
Poslední !éta Kar|a Svolinského

EDUARD  BURGET  -  ROMAN  MUS I L

Když se v prologu ke své knize Vzpomínlq,, sny, myšlenky zamyšlel Carl Gustav
Jung nad záhadou vzniku, vyvoje a směÍování lidského ŽjvoÍa, zce|a zákonitě
dospěl k pÍesvědčení, Že ani jeho v|astní proÍ.ese psychologa mu neumoŽĚuje
vyslovit jednoznačnou odpověď: ,,PŤíběh jednoho života začiná někde, v něja-
kém bodě, na kter1i si zrovna teď vzpomínáme, a uŽ tehdy to bylo s|oŽité' Čím
se život stane, to nevíme. Proto nemá pŤíběh Žádny začátek a ci| |ze udat jen pŤi-
bliŽně... '

Budeme.li dnes chtít charakterizovat pŤevládající obecné mínění o díle
a osobnosti Karla Svolinského, pravděpodobně se setkáme s označeními typu:
oÍjciá|ní umě|ec,',čítankov!.. iIustrátor, autor poválečné pŤestavby o|omouckého
orloje, tvrirce československ ch bankovek a poštovních známek, a|e také autor
všem dobŤe známé kresby ženy s květinov m věncenr kolem h|avy, která na nás
jako a|egorie Poezie shlížela po Ěadu |et s ne prosnou pravidelností každou ne-
dé|t z te|evizních obrazovek. Na druhé straně dochází u někter ch zájmovych
skupin, jakymi jsou napŤíklad spolky biblioÍll ' fi|atelistŮ a exlibrist k poněkud
nekritickému až devÓtnímu hodnocení, jež často redukuje Svolinského dílo pou-
ze na oblast svého zájmu' PŤíčinou těchto polaritních názorri je patrně Í-akt' Že
Svolinského tvorba nemohla b1/t kvŮli nedostatečnému časovému odstupu dosud
plně zhodnocena v celé šíŤi záběru a také v rámci dobov1ich kontext v;/voje čes-
kého i evropského vytvarného umění. K dispozicije sice velké množství nejrr1z-
nějších časopiseckych studií, v stavních katalogri a novinov ch článk ' jejich
nedostatkem jsou však mnohdy pŤebíraná k|išé o umělcově vztahu k prostérnu li-
du, pŤírodě, domovu a |idové tvoŤivosti. Typicklm stereotypem je pak tvrzení
označující Svolinského jako pokračovatele mánesovsko-alšovské tradice. Proti-
váhu k těmto názorrjm tvoŤí vzpomínky samotného umělce, jeho osobních pŤáte|
a donedávna neznám, osobní citov Život. Pro poznání osobnosti i díla autoraje
nezbytny téŽ mimoŤádně rozsáhl;i, ucelen a částečně zpracovany archivní a v -

tvarn1/ Íbnd uložen;i v Muzeu umění v olomouci, zahrnující tisíce dopis a kre-
seb, stovky Íbtografií, skicáÍ a da|šího dokumentačního materiálu.

Vzponlhtks' ' sn.rl arr.š/enlr' C. c. luttgtt (ed' A' JaÍfe)' Atlantis, Brno l998. s. l3

389



Jak;i tedy byl Karel Svolinsk;/? Jeho dílo je tŤeba nahlížet v časové kontinui-
tě a dobov1/ch kontextech jiŽ od poloviny dvacátych let aŽ do závěru jeho Života
v roce l986. PÍesto mŮžeme Svo|inského život a tvorbu rozdě|it, i kdyŽ poněkud
schematicky, do tŤí časov1ich etap' K nejvlznamnějším Svo|inského vytvarnlm
počinrim v období do roku l945 bezesporuná|eži návrhy vitrají pro katedrá|u sv.
Víta z let 1929-|933, provedení vlzdoby československé učební síně na unlver-
zitě v Pittsburghu v roce 1938, ale též obrovské mnoŽství knižních riprav a ilus-
Irací, z nichž k nejproslulejším patŤí Máchrjv Mdj, ocenény první cenou na me-
zinárodní v1/stavě dekorativních umění v PaŤíži v roce 1925. Po skončení druhé
světové války vstupuje Svolinsk;i jako všeobecně uznávan umě|ec na Vysokou
školu umě|eckopr mys|ovou, kde prisobí aŽ do reŽimem vynuceného odchodu
v roce l970. Do tohoto období m žeme zaÍadit pňedevším první cenu za vitraj

Město cl venkov na proslulé světové v stavě EXPO 58 v Bruselu' dále několik vy.

znamenání za známkovou tvorbu a kniŽní ilustrace. V roce l952 mu byl udě|en
titul laureáta státní ceny druhého stupně za návrhy poštovních známek a ilustra-

cí Českého roku.Pro zajímavost m žeme uvést' Že ve stejném roce toto vyzna-
menání obdrŽeli napňík|ad v tvarní umělci Max Švabinsky a Ado|f Zábransk! či

herci Jan Werich a Karel HÓger. V roce l956 byl Svolinsk1i jmenován zas|ouži-
lym umělcem a o pět let později získa| titul národního umě|ce. Podle svědectví
pamětníkri tato oficiální vyznamenání pro Svolinského dajně mnoho neznaÍne.

nala, na druhé straně s sebou zce|a zákonitě nesla Ťadu v hod., Jednalo se pŤe-

devším o upevnění pozice v tehdejším uměleckém prostÍedí' jež se vyvíjelo pod

ideologickym t|akem komunistického režimu, a z toho dále plynoucí moŽnosti,

které se t1i kaly státních zakázek nebo jeho čast1ich cest na západ od našich hra.

nic. Naproti tomu v závérečné fázi svého Života se Svolinsky uzavirá do svého

vnitŤního světa, což ve svém drjsledku umělce vede k novému bilancování v|ast

ní tvorby, k hlubšímu nazirání na svět kolem sebe, k hledání vyššího duchovní.

ho Ťádu. Svolinsk se snaží vymanit z dosavadních pŤev|ádajících klišé, kdy je

veŤejností vnímán s poněkud pejorativním pŤídechem jako ,'folklorista.. a ,,kytič.
káŤ..' V sedmdesátlch a osmdesátych letech se Svo|insk orientuje na práci pro

sakrální prostor, vyznamny posun je patrn;i v jeho malíŤské tvorbě, která nabyvá

až nečitelnlch abstraktních poloh, některéjeho portrétní studie z počátku tohottl

období jsou provedeny s pro umě|ce neobvyklou expresí a existencíálním vy-

zněním. le zÍejmé, Že ÍyÍo změny souvisejí s po|itickou situací let t968_l969

a s jeho nucenym odchodem z Vysoké ško|y uměleckopr myslové (dále VŠUP).

. o Svolinského postoji k oficiá|nírn vyznalnenáním nás intbrmovali napňíklarl JUDr' Marta Adá|nková-Eh|ova

utnělcova neter vlasta Kubátová a Svolinského dlouholet! piíteI PhDr' BohusIav Srnejkal.
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PŤevratné politické změny v roce l968 zasáh|y i do života Karla Svolinské-
ho. Na srpnovou okupaci spontánně reagova| vytvoŤením plakátu v barvách tri-
kolory, s personifikací Svobody v podobě |ežicíženy a nápisem,,Touhu po Svo-
bodě nezabiješ... Na zák|adě vzpomínek současník Svolinