ffi

TI?RriMy
spoL€ěnoqvi

F r-Rn7r 3B'A B* lcq

))

záňí2005

B. Lohnishý
Mištr F. Bí|ek a jeho dí|o

' Ke dni šedesótin
Mistrouých6. listopqdu1932
cirkve'
Převzatoz Českého
zópasuěíslo44,oficielníhoorganučeskosloveruké
Česlcýnrírod,ale zvláštěěeslcýjih, kraj tichých údolía nodravých
lesy a lukami,stejněkrásnýmina
vrchů,s rozlehlýminezapomenuteln;ými
jďe jako nyní na podzim' krajina vždy vr{žnáa čisLí'provanutáduchem
zbožnostia hřejivéhoniírodního
cítění,bude letos6. listopadumítiveliký
svátek kultumí. V Chýnově u Tábora v rolnické usedlosti pod |ipami
narodil se před šedesátileý Mistr FrantišekBílek' kterémuBůh určil
údělem, aby se stal svým dílem prostředníkemmezi minulostí
a přitomností,mezi hmotoua duchem,mezi lidsk;Íma božským'aby vedl
ze smutných,zmatenýchdob do země lepšíchzaslíbení,aby slovansky
jemnýmhlasemuměnízval k věčnýmzdrojůmBožípravdy.
Brísníka přítel Bílkůvot. Březina napsal:,,Přemýšleljsem často
o Bílkovědílea pociťovaljsemvždy'jak těžkyjest úkollystihnouti stručně
vžÁy ce|ý význam BíIkova uměnía zjevu...V Bílkově díle řezbriřském,
oŽi| opět životnašichotcůa dědů,ano i zjasněný
ryteckém,kreslířskérn
život náš,zesymbolisoványbyly vědoméi podvědomécesý ělověka za
ideály světla,dobra,krásy,pravdy...
Mistr Bílek je Jihoěech' jako vjižních Čechách stála kolébka
Štítného,Husova" Žižkova' Chelčického,. kde počala worba
Klostermannova, Heydukova, Holeěkova, Baarova" Vrbova, kde jsou
kořeny roduBřezinovaa R. Svobodové'
Vtěch končinách_ dle slov Bilkoých * je srdce Čech.Jinde je
hlava,jinde jsou údya jindeje srdce.Na čemale hlavně zá|eŽíje' aby bylo
jednohoz velikých synů
srdcezdrávo.A dnes,kdy vzpomínámešedesátky
tohoto kraje, přichríaímek přesvědčení'žeBůh nepřestává dařiti tento kaj
svym pozóhnánima svou láskou a žesrdceČechvždynovévelikány dává
českému
národu.
okolíChýnova,jehoŽ
Tábor,SezimovoÚstí, Kozí řIrádekje nejbližší
lesy,pole a luka byly svědkyprvníhoBílkovaduchovníhorůstua qpoje.
S bohaým dědicwímvíry'jak ji zdědil po svédosud Žijícímatičce,
a s vědomím,že práce je příkazem Božím,jak poznal u svéhootce,
hospodáře a koláře, šel studovatna gymnasiumdo Tábora" kde se jiŽ
projeviIyjeho malířské
sklony.

Fr. B. Vaněk vypravujeo Bílkovi:Pokusytyto otevřelysekundánovi
těžkoubránu malířskéakademiev Praze. Zde po každépráci znova byl
chválen, obdivován a představovrínpřede všemi jinými umělcům
a mecenášům.
Nato odcházímladý Bílek do PaříŽena akademii. Tam
poznává mělkost profesorůa uměnídosavadníhoa proto opouštístarécesty
a nastupujesvou vlastní.Není ovšemv Pďíži pochopen.Pro něho však
vypětía od té
nastalyhodinytvůrčího
dozrríní,
chvílenejvětšího
ideového
chvíleprovázíumělce nejvěmějisestrakaždého
tvůrce- Bolest.vrací se
přátel a
nepochopendo svéhodomova,opuštěnod světai od nejvěmějších
mecenášůa nastupujeúzkou, osamělou, tmitou cestu - neuznaného
proroka. hožívá dny na poušti,odolává pokušenia poznávií;co sám
|idskýje tůněslz a
vyjadřuje v provodnémyšlencesvéhodíla:
',Život
jako
praý Kesťankříž
pohledTvůj,Bože'knám tak útrpnýrn...Bere
však
a spolu i sladkébř{měsvéhoposliírrí
na sebea všecko,co cítípod nebem
Jeho dílojsou
svéhodomovq odrážíse pak vjeho uměleclcýchv:ítvorech.
stopy velkéhoducha,jsou to šlópěje'kterézanechává,abychomi my po
dobru a k věčnému
domovu.
nich kráěeli výšek věčnépravdě,k věčnému
jako praý křesťannepokládá vezdejšíživotza konečnýcíl a vztahuje ruce
po útěše
z věčného
domova.Všeckodává do rukou nebeskéhoHospodáře svůjživotisvé dí|o.Tenkát se mod|í:.'Život
lidskýje trpkýka|íchčasu.
otče,přenes kalich ten ode mne...Proměňujecelý svůjživot na vroucí
roáovor s Nebeskýmotcem. Ve tvůrčích
chvílíchhledína kříža blížíse
ke Kristu - Slitovníku,Jemuse poddáváa Jemupraví:,,NadTebe nemžtm..,
Zaposlouchal se i v řeč českézemě - trpícíbolestnématky, k ní se
synovskyobrací,k ní mluvía poznává,Že i ona k nám vaahuje svéteplé
rucejako matkaživitelkaa to nejenživite|kachlebemzemě,ale především
i chlebemducha. A tatomatkazemě,se stromya květy' s ději' kteýh byla
svědkemi účastnicí,
se slzami i nadějemisvých dětí,s tíŽírozdvojeného
ělověka'kteý je k ni vinán a pŤecemá Žízeňpo věcechnebeských- to vše
odrážíse v Bílkově díle. Svou bolestívykupuje velképomání Krista _
úkol_ to
Spasitele.Kristus-Láskaa hlas rodnézemě,její dědictvía dnešní
jsou dva akordy, z kteých roste Bílkovo umění. Kristus viděný ěisým
sil umělce,
zrakemprvníchkřesťanů,
stává se Mistrem a Pánem tvůrčích
kterýjako pokomý dělníkjde za jeho sladkýmhlasem,oddaněposlušen
néstisvůjkříŽa pracovatinajehovinici.
Podivuhodné!Ve dvaceti letech je vlastně umělec již hotov a
představujese veřejnosti.Pořádá své výstavy V Praze, a to v Topičově
salonu,u Štajgru,
v byvale Eliščinětřídě,dále ve Vídni, v Ktinstlerhause
i v Hagenburgu,v Krakově' v Mnichor,ě,v Lipsku, v Hamburku,v Berlíně,

jednotlivépráce v St' Louis, v Londýně,v PaříŽi,v Benátkách i jinde. Ve
dvaceti letech vywořil dílo, kterévěnoval kostelu svéhorodiště.Je to
BásníkJulius Zeyer, o mnoho let starší'ale
sousoší,,Kalvarie..a
',orba...
duševněs Bílkemúplněpříbuzný,píšeo tomtodíle:,,Ke Kalvarii tétonení
třeba doprovodu;uvádíse sama.Vypadalo by to jako reklama a ténemá ani
Bílelq ani jeho Kalvarie zapotřebí. Ze r.emětrěí práadnéjiŽ dfuvo kříŽe'
Jan,
s něhožspadlopříěníbřevno,provazhruběvisína zemi, kdeje sklíčen
pak
usedla
vedle
něho
popraveného
Krista,
slova
na
milostná
vzpomínající
Madona, a|e Žena,jež zestÁÍ|a,
Maria, ustaraná,stará žena,žádnákonvenční
matka, jež ztratila syna: tváře vyhublé,vlasy řídké, ruce hubené,prsa
uvadlá'Každýrys a záhybjejíhotěla mluvík duši,ale očijejí'její oči_ ty
přímo ohromují,protože... jich není...,,Umělec pochopil (píšekritik
v Besedách Času) sjemným citem, že se jedná o bolest nad bolesti
všechny.....
V tébolestina svět h|edětnemoáro.Tak hroznýje pro dušijejísvět
ve svébídnosti;zvrácerrosti,ukrutnosti,ženelze se divat na něj.
A tak se dívá_zavřenýmaďima'.. ZtÍathsva, ďÍatitsebesvětu.'.
Tak stejněpůvodní,tak hluboce svůjjako v díle ,,Kalvarie..,je i
v svémdalšímdíle ,,orbď.. Kristus' sníživse až k zemi, oře prsty s\.ých
rukou v ziíkonělásky, a naprotioře ělověk _ v posice zvířete.
Z roku 1893 jest sousoší,Jak musel vypadat člověk,že vzal
k|adivo a hřeb a lásku Nejvyššína kříž přibil... Tvríř ělověka, plná
svědomím'To jsme my všichni,kteří
pudů'stríváse přímonaším
nejnižších
jsme dovedli a dosud dovedeme pravdu denně urážet a znovu Kižovat.
nďi vlastníwář, co jsme, aby nás tím
Umělec' jakoby v zrcadle ukázal nIí,rn
přivedl k zpytovrinísvědomía k ěinu pokaní.Tak umíkázati on' takováje
jeho cesta,kterou chce svět přivéstik poznrátrí
sebea svébídy'
dá|edílo biÍi
Z roku 1895je úhlemkeslený obraz ,,Božetěch..,
''Z
po
kterýmu
supovi'
zvíÍete,
hází
kamenem
ktlží
o býí..,kde ělověk,oděn
chce vyrvat kost, na kterési siímčlověk* dravec pochutnával.Z téhožroku
pochází relief ,,Jak v život ženemese tak záÁy,,,,kde matka propouští
i bolestísynado ciziny. Pak dřevořezba,,Kristusohlédlse v nrísa plakal..
našídobý.
a socha,,Podobenství
Z roku 1896jsoupráce:,,Zlobačasua naševěno...U rozbouřeného
moře stojí výstraŽnásocha _ Pravda - jeŽ ničena vodou, vzduchem,
My tak zdědili jenom trosky.'. Co
ohněm;uměním,vědou,náboženstvím.
ptá se svédobyMistr.
příštím,
svým
zanecháme
věnem,co my
budenaším

Roku 1897vytvořil ,,.[.uruku pravoupožehnejmi, Pane.,,',Země
letí vesmírem..,,,Uvod k modlitbám.., ,,Přátelství..,',Slépěje Pánď.'
o tomto díle psala Masarykova
velikéhozápadu Čechů...
''Podobenswí
podstavci
velikésochyKristovy,jen
stojí
zbyky
dobď.:
Na
velikém
,,Naše
částíobou noh a kus ruky, dlaň s hřebem.Před zbytky sochyKristovy leŽí
zlomená,vysílenápostavaženská,z rukou jí vypadla Kralická bible' ale
ruce v pádu ještě dopad|yRa svatou knihu niírodní,Na stranách dila'
nad
řezanéhove dřevp,jsou nápisy: >Je neznám po Krigtu vznešenější
_
již
pádu a smrti Čechů, byli ale
niírodačeského
západ<'>Podobenství
dřeva,
neníjich J|Ž|<J|Ž byli?... Jsou! A.ieden znich zjihočeského
vyrostléhopod nebem,pod nímžnarodil se Hus a Chelěický, vyÍeza|
podobenstvípádu a smrti Čechů...A Cech ten nám ukazuje,jak národ
toho
padlý' ďe ne mrtvý,můžese probuditk Životunovému:pochopením
za
pochopením,
ideál
křesťanswí,
že
západu,nad nějžnení vznešenějšího,
jaký nrírodpad|,zrrovuby národmohl probudit.....
Z roku 1898 je ,,Magdalena..(dřevořezba),,,Hlava Kristova..
(dřevořezba),dva návrhy kreseb Cyrila a Methoděje.,,orbď. (dřevořezba)'
,,Sv. Jan Křtitel.. (obraz), ,,Pcrdobimaotce.. (dřevořezba), ',Tři relieý na
domě v Chýnově..' Konečně,,ČtyÍiobrazy k Amisu a Amilu od Julia
Zeyerď,.
Z roku 1899jest dílo,,Matko..,dále ,,Náčrtke Kfistu., a ,Xristus..;
obě dílajsouve ďevě, a mimo to vzniklo i mnohojiných prací,např.Eva,
Marie. Barboraatd.
Z r. |900 pochrází,pbětováníMarie..(socha)a ,,obětováníMatky
Marie Bohu.. (takésocha).Dále osm obrazůk ',Rukrím*básnímot. Březiny
_ a dílo dávno již rozebranéa mamě ctite|i Bílkova díla hledané*
Je to dvaadvacetvýstižných obrazůna slova modlitby Páně.
,'otčenáš...
Toto dílo doprovodil J' Deml svou knihou, ale slovy příliš složiými,
učenými,kdežtoěistéa zboŽnédušemnohédovedou čístiz těch obrazů
dalekoprostějia ýstižněji._
a úvodk cyklu ,,Život..
Z r. |90| mimojinéjest dřevořezba:
',Hus..
(obraz).
roce vznikly práce,,Jak ten časutíká..(kresbaa
V nrisledujícím
relief;,
čas
nám
veliký
,,Jak
ryje vrásky..(kresba).Sedmreliefil pro hřbitov
v Poděbradecha hlavně mohutnésousošíve dřevě ,,Slepci..,kterébudilo
veliký zájem na celosátrríjubilejnívýstavěv Brně r. 1928.o tomto díle
atázkám:Kdo jsem, pročjsme, co tu
Mistr Bílek sám píše:
,,Vůčinejvyšším

chceme,kam spějeme;jsmeslepci.Jen dle hnutísrdcesvéhozpívámepísně
o dobru,sílea kráse...
R. l903 přinesl práce:
mi|ostse k nám sklánív Ženěandělské..
',Jak
a ,Jak milost k nám se sklríní
v dítětiSpasiteli..,sochu,,Čím
mámebýti..a
jest ono naprosté
>vím
sochu,,Vím..'k niž zaseMistr poznamenává:
_ jasno<, lderé>tajemstvítemnot<už nezná.',Kde
Zda|i je chová země, zda|i
hvězdy?Neníbez stínů
země,nejsoubez stínuhvězdy|Ale nitrobudoucího
našehoDítěteještěvýševystoupíneŽ výsostnámístazemě a neobsáhlá
místa světů;aŽ v mísIAzáÍe hvězý .Vím<. ono Jí uchvátía zasadí
(Pnícez cyklu ,f ivot...)
v korunusvoji hvězdnou..,
Mistrovy tvůrčíhodiny přinášejídalšípráce:
kde od
',Cesta..,
Meteoru('My dopadli semjako meteoržhayý..)postupuje
se k Mojžíšovi
(BlízkostpravéhoŽivota_ vidění zaslíbené
země) a k Prorokům(Svatá
žízeňtěch' kteřívytoužili rosu s hůry).
V roce 1904 vzrikla socha
která bývá přirovnávána
''MojŽíš.'
k ,'Viktoru Hugovi..od Rodina. Veliké,kásné dílo' v kterémsymbolicky
nám Mistr podává dějiny ěeskézemě,je model k niírodnímu
pomníkupro
Bílouhoru.Cítimevšichnibolest,bolest,kteráv Čecháchneníprvní,neboť
kamenovatipřítomné
velikány se v Čecháchznovu opakuje,žetohotodíla
neujalise povolaní,aby mu dopomohlitam,kdejestjehomísto.
Výklad k tomu dílu podrivá Mistr takto: ,,Země českrá'jako místo
obětní,kde největšíoběti v ápalu jako na oltáfi právě hoří _ od přichodu
Čechův
ažpo západjejich na Bíléhoře. Přišli Čechové,
tři duchovníživly
s sebounesouce,ovzdušíbohů,zápal obětnía pro vody chuťsoli. Cyril a
Methoděj_ Posilněnízápalu křesťanstvím.
Posledníslova Cyrilova: Hle,
brafie,dosud vjednom zápřežíjsme byli, jednu briízdutIíhnouce,
a já na
líšepadám,koněe věk svůj' Sv. Václav. Mysl jeho, nesoucíse vŽdy ve
smysluzápalu,vzhůruk nebi.Posledníloučení
se sv. Vojtěchas vlastípřed
jeho.
muěednictvím
stavbavelikéhokrálovství(dobaKarlova),kdy každý
d|emoci a sílysvéspolupracovalnajednévelkésoše>českého
království<,
od Ženy matý, dělníkamateriál svažejícího,
dělníkaumělce, kteý jej
zpracoval,vychovatele,kterýstavbuřídil, ažk vojínu,kteý stavbuchranil.
. Nejvyšší
zápal doby Husoly. ZděšenýMilíč nad duchovnízkázou, Hus
pro pravdu umírajícís Jeronýmem,soudruhemjeho, ŽiŽkovo přijmutí
nadpřirozené
moci s hůry.Sraženík zemíu Lipan vlastnínesrovnalostí'
Krá|ovswíjednoty' kdy bez rozdi|uvymání seřazenive voj nezničitelný
byli postrachemEvropy. Rozvrat duchovní'* Zntěenina Bíléhoře. _ My
před dějinamijakostarcistojímea žehnámedobě svatého
zápalu,jako ženy

I

a dívky uctíváme,
smutkemdobu našehozničení,a jako jinoši, s životem
jiskru novéhozápalu a rrovýchdějin'
před sebou,s úmyslemrozžehnouti
Mohyla samatajív sobětichý,šerýchráms podobouKrista' _
Dílo Bílkovo je rozsetojako dobrésíměa tiše,skýě, vydává svůj
užitek. V kostelíchcírkve římskéstojí věřící v modlitbě u jeho díla
hledíKristus (klášter
,,Křížovácesta..(Kolín nad Labem),se stěnklášterů
ve Lnářích),v nových sborechCěs tyčíse jeho kříŽ a o|táře (v PrazeNa
Zdenze, v ČeskýchBudějovicích a ve Voticích)' rušivépozemskosti
odnaučujíjeho
Jesliěky,Božíhrob,ka|ich'a do hluku ulic města,jako svata
znamení,vedoucí do přístavuticha, jsou postavenyjeho sochy Hus
v Kolíně, strom to bleskem zasažený,kteý po věky hoří - a Komenský'
před vilou Mistra u Chotkoých sadů, Hus v Táboře, obětovaný
v Hořovicích,Chelčickýve Vodňanechatd. V domácnostechi v pokojích
samotářuposilujíMistrova díladuchovrrí
cestumnohajedinců,kteréMistr
sám zasvětilv svévelkéumění.Bílkovadí|ajako plamenyosvětlujíi naši
těžkoupřítomnoudobu a učí,žecelá zeměmá bý olt.ířem,na kterémmají
se činitioběti v neustálém
zápalu ěinůa mod|itby.Je těžkopodatiseznam
všechBílkoých děl a drobnýchdřevorytů.
Z nichještě:Prorok' Pravdaod
Boha" K Tvémuvinobraní,Jsne nazí,Unavu dne cítíme,Surovostválky,
Tělo nďe' těsnéto vězení,|Jmělci a spisovatelé,
Tvůrcea jeho sestra
bolest,Jsem bardemTvým, Rozjímríní,
Hus, Žižka,Chelčický,Smetana,
Tyrš,FÚgner, Zeyer, Březina (pracovanýv denjeho šedesáýh narozenin),
a velkémnožství
vždypůsobivých
Ex libris atd.atd.
životve
Ale i tam,kde ,,věčnásmrt..promluvilaa kdejen
svých loktech nás navždyshledávríf.,dílo velkéhoumělce',věčný
uěí a zasvěcuje
svatémuklidu. Dílem Mistroým honosíse vyšehradskýhřbitov _ hrob
V. B' Třebízského- , chýnovský hřbitov s velkou sochou ,,Modlitbl.
jedinečnou
a náhrobky,kterépromlouvají
řečí:,'DěkujemeTi, Bože,za 33
let svéhozaslíbení..,
a
,,Hleživot,dílolrámu vám dávrím'abystejak já vám i
ly činili..',,Slunce,živote,Mistře _ zůstaňs námi..atd.
Letos byl odevzdánpomníkBílkůvna hrobě věmého mistrova
jak Sestrabolest
přítele,ot' Březiny, v Jaroměřicích.Pomníkpředstavuje,
proviizí Tvůrce-básníka
a halí ho v plášťútěchy'I na mnoha jiných
hřbitovechMistr svýmdílemstíráslzy a podáváslovaútěchy.
jak
Doprovodné
kresbyk básními proseot. Březiny jsou důkazem,
zářením
hvězdy
ěeského
navzájem
se
sl"ým
duchovního
světa
$to
prolínaly.a tojen jedinýmúčelem útěše
trpícíchve tmě braťí..
',k

UměníBílkovorosteV samotěa v meditacia takový,jako je Mistr,
musíbý i dušetoho, kdo pozoruje.Jen za účelem
ukázínínovéhoŽivota,
vyššího
života,Mistr tvořía pracuje.Volí k lyjádření sých vidínpůvodní
uměleckougrafiku a dokonaleovládá všeckyzpůsobyvýtvarnépráce,1ež
v mnohémpřipomínástarémistry.
'
o jedinečných,skomných a přece tak mnoho pravícíchliniích
praví ot. Březina' kteý jediný z výše svého uměleckéhonazfuéní
a
jste
přehleduměl právo promluvito dílesvéhoduchovníhopřítele:
'ýšiml
si toho podivuhodnéhodaru Mistra: jediným zachvěnímlinie,
něčím
posunu
neurěitelnýmv
sotvazlatelnémrukou,hlavy,šatu,evokujehluboké
sensace smutku, svatéhoa vznešeného!Co neznámékrásy dovede on
vycítiti z bolestnétváře' sjakou intuicítušívyzařováni nesmrtelného
ze
ávoje pomíjejícího,
ana|ogiemezi bolestnýmivibracemihudby ideí'tahů!
Ale skryta sláva dřímá za vším,plujeme k středu, mezi hvězdami' kterése
zvětšují
v mysteriumvykoupení,pod klenby duševnichblan$tu..... (Psáno
o ilustracik básniBřezinověv Novémživotě.)
Afýžot. Březina napsalv essayi,,Tajemné
v umění..slova,kteých
plným právemmoáto užítii o Mistru Fr. Bílkovi:,,Uměníje vlastní'mitřní
řečí člověka, ztracenou' v bolestech znovu nabýanou, schopnou
nadpozemského
rozjasnění,
hvězdnélehkosti.Umělec
zvýšení,
serafického
kráěík dokonalostisvéhodí|adokonalostí
svéhoživob...
A je právěsředem Bílkovauměnía všechjďto ideí,žejen životmá
u něho cenu a umění je mu jen jeho podporou,neboť:,,Vlastním
uměleclcýmdílemjest nrišživot.Jeho práce jsou pouhými třískami'jež
jsou přebýečnýmisilami,jichž nďovede už spoutatimalé
z díla odlétají,
nitro...
naše
V neposlednířadě bude v den jeho šedesátkyvděěně vzpominat
veliký zástuptěch,kterýmby|odopřánopřijítido osobníhostykus Misfoem
buď vjeho vile u Chotkoých sadůa nebovjeho letnímsídlev Chýnově,
kteréje tak podobnostarézemanskétvrzi, ZóenkaBraunerová krásně o tom
píše:,,Když překočíte práh domu, ovane vás jako z dávných dob vůně
patriarchálníchnykn' jež tu domovem. A ta jizba bí|á a svét|á,v níŽza
stolempokrytýmubrusem,předenýmmatkouumělcovou,sedíte,naplňuje
atmosféroupočestnosti
a prostoty.Tak to snad vypadalo u Chelčic\ých
jeho tichéhohlasu,jeho
nebo u Husů.....Ti všichnišťastni
nezapomenou
dobrétváře s proroc\ýmvousem,jeho podáníruky a jeho slov, která ěasto
na obzorechjejich živoÍa.
mamena|aúplnějiné novécesty a novésvítríní
A všichniti vrací se zbohatlíse sým úkolům,neboťjim by|a lkázána
E

krása světa a hlavně útěchav lásce, kterou Bůh Kristem nám zjevil,
a povŽdydává.
Jako v básnickémdíle Březinově, tak v díle Bílkově bo|est a
smutektohotosvětadošelcíle,v tvořeníchrámu,v kterémna modlitbách
plně a celemožnoprožíticelý svůjživot.
Tak snil přitel Bílkův Zeyer, tak žil Březina a tak v šťastném
rodinnémkruhužijei dnesBílek.
svéhodobréhosrdce
V dopisech,kterés nesmímoušlechetností
národa lidstvo:
církev,
přátelům,
píše
při
na
roďnu,
posílásvýrn
vzpomínce
,,Mévšechnysny ažtak vysoko a dalekose nesou.A neocháblydosudmé
tužby a cíle. Právě nyni jsou pro krátkost a prchrárrívysokých let a pro
potřebusoučasného
A vjiném svémdopisezmiňujese
lidstvanaléhavější...
při vzpomíncena své dílo: ,,Až Proďetelnostvráhypřidá a dovolí,mé
po půlletní
své
mlčenlivé
dílopromluvívšechněm...Av jinémlistě psaném
lásky|
zájmu
a
praví:
ubohým
bez
(r'
by
Život
1931)
byl
chorobě
',Jak
Zejménave věcech nebes[ých! Nyní za pů|letísvéchoroby, kdy i smíření
nynídvojnásobhledim na BožíVůli' až
se smrtízdálo se mi utěšujicím,
a
kam povelí.Kéžjen naleznemne onen Vyššípříkazdobře připraveného
vždyhotového!..
Nepravírneopravdumnoho,řekneme.lís vydavatelem,,Špalíěku..,
ktefe Mistr Bílek věrně v duchu jejich uýznamu graficky doprovodil, že
v životě a díle Bílkově vidíme sousťeděny všecky vlastnosti pravého
učedníka
Kristova: Láska k Bohu a Kristu, touha po ěistotědušei těl4 láska
k trpícimu bližnímu,k rodině, ženěa dítěti. A hlavní podmínkou,kterou
umělecsobě i nám kladejest ta: Jakédílo- takový člověka nekryjeJi se
dílos životem'pak obéjeIží'
uměnízvláště,
Vyknouti Bílkůvvýznam v uměnía v křesťanském
je úkolvelmi složiý. Předpřevratové
dějiny řadily ho spolu se Zeyerem,
Březinou, Baarem' Dostálem.Lutínovema jinými do tzv. ,,Katolické
modernf,.Bílekvšakdošeldále.on řešilskutkemsvoji i národnítouhupo
české
církve'
náboženského
Životavstupemdo obnovené,
obnověěeského,
patříme
na
kteď
Bílek
vzorem,
I tu se stal Frant.
do církvečeskoslovenské.
jen to, Že
jeho hlasještěke všem_ je tohopříčinou
a nedošel-Ii
s vděčností
ihned přivyknouti čistézáři
národ,kteý žil tak dlouho v přítmí,nemůže
těch světe|duchů,kteříse nad národníbolestísvým usilovným,duševním
Životemdávno překlenuli, došli výš,aby suíli silni a připraveni při nás
slabýchv dobáchnejrozhodnějších.

Tak jde Mistr Bílek věrrrě s námi našim národním i náboženským
jarem a my dnes v denjeho šedesátin_ vděčniBohu zajeho krácný život _
připadáme sí jako učedníci,kteří s Pánem šli z Jeruzalémado Emauz a ač
on jim rozbíral Písma a moudře k nim mluvil _ oni dlouho nepomali ho a
neporozuměli mu... A to všechnojen proto, Že byli slabí a přestrašenía on
jiŽ soustřediIv sobě tolik daru Páně...

otokar Březina - KorespondenceI (1884- 1908)a KorespondenceII
(1909- 1929)
Dvousvazkové rydání soubomé březinovské korespondence
(nakladatelství
Host' Bmo 2004)'kterépřipraviljeho editorPetrHolman,se
stalo unikátním epistolografickýmskvostem na našem kniŽním trhu.
Představujevíce než ťicetiletou,doslova mravenčípráci jejího editorq
jejímžvýsledkemje l954 dopisůpro 215 adresátů
na l8l5 stranách.Nejde
všakjen o pouh{ byťohromující
čísla.Většinadopisůtěm nejznámějším
adresátům(Pammrové,Bílkovi, Demlovi, Lakomé aj.) je samozřejmě
známá ze starších'dnes však velmi těŽko dostupných knih. Současné
vydánívšakpřinríší
nejenvícenežčtvrtinudopisůdosudnepublikovaných'
ale předevšímobsáhlémnožstvípoznámkovéhoaparátu,ukázky dópisů
adresátu,včetrěi popř' třetícha dalšíchosob,jejich charakteristikyapod'
I samotnéčasovéřazení jednotlivých dopisů tak přispívá v mnohém
k novémukomplexnímupohleduna básníkův
života především
dílo.Jeho
korespondence
tak nenípouhým doplňkem,ale v mnohémosvětlujejeho
názory n'asoudoboui stalšíliteraturučiobecněna velikány světovékulfury.
V četnýchtextechzaznívajívěý např. zjeho pozdějších
(a za jeho života
již nevydaných)esejů'
Editor Petr Holman jakožtonáš dnešnínejvýzrramnějši
březinolog
Íak zalí:mdovršujesvou to|ikaletou badatelskouěinnost, která číúí
desítky
ělánků po odbomých (i zahraničních)
časopisech,dále např. vydríní
Frekvenčního
slovníkubásnického
dílaotokaraBřeziny (původněsamizdat
|974 - 1986'knižněv němčině1993),souborné
vydáníBřezinovýchesejů
(Hudba pramenůa jiné eseje . odeon 1989, Eseje _ Votobia 1996),
postupné
vydáváníjednotlivýchvzájemnýchbřezinovskýchkorespondencí
IO

publikací
(např.se SigismundemBouškou'Emi|ií Lakomou)či odbor-rlýeh
(naposledyBřeziniana - Torst 2003)' stal se tak nejen pokračovatelem
popř. vydavatelůBřezinova
a komentátorů,
takóvých
-jakoosobností- znalců
o' Králíka, F. Fraenkla"
E'
Chalupného,
F.
X.
Šaldy.
např.
díla,
aj., ale i v mnohém
M.
červenky
B.
Fučíka,
o, Fisóhera, ú. Hy'tu,
jeho
a zdůraznění
díla
jejich
Březin<rva
úsilío zpřítomnění
dovršitelem
zbývá
přes
i
nadá|e
to,
že
významu v kontextu evropskékultury' A to i
březinovskémonogrďreči novésoubornéa kritické
vydánívyčerpávající
vydaníjeho poezie.
měla ohlasjak v běátém
Realizacelydání Březinovy korespondence
noviny 3l.5'2004, Katoliclcý ýdeník 13-7.2004,
tisku (např. Literrí,rní
Lidové nóviny 9'9.2004),v tisku spolkovém(např. Bulletin Společnosti
otokara Březiny 35/2oo4,věstník společnostiAnny Pammrové30/2004'
Zprávy Spolku čes\ých bibliofilů 212004),tak na mnohých editoroých
piednáškáchv Jaroměřicíchnad Rok}tnou, v Praze, v Brně a jinde.
získánícenyMAGNESIA LITERÁ
řaděje vellcýmúspěchem
V neposlední
2004 za nak|aóate|skýčin.Dodateěněblahopřejeme!
Naše Zprávy přinášejítuto infrrrmaci sice opožděně(z důvodůpředevším
kapacitních), ale o to vice bychom chtěli toto unikátní dílo přiblížit.
V našem újmu je na prvním mistě vzájemná korespondence otokara
Březiny a FrantiškaBílka. Březinovy dopisy Bílkovi vyšly (v dnes velmi
F. Borový. Dopisy Františka
vzácnépublikaci) v r,1932 v nakladatelství
Bílka,Berty Bilkovéa Berty Bílkovéml., jicM se dochovalocelkem 178
dopisů,pohlednica lístků'všaknebylynikdyjako celekpublikovány.Jejich
Jeclrem,jsou (dle poznámekeditora)uloŽenyve
Františkem
opisy,pořízené
Státnímoblastnímarchivuv Jihlavě.A právě ukrízkytěchtodopisů'jejichž
úryvky jsou na mnohých místech u Březinových dopisů Bílkovi
v poznárnkách uváděny' bychom Vrím rádi s laskavým svolením editora
postupněv několika dalšíchčíslechnašich Zpráv přiblíŽiti' Především
vzitjemnákorespondencez pÍvníohlet jejich známosti (po r. i900)' kdy
nebyly ještětak ěastéosobnís,tyky,přinášíodhalovánískr}týchhlubin a
bolestíjejichtvurěíchduší,pohledyna smysl uměníi životajakotakového.
AlešNevečeřal
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Ze vzájemné korespondence otokara Březiny a Františka Bilka
Pane můj,jsem Bílek, ten Vámi neviděný, a přec i ddvno známý.
Cítímpotřebu Vbn psát: zeptat se Vas cosi.
Ani o umání svém k Vaši práci nesmím psári, ač ji ý lite|atuře za
jedinou, správnou' poctivou, mně zcela přirozenou a přístupnou práci
pokládám. Protože umání moje nemá ceny, protože i já jsem dosud, mně
žeI' bez ceny' Bůh umání sým spočinul nad prací na,šídříve, nežjste počal
psát, je to tak zřejmě vidět' a to ydm jistě postačuje. snad nejlepší uznání
k Vám a k práci Tašíby ýádřila
Vám má . Iáska.
A trýmit his dopisy c rozmluvami ústními,a tím ulcrádat času, Meý
Vómi zužitkován v pnici cenné byl by' bylo by l'lříchem,
Jen otázku prostou laskavě odpovězte mi!
Co lidí bylo v světě,jenjednomu zjevena byla sv. Pravda. To sv. Janu na
Pathmu. Ten ovšemji musel zamlčet a ,, epsat,,.
Světci mnoho o Ní pomali, mnoho i z Ní tušili, ale: ,,co Pravda jesť, - to
nevěděli, práae jejich to nasvědčují.
U I/ás' můj Pmte, mnoho taj čtu,jak byste Ji tušil. A myslím si někfu:
snad Ji ví, a žejm sémě to svaté neseje, však není možno sejt je v tyto
zmrzlé hroudy, v tomto bodu mrazu našídoby. Atryslímsi někdy, že čelqite
svéhoěasu ve svatémmlčení.
odpovězte m| prosím! Je tak krušné samému tmú vláčeti se světem
bratrů s tak velb.ýmsvarým bříměm' které světlem lidu má ý, co lidstvo
zatím tmou }ryne.Je tu plno obav, aby mi nitro ne|oztrhlo se a já v slepém
nadšení,,newhal perle před vepře,', aby ti je pak pošlapali. Sttit tak v světě
sám a tnillit žmotjakby /ve/ věčnémmlčení,zatímco ,'čas blízko jest,,, je
ach těžké.
odpověae mi: znáte Pravdu? Ilíte:proč je člověk' co je vůbec člověk a
co tu má na zemi chtít? Znáte tuto jedinou ',lidskou,, vědu, keú není
tajného nic, protože není v Ní tajemných temnot? Znáte to ,,sltmce duší.,?
Snad by snazší bylo se zeptati: Je nóš uilý přítel p. Bouška i Ilaším
bratrem, můžeon Yás zcela pochopit? Ach, mně se zdó, a nepřehóním, že
ani čórku Yašipróce nechá,pe.A přec jen ptát se takto mi zbfoá!
Jsem klidný. I klidně čekám Vaší odpovědi. A budu ttpělivě čekat a i
,'mlčet,,' jak Bůh dlouho bude chtít. Jen: pttit se Vás, jsem se jeho dovolil.
Á ejhle, dovolil. Ptóm se konečně Tás, odpolězte mi, prosím tedy, Pane
můj,/..,/
První nedatovanÝdoois F. Bílka o. Březinovi z podzimu 1899.
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Milý mistře,
jdu osaměIýjako Vy. Bloulí nělaeři mým dílemjako podéI řeky, zaujati
jejímu tistí, kde se
rytmbwm tepotem vln, ale k místům,odkud pýští, a k
sděliti se v těchto
možno
Snad
není
vlévá do věčnéhomoře, nedocházejí.
yinou
Je vžfu milostí'
skiryu.
svou
ztratila
věcech pouhými slovy, naše slova
sebe, na
blízko
měli
rádi
jeJi nám přáno widěti s těni, které bychom
, .,iři ind,oho ohně, Nemůžemese ničemu naučiti ze slov
okamžik
'iět
bratři než tomu, co už sltytě víme.A ačkoliv tisícovépotlaivají se v každé
naši nyšlence, jsme sami.
Na velké Vaše otózlcy davám odpoúď (ak dalece mi možno dnes) ve
svémdíIe./',./
o. Březina F. Bílkovi,Nová ŘíŠel900
Příteti, v duchu bratře, . poknj Vám! Ilálo slamostních dnů v žiti mém,
jako bylo snem, lcdy jsme se spolu sešli, se seznali a řekli si popmé:
A nyní, kdy podruhé jsne se byli sešli,ještě se mi chyi šťastněrty
',bratře.,
od našehopolíbení. Naše mlwa byla jen svědkem, že/.../ v bratrsní našem
již věčnostížije. Mluvit nám bratrství svoje netřeba, ba i setkiní našejsou
jen proto, aby byto svědkem vícejirrýrn v poměru k nán nežnám samým.
Splynní našich duší přenáší tíže i požehnání z jednoho na druhého'
A protože na jednoho každéhoz nás již bylo sneseno tížípřetěžkých / '. ' / více
(stot<rtiÚvíce) nežpožehruiní,proto par slov zde píši dodatkem' k$lž mezi
námi ani mhmy třeba není: Je můjživotpln kletby vojenské,je můjživotpln
hanby světa' lrdý světem vůle Vyššírnne na mépřóní vedla, na mé duši
.
zoufalých je pověšeno duší,že mi k nesnesení byl i již jejich těžlcýdech a
Yy, nilý nůj, přece nlil jste se ke mně. Nebojíte se těch tíh' co ze mÍ,ena
Vás se snesou?
Yy silttý jste, vím, Vy nemusíte se bóti' Á nebojte se jich: to drahé' co
chová moje duše co poklad nejdtažší,mwelo téžbýt surovou žití motykou
vykopáno,
Jsem Váš a Yy můjjste. Ach, kežvždyjájsemjen
F' Bilek o. Březinovi (dopis č"2)

hoden Vás, ... '.

Můj milý'
zpíiobit jste mi vzti,cnou radost svou vzpomínkou a listem. Á tu, W
skliněn naá VašímdíIem slyšel jsem zase Yaše Íichá, loskavó slova, jakl
obestřená smutkem z pozruiní hlubobých a svaých věcí, vzpomněIjsem si, že

t3

byste snad přijal ode mne darem mé Větry od pólů, dnes rozebrané, díIo,
v němž jsem řek] některé ze sllých nejskrytějších myšlenek,našich
myšlenek..'/'' '/
o. Březina F. Bílkovi, Nová Říše8. listopadu l900

Můj milý'
jaká nádhera ve Yaší vizi! Jaká hudba milosti ýe VaŠínůrčí hodině!
Nikdy jsem necitil nikoho tak prostupujícího mnou jako světlo' jako yás,
když Vašedílo přede mnou hořelo, oslňujícíprůsek do středu všeho.ByIa to
radoý' lďerá měIa sílu hrůzy' jako kdý vlastní duši uzříme' všechno
přeměňující. Jdete jako žák tnystického Zabaútíka v zalradě metambrfóz'
Pokorně odpovídá na Váš rozkaz forma' ona, herá se zdá být
nepřemožitelnou v klamu, a musí být donucena' aby vyznala závrať a slávu
mystické pravdy! S jakou kráIovskou mocí vyrůstá před Vámi do věčného
světla oslavený čIověk! T jaké síle cítíte rytmw věčnéhodechu, tajemství
analogií, mysterium sotmislosti všeho! Vždyjsem si přáI poznati ještě t,tÍo
část l/ašeho díla! A jsem šťasten,že mó chudá píseň otevřela přede mnou
celý noý trakt Vašehopaláce. VašedíIo mó absolutní patos díla geníálního.
Není mi možno více říci.
o. Březina F. Bílkovi, Nová Říše 26' prosince 1900, jeho reakce na
Bílkův otčenáš a ilustrace k budoucímu l. wdrírri Rukou.
/..'/ díky za uznáni Vaše nad prosým slovem mépráce, díky za milost
vykupující yaši tím' žejste něco ode mne přijal. A hlnně díky mé mějte za
to, že milostivě ruce svénatahujete a žádáte prací dalšíchdoprovodných, že
příIežitost výkupnou, ,,dáti se,., mi tak poslqlajete. Ajá se pustím do práce
térád' rád budu doprovazeti cenu díIa Yašeho. o uznóní mémk Yašípráci
nejlépedovedu hovořit svou slzou. /.../
F. Bílek o' Březinovi (dopis č.4a)
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Uvádíme úvahy dalších \.ýtvarnÍkůo jejich vztahu k osobnosti a dí|u
Františka BíIka čiobecně o smyslu duchovního umění v dnešnídobě.
Autorem Bílkova portrétuna titulní straněje Jaromír Skřivánek, kteý jej
laskavě q.tvořil na našepřání. Svou kresbu doprovodil slovy:
Nakresleno k poctě českéhosochaře, 4yafika a ilustrátora, tyůrce
svěrázného písma k vlostní literarní norbě, hluboce alccentované
symbolizmem a saltrálním pohroužením do křesťanskéhomysticizmu' Jeho
stěžejnídílo Krucifix je umístěno ý chrámu sý. Víta na Hradčanech' Dalším
jeho památníkem je jeho vila, hodnó duchovního vladaře; slouží dnes jako
trvalá ýstava a muzeumjeho děl, herá sýn patosem zdůrazňují traýclcý
osud čIověka nc zemi a extatickou touhu po duchovním lcřesťanském
vykoupení. Jeho sochařské dílo v kantexfu hístorie je zcela ojedinělé a
nezastupiteIné'
Jcromír Skřivánek

