duchovni bytosi' K tomu jsou náln po
věky posíláni Prozřetelnos!í zasvěcenci, zak|adalelé jedhotlivých
náboŽenství' kleíá osvětlují lidslvujeho cestu pomocí skutečných 

'aasvěcenído tajů a mystérii vyšších světů' l'o všechno však skťzf poznání, že to
ncjdůIeŽilčjši má človók již v sobě, je sám neoddělitelnou součástí Božího
světa' vesmíru, jen se potřebuje očistit a navÍátit se '.' Rama' Krišna.
Heímes' MojŽiš' orfeus' Pythagor, Plato, JeŽíš . to je ta řada zasvěcenců'
kteřá vede člověka po jeho stoupáni dějinami. l schuré staví chrám' když
pÍavi: ,.v této síni RáÍna ukazuje jen přístup ke chřámu' Kťišna a Ií€rm€s
dávaji nám k|íče, MojŽíš, orfé a P}1hagoÍ nám ukazuji vnitřek a JeŽíš
Kristus představuje jcho svatyni'..

Bílek se od Povětroně (,,My dopadli ná Zem jako povětroň
Žhavý'''..) dále v ránci biblické t.adice přes klesíuti Adama a E!y, Potopu
a Sodomu dostává k .'novýrn silám na naši cestě.. - jako pÍvní k Rámovi
(',Ditě naše dospělé v mrazech a bouřich . ovládlre mocný duchovní
pohyb..)' Schuré líči osud R.árnův zeširoka od jeho původniho kněžského
(druidského) Žasvěceni v šeru věků po vůdcovství nad áÍijskými kmen),,



jejich příchod do srdce Asie a do Indie, tedy ještě víc€ mýicky n€ž o něm
hovoří indická Ramajana' sám zasvěcen Nej\'yšším Duchem vyučuje náÍod
o podstatě vódické moudÍosti, o ák|adních principech světa' ,'Dle doktriny
esoterické a dle všech žiÚch filosofií' Agnijest V&né Mužství' Int€lekt
stvořitelský' Duch čistý. Soma, věčné zenství, Duše světa' neboli étherická
podstata' lůno všech světů
viditelných i neviditelných očim
tělesným' konečně jest Přírodou. kde
sublilní (jemná) hmota jest ve sÚch
nekonečnýclr proměnách' Neboť
dokonalé splynutí dvou býostí tvoří
Býost nej\ryšší essenci (podsta1u)
Boha. ztěchto dvou základních ideí
tryská třeti' neméně důležitá. Ve
Vedich kosmogonická činnost je
pojímána jako nepřetrŽité obětováni
se' Aby qtvořila vše, cojest. Býost
nejryšší obětuje sama sebe, ťozdě|í
se - qjdouc ze svéjednoty' Tato, jiŽ
na počátku překvapující idea jest
velmi hluboká' když o ni myslíme'
neboť chová v árodku celou
doktrinu theosofickou o qývinu Boha
ve světě, esoterickou synth€su
po]',theismu (mnohobožství), nebo monotheismu (i€dnobožství)' ona zrodí
doktrinu dionysialskou o pádu a spasení duší' wkvétajíci v Hermesovi a
v ofeovi. odfud výryskne doktrina slova Božího prohlášená Krišnou a
dokonáná Ježišem KÍistem'..

Bílkův KÍišna je ,,probuzeni k lyšši žími a hladu'.' Tresť uěení
Krišnova máme samozřejmě uchovanou v Bhagavadgítě, dalšl inspiřované
knjze Boži moudrosti. schuré si všimá Krišnovy osobnosti od hmvého
mládí po mučednickou smrt jak po stránce lidské, tak jeho avarfusffi .

áotožňování se s Bohem (višnu€m). čímž se stal ,,zakladatelem ku|tu
višnova, kted dal brahmanismu jeho ctnosti a jeho přednosti... Předevšim
všák ,'učil nauc€ o nesmi.telnosti duše, jejím movuzrozování a o jejím

spojeni s Bohem. Tě1o, pravil, odívá duši, která v něm přebývá ajest věcí
koneěnou, a]e duše, ktei.á v něm bydlí' jest neviditeln4 nezvažite|ná,
Ňpolušitelná' věěná...Popisuje dále návraty a koloběh duší, coŽ se stává

Poýětroř| (Sldýba búoucíha th.óh! ý nóý



podslatou všech velkých asÚských náboženstvi. lcišnův život i jeho smrt
nakonec nlnohé př€djiná: ''Poiem Boha' Pravdy, Krásy a Dobra. projevuje
se v člověku svédomitém 5 mocí spasitelskou' která tryská až do výsosti
nebes siIou lásky a oběti' a ta.o nejplodnější idea objevuje se poprvé
v Krišnovi' Zosobňuje se ve chvíli. kdy lidstvo vycházející z m|ádi
arijského počnc upadati h|oub a hloub do kultu hmoty. Krišna mu zjevuje
ideu s|ova Božího, a ono nikdyjiŽ na ni nezapomene...

Na tomto místě je jistě zajínavé poznamenat' že v časové
posIoupnosti schuÍé \rynechává Buddhu, zakladatele dalšího světového
náboŽenstvi. Autor to vjedné poznámce Vysvětlujej ,.Velikost sakiamuního
spočívá v jeho velikém milosrdensh'i, v jeho refoÍmč morální, v revoluci
společenské, kterou způsobil povalením zkostnatělých kast' Buddha
způsobil slámoucínlu b.ahmanismu takový otřes' jaký dalo protestantství
katolicismu před třemi sty lety a přinutilo jej opásati sc k ápasu. aby se
obrodi|o' ( ' . ') Nepojal i . l i  jsme Buddhu do této knihy. neni to t im, že
bychom neuznávali jeho misto rnezi veikými asvěoenci. jesl to pouze
zdůvodu zYIášlního plánu této knihy. KaŽdý Z těchto reformátorů nebo
fiIosofů námi vybraoých jest uťčen ukázati doktřinu Mysterií v jiné
tvářnosti a 1 jiném stavu jejího vývoje' Z tohoto stanoviska Buddha by se
opakovaljednak zjedrré strany s Py1hagorem, v němžjsem rozvinul nauku
o znovuzrození a vývinu drrše, jednak z druhé st.any s Ježíšcm KÍistenr,
kteď hlásal pro Západ i Východ bratrství a světové milosrdenství'..

Dostáváme se k jedné z nejdůležitějšich kapitol knihy - Hermes
(Taje Egyptské). U Bílka je to 

''Egypt 
. sen cesty pÍavóho života..' Pro

Schurého je to další milnik v posloupnosti vývojc náboŽenského myš|eoí
lidstva' ''Přisně vzato, můžeme vyjmouti politické dějiny ,jednotlivého
národa z politických dějin národů' ale nelze q'jmouti dějiňy náboženské
zcelku náboženských dějin národů' NáboŽenství Assyťie, Egypta, |ndie'
Řecka pochopíme jerrom tehdy, poznámeli jejich společné početi se
starodávným náboŽenstvim indoaíijským. Jedním slovem dějiny
jednotlivého náboŽenství budou vŽdy úzkoprsé' pověrčivé a 1álešné,
nespÍáVné' jedině pravdivé jsou jen náboŽenské dějiny Iidstva' V této výši
citímejen veliké p.oudy kolem zeměkoule...

Egyptské zasvěcení je tedy iogickým pokračovatelem mysteťjí
staroindických. Autor nás provádí úŽasnou cestou neotrta - v egyptském
chÍámu - pyramidě přes pr./ní zkoušky a dlouhá léta učeni' mystikou smrt a
znovuzrození až po 

'.asvěcení 
osirovo a vidění Helmovo' Zde pak nejvíce



vnímáme inspiraci Bilkovu. Snad již ranější Bílkovo dílo ,,Počet a ěetba
písmeny těla člověka..(1899), kde se opíni o základy numerologie a
rozdě|ení lidského těla, bylo zřejně ohlasem na č€tbu o eryptskén
zasvěcení' To má pak da|ší ozvuky i např' v Židovské kabale či indické
tantře' ",sedn Geniů vidění Hermova jest totéŽ' čím by]o Indům sedmeřo
Dévů' Peršanům sedm Amšopandů, Chaldejcům sedmeÍo velkých Andělů'
a co Kabbala označujejako sedm s€phirotů a křesťanská apokalypsa nazývá
Sedmi archanděly. A velká tato sedmerost' jež objimá svět, nechvěje sejen
sedmi bárvami duhy, sedmi notami tóniny, ale projevuje se i ve složení
člověka jenž je potrojným s\ym býim, sedmeďm svým Úvinem... Další
indicie z popjsu chrámu nás dovádí až např. k novověkému tarotu: ,,Pod
každou malbou bylo písmeno a ěíslo. Dvacetdva symboly představovaly
dvacetdvě prvni arkíny (prvnich tajemství) a tvoři|y abecedu okultní vědy -
to jest abso|utních pdncipů (prvků). klíčů všehomíra, které používány vů|í'
stanou se pramenem veškeré moudrosti a veškeré moci' Tyo principy ryly
se v paměť svou souvislostí s písmeny posvátného jazyka a k nim patřícimi
čís|y' Každé písmeno a každé číslo vyjadřuje v tomto jazyku potrojný
ákon, mající svů.j odraz ve světě božském, intetektuelním a lýsickém... Jak
mámá nám zaznívají slova z rozhovoru v€|ekněze s neoi.tem v poťovnání
s Bílkoqim úvodem ke stavbě chrámu| ''Pmvda se nedává. PÍavda nalezne
se v sobě, nebo se nenalezne vůbec... Popis vnitřního eryptského chrámu se
pak zrcadli v Bílkově popisu od předsině chnámové po všechny síně
zasvěcenců' Vjednom z nich se učedník dovidá: ''Nuže' věz, Ž€ to, co jsi
pnávě spaťil, jest od věčnosti. svět|o, které jsi zřel zpočátku, jest moudrost
božska v jejiž moci jsou vš€chny věci' a jež obsahuje pmtvafy všech
býostí- Temnoty, do n;chŽ jsi byl pak uvržen, to jest svět hmotný, kde žiji
Iidé pozemští' A|e plamen' jenŽ vzptan-ul z h|ubin, jest slovo' Bůhjest otcc,
slovo jest syn. jejich sjednoceni je Zivot'.. A konečné zasvěceni přivádí
hledajícího dojeho vlastního nitťa: ,,DuŠeje zastřené světlo' zanedbávámeli
je, zatemňuje se a zhasne, a|e když mu přiléváme o]eje lásky, hoři jako
věčné světlo...

Další ve|kou kapitolou schurého knihy je Mojžíš . Poslání
iz.aelské' Bíl€k uvádí zastaveni u MojŽiše jako ,,Novou cestu - vidění
zaslíbené země - blizkost pravého životď.' SchuÍé představuje Mojžišejako
zasvěcenc€ Hermova v egyptském chrámu, Genesis coby skutečné dílo
Mojžíšovo lYsvětluje esoteÍicky, podstatu a význam tet.agramatonu
(Božího jména) např. chápe jako spojení muŽského a ženského principu'
počáteční kapitoly Bible jsou mu však j€n €soterním vyjádřením



skutečných, skr}tj'ch pravd' Některé pasáže Pcntateuchu pod|obuje kritice
(MojŽíšovy zázfaky' usmrcení nevěmých) a mnohé vysvě||uje teozoficky:
,,Jellovah je státe hotov bíti hromem a ničiti. kdežto Mojžíš představuje
milosÍdenstvi a moudlost' Tak dětinské pojimání Boha, kteÍé si tolik
odpoqje, jest neslučitelné s pojnlem vědomí velkého zasvěcence osiťova
jako.ie nemoŽným p.o JeŽiše' A přece tato obrovská zveličování 7-dají se
pocházeti z jisĎich úkazů vyvolaných magickou moci Mojžíšovou' a které
nejsou osamělé v antické t|adici chránrů. Zde 

'e 

na mistě říci, oo můŽe se
věřiti tak z\,aným ázraků'n MojŽíšovým ze stanoviska ratione]ní úeosophie
a otázek objasněných vědou okultní' Vzbuzování ilkazů elektrických
v různých fonnách \'ůlí mocných zasvěcenců není přip;sováno jen
Moižišovi ve starém věku' ,l.radice chald€jská to připisovala lÍágůln' tradjce
ř€cká a latinská jis1ýn kněŽím Jupiterovým a ApolonoÚm'.. Nicméně
Mojžíš je mu skutečným zasvěcencem Božim a tvůÍcen monoteistického
náboženství, kleÍé se mě'o stát v budoucnu nábože|stvim světovýnr.

Zde plán Bilkovy Cest} opouští Schurého knihu. t}ílek pokrač je
dále .jiŽ v biblické tradici od veIkich proroků samuela' Eliáše. Elizea'
Izáiáše '.. po lnalé proroky a nakonec po první učedníky Kristov-Y s otázkou

'.co hledáte? - A oni řeklijemu: Mistře, kde bydlíš?..Bil €k tedy nenásleduje
vývoj datšíclt antických zasvěcení. popsaných schuřém, tedy ořfea (Taje
Dionýsovy), Pýhagora (Taje delfské) a P|atona (Taje v Eleusis)' Je to snad
zapřičiněno Bílkovýn postojem k antjce? Nebo pfostě přijetím bibiické tra
dice i vŽhledem k jeho osobnímu Ježíšovu zasvěcení? V mnohém ie to
škoda' n€boť Schuré nás uvádí do úžasných skutečností antickóho světa, do
mystérií orfiokýcb i do škol}' Plthagorovy, jehož popisuje jako vůbec
největšiho Zasvčcence starověku. dědioe mystérii egyptských, jež vlastiě
daly tvář c€lé antické esote.ice. I vjeho učeni Zaznívá řeinkaÍnační nauka
o dušijako dědict\'í. linouci se již od dob staroindických véd. A Platon coby
žák sokralůt poklacuje r teto tradLr a uČcniruzpra(o\á\a ' ' .

Vrcholem knihy je pak oddíl Ježíš . Poslání Křistovo. l Zd€ autor
podrobuje evangelijní texty uřčité kritice. Zjvot JeŽišův se slraží objasnit na
základě esotemí nauky, tedy představuje jej především jako zasvěcence
Esejských a jeho veřejné působení začleňuje plně do rámce historických
reálií, jeho uákonění nové smlouvy do prostředí židovské tradice' Až ja-
kýmsi poodhrnutím závoje lsidina (řečeno mluvou e$/ptských rnystérii)
bychom mohli chápatjeho popis konečného smyslu působení syna človčka
při jeho odhalováni pozemských lidských cilů i o poslednim soudu jako
,.konce kosmického výVoje lidstva čili jeho vstupu do stavu úplně

'1



duchovniho'..A Ježišův chnám, ten, který s]íbil ve třech dnech zbořit
a znovu vystavět? ,,Jeho slovo a jeho oběť položila ák]ady neviditelného
chrrímu' pevnějšího a nezničitelnějšího než všechny chIámy kamenné; ale
nepokračuje se a nedostavuje se tato stavba nežjen prací kaŽdého čIověka a
celých staletí a než jen v míře, jak každý člověk a všechna staletí na něm
pracují. Jaký je tento chrám? obíozené lidstvo je tím chÍámem' Chrám ten
je moÍální, sociální a ducho\alí..'

Zde se tedy můžeme opět vr&it na zaěátek Bílkow stavby
budoucího chÍámu v nás' ,,Avšak n}mí, kdy není jednory v myšlénce, ni
v cestě, pravdě a žití' nyni je nesnadné shromážditi všechna vyznání pod
jednou chrámovou klenbou, a stavba předsíně chrámové není ani možna'..
I BíLek tedy touží po jednotě v mnohosti, podmiňuje ji však přeměnou
jedince uvědoměním si svého božskébo Já. K tomu mu ukazuje cestu
zasvěcenim . skze všechny uvedené předsíně chŤámové'

Esoterni nauky jistě ejsou v mnohém obecně přijímány' taky pÍoto
jsou vlastně esotemí . tajné, skryté, po celé věky pro možnost jejich
nepochopení a zneužití. Ani BÍlek ve své době nebyl a ani dnes není bez
výhrad přijímán' Zúáme počát€ční Myslbekovo odsouzení pro Bilkův názor
v''ilvamý' víme o známých sporech s nejbliŽšími přáteli v otázkách víry' o
nichŽjsme s€ již zninili' I gřaÍik J osef Váchal, jeden z těch' kteří po určitou
dobu š|i v jeho stopách' j€ autorem pozdějši satirické přednášky 

''Umání
d11thoýní jizdy crneb stavba budoucí qaúže,, (1922) ..' le tedy mnoho
názoru' mnoho věr' mnoho stupňů zasvěcení i běžného chápáni duchovnosti
ajeji rea]izace ve všedním životě. Věřim ale' že dílo Bílkovo je a ještě
dlouho bude jedním ze světe| mnoha hledajícím na cestách do jejich
vlastního chrámu.

Poúitá literatura:
FrantišekBÍlek

Edouard schuÉ

Stavba budoucího ckámu v nás (1908)
cesta (1909)
Velcí zasvěcenci . Tajné dějiny náboŽenství (l889)'
českyIzmatlík a Telička (1926)
reprint Jiří Miku]a, Havlřov /l99ó/
František Bílek l872.|94]' cHMP (2000)Kolektiv autorů

Prot dr' Xavier Galrnich€ ' Fřantišek Bi]ek jako členář jedné učebnice myslického
sltlkretismu...
in: zivot a dIlo Fraúiška Bilka, sbomik k sympoziu
cČsH e000)



společÍost Anny Pammrové

Navázali jsme kontakty s paní prof. Vlastou Urbánkovou'
předsedkyni Společnosti Anny Pammrové' která nám laskavě poskytla
mnoho písemných mat€riálů' s někteqimi Vás postupně údi seznámíme'
Vybíráme např' z jejího v|astního čllínku (Duha, časopis pro knihovníky,
vyd. MoÍavski Žemská knihovna, Brno, podzim 2003):

,,\ zái i  lq45 /emie|a ná samoté pob|l '  Ždárcc u Ti inola má|o
uuama 

'pisoratelIa 
a f i|o7ofka Anna Pammrotá' Žita lu půl .1oIelI

v dobrovolné izolacijen ve spo]ečenstvi s knihami, dopisy otokařa Březiny
a v bezprostřednim konlaktu s lesem, ktery byl pro lli jediným přirozeným
prostředim. Litemrně se .ealizova|ajelr sporadicky, v prvnítřetině 20.století
občas přispívala do regionálních moravských časopisů ' mezi lety 1917 až
]9]ó \ývořila čtyři úvahové texty převážně s feministickou tematikou' Po
smrti dlouholetého přítele, jaroměřického básníka' naps5la několik
vzpomínkových statí. Záhy po její smrti nast.{vá doba n€přející duchovním
hodnoLím. Důkazem je i úpadek ájmo o dílo otokara Březiny, sjehož
osobností byla Pammrová nejčastěji spojována zejména díky téměř čMice1
let trva.jící korespondenci. PÍávě tento mimořádný korespond€nčni souboř,
označovaný např. |iterámím kitikem Jaroslavem Medem za
,,epistolografický skvosť., .je jedním z nejdťlležitějších zdrojů poznáni
vnitřního bohatstvi ,,Ženy s duší lesď.. Přes nevelký ťozsahjejího literárního
díla zůstívá Anna PammÍová osobnosti hodnou zájmu- By|o to pftívě téměř
půl století Zapomnění, které změnilo tuto pozoruhodnou býos{ v nejasný
obraz odráŽejicí se v zamlŽeném zrcad|e. Do dnešní doby se setkává její
myšlenkový odkaz mnohdy s nepochopením, a to i v řegionu' kde d|ouhá
|éta žila. KdyŽ se na začátku devadesátých let zvedla vlna zájmu o dlouhá
léta do pozadí odsunuté autory, přišel ióas Anny Pammrové. ato především
v sot|vislosti s obnovením činnosti společnosti otokara Bř€ziny
v Jaroměřicích. Začala se objevovat také nová hodnocení j€ho ještě
důsledněji zapomenuté přitelkyně'..

společnost Anny Pammrové působi od r.1995 a má za sebou kŤásné
výsledky nejen na poli regionální kultury. osobnost Anny Pammrové
osvětlilo již v osmd9sát'ých letech samizdatové \,fdání Dopisů Anny
Pammrové rodině Havlových (rodina našeho bývalého prezidenta)'
Spotečnost lyda]a již 26 čísel svého věstníku. kde jedno číslo (17, r-200])



bylo téměř celé včnováno téŽ Františku Bílkovi' spolupracuje předevšim na
vydáváni díla Anny Pammrové (např. básnické sbírky Diyočinl1 slay li
nech, nak|- J' Z.Frič či klíčový pammrovský text Antíeya, nakladatelstvi
Sursum s doslovem básníka J'Kuběny)' Vlasta Urbánková napsala a
společnost Anny Pammťové pro své členy vydala v r. 1998 půvabnou
Životopisnou kníŽku Z-íiliyá samata - Tišnoýsko ý osudu Anny Palnmrollé a
jejích př(itet' Č|ena\é společnosti se za.jímají i o dáIší osobnosti duchovně
spjaté s Annou PamnÍovou' t€dy př€devším o otokaťa Březinu. Františka
Bílka. Jakuba Deml4 Bohuslava Reynka a daiší' Jsme rádi, že i naše
Společnost Františka Bílka patří do této velké |odiny hlcdačů pravdy a
uchoval{rlů dlrchovního bohatství. 

AN

os|ovi|i jsm€ několik n'šich přednich ťtYarných umělců s prosbou
ojejich lTjádření vztahu k osobnosti a di|u Františka Bí|ká či ob€cně o
smyslu ducbovního uměni v dnešní době. Postupně budeme
uveřci ňovát jcj ich názory.

Z došlých odpovědí uvádíne:

P]dt? ,e nú ůj ý20h k dilu I.totll],l,,! BíILa:

.]ako malej kluk jsem chadil - | fiaše ně|tečku . da loutkaNýha

divadla' Ve stejnýn sále fiěla s:'ou nodltebnu Cí|kev husi|ská. Díýaljsen
se nd kofiického k,ašpárkd' ale kautke 1okú sledoýal tragedii bledýho páfia'
klerej se - obklopen plameny - vnášel na obraze protější stěny'

Pozdější setkúyóní s dílen F. Bílka už bylo je d jen inspitující'
Vzponínán n\r jeho syicen w íydru lídské tLlky' nís|ěLý ý kos|elílal na
Křemešníku' Ohťo1fiil ně ukřižoyan'ý z katedrÍiL,- sy.I/íÍa, fuk jiný než
barckní kťuciJi\,, kteréjsem znal

Vhn' že ! Nórcdni glerií je l odel k tanub díI1l d.si ve yelikostí
pů|dřuha nettu' Ale netušiÍ isem' že uýidín ý kÍeřénsi jihačeskén
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sfurožib1ictví dalŠí, íentoktóí kolen 50 cm' Vážín sí spottsty dalších soch'
Namótkou j e uju Mojžíše. Miluju Bílkovy uhlové kŤesby a dřeyoryU'

Zpfostře11koýaně jse se od F'BíIka dostal k o. Březinoyi'
k |IdruiiÍ\kě IÚdici' k llofiLlnoýi a B' R?y kdi' Ča: od času polo:int
ý (:binoýě malou lEíičku'

JARoSLAV DAJČ (nať' 13'2.1943) studoval na Pedagogickém institufu
v Jihlavě a na Pedagog;cké faku]tě Masary,kovy univerzity v Bmě' Působil
jako pedagog na Střední
umělecké škole a zák1adní
umělecké ško]e v Jih|avě. Žije !
a pracuie v Jihlavě a na
chalupě v nedalekých
PetÍovicích. Je autor€m cca
200 exlib.is a novoročenek'
své grafiky vydává v různých
souborech, věnuje se téŽ
gmfickému dopÍovodu
bibliofilských tisků. Jeho
grafiky jsou qpické výazným
spirituálním podtextem. Při
zobfimýáni lidského údělu
pouŽívá často biblických
postav. Jeho Íodná Vysočina je
též domovem jeho oblíbených
básníků - B. Reynka a
J.skícela' jejichž poezii rád
doprovází svými kresbami'

í, .|...

: ,  - ' .-  
* -
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F. BÍLEK A ČEsKÝ syMBoLISMUs

Před sednri Iery ýznikl obnlěňo|,Lný a doplňoyafiý ýýsta\,ní soubať:
Česb! sJmbolisnus v q|artcké Nofbě pnuí polo\)ilry 21,sfule|í' a |a ze
souknné sbírl1,' výstaýa nayš!í.vila řut1u česých ]něst: Us|í nad Lahe |'
Pýíbla ' Ustí na.l oťIicí' Mleýsko' Zónek Tj-nice' Kro ěříž a 2x Ha.rířoý'
7,de bylo v ťoce 2003 nabidnub díýóko|,í 500 qra/jk íróchala\ých,
Konůpkovýth' KoblihoÚch' Preissigdúch' SNabinského a Í.rafitiška Bílka.
yýstdya v roce 200] |obýala po deseli polskÍ,ch galeriich a muzeích-
Vroce 2a()2 naýš|í\,ila Ffcncii' yýsÍayd pochózející z Pražské 8|1frcké
sbírlq DMT' kter()u kustóduji' nájednu ziáštnosÍ' Věršinu rysta.,ených ílěl

.]sen ťád, že zc1ilóčťuji právě nepatmý yysek z rozevlátého'
člefiiíého a početného u lěIcol,tl odkazu' Bílka i Í/áchalajsme přiyezli před
patlúcti lery do J.]ponska a tamní sběratelé je zač|enili do svých sbírek'
obdiýUýo|ťlé jsou ý D' Á, B' NL, CH (pan Burch)' ve Francii pan
C has sain g, pre ziden t A. F. C. E. L.

Bi|ek byl | č4ké yýrvdrnén prcstředijednhn z nejzajín1dýějších a
nejjeLtinečnějších unětců'Gefieračně se pra|íruIl se Šalounen (]870-1946)'

Štursou ( 1880.1925) a h,eba Sucfulrdou (186ó-19]6)' Jeho'dílo zťá|a
I době My;|bekoý (18.Í8-1922)' Z g7aJiků byl l, xnřadtici M' Syabinského
(1873.]962), ira' pclchovana v roce ]989, spíše o Bí|ko\,ě díle ne]n|uýíla,
vyhýbala se nu nebo jej ezýiÍlitelňo|ala' Stejně jako ftorbu yáchdla'
y Případě yrichaloýě, pod rlake jeho žiýoínosti i okolnosrmi jeho vímání
nórc,dem' byljnenován pat.dnů před snřtí zasloužilýn umělcetL Bílek zde

bl! vsÍén jej chíěl \),t|ačit do periÍOie české předsacialístické klltury.
Kriíika jeho vlikosÍ zasp.|la, obírajíc se no\ý i ptoudy I poslolQnosÍi
stylů d snúř ' Dr- P' Tonan w třit:áých letech ýadí Bilka nezi l'7ystiky,
J1áboženské blauznite, ýe syé tvorbě oylljda é ýídinami, dlegoriení
synbolů úcí fidclpozemsK'ach' stejnýni slo'y byl později hodnocen
i yáchal, kteťému Tonan přisoudiljen sÍrušidelné .rize.

Bílkol,y soc|1! nezdobí priielí bank' pražská náměstí a nábřeží
Jeho |ýtýaftý pýínos chápe e jako živý tlotek s un1ěním Eýrop),' Jeho ýelcí
t|ů|či sollca,níri palřili k llrizujícín .l \11o 1]meníaliniícb lyůrcún. Bi|ek
praúyúl oď počátku Íyé tyorby s to,| čósti 1ozku' kterLi nebyltl
nejřealistič|ější' Jeho, skoro padesá|iletá' Nofba je admítu přímoča|ó'
CeložíýoLně nekoketowll s žádnýn sněrum či stylem, kte.i filíjel' Na
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počátku tvofby sí ýytvořil takoýé -ýnítřní staýy a ynější Íonny, které běhen
let ronýel k duchovní aÍofná|ní dokonalosti. K tomu potřeboydl obsáhlé a
š ir oké nazý os loýi sy 1 bo ]ů'

Jeho práce y,foslld z českeho podhoubí, kterou zpÍůzračni|
hlubobrm soucitem s trpícími lidní Je religiozní, nikoli však církevní,
Člověk prc něho emó dilne ze ý ějŠí, ale předeýším ý i|ř|1í. B,l 4otickým
člo,rěken, Íoužícím po splynatí s ýěčl,,ostí' Protože je exiloýán a ze i, je
celéjeho dílo vlastně zózname téÍo toulu'

