
TpRrrvy
spoL€čnab7J p RA't7 J 4KA Bi D1A

,l':ra'' ri

2l

duben 2005



Bí|kova socha v Londýně

František KoŽíšek

l kd}Ž Bílkovo di|o mluví \ symbo|ech Univerzáln| řeČí, sro/umitelnou
vnímaým lidenr z libovolného koutu světa, přesto je úzce spojeno
s českými zeměmi - zdejším jazykem, minulostí. kraiinou' Proto
inaproslou VéIšinu Bí|koqch uměleckých dčl najdeme .,doňa..a vee||u
jen ýýjimečně se někeré kusy dostaly do zahraničních sbírek' Pá. iich bv|o
možné \idél t Jizdámě Pra7s|ého hradu na posledni reILe sousorne
v.istavě F. Bílka na přelomu let 2000.2001. Jedním z děl' které dosud do
cR zapůjčeny nebyty' je i socha v majetku londýnské Školy pro slovanská
a {ýchodoevťopská sfu dia.

Tato ško|a (77e School of Slavonic and East European s'dl'es) bvla
7a|o/ena V ro(re Iol5 a sta\nostné oteviena Io' ló ' lc l5 piednáškou
T' C' Masar}ka ..Problem ma|ých národů v e\ropské ki,, i . . '  Š*óta je neien
největším britsh'm centrem pro studia střední, východní, Jihol"ýchodní
Evropy a Ruska, ale po spojení s University college London v roce 1999
i předním univerzitním pracovištěm tohoto směru ve světovém měřítku'
Bližší podřobnosti o škole |z€ nalézt na intemetul'

!9Ťa 
je p.o zájemce veřejně přístupná ve všední dny v budově školy na

Malet street' Je to bned za Britským muzeem (londýÍská Etvď
Bloomsbury), v levém křídle budo\'y senátu Londýnské univerzity. sochaje
umistěna v přízemí, na úpatí schodiště č' 8' hned vedle \,"itahu. kteFlm se
jede do l\niho\ n) Ško|}. jeŽ je táké l eřejně pi istupná a poate lonain"l ' i .t l
přátel velmi dobře lybavena nejen starší' ale i modemí českou liteřafurou.
sochz je z kamene' v životní ve|ikosti (i s podstavcem asi 2 m lysoká)'
nemá 

'na 
podstavci ádný nápis. Motiv (viz fotografie na titulní straně) je

znárný zÍúzných Bilkových keseb a plastik. vedle na stěně ie umístě;a
labu|ka s nápisemI

Spirit of the Slays
Frantisek Bilek, 1872-19'11

Presented by
Lořd Brotheřton of wakeíield

Toto ozíaceni \ ) voIá\ á nejmené dt é otá7k).

Zapné: Ja|. 5e Iolo di|o \|a5lné jmenuje?
češtin}. hovoří jasně Duch Sloya ů - a|e
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potwzení nikde v tuzemských i.formačních zdrojích. Naopak _ v poslední
velké bílkovské monogafii M. Mrázová uvádí, že Bílek vroce 1913
v}tvoři] ',v kararském mmmoÍu dí|o Jak tělo nás tíží,jež bylo prodáÍo do
Ánglie..,' A aby byla sitlrace ješ|ě méně jasíá, v pozustalosti pÍof' Jeřábk4
dnes uložené v Galerii hl'm' Pťahy, se dochove| \,ýstřiž€k s fotogŤafií této
plastiky (um ístěné j€ště v ateliéru), u kteřé je íukou Připsáno, že se jmenlje
Utěšné s loýo plačící|nu.

A zadruhé: Kdo byl ooen mecenáš, kteď sochu škole daroval, a kdy se tak
stalo? Edri'/ald Allen Brotherton (1856-1930) by| typichým příkladem
úspěšného ',selfmademanď. 

viktoriánské éry, kter'ý to z chudého chlapce
z Manohestru dot.áhl až do šlechtického stavu. Jako mladý ambiciózní muž'
plný nápadů a plánů, a|o bez potřebného ,,startovníhď. tapitálu' si na
přímluvu matl.f }ypújčil od ptíbumých 3000 libeí, začal podnikat v nově
se rozviiejícím chemickém prumyslu (}YÍnyslel, jak ryužít odpady
z textilního pťumyslu jako surovinu) a postupně rybudova| íejvětší
soukromý chemický '*oncem ve velké Briiínii. s podnikáním začal
v ňčstečku wakefield, které pak považoval za svůj domov a angažoval se
zde jak politicky (starosta města 1902 - 03, poslarcc v Parlamentu v letech
1902 - 10 a 1918 -22). tak charitativně. ve 27 letech se oženil, ale jeho
mlad]á žena zemřela o .ok později při poíďu i s dítětem' E' A' Brotherton
se již nikdy z ovu neožonil a většinu volného času i peněz věnoval
dobročinné práci a na podporu vzdělání sťch neteří a synovců (nejstaÍší
znich, charles Ratcliffe, se také stal jeho nástupcem ve vedení firmy).
Během první svělové války např. na své náklady dal dohromady a plně
}ybavil 15' batalion (west Yorkshi.e Regíment), za což vloce 1918
obdržel tifu|'baIonet. Jiným svým nápadem chtěl podnítit děti, aby si šeťily
peníze. za tiÍn úč€lem zavedl dětské spořící knížky' které (s úvodním
vloženým keditem 1 šilink) věnoval šedesáti tis1cům dětí. V roc€ 1927
věnoval univerzitě v Leedsu svou rozsáhlou sbíÍku staÍých a vácných tiski
a Íúopisů (hlavně zAnglie 17' - l8. stolet' a zároveň sto tisíc liber na
lybudování nové budoly kniho\,ÍIy. Tak vznikla dodnes exrstující a velmi
respeldovaná Brothertonova kÍihovna. za svou nelí[rawou oharitatir'ní
činnost byl v .oce 1928' dva roky před svou smrtí, povýšeÍI do šlechtického
stavu a stal se Lordem BÍothefionem z wakefieldu.

Ale zpět k Bílkově soše. Přes nejasný názey se zdá bý jisté' že dílo
skutďně vmiklo vroce 1913, protoŽe (pokud M' Mlázová nemá futo
informaci potvrzenu i zjiných zdrojů) otokar Březina2'.Ieún I9I4 uvádí:
,,Ze stříkatrého hořického kamene výesal (Bílek) nahou ženu, jakoby



v-kožešinu zahalenou, což dříve nikdy neděIáva]...3 Letopočet by,odpovídal,
ale Březina se zde zřejmě zmýlil v objektu - i když to lení na soše
podstatné' socha není žena, ale mladý muž, podobný např' muži z p|astiky
Duchovní setkání nebo jiných Bilkoqých
p|astik' Má sice v obličeji ženské rysy' alo J€
Ío přece jen posla\a mu7e. faLé M. Mrá1ová
má ve svém výše uvedeném citátu jednu
nepřesnost - socha totiž není z kaÍaÍského
mtamoťu! a]e velmi pravděpodobně
z hořického pískovce,jak se zmiňuje Březina.