Jaromír Skřiváne\
maliř, grafik, ilustrátor, básník, překladatel
a cestovatel,narozen|0.|0.|923v Praze,studovalna Uměleckoprůmyslové
a grafickéškolev Praze.V letech |947-51se v orientálnímústavuuěil
hindštinuu doc.v. Pořízky.Měl na 60 samostatných
malířskýchwýstav
dornai v zahraničí
(několikát v Indii, SríLance,Švédsku
a VelkéBritánii).
Napsal a ilustrova| několik vlastníchknih (např. Za krásami Indie,
Kouzelný hadí kríLrnen,
Život jako zríarak,Šlechticwíducha, Ve stínu
Buddhova stromu), ilustrova| zik|adní díla indické literatury Nala a
Damajantí, Bhagavadgítu,Mahábháratu, PataňdŽálíhoAforizmy o józe
(včetněpřekladu)aj. Na svých obrazechi v knihách přibližujepředevším
duchovníkulturu orientu (Indie, Srí Lanky, Egypta, později i evropskou
antikučivelšské
legendy),zamýšlíse nadúdělemčlověkana zemi.

Dlouhá léta jsem bydlela v nádherné časti Prahy. Davný pražsbý radní
z rodiny mého manžela s péčívybral parcelu na olcraji parku na Letné,
blizoučko Chotkovych sadů a naproti Belvederu, kousek od Kramářol,y vily'
Z olma bytujsem sledovala proměny BíIkovy vily v průběhu ročních období
i let.
Na Baště s,. Tomáše sídlila vybraná společnost . akademik Plůšek,
sinolog, MUDr. Lewit, ýznamný neurolog a bývalý západní vojálc'
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skladatel Trojan, nad ránem si prozpěvující s kloboukem frajersky posunuým do ýla. Paní Prtigerová, vzdělaná a kultivoyaná dama, se sýkala
s paní Bilkovou a vnučkami T. G. Masaryka.
Škoda, přeškoda, že jlem y té době měla tolik pracovních a
rodinných povinností, žejsem neměIa čas sledovat a zejmtlna zachycovat
ýšechna ta pozoruhodná svědecbí, vzpomínlcy i bizarní historlcy, kteÚch
bylo všudekolem tolik'
K nejuýaznějším a doslova nejmalebnějšímpostavóm patřila paní
Marta Helmuthovó.Brauneroyá' příbuzná ZdeňlE Braunerové. Marta byla
nepřebernou studnicí vědomostí i pikantností zejména o českm umění ]9' a
počátku 20' století. Wastnila úžasnou knihovnu a mimo jiné přeložila
,,Eglpťana Sinuheta,, z finštiny (nelíbily se jí přeHady v jiých jazycích, a
tak se naučilafinsky a posléze se spřótelila s Mikou Waltarim)'
Zpět k tématu. BíIkova vila mne přitahovala i mejišťovala, její
lvarosloví i duch v době vládnoucí moderny a dozvukůftmkcionalismu byly
tak jiné! V té době jsem se zabývala jakousi osobní kaligrafií' v graJice
jsem vynářela rytmogramy, laeré překvapým
způsobem zhnotňovaly
jež
pohyb
pohybu
výrazem
i mých pocitů, náIad'
kažďý
ruky,
byl zóroveň
graJika
problémů
i radosti. Kresba či
nejm zobtazovaly, ale
ýazem wj,ch
i léčiý a ulrazovaly k obecnějšímulidskému obsahu,
A takjsem se- i díky cvičeníjóg - začala zajímat o
''metaobsalql,,,
,'metavýnamy,', o to, co je slrryténašim smyslům a našemu dosavadnímu
pomání, ale přesto je, ,,existuje a funcuje,,, řečeno jazykem dnešni doby'
Postupně jsem začcla studovaÍ mytologii, antroposofii, hlubinnou
psychologii K. G, Junga' objevovala jsem skrytó poselsní v pohádkach atd.
atp.. .
DíIq studiu jsem začala chápat symboly na Bílkově vile' pociťovat
vzrůstajícíúctu kjejímu tvůrci,jeho dílu i životu. Jala kažďý velbý umělec
byl František BíIek dokonale autentický, věrný sobě- Poodklýval pro ruÍs
tajemství,která odhalují našespojení s přírodou i kosmem - obojíje v nás.
kteří ýěděIi a sýým dílem dokládali'
František Bílek patří k tyůťcům,
je
jedním
že umění
ze způsobůpoznání světa. Způsobem, který nas zasahuje
celosně, doýká se našich stttyslů, našich emocí' srdce i intuice. Je to
poznání, laeré oživuje a pěstuje to lidské v nós a spojuje nás zároveň
s trdnscendentnem. Bez umění, bez tvořivosti, bez prožívanémorální složlty
svéosobnosti není člověk člověkem.
Nejen tedy racionální poznání, které akcentuje novověká společnost
už od doby |enesance, ale i umění a náboženstvíjsou nástroji lidstva
k poznání wější i vnitřní skutečnosti.
''

V umění odedáryna exLstoval proud, kteý - bez ohledu na panující
paradigmtl ve společnosti a uznávaný způsob uměleckého projevu ukazoval k ,,meÍaskutečnosti,,,
,metaobsahům,,,k tomu' co neni přístl]pné
jen našimstnyslům.
A tam, kde se tvůrce šťasně spojoval s hlubolcým ponorem do
vědění i mimo smysly, je sdělení nejsilnější. A k takoýým tuůrcům,abych
jmenovala své oblíbené, jako
|{. Blcke, F. Kupka' V. Boštík
""p,.
patřil a patří František Bílek.
K. Malich a A- Šimotowiz ncšich současníků,
Karla Ryvolová

PaeDr. Karla R1wo|ová (nar.27.5.1940 v Batňovicích u Trutnova)
absolvovala studium výtvamó výchovy na Vysoké škole pedagogické
v Praze u prof' Cyrila Boudy a Karla Lidického' studium grafiky
prohlubovala při soukorných hodinách u prof. Ladislava Cepelá,ka na

grafické speciálqe Akademie výtvamých
umění v době, kdy na AVU pracovala jako
asistentka na kateďe.rrýtvamé výchovy. Do
roku 2002 působilana VS UMPRUM v Praze
v oboru didaktika výtvamévýchovy, poté se
osamostatnilaj Věnuje se gňfice, ilustraci i
malbě. Zúěastnila se více neŽ třiceti Výstav
doma i v zahraniěí' uspořádala deset
samostatných výstav. Svým dílem se plně
prouduimaginativní
zač|eňuje
do souěasného
graťtky.Ze zaměření na filosoÍická témata'
odkaz starobylých kultur včetně Yýchodní
jógové praxe vystupuje autorěina vlastní žití
spiritualita a jejínadčasovost.

Podle mého nazoru je fuždédobré umění duchol,ví a jeho význam
pro dnešekje jistě obrovský. Přílišný důraz na mystiku však něw chópu až
jako rádoby únikz reality. Jsent malířka a grafička, působína mne všechno,
co mě obklopuje: lcrajina, věci' ale nejvíce lidi ajejich city - radost i bolest,
láska i nenávist' Snažím se vyjádřit člověka v jeho dramaticlglch
í idylicloých siÍuacích lakovou 1ýtvarnou formou, kteró by byla y rowtowize
s citoyou náplní, Z našíkultury,je ni nejmilejší lidové umění. Lidová píseň
t1

bylq pro mne vždy jedním z vrcholů, Cit je ý ní vyjádřen jednoduchou
formou plnou básnivosti a v nejbofuttšímíře. Biblicke náměý, které občas
použivóm hlavně v drobné grafice, beru jako jeden ze zákldů naŠi.kultury'
ewopské etilcy a vztahůmezí lidmi obecně.
Alma Á tonoýó

Akademiclcí ma|ířka Alena Antonová,
nirÍozená16.12'1934v Praze' absolvovala
Státníkeramickouškolu,Státnígrafickou
ško|uv Praze. (prof. Tondl) a Vysokou
školu uměleckoprůmyslovouý PÍaze
(prof. Emil Filla). Po celý život zůstala
věmá formě ťzv.syntetickéhokubismu ať
v ma|bě, volné, či drobnépříležitostné
grafice. od velkých formátu po malé
grafickélístkyrozpracovává svůjlyrizující
pohled na realitu, převažujíženskéaký
častodoplněnézvířecí ťrgurou(pes, kůň,
kočka)'dále zátišía květiny. Z grafických
technik používá nároěný dřevořez
(i barevný)'linoý, lept a suchou j€ h lu
častos barevnýmmonotypem.

otokar Březina 2003 - sborníkpřednášekze stejnojmenného
sympozia,
konaného17'a 18.10.2003v Jaroměřicíchnad Rok}tnoulydalo nakladatelstvíSursum v Tišnově,2004. Edičněpřipravil Petr Holman. Sborník
přinášípřes 25 příspěvků
k noým pohledům
na Březinovu osobnostajeho
dílov kontexo svédoby ijeho ohlasydo dneškave srovnánls autoryjemu
příbuznýmivčetněukázek několika dalšíchnovýchpřekladů,tentokrátedo
angličtiny,
ruštinya makedonštiny.
Váahem Březina . Bílek se zabývá text Aleše Nevečeřala
S otokarem Březinou po cestách ducha' Je to osobní vyznání
l8

z celoŽivotního vztahu k básníkoví' kteý mu ozřejmil duchovní aspekty
našehoživota, spirituální poloby poezie a umění vůbec.V textu si všímá
předevšímilustracíBřezinova díla,tedy Bílka, Konůpka, Koblihy, Váchala
aj. ajejich rozdílných přístupůk Březinově básnickémuvidění svět,'
n,

otokar Březina: Tajemnédálky - Svífuinína západě - Větry od pólů
Nakladatelství
Ad Fontes(BohumilHrabrík,Blansko,2004)vydalo
vjednom svazku (ako 9. svazek své Edice poezie) tři první Březinovy
br{snické
sbírky.Jedná se vlastně o bibliofilský tisk' neboťbylo vydrfuo
pouze l50 číslovanýchvýtiskův pevnéšite vazbě a vyzdobený šesti
ilustracemi Františka Bílka, z toho tři porhéty Březinovy z rimých
časoých období' Až pofud lze realizaci tisku pobhválit a za každé
připomenutídílaBřezinova a Bílkova vždypoděkovat.
pohledu se však nasýají otazníky. jméno
Při důkladnějším
Bílkovo coby autorailustracíje zřejmě jen pro zasvěcené'zttýává zcela
zatajeno,neníuvedeno ani na stnínkáchpod ilustracemi ani v tiráži. Navíc
xerokopie,coŽ při dnešních
kvalita tisku obrázkůje na úrovniténejhorší
možnostechzpe|a zarátží.Polemizovat by se dalo i o úrovni celkové
grafické úpravy, např. omamentu kolem názvu jednotlivých sbírek na
protistraně k Bílkovým portrétům
Březiny, ostatně autor grafickéúpravy
takézůstáváinkognito.
Tisk je v doslovudoplněnzasvěcenýmtextemMi|ošePohorského
Yisutézahrady metďor, extázía snů,kteý tak alespoň po stránce textové
zachraňujecelkovou úroveňpublikace.Autor zďazuje Březinu do ducha
svédoby, do obdobíčeskémodemyi ozvěn Šaldolykritiky, zdůrazňuje
brásníkaúžasnýchmetafoÍa oxymór. Zmiňuje se téžo právě lydané
dvousvazkovéBřezinově korespondenci,která dokresluje v mnohém
básníkovuosobnost'I zde se všakpotvrzuje,že básníkovodílo můŽena
čtenářepůsobitz rtvných duchovníchúrovní.Např' v textu o básníkově
pouŽití oxymóra (tj' zdánlivě nelogické spojení slov nes|učitelného
výmamu) nakonec autor uyádí: ,,Z pozemskéroviny musely verše
Vystupovatna pohoří sněnía do dálek nebo se vzpínalyk extatickým
vizím: k syntézetouhy a snů, vzpomíneka naděje, hlasu mod|iteb a
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předtuch,vůle citu. A přece: i kdyžje poznamenávalafilosofická nebo
mystická inspirace, básnická pojmenovríríneměla k dispozici nic
základnějšihonež data smyslovéhovnímání,budovaná jako zrcadlo
symbolickýchýznamů...Mys|ímsi, že Březinova inspiracepro básnické
pojmenováníměla ve svémzrákladupřece jen něco vice neŽ jen ,'data
smyslového
vnímání...
Prototakéotokar Březina zůstáváněhýmvětšímnež
jen básníkem,jehoŽ
odpovědizrcadlíjednu smutnouosamělou
',básnické
duši, hluboce pÍožívající
individuální úděr.' jak píšeMiloš Pohorský
v samémzávěru.
AN

Pozvánka
Život
do Galerie hlavníhoměstaPrahy na přednáškuPhDr. Marie Ha|íÍové
a dilo Františka Bilka s přihlědnutím k Bi]kově vile, kteú se bude konat
13.řijna v 16 hodinv Bílkověvile, Mickiewiczova 1,Fraha6 . Ilradčany.

Kontáktrí adrosySpolečnostiFrantiškaBílka:
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