To je shrfiuto ý jeclné z jeho pnních s<,ch . GolgoÍa - Ž pařížského
poby|u, W se s|ýkt]| 5e Z' Brauneřovou a V' ÍIynaisen' Á proyázi celě jeho
sochařske' keÍamické, glaJické, iluslťótofské d alířské dilo. Z něsla pod
Mo|\í||la/te Pfchá donů, do prostoru české gotiky a bÍrfoka' Do a jej
čehj J' zeyer a předeýším o' Březína ajeho yolný verlainovslqi rytmw' laý
se chíělo básnit z pnotfiich lrojů.iazyka a týořiÍ z pfrohích gesí' Síal se
součástí duchoyní spraýedhosti a stro e ži|,ota jako ktuclfu ve
Sýaíoý íískét, chtó|tt (1899)'

I/šechny ílto aspele|y provizí i jeho qrafické dílo, stiqnoyóno
sochařskou fukau. oživlý dřeýě4ý špalíček fespek1uje pods|a|u a ožnos|i

ateriá!4 ozýěnu žiyoucí přírody s gradovánín síly sýětla a slínu' Toléž je
i ý malířském projeýu . Křížovó cesta ! pfostějoyskén chťá u, u \ocněna
ř e 2 b á ř s ko u pft ,c í fli,fi ú'

Sběrutelstýí Bílkouých grafrkje dnes na v,ši. yeřejností byl ožfuen a
přiblížen stejně jako Konůpek, Koblifu, Vticful soubor|1ou ýýstaýou
v Jízdárně Pražského hradu. Poptávka tyvola|a í množsh]í novotisků' které
se objeyliíý antih'aťiátech po celé ťepublice'

Naše Ýjstaýa Českho pozdnihc'l syn,bolis,nu přitahuje i existencí
chýnoýskeho Ít\islťa'

s ad ještě glosu: v roce l99a po ěkolika mých dlauhodobých
stóžích ý Tokiu a osace k nóm přiela početná sk:'pi a přátel ze země
ýyc}tlizejícího slunce' Naše pnní cesta wdla do Bílko'y ýily' Japonci bllí u
,rytržení' Zahtada BíIkoýa domu byla plna ýelesoch a ýelehlaý ŽeŠn lého
pansh,í jed oho íýfu. Á 1,žó, uc|iýí Japo11ci Še domníýali, že ''bfonzy..,
rozvalující se v zahradě' jsou součástí sochařské expozice' A objekÍi,y
aťchiyoval,- Mf' ya aguchi sedící v záhybech SÍalinoyy kšilbyl.y, pani
yanaguchi objínající Gottwaldo'rl'! beranici a jiní sedíci ý Le inoýě
prayici, pron^leduj icí Zinní pallic.
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Bí|ek ie y nás! Bílek je lšude a nikonlu k, neNadi. Doba' kdt, byl
l,šudť, sl1ad jen 1i|no nasoýé konzetvy' Vladinír U|janov, je někde za
nánú' Bilek ie í na hornbn án1ěstí., Přefofi (sousoší J'A-KonPn\|i . n i|o
publikolané1' A o náhrobní sk lPluře I osírožské Nolé VŠi u Uher,kého
Hfadiště ýí ,1áloklo'

Vj't.lvt, nbízín" zdúr n dJlih \).ý),ini \inín

Pa|,el Hla|aíy
Kuýod Pražské gralcké sbítL| DMT

' 
r i i  r  {\ i l  lLrrr l
'  j \  

\

PAVE'L HLAVATÝ. narozen
4'2.1943. grafik a sběratel. Žije a
pracuje střídavě v Praze a Havířově'
Rea|izoval řadu ilustraci, maleb,
v!'lvořil na 800 maiých 8ratik
(přcváŽeně exlibris) i velké
množstvi graÍických ]istů.
Námětová škála jelro 8rafi k.je ve|mi
široká od působivých zastavení
Křížové cesty přes úměty hudební
a literárni až po výievy z erotického
a galantního života' Přes politickou
diskriminaci v 70. a 80. letech
vyslavova| samostatně v mnoha
zemích c€lého světa, stáŽoval v
ateliérech předních japonských
umělců' získal přes tři d€sitky mezinárodnich cen, organizuje mezináťodní
soutěŽe a sympozia. Pracrrje jako kustod pražské graÍické sbírky DRIT'
patří mezi nejÚznamnější sbératele evropského symbol;smu'