V axchivu BrotheÍtono\,y knihovny (Leeds
University) není údajně o Bílkovi ádná
zmin].a. Jedinjm známim vi c hodoet roprlq' m
sochař€m, se ktel.ým podle této knihovny
BrotheÍton udržoval st}'ky, by| cho at Ivan
Meštrovič (l 883 . l9ó2), tt1erý v}'tvořil bustu
Brothertona a jehož něktefá další díla
Brotherton vlastni]. Podíváme.li se blíže na osobnost Meýrovičea. rovněž
tť,ruce symbo|ic|ého a duchovního dí|a. zji\time, '2f mč| s Bí|kem mnoho
společného a o Bílkovi věděl. Jednak v |etech 1901 - l90ó studoval ve
vícni a nezavítalJi uŽ tehdy do Prahy' mohl alát Bílkovo dílo např.
z výstaly spolku Mánes ve vídni (1900, l9o2' l9l l). Mám€ o tom ;le
i přímou Meštrovičow výpověď. Ve své kniz€ vzpominek zmiňuie své
praŽské i€tkání s pre7;dent,em MasaDkem, kterého pomťtova| tbustat a se
kery;m bo\ofiI mimo jiné |eŽ o Bi|kovi.. k seŇini Meštrovice
s Masaxykem v Praze došlo ve 20. a 30. letech celkem třihát. Není
\ylouČeno. 2,e tip n8 Bi|ka moh| dál Brotheíonovi práté Mcšt.oviČ'
\icménějisté to nenia zce|a určité nťhrál Mejfrovič zproirředkujicr rol ipi i
prod€ji.

Doklady o skutočném zFostředkovateli a o tÓm, jak se socha dosta|a
z Bílko\ých .ukou do majetku-školy, najdeme v dochované korcspondenci
v Bílkově oísemné oozůstalosti6.

V listopad; 1924 navštěwje Bílka v pmŽském ateiÍéru britský slavista
Robert Fitz8ibbon Young,. Předmětem návště\y je nepochybně i otiázka
prodeje dvou soch (plastik) Brothertonovi, protože hned v plosinci nechává
Bílek poslal obě soch} do Anglie. Dne ó' l ' '925 plše Brolh;Íonův laiemnít'
Bilko\idopiq. ve kterem potrrzuje. Že soch) Ú;jichŽ prodej by| doio<lnur



v PÍaze) dorazily do anglického přístavu' ale 7ároveň informuje, že celní
orgányje neuvolni dříve, než budou vyřízeny potřebné dokumen{', mj. též
předložena faktura ze země původu'a plosÍ Bílka, aby fakturu hned poslal.
Což Bílek obÍatem dělá, pÍotože s datem 28.1'1925 následuje další dopis
z Leedsu, tentokát psaný přímo Bťoth€rtonem, ve kterém se anglicky píše|
,,Vážený pane Bílku' jsem ýelmi potěšel1, že Vós mohu inÍolfiovaí, že jsem
obě díla ý poiádku obdťžel' Byla umístěna na Í9ó místa a ýypadaji prostě
skyěle. Jsen ýelmi rád, že jsem ýlast ik takoyých kÍásných umělechkh děl,
a doufám, že v dohledné době poctíte nůj dbn náýštěýou, abyste ýiděl díla
ý ,1oýé|,1 pfosíředí. Přiložen je šek na 56 Iisíc korun' což je, jak douíám, ta
správná častka' ale poh|d to ne í zcela přesné, nezapo eňte mě' prosím,
iníomoýat'..' Ztoho dopisu je z|ejÍÍ\é, že sochy pořimval Brotherton
tehdy pro sebe, nikoliÝ pro Školu slovanslqých studií. A jejich prvrrí
britskou destinací byl tehdy severoanglický t,eeds konkletně
Brothertonova residence Roundbay Hall.

o tom, že byl do celé ,,transakce.. zapojen R. F. Young, svědčí jeho dva
dopisy Bílkovi z této doby (19.1. a |1.2.1925), které se týkají především
těchto soch a BÍotheÍtona. Je zajímavé. ž€ Young se v nich zmiíuje také
otom, že sochy budou veřejně vystaveny - a to buď na mdnici nebo
v městském salónu krásných uméni v Leedsu'

A kdy se socha či sochy dostaly do majetku lond]ýnské školy? Bylo to až po
Brothertonově slÍrti, v květnu 1938, u příležitosti otevření nové budovy
školy' Dovídáme se o tom opět z Youngova dopisu, ktery piše Bílkovi
2'2'1.93,7 ' t"Áy ýice íež Ťok před touto ud^álostí (|): ,, ''.Va'še básnó socha se
nyfií nachózi ýcut Gallery l Bradfordu, ýelkem průmysloýém městě na
sevenl Ánglie (nedaleko od Le€dsu _ pozÚ. FK). Moje šýagrcýá pani
Mccrigor Philips" , dědičk!] Lorda Bnthertona' daraje tuto soch ý květnu
1%8 Šlíale po slolan:M studia Universiý of London' Noýó budoya tém
školy b&le oíeýena v kýětřlx 1ý38..''. ByloJi rozhodnutí o .larování
Bi|kových soch londýNké škole učiněno již BrotheÍtonem (např. v poslední
vůli) nebo zda šlo o roáodnutí jeho dědičky, n€víme. Domnívám se však,
že lozhodnutí učinil asi již Blotherton, čemuž by napovídala jak tabqlka
u sochy (PresenIď by Lord Brolheúon). tak i s|utečnost. Že v bio$aficlé
knizea o pani \4ccrigoÍ Phil|ipsolé nejsou ! seznamu umě|eclcjch děl.
kt€Ié věnovala různým institucim, Bílkovy sochy uvďeny.

Vedoucí knihovny Školy pro s|ovaaská a lýchodoorrropská studia, paní
Lesley Pitman, mně potwdila, Že škola tehdy skuteěně tento dar obdržola.



Nešlo však jen o sochu Duch Slovanů' ale o obě Bílkova díla
z Brcthertonova vlastnictví' Ve druhém případě se jedná o menší plastil.r1
kenije rovněž dosud v majetku ško|Í a|e není veřejně wstavena _ ale o ní
vice až někdy příště.

V poskládané mozaice příběhu jedné Bílkovy sochy zůstávají dvě nejasná
mista' Kdo Brotheftona přivedl k myšlence koupit BílkolT plástiky? A kdo
to byl R. F. Young, jaký měl vztah k Brotheítonovi a jak se seznámil
s Bílkem? Zatímco na první otázku zatím jasnou odpověď neznáme,
o Youngovi přece jen něco víme.

Narďil se v Íoce 1879 a zemřel r' 1960. Absolvent oxfotdské univerzity,
historik, slavista' lysokoškolslcý učit€l a částečně i pracovník britských
diplomaticlcých služeb' Jeho dopisy a dopisnice adr€sované Bílkovi
(vše.hny psané ve ftancou^tině) a dochované v Bí]kově pozůstalosti jsou
ohraničeny daty 31.12.1924 a 12'] 1.1937. K tomu je navic jedna fotografie
mladého, asi třicetiletého muž'e ve vojenském stejnokroji' L1erá má na rubu
napsáno pouze: Robert Fitzgibbon Yomg' Lieuten! t, octobef 1917
(lieutenant zde znaÍneňá nadpoÍučík pozn. FK)' Vjakém kontextu a kdy
přesně se fotografi€ k Bílkovi dostala, nevíme. Je však mámo, ž€ Young
působil od prosince 1918 do června 1919 jako seklďář B tské diplomatické
mise v Pmze. Tehdy se zřejmě nejpozději o Bílkovi dozvěděl a možná se
i osobně semámi|i (čemuŽ by napovidala i ta fotogr&fie datovaná do roku
19r7).
J€dna z možných teořií je, že Brotherton (asi y tocÉ |924) se dozvěděl
o Bílkovi a jeho díle, rozhod| se od něj něco koupit a tYslal Younga do
Prahy, aby prodej domluvi| (popř' rybral dila). Proě zrovna Younga? Byl to
slavist4 zájímal s€ o Komenského a další č€ské exilové hurnanisty
Komenského doby, přátelil se s Cechy (v dopise zo dne 19'1'1925 zmiňuje
prof' Drtinu jako svého přítele) a hlavně alal dobře č€ské prostředí. K tomu
navíc přistupuje ještě jeden velmi logicloý důvod' Mezi Brotheí]onem
a Youngern byl sice hodně vzdálení ale přeci jen jakýsi příbuzenslŠý vztah,
pÍotože jednak jsme so již zmínili o tom, ž€ Brothertonova dědička
(manželka BrotheŤtonova s1'rrovce) byla Youngovou švaglovou' jednak sám
Young ve svém již zmiňovaném dopise BíIkovi ze dne 19.1.1925 píš€
o siru E. A. Brothertonovi jako o svém příbuzném (mou parent)|

samozřejmě je možné' že to byl ptávě Yormg kdo přiměI Brothertona
koupit Bílko\,Y sochy. Považoval bych totiž za skoro jiste, že to by| právě
on, kdo pak přemluvil jeho nebo jeho dědičku, aby daÍoval(a) sochy



|ondýnské Škole slovanských studií. Young totiž pro tuto školu léta
pracoval a od roku 1932 zaujímal vjejím vedeíí významné postavení'
Nelze ani rYlouěi| že komě soch dostala škola i peněžit'ý příspěvek na
stavbu budo}y, protož€ jak Brotheúon, tak i jeho dědička všemožně
pďporovali mnoho školských i \ýzkumných instifucí'

V kvěmu 2004 b)| Ža přilomnosli po|rkého prezidenta a prince Charlese
odhalen zďtadni |ámen nové budo$ Škol} pro storanská
a ýchodoelropská studia. Do nové budory, která má stit o páÍ kilometrů
seveměji pobliž nádraží Euston. se má škola stěhovat v létě 2005
a"Iá\nostní ote\ieni se p|ánuje na |9.|0.2005 u při leŽi los|i s0' ýočí
zaloŽenl Školv. s|ehova| se sem bude i Bílko\a socha' AŽ se |a} stane,
budeme opět informovat o tom' kde ajakji mohou ájemci shlédnout.

|) Vi7 hlpi ].]a]a.jr!!lé!.!!
2) Marcela Mrázová Život a diio Františka Bílka' chrcnologický přehled'

In: FlaÍltišek Bílek (1872.1941). vydala Galerie HMP, Prďn 2000; str'
332.

3) Emile Lalomá _ Úlomky hovořů otokara Březiny. Vydalo nak|. Jota &

ó)

Ařca Jimfa. Bmo 1992: sa' 45'
viz http://www.lndc'h./mestÍoÝic/imestrovic-en.htnl'
han MestÍovič Upomene na političk€ ljude i dogadaje- vyda]a Matica
hrvatsk4 Zag€b 19ó9 (2'vydání), stÍ' 157'
P.o zajímavost je uveden pracovni přek|ad odstavce' kd€ se o Bílkovi
l]loýoIi ,J kM slařý (tj. Masaryk . pozn' překl') á stdce i duší
sloýdnské' ie záfoyeň ihtetek|aálně realiŠta a roho se i d|ž{' Brlo to nejlépe
ýidět, když byla řeč o n|skýeh a česach spisowte,líc|. jejichž rysy' kteft
na,iJyáne specifckr roýanskými' u byl, nepřístupné a snad sejich i bál'
Hleděl na tento ',slotlansbý charakter.' podobně jako jiní Z,pada,,e.
sko|o utíkal od ňeho, co se ma zdáIo nysticwn nebo mewiclrln' jako
od nějakého horcčnatého blouzÚění' I když u!|varnénu úněnt příliš
nerozuní, cení si 

^',Iys\beka, 
ale prc F' B ka nenó pochopení,

d o' Březinu staví do 1l|čité katego|ie oproti Janu Ko ó.oýi neba
J. VrchlickémÚ, podobně jako B í|ka ptoti Wslbeko\,í.,'
Fond caleÍie hl'm'Pmhy ,,Bltkovi a Nečasovi.., uložený ve st|írnim
ús*e.lnÍn archivu v Praze. Konkétně dva dopisy od E. A. BÍothertona
z rcku 1925 a 34 dopisů a dopisnic od R F. Younga z|eÍ |917 . |93,|.
Viz dopis R' F. Younga F. Bílkovi ze dne 20' 12.1927.
Dědicem Lorda BrotheÍona byl jeho synovec ClraIles Ratcliffe se svou
manželkou Dorothy Una Ratcliffe (l89l - 1967), kteř1 se však nedlouho
po Bmth€rtonově snrni (1930) rozvedli. Pani. poté co se vr' 1932 oÉt

,7

4)
5)

7)
8)



vdela, přijďa jméno Do'othy Una MccÍigor Philips' Dívčim jménem se
jmenovala clough(ová) ajejí sestra Pauline Ida Clough se vroce 1917
p.ovdala za R.F.YouIEa - odtud příbuzenský vztah par]í Dorolhy
a Yolmga. Dorothy Ulra si vzla ch. Ratclifía v roce 1909
a s BrctheTtonem úzce spolupÍacovala, např' jako jeho asistentk4 od
r. 1913 až do jeho SnŤti a po ní pokačo\,ala vjeho chaxitativních
aktivitách. Byla téŽ zrrámá spisovalelka a přátelila se s mnoha osobnostmi
tehdejší bdtské vědy a umfuí'

9) vr'in'id J. Ha íday - D'U.R. (Dorothy Una Mccrigor Pbiuips).
A Memoř' vydalo county PÍess Bradford, YorkshiÍe 1 969.

Frarttišek Bíl€k na duchovtrích křižovatkích své doby

Ivan o. Štampach

Zkoumání výmamných osobností wžaduje mezioborc\.ý přísfup.
Chceme-li si přib|ížit osobnost Františka Bílka, musí mít hlavní slovo
histolici, zejména histoŤici umění' Tento příspěvek rná bý pohledem na
jeho život a tvorbu z hlediska religionistiky, t€dy humanitní disciplíny,
lde.á se v mezích možnosti nepředpojatě zabýá náboženským (a v ši]ším
slova smyslu i spiÍituá!ím) Životem jednotlivců a společnosti. Jde o popis
duchornrího hledačství vjeho době (18?2 - 194l) a o jeho místo v něm.
Jsme si vědomi' že nikdo není jen ploduldem své doby. Doba sama není
a nemůže bý ěinitelem. Dobu utvářejí lidé, kteří v ní žijí' To, co nazýláme
dobovou mentalitou, q,tvářeji pávě oni' o Bílkovi jako silné tvořivé
osobnosti platí, že je stejně tak spolÚtvůrcem jako příjemcem informaci
a podnětů, L1eré utvářejí to, co naZ.Íváme dobovou atmosférou.

Bílek nám polozumění svým spirituálním postojům neusnadňuje.
Jeho rýtvamá díla bychom asi přetížili interpretaci kdybychom je chtěli
převádět do slovních sdělení' Pokud by umělec' Výtvamík jako František
Bílelq nebo jiný, Íapř' hudebník, chtěl ,něco řícť., Favděpodobně by to
řekl, a nefuoři| by glafikÍ plastiky a sochy, ěi neskládal by hudbu' Zdálo by
se. že napoví témata' Ie Fayóa, že četná Bílkova dfla mají náboženslcý'
oblakle křest'anský chaťalter. Jo však také pťavd4 že náboženské téma
může bý' a často b:ýrr'alo zpúcováío neduchovně a že duohovni může bí
i pojetí témat z.cela světsloých' Zdá se, že dŤuhý případ odpovídá Bílkovi'
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Naštěsti máme od Bí|ka i něco málo s|ov. Na někteýchjeho dílech
jsou králké. Časlo poněkud enidmal;cl.é lexry. někdy králké biblické citáry
nebo jejich paraírráze' Kromě toho máme tři plblikace. spis Jak mi dřeýa
poýídala' ie dílern záÍÓveň literárním a \"-ýtvaÍným' Autoí v něm vyslovuje
intuici, kteřá v materiá|u už v;dí tvary, které znich má lysvobodit, Dvě
další díla' špatně dostupný francouzsko-ěeský spis Ces# a obsahově
podobná ,sÍaýóa budouciho chťómu vzáď jsou snad nejzřete|nějším
vyjádřenim jeho postojů, jež jsou předmětem našeho zájmu.

Zdá se' že Bílkovy texty a jeho qitvaÍná díla nás os|ovují s novou
naléhavostí. Ne|ze se vyhnout íNazf., žt \,ýzw a otázky jeho doby byly
podobné -jako v naší době' ze totjž Bi]kovo h|edání a jeho tvorba spolu
s duchovním snažením jeho spřízněÚců u nás i jinde byla vjistém smys|u
pfudzvěstí otázek, Yýz€v, hledání, nal'ézÁni a ztťácení nás a $ašich
současníků. v č€mjsou tato dvě obdobi oddělená celým stoletím podobná?

VzepjeÍí tvůrěich sil doprovázených h|edáním fiIosofické
a náboženské olientace můžeme vidět jako jeden z projevů pravide|ného
střídání vertikálniho ponořu čj vzletu s dobami, kde se směťodatní
představitelé zaměřuji na horizontální racionální a technické zv|ádnutí
skutečnosti' Po tsolice přicháZí renesance sÚídaná pak barolem. a opél
osvícensfuí, a jako reakce na ně romantismus. Po stol€tí stťojů a páry
přichází na jeho konci, v době Bí]kových studií a rané tvorby
novoÍomantický a symbo|istický obrat později vystřídaný dočasným
vzmachem socjálních a ekonomiclcých silve 20. sto|eti'

Nemusí však jít jen o ýmické áměny' zároveň je to cesta po
etapách s postupem vpřed a zastavenimi. z toho hlediskaje období Bí|kovy
formace dobou prýní kťize | odemy. Modemo|r rozumíme vrchol
novověku' st5v civilizace íesp. kultury, totiž nábož€nsfuí, fi|osofie, vědy,
politiky a ku]tury, kteď je připřaven renesancí, rozvíjí se v osvícenstvi
A vrcholí ve druhé oolovině 19. sto|etí. vdobě Bílkova nl|ádí docházi
nejprve kjakési únavě z pokoku. z pořádku, blahob)'tu, všeobecného
školního vzdějáni, raciona]ity, pohodlí a b|ahobýu. Fin de siécle se pok|tdá
za období melancho|ie a dekadence.

Krutou ránu sebedůvěře modemího ě|ověka však uštědřila až
dlouhá' úmorná l. světová válka, ve které by|o zpoohybněno vše, čím se
modemí civilizace honosila' pořiádek' humaniÍa, tolerance a libera|ismus.
Tehdy však rozčarování mas artikulovalo jen malé množství osvícených
jednotlivců' Da\ry by]y spíše po vá|ce stÍž€ny refoÍnami a řevo|ucemi
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poválečného období. Víra v pokrok, v racioDalitu, včdu a techDiku so
obnovila. Lidó' kteří už tehdy hledali nové z,ik|ady pro individuálni
a společenský život' jako Bí|ek a.ieho přátelé, byli osaměli. Nebyli plně
přtati a pochopeni' i když sejejiclr talent po počátečním váhaní prosadil'

Po II. světové válce se ukIázalo' jak despotickó režimy 20' sto|etí
mají na svědomí desítky mi|ionů životů, ekonomický, politický, norální
a duchovní rozvrat národů. Přemýš|iví |idé postupně opouštějí iluzi
pokoku. KdyŽ se totalitní systémy dostaly do neřešitelných potížÍ, obnovilo
se povědomí o krizi modemy a potřebě h|edat alternativy' s tim se ocitáme
na konci století, jako bychom měli pokačovat v kritice toho, co
nejvnímavějším jedincům bylo ďejmé už př9d sto lety, jakož i vnové
tvorbě. Tím se pro nás lidé Bílkova okÍuhu stávají znovu inspirativními'
V našem období se intuici podobné Bílkovým vyjadřují pojmy
,,postmodemď.'',nov.ý věk.. a,,spirituální revoluce...

PÍostředí typických ěeských vzdělanců ve dÍuhé polovině l9. sto|etí
měIo' soudě podle dobové publicistiky a |iteratury, chladný odstup od
spi fuality. Pokud tito lidé ještě lněli něco společného s nábož€nstvím' šlo
o forÍLálni příslušnost' Náboženské instituce se setkávaly v tomto okuhu
s nedůvěrou nelájmem a lhoslejnosti.

z ducho\ního dne se však vzdouvá nová vIna zájmu o náboŽcnstvi.
Již Tomáš Garrigue Masaryk si .ie vědom, že česlú otazk!, je otazkou
hábožehskau. vys|ovil ěasto opakovanou a nikdy neuskutečněnou tezi
Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin Týž autot ýyda| v lét€ch ko|em
přelomu letopočfu mj . dyě dí|a na ÍoÍo tém Mode|ni čloyěk a nóbože stvť
a V boji o ruikoženst,í.' Jeho spiťitualita sej€vijako hompromis s vrcholící
modemou. Je to náboženství zcela demýtizované, spojujíci filosofický
monotheismus s humanistickou etikou.

Hledáni,,nového náboženství.. pokračuje objevovánim podnětů
mimokřesťanských náboženství, už tehdy v hinduismu a buddhismu
(František Čtrpr,ó Leopold Pfocházka,7 o málo později Fráňa Dítiko|8).
František Bilek se podle dostupných informací pÍavděpodobně v Pďíži
seznámil se spisem Eduarda schúré Velcí za9ěcenci' Tajné dějiny
nábože stýí', Toto dílo procházejíci legendámimi a mýickými aspekty
života RáÍny, KÍšny, Helma, Mojžíše, orfea' Pýtlúgora, Platóna
aJežiše mělo bÍ jeho častou četbou i v pozdějších letech. ořientální
podněty se mu i prostřednictvím této předpokládané č€tby spojily s dojmy
z heimďismu, resp. ápadního esoterismu.
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I lcrln€lisnrus je hnuti s lořcDy v poóálcioIt rcllcsa|lcc' Jcho llázcv.jc
odvozen od Herrrra Trismegista. který je le8endárnim autorem a hlavní
postavou souboru dia|ogů původcm z pozdnč helenistického Egypta. T€nto
soubor nebojeho čá5t přeložjl r' 1463 z řečliny do latiny Malsiglio Ficino.
T€xty vyjadřující gnostické a novoplatónské myšIenky se nově četly
v křest'anské Evropě. Křest'ansltví jejich rnyš1enky znovu jntegrovalo do
syntézy' jojímiž protagonisty pík byl; např' svobodni zednáři, Íosikruciáni'
theosofové a maťtinisté.

František Bílek se už v PaříŽi setkal s Alfonsem Muchou, ktený byl
svobodoým zednářem, později význačným činitelem z€dnářství," a i sám
pod|e úst'ího podání patři| do tohoto spo]ečenstvi. v cechách udrŽoval
kontakty s Juliem Zeyerem' ktetý patřil k první generaci českých maftinistú
po za|oŽení řádu ve Fřancii.'' Stejným s]něřem ukazuje také rnnohaleté
přátelství s otokarem Březinou'

Takto poja1é křesťanst.ií představuje spodní proud pod církevním
křesťanstvím' Proliná se s nÍm, v někteďch svých podobách je církevními
autoritami odmítáno, jindy budí dojem živého jádra pod tvrdou skořápkou
ustálených ceremonií, doktrin a organizačních struktur' Je to kiesťanstvi
založené na duchovní zkušenosti, nikoli na opakování a přemíIání foÍmulek
z kanonických textů. Je to křest'anství svobodné. Dogmata jsou vněm
snahou o vyjádření obsahu víry nikoli por.rčkami, souh|as snimiž je
vyžadován, kontiolován a nesouhlas trestán' Ne8í to křesťanství ryze
niteÍné. Zná se k tradiční symbolice' ale chápe ji jako symboly procesu
transíofl nac€ osobnosti.

Bílek byl nepochybně křest,an' ale víme, jak jeho ztváměni
kiesťanských motivů ve výtvamých dilech a slovech nebylo přijimáno.
Kritici pokládalijeho přístup za subjektivistický' vyčítali mu, že zavádí
nová bláznivá dogmata. Jeho duchovni postoje nev€dly k tvoúě na
objednávku náboženských instituoí a podle jejich pokynů' Naopak mu
dovolovaly to, co potřeboval jako silná umělecM osoblost. Nemusel
vyhovovat požadavkům, kopírovat kanonické před|ohy a mohl vždy nově
svádět zápas o smysl a tvať díla.

od dvacáťých let spoji| Bílek spolu se svou rodinou své osudy
s nově vzniklou ná.odnj cirkvi' tehdy pod názvem cílkev č€skoslovenská.
Navrh| některé jťji kostely (budovy, interiéry, předměty)' Vytvořil něko|ik
soch ve smyslu ideoviich preferencí mladé Republiky. od nové církv€
zřejmě očekával svobodné, obnovené kř€st'anství' Udržova| však vřelé



kontakty i sduchovními souputníky, kteří šli jinými cestami (otokar
Březioa, Jakub Deml). ByI a zůstal poctivým individuálnim hledačem. By|
svůj nQ snad ve smyslu slepého, sobeckého a chaotického libeřálního
indiv'dua|ismu, nýbrž jako duchovně zákotvená, podnětůrn otevřená, silná
fvůIčj osobnost.

(Břednesedo v Prócheňském muzeu v Písku 13. l;stopadu 2004 na v€řejném pořadu
Spo|ečnosti Fřantiška Bílka pod společným názyem Poselstýí sachaře Fran|iška
Bílka od 14.00 h.)

] Vycházim z 2. yydání, Bmo: Zvláštnl vydání ]992' jeŽ je lezměněným
přetiskem Dúvodni nedatované €dice., Původní €dice' PÍaha: odbor svazu čsl. studeltstva pro postav. stud' pomníku

. Mládi ' 1909
' Původní tydánl Praha: Meditace, ]908 je stěží dostdpné' nové rydáĎí

Pmhal Nadace Lyry Pragensjs, ]q96 v edic; tzv. ko]ibříků přejímá text z prvního
, vydání a ilustrace způvodního \ydánl publikace cesta (viz. pozn' 2).
" Původně články v časopis|J Naše doba Í' ] 896 - 1898' posledni současné kniŽní

- 
\,ydání Praha| Ustav T' G. Masaryka' 2000.

' Původní vydání PÍaha: Jan Laichter |904. s několjka pozdějŠimi vydánínri, od
r. 1989 ďejmě newšlo'

" zejm' jeho Učení s|aroindicw a jeho t,lznan u wni*ání a tyino,á í ,lázorů
zyl|1Šť tjesťa,Lýbých a yůbec nóbo,enswch, Píaha: FÍ. Á. Urbánek, ]878' a dále
překlady a konentáře ke kanonickým textům !ýchodnich náboŽenství

, spisy o buddhismu zdvacátých atřicátých let 20' století
. Sám nepublikoval, uči] osobně, v poslednírn desetiletí 20' století vyš|y ukázky

jeho dotud nerydaných poznám€k v různých !ýboťech a biografických knittách
ačláncích.

' Český překlad pod tímto názvem }Iavířov: Jiři Mikula 1996
'" Měl být suverénním veikým komandérem českos|ovenskó Ne.jvyšš í rady

zed ářství skolského ritu.
'. MaŤtinismusje bnuti esotemího křesťanství navazujíci na podněty Loujse'clauda

de st' Martin' Podob iniciačníl}o řídu dosta| Vc Í.Íancii na konci 19' stol€tí.
Pn,ni marlinisiickou |óŽi u ná5 zn IJŽi| Ý ČesLjch BudéjoÝic|c| roku l8q5 barcn
Adolf Leonhardi (1856.1908) v domě t] modré hvězdy. Julius zeyer (l84l-
1901) byl jejlm č|enem.
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DvA PoUTNicI ABSOLUTNÁ.

Dějiny umě|eckého snění jsou dějinami poutníků, kteří zlézali svahy
velmi \ysoké hory, rozýé jeskyněmi a podzemními bludišti, kde doufali
nalézti ztělesněné fantómy a symbolické idoly sÚch snů a hoťečných
přadstav, aby pod jejich oihranou molrli dospěti do výoužených kmjů
nerušeného štěstí a věčně záiicího slunce dobra a knásy' Tedy hled.{ní
ztraceného ná.ie lidstva! - Byli-li tito h|edaěi vedle neuhasitelné žízně po
imaginámích pramenech obclařeni velkou svobďnou obnzotvomostí
a silnou tvořivou schopností třebas výtvamého směru, kerá myšlonku,
\,)trřnou 7 AbsolumB. uměla hned r kypilém varu inspirace týi do
oloch! sLah nebo kmene str')mu' vaika|o uměni sno\é a risionáis|é.
ieboz. nrotivacl b)|} podvčdomé (rav) duŠe a naplní ne|onečná ob|a\l
duševna.se svou krásou i hťuzou. - vstupme do honosného pa|áce Umění
s mnoha patry a nekon€ěnými galeriemi a arkádami' naplněnými až po
shopy ývamými plošnými i plastickýrni díly umění souěasného i mnoha
minulých staletí. Prochriaíme a později probiháme řadami komnat a sálů,
sjejichž stěn ns nás zívají, íěkde křič', jinde řvou a jinde zase tupě
mžourají obÍary, semé obrazy a ryte listy a grafické malf všech vášnivostí,
álib, nectností i drzostí' Fojevených štětcem, Íydlem, peťem a uhlem' Ne
všechno jest vývorem ducha, co na nás vzhlíží se stěn. Ba ve|mi má|o
mluví o duchu. v mnoha a mnoha sálech nenajdeme ani stopy po něm' Jen
tval a tval a pyšné řemeslo a ch',lře lyzkoušené foúel€, umělosti
přežlykované a roznělňované, mnoho drobného zlodějství a hlavně samé
napodobeniny přírodních předmětů a věcí. A někteÉ předměty zobrazené
jsou pý podle tvrzení lfalčelrých vyk|adačů tohoto uměni dokonce
zduchovělé. T€dy např. bŤambor lryabstÍahovaný oézann€ovskou foÍmulí
a okopávačka řepy na poli, nabaÍená trikolóIou ve smělém natěmčském
podání. Ach, té zduchovělé kŤásy!

Umoieni únavnýn putováním mezj touto pyšnou nudott, zastavíme se
v jedné síni. Nezemská atmosféra ji naplriuje jakýmsi mlha1/ym svit€m'
stěny jsou lyzdobeny $4inami, klesbami, dřevoryty a obÍazy, zbavonými
všeoh těch přikrašlovaných falší kopírované přírody' - Je to síň williama
Blakea a lrantiška Bílka. Jeden původem k, druhý Jihočech. však co záleží
na jejich zeměpisnérn původu? Potkali s€ v€ věčnosti. Dva hledači duší,
dva poutníci Absolutna! J€den uzavřel svoje kouzelné glafické a malířské
dílo před sto lóty, dÍuhýještě mezi námi hledá, sní, touží a &odlí se' . Jsme
v síni Ducha' spiritus fla! ubi vult. v ikonografech obou spiritualistů
a visionářů stojí postaw figur a odefuávají se děje v pnázdném pÍostoru,
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prostoupeném jen světélkujícím mlnem.
Jen na něke.ých Blakeových ýinách
pomáváme lokalizování dějů do kajin
jeho vlasti. Vláěné vlny ptahoŤ, poÍostlé
vřesovišti.

Roku 1757 narodi| se William Blak€,
nejvěGí mystik anglický a zároveň jediný
básník evropské mystiky' Jeho imaginace
vyvěrala z nejwšší přejomné organizace
ducha. lmaginace jako síla vidění
a slučovárrí viděných věcí ve skupiny
a děje jest polyšována tepŤve duchovní
a básnickou vazbou na skutečnou visj.
Blakeův vniřní zrak viděl dále a hloubčji
do budoucnosti nežli zrak jiných současných mistrů. Tento veliký ýec'
leptař a bísník zůstal sq'm současnikům skoro nezniím' Jen v€|mi úzloý
kuh přátel znal jeho lit€rámí díla a trocha odborníků cenila \ysoko jeho
grafické práce a malby. Teprve za mnoho |ét po jeho smÍti (1830) začala
mámost o jeho díle pronikati v širší veřejnosti jeho vlasti i za hranicemi'
C€lé dílo tohoto ekstatika a visionáře j€st bouřlivé a plné disharmonií,
genilílní a zí.rov€ň podivuhodně dětinné; vymačuje se neobyěejně
odvlížnou formou stejně jako neÍvosní křebkostí. v díle Blakeově lze stěží
odděliti básníko od ýýtvamého umě|ce, oba duchové projelT se prolínají
a harmonicky doplňují' skut€ěným a z vnitřní nutnosti lTcházejícím
prostředkem jeho erupivnosti t\jurčí byla grafika a v]ýtvamó proje\ry.
Poesie pak byla jednou z pohnutek jeho Života, naplněného příliš těž]oým
obsahem duchovní dramatiky, aby k vyjádřeni stačil jen jeden způsob
tvoÍby. Zamiloval si velnri záhy k.esbu a ýecké umění. Jako roz€ný
kreslíř zaěal s lebkostí a bez dalších úvah obkrcslovat a načrlávat ť}tiny
a obrazy, ktere ho zvláště s!..hn obsahem inspirovaly, a volněje kopíroval.
PozÁěji ača| spíše svobodné Dtvářet nožli napodobovat studijní modely
avěci v přírodě pozoťované. Nakonec pak tvořil jediné volně ze své
přebohaté fantasie' Joho dílo možno rozděliti na čt'Ťi části' velmi od sebe
ďlišné' ' První období trvá od íoku l77'| . Í180. Jsou to léta učednická,
kde se uěí dokonalému ovládnutí ryt,eckého ř€mes|a. Do r' 1788 v díuhém
období překonává vli\ry ze současného umění i ze studia renesančního
umění italského a pfodírá se pracně k jádru vlastní osobnosti. od roku l 788
až 1811 jest doba uměleckých bojů, život tťpký a odříka\.í ale velmi



urodný na bohaté dílo' Uměl€o tvotí již dílo veskrze originá]ni, a|e ještě
horečíatě lYjeveíé' Vyčerpávltjící zápasy těchto let přinutí pak básnika na
delší dobu k odmlčení a gÍafika k nečinnosti' Teprve po r. 1817 pokačuje
B|ake ve své práci až do své ýnrti a Žde lTtváři nejslavnější díla, kÍerá se
sLívají klasichými.

Tento mohutný snivec miil neobyč€jnou schopnost visio&ířskou' v9
stavu transu evokoval velké postaw a duchy dějin od pÍavěku po svoji
současnost' Hovořil s nimi, přijímal od nich pÍorocké Íady a příkazy.

Posta!'y britsloých legend, bájí a pověstí, zapadlí lekové z doby
megalitické, bohaqýři z Mabinogionu, ýíři stolu Artušova, proloci
staxoaákonní, klasičtí básníci.v čele s Homérem a Dantem i velcí současníci
v dlouhém pruvodu postupovali jako duchová falanga pfud b|oumivým
zmkem uměIce a básníka- Nejen osoby, ale i přírodní zjely, s|unce, hvězdy,
měsíc, Živly n€beské i pozem é pronikal Blake sqim jasnozřením
a ltěloval Mo vise v mohutné perconifikace s{ých básní a r}.tin. Viděl
slunce naplněné chóry andělshými. M€zi lidmi, pacujícími na poli za
s|unného dne, spařoval polďovat a kťáěet anděly a jiné nadpřirozené zjely.
se všemi těmito vidinami měl mystické dialogy. Již jako desetileý chlapec
viděI za bílého dne njský stroÍn ověšený postavami andělů' Tato síla
somnambulní jasnozřivosti a vysfupňované skutečné snění v bdělóm stavu
neopustilo umělQe po c€lý život. - Blakeova ima8inace není hIůzná, temná
a odpudivá naopak uměl€c vidí optimisticky, idylicl7 a ěistě; zdŤaví' jas
a síla vítčzí. - v prvních letech studia obÍací se B]ake ke gotice a inspiruje
se na velkých katednálách a skulptuiách středovětých své vlasti. Později
pod urěitými Ieflexy mistnl trecenta a quattrocenta přes formá|ní
expresivnost Michelangelova titanismu přechází k vlastní veskrze původni
představě lidského zjevu, která jest tvámým přvkem všech jeho
symboliclo.ých a alegorických komposic.
Postavy BlakeoÚch grafiokých dramat nebyly tďy tvořeny pďIe
estetického figuťálniho kánorru jeho současníkri, bezkrevných idealistů
a strohých kiasicistů' Jsou to těla býostí zavinutých do volnýclr"
splýaých ávojů, pod nimiž možno tušit prrls čistého, neýnrtelného
života. Připomínájí skoro průhledná, oválrui těta fantastických tvoÍů
a ob}Ťatel hlubin paleozoických moří. Jejich anďomie, mimika
a gestikulaoe se podřizuje plně d}namickó tvářnosti, řízené naloj\rýš
svobodnou koncepci duchovní' -
Po roce 1780 napsal Blake díla prorockého obsahu )Jerusalemq )Vala neb
ctyři zoas( 

'Kniha 
Tjriel(, )Kniha Thel( )Mi|ton(' )Kniha o [,os:
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Áfiika' Asie<, >Kniha Ahaniaq >Muka |ásky a vášně(, )'sen deýíti nocí(,
)Bú{|y ráje( 

'Europa" 
proíoctÝí( a jiné, z nichž někteťé jsou doprcvázeny

původnimi ýinami autoroYými. Z gaťtckého díIa samostatného'
rozvětveného do široké oblasti tématické, zabírají legendy, m)í}' klasické
básně a díla nábož€nská, nutno zdťlrazniti hlavně cyklus kIeseb ke knize
>Hiob(, 1íesby a r}tiny k Dantově ))Božské komedii<<, lrlavně pak
k >Peklu<. Ve|iká série kreseb k )Bibli(q ilustrace k Miltonolu
))Ztracenému Ráji(' )Don Quijote(, sé e balad od w. Hay|eye, ))I,€onora(
od G. A. Bulgera a ilustÍace k básnickýn dílům anglicrych autolů. -
v pozůstalosti Blakeově se naš|o šest velkých epických básní (neiydaných)

^20 
ttaged1í, také nelydalých. Týo pnice byly spáleny příte|em

básníkolým. - Blake byl muž neobyčejně zbožný a jeho život byl životem
skuteěného světce. o spojitosli náboženstvi s uměnim vyslovi] se takÍo
)NezÍlám jiného kiesťanstýí a jiného
evangelia, nežli to, které hlásá
svobodu těla a ducha a dává božský
daf tvůÍčí obrazotvomosti' Neboť
fantasie jest jediný skut€čný a věčný
svět, proti Lterému těI€sné
vešker€nstvojestjeÍ prrázdný stín a ve
kterál budemo bydliti se s{ými
nesmťt€lnými nebo imaginámími tě|y'
až naše srnrtehá těla nebudou již
existovati..(

Krátce před smrtí op.avoval
a zdokonaloval sedě na loži něIftere
svoje obrazy a kesby' Zemřel bez
nejmenšího shachu před smrtí'
odovzdán sklidným pohledem do
věčnosti.

sochď, grafik a básník František Bílek je z rodu aýtvamýoh mystiků,
pokačovatel Blakeův po sto letech aj€ho duchovní bratř. stejné jako Blake
jest výfuamikem a básníkem. obé tyto slož,ky se hamonickJ prolínají
vjeho di|ech ajsou od sebe neod|uČi|eIné. leho tral'láty. citáb a básnické
projeq. které vpisuje a Dje na ťám} a do ploch svých gÍafických lis{ů.
kreseb a reliéfil. mluvi starobylou řeěí Štítného' Chelčického, Kom€nského
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e hymnicloým pathosem Ótokara Březiny' Tím projevuje potřebu zdůraznit
ještě litelámě svoje grafické a sl(u]ptumí dílo'

v Fulích plastických dílech a monumentalních kartonech, ktere byly
velmi originální a odlišné nejen od domáoího' ale i současného tehdejšího
umění cizího' uplatňovaly se znala s1.rnbolismu literárnflro a výtvamého
zkonce století' Katolický spiritualismus, ktený v českém umění
středověkém \,f/tvoři| odlišný gotický supranaturalismus. získává v Bílkovi
nového představitele nejjemnějších odstínů zduchovělého umění. . Bílek
v poěátcích svó tvo.by přejal mnohé znaky ze secesniho natuŤalismu konce
stoleť' Pouze zevni, aby jimi spíše zdobil a zjemňoval přísnou strulduÍu
sÚch čemobílých kartonů a bezbarvých dřevěných reliéfii' Kdežto jinl j eho
současníci podlehli jejímu svodu, uměl Bílek její kouzla pďrobiti si
imperativně a věIeniti do organi šmu své tvorby.

stejnějako Blake i Bílek si stanovil přísnou reguli své životnj konc€pc€
uměleckó: zmaÍ tělesnosti a vítězné avání duševna. OdehráváJi se drama
zbožštění člověka v Blakových obrazech v prostředí neurčitém a v plostoru
skoro abstraktoim, jest u Bílka celý ducho\"ý svět jeho díla připoután na
určitou půdu, do země jeho mládí a zrodu. sfuomy a kamení prastareho
zakořenění a uložení, vápenec, opuka, pískovec, ořechy, duby a lípy' Nikde
ve s\"ých kaÍtonech a dřevoýech, aoi na reliéfech je nezobrazoval
a nepoužil těchto natura|istních motiui' ale cítíme a fušíme jejich substanci
v jeho dílech- To jest to sÍustlání se zemí, sžití s její starobylostí a nasycení
jejími silami' aby zesilený duclr mohl se vznésti k Úšinám. odpouL.ání od
tě|esnosti a vzlet do nebe! Sochař cíti pevnost, sí|u a tíhu hmoty, z kleré
těžkou prací rukou v!'tváři sice dílo hmotné' avšak prolnuté duchem
a osvobozené. Jako drúzy krystaiů a bohaté tlsy kolálů &vi přirostlé na
svém kamenném podkladě, tak v Bílko\rych velkých komposicích skupiny
těl a postav trčí připoutány k zemi a svými horoucími g€sty vyjadřují touhu
lefu a vášeň osvobození' Týo postaly mají charakter stromů a rostlin'
nikoliv v plném roz'vinutí sv'ých korun, nýblž holých a oNaných, a|e uvnitř
rašících prudhfon životem. Kdeáo v Blakeových r}tiÍIách všechny b}tosti
létají a vmášejí se stylizovanými evolucemi ve vzdušném prostoru, u BíIka
nic ne]étá. U sochaře vše q,nistá z pevné, tiŤdé půdy, a1e touží po lďu.

Dřevor}tová grafika Bílkova, před kterou předchráze|y velké kartony
a kesby uhlové, má také svoji \'elmi původní techniku. Týo dřevorytyjsou
jakoby utkány z jemné prosvěl]enó tkaniny implesionistickó vise. vše je
naplněno sýětlem. v krátloých vrypech a liniích jest plocha brázděna do
velmi jemných odstínů. Tím jest dosaženo světelné iluse zdrrchovělé knásy.
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- Rýeoká fechnika dřevoýů Bilkových jest odvozena z řezbářské struktury
jeho velkýoh dřevěných plastik. Po\Ťch dř€věných soch, prováděný
krátkými vrypy d|ina, zachoýává ráz uŤčité staÍobylosti. Nedokoněenosti
a sj.Ťovostí zpracovánl přispívá k zachycení vibÍujícfuo světla na plochách
velkých tvani v|áčných a měkkých. Tím nejsou nijak ponršeny hieratická
stmulost nebo velké monumeníilní postoje a gesta figu.' Jest celkom malý
Íejsťík pohybových, gestikulačních a l.Íazových motivů, jimiž umělec
vyjaďuj€ vnitřnl stavy a psychické ladění stých sku|ptťálních komposic.
Avšak tento skomnější výběI zabraňuje' aby nebyla porušená gotizující
stylizace, udržující vnitlní stav komposic v ovzduší snění a tichá, z něhož
jen některé siluety a pohyby figuÍ naznaěuji pot|ačený vzruch a psychickou
dynamiku. v gřafickém díle Bílkově jest celá tato komposiční a technická
soustava lozmnožena a obohacena světelnými rozvrhy s použitím kontrastu
osvětleíí a bohatší sfupnicí barevnou, končící někde až v malebnos1i.