M/illš', (psáno A' Nev€čeřalovi)

s\,ým dopisen. swu olázkol! jsi 111ě ďocela nečeka ě zaskoči|. &in,
jisíě znáš, že y w1ož5týí yýfuaÍ a, keré jsi kdy potkal, si po syén velice
osobitě ,ybiráš. Jsou dila, která proýokují k potřebě doyědět se o jejich
tyůrci, o jeho žiyotě, pfostě z!1plnit axinálně syé pozn.inL Se sochařsbjÍ
dílen F. Bilka jsen se se|kal ta samé počátku své unělecw
dráhy,y praŽské h,ěstské knihovně, kde byla kdysi Národni galerie, bylo
Bílkovo rozměrné sotlsoší Slepci' Td soch!ž ě uhranula, zÍrjb aýé' že nejen
suým su4esliýní ýýfazem' ale předeýšíh syý struldurálnín, pojednlinín
poýlchu. Byla jako uPředena ze zásahů ýazného dláta. To b}1l můj prwí
impuls k poznóní Bílkoýa sochdřského ý:;,razu' Postupně, pozÍIějí jsen
ýnímal nejefi jeho plastiky, a|e předevšin graJib), kde působiNě ve shodě
s d1ichoý|Ii,r1 obsahem listu uplatňoýal 

^Jary 
secesního pisma. Z podiv|ých

důvodli mě přespřílíš nelákalo luštit' ýfiíř}]dt obsrrh těch |extů' Visionářskó
duchoynos| n1ě ne ió, přesýědčoýala' že zdobné secesní písmo,
orname tálnost těchto znaků' je adebátni ýe s# PilsobilJos|i yelice
nezdobnému' sloŽitému ýnítřnímu obsahfu''' Podifiě, eýín proč, nikdy mě
ne apaďlo dobírat se ýětší iníormo|anosti o íomto ftůřci Přítom jeho
grafifu byly pro n,ne užd! podiýnou íont1ólní lekcí . jak l)užií sí|uklury
dřevěné deslq, jak podřídit /ůs|o1,ich specirtk dřeýěné deslE k ýýslednému
duchoýní Ú obsahu listu.''. K nejyětšímu zamyšlení nad postupen F. Bí]ka
jsi mě před časen doyedl ty' ío zd,,fznění, že na lístech z cyklu Křižoýá
cesía není poslaýa íyzicky znučeného Krísta, ale že záměfi1ě y těchto
motiýech F. Bílek ztváúuje v4,římenou, |nuče í nepoddajnou postayu'
p/oÍože jeho filonlí bylo' že Krisí||s, byť ukiižoyaný, je ýííěz. Tento íakt jsi
,  í obieýi l , , . , '

Už nevím' eo to bylo za Bílk.tÍý obrdz a kllejsen ho skutečně \,iděl.
fám, oblazo.rý rán byl pojednán ťeliéíně kvě,} lilií' Secesně poje&lón,
obsahoýě zakomponoyán do p.ůsobiýosti obrazu. Cíl, kteÚ ye sýých
obrazech p^|ednich Ád(?r l4 objcvuji. obnoýuji' rozýijín''.

Miroslav Hona

MtRoSLAv HoURA, narozen J.8'l933 v Krhanicích nad sázavou,
studoval na Pedagogické fakultě UK Praha u prof- C' Boudy' K. Lidického
a M 'Salcmana. Je členem sČUG Houar' Žije a pracuje v Ústí nad Labem.
Je maliřem, g.afikem, řezbářem, ilustÍátorem bib|iofilských tisků i tvůrcem
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monumentálních prací v architektuře' V jeho malbě je typické časté
spojováuí obrazů s r€liéfními rámy. v grafice pouŽívá převážně linory1u a
dřevořezu' Kromě graÍických cyklů
(např. Prometheus, lkaros, K.íže.
Cesty, Domov aj.) je autorem asi 700
exlibris (a 300 novoročenek), za které
obdÍžel čeb]é mezinárodní ceny'
Kromě mnoha texiů o dÍobné gra1ice
napsal knihu -Ia,t 'Ýe díyat a gralku
(sPN Praha l97l)' Tématicky je mu
nejbliŽší lidské postava, vyjadřu-jicí v
synbolech touhu po lásce' harmonii a

Doporučujeme:

\ýstaýL| G ,frcké lis|! pto L!ru Pfagensb ýe 3' patře Jindiišské věže'
Můž-ete si prohlédnout vice než šedesát děl význačných umělců známých
jmen' .iako například J' Ander|e, Eva Bednářová. A' Bom' c' Bouda.
K. Demel' o. Janeček. J' svengsbír. J' Zrzavý. K. Svolinský, V' Suchánek a
další.

Upozornění:
Těm' kteřÍ dosud nezaplatiu č|enské příspěvky za |ok 2003 přikládáme sloŽenku'
Pokud ani tenÍoknít přispěvky neufuadi' n€budeme jim napríště z'asilat naše
Zpráry' Náklady na jejich .!"ýrobu a ro7esílání stále vzÍůstají a nemůŽene si
dovolit, aby za několik roků došly naŠe finanční .ezeťvy. Velmi by nás ale mrzelo'
kdybycbom museli sniŽit poč€t výisků'

Na titulDi straně: K|išha (Staýba bul1alciho chráI.u I ná9

Kontaktni adresy Spoiečnosti Františka Bílka.
předseda: Al€ŠNevečeřal

Přemyslovská 2j
130 00 Praha 3

Jednatelka| AlenaKubíčková
Kř ivenická 413/l6
l8l  00 Praha I
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