Jisto jest, že ke gÍafic€ a kresbě se Bílek uchýlil jako k prostředku, jímŽ
možno snáz€ a rychleji zazramenávati a uchovávati doklady všech
ývamýoh myšlenek a plánů, kte.é lze provésti jen v sochďském
materiálu. Některé z těchto návrhů a koncepcí jsou č.skou klajinll, aby tak
vznikla posvěcená místa s památníky náÍodnl historie a kultumí j€viště po
způsotlu sta{ých kúltÚr me8alitic]cých - pmvá národní božiště a duchová
obětišÉ' Týo sny a smělá přání českého mystika jsou aspoň zachovány
v grafichých listech dřevoýových a kesbách.

Křesťanská filosofie, sny o \Tkoupení člověka z pout hmoty, průhledy do
věěného R'áje, L1€rými tento dÍuhý poutník Absolutna nahledl do Neznáma,
byly trvale zachovány v neobyě€jném bohatství j eho úvamých dě|.

Dí|o Františka Bílka se již hluboce sžilo s českou novodobou kulturou
astojí zde jako jedeÍ z mohutných pilířu, podepírající klenbrt podir'né
kÍásy, zamlklé, dumavé a st.ále vzrušující. Je to klenba našeho nebe, kužel
prostoru, najedné sfoaně pÍonikající rodnou půdou do hlubin až ke žhavémrr
magmatu zeměkoulel na druhé straně otevřený do pÍopastí nebeských-
V něm se vznášejí duše hledajících.

opouštíme síň zasvěcenou Duchu. A vracímeJi se k v.ýchodu z paláce
Umění, zdá se nám, pospíchajícíTL že sály a komnaty jsou práE.dné a bez
toho pyšného umění. Zapomněli jsme na vše kolem' byvšg očarováni
v okruhu mohutných vizí obou mystiků.
P|evz^o z okenka 4/\940. Iniciály J.K ' patří pravděpodobně Janu Konůpkovi.

J. K.



předpokladech a uměleckém výraz Franliška B'lka' celý texl uvádíme
v tomto dísle Zpráv. V dalším progranlu pak dr' Jiři Prášek'jinak iniciátor
celé akce' promill diapozitiv} z Bílkova Chýnova a doprovodil je velmi
pěkným a zasvěceným slovem' Nakonec byl promítnut televizní tjlm "/.r.t ,t
mi dřeýa pol.ídala a zazněla též slova dr' Karla Hujera o Františku Bílkovi
zki|h' FJÍel Hujer . člá lg a 1hdh}\ kterou p|o nakladatelství vyšehrad
připravil pan Přibyslav Šimice' Jednotlivé části programu pak byly
doplněn}'recitací Březinových básni dř. Markétou Hlasivcovou a Inou
Marešovou, hudební doprovod zajišťoval paD Lux se s!ými áky
z HudebnÍ školy v Písk!L. v krátké všeobecné rozpravě byla pak nastíněna
dalši čiinost naší společnosti. Všem irčinkujícín a organizátorťlm ce]é
akce' která byla velmi hojně na,'štívena i zřad piseckýclr občanů.
jmenovitě pledevšim dr- Jiřílnu Pťáškovi' srdečně děkujene.

Zprávaohospodařeni společnost ik ]1'12'2004:

členské přhpěvky (za rok 200j a 2001) + ]2'9]0'. Kč
pošlovné . 2.600.. Kč
vedeni účtu . 900-- KČ
náklady ruzné ' 2.800'- Kč

Zůstatek: 2.367'.  Kč na ho1o!osl i '  i2 '5l6..KčnaÚčtu

Na titulní ýraně: BiLkova socbasP'řlr o/.}ť.s1ar'J v Londýně
(oJnlou\ámc sc za ncklalitni leProdukci .jé pořízena z batevné tbtog.a|ie )

Kontaktni ad.es) společnoSti Františka Bilkai
předseda: AleŠ Nevečeřal Jednate]ka: Alena Kubičková

Přemyslovská 23 Kř ivenická. l] ] ' ,16
l l0 00 Prahai 18100 Praha8

P.o své členy v}dává dvakrít do rcka Společnoí freniŠka Bí|ka

7:pY?Avyi l1 i i , ,  .  " . . ."". , . , ,  r . ,  u : , ,-
rel. 224 l2r1 16,1. e-mail: nusilova.i\a!!volny cz
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l - iterárni poul.po s|opácb otokára Bře/iny a Františká Bi|ka, Lterá se
kona|^ 

'2.. 
a 3. října 2004, pořáda|a Spoiečnost otokara Březiny ve

spolupráci snaší společností' Počátek cesty do Chýnova raplnila slova
Áleše Nevečeřala o Bílkově životě a dí|e. v Táboře jsme si irohlédlijeho
Místra Jana Husa' prvni hlavní zastávka pak byla v Chýnov; -
v,,chaloupce..a na hřbitově u BíIkova hrobu. Dálšího průvodního slova po
celý zbýv.ající čas zájezdu se pak ujalMgr. Jiří Hófer, předseda Spo|ečnosti
otokaIa Březiny. vKamenici nad Lipou jsme si proIrtédli pamáinou lípu,
v Počátkách rodný dům otokara Březiny i neplánóvanou a.velmi kásáou
t}stavu Konůpko\.ých. Vácha|o\.ých a KobIihor1ých iIustrací ( Biezino\u
dil v nedale|ém muleu. V No\é Řiši paL b) |a dalŠl 7aslá\ka s proh|idkou
premonslrátského klaštera a jeho kniholn}. Lde sfudotal l;Ž oIolar
Březina' Večer v Jaroměř;cích nad Rok}tnou byl zpestřen o autorské čtení
z poezie Aleše Nev€č€řala- Nedělní dopol.dne Datřilo setkání
.jaromčřicLimi piáleIi \ túu,,eu otokara Bie/in) a jeho podrobne
přoh|ídce' téŽ zastavení se u hrobu otokara Březiny s Bílk;\rym ;ousoším
Týůrce a jeho sestra Bolest. Zpáteční cesta pak patřila prohiídce Třebíče
s románsko-gotickou bazilikou a Židovským městem. Po obědě v Náměšti
nad 

-oslavou 
a přocházce podzimním zámeckým parkem následova|a

zastávka v Jinošově. místě přvnÍho působení otokára Březiny i ieho
)eznámenl se ' Annou Pammro\ou' Tam nác ve|mi mi|e proved| áan ueirel
JoseI Pénč|l a 7a\/pominaI i na Jakuba DemIa' Pos|ejni za5tj\ka b\la
\ Ta\o\é \ Pamá|niku básniků \}soČin} \četne pok|onéni .e u Dem|óra
hrobu' Ve||j dlk 7a cel) 7ajezd palr i piede\(ím \4gr' Ji itmu Hól.ero\iZa
belch'bnou organi,/aci á r eImi pe|né prúrodni s|oro'

Pos€lství Fřantiška BíIks. Pod tímto názvem jsme připravili v sobotu
i3. listopadu Íávštěvu Prácheňského muzea v Písku s celodenním
progjlTef-n. V dopolednich hodinách nás provedl Ing' Jan Gotť\\,ald po
pamětihodnostech města Písku'
vlastní program ! muzeu uváděl opět Ing. Gottwald. v prvním vstupu
zhodnotil Aleš Nevečeřal křátce Bílkovo dílo r1Ít.v.amé i myslite]skó a
zdůraznil především jeho Úznam duchovní' Hlavním bodeÁ programu
byla přednáška doc. dr. lvana odilo Štampacha o duchŇních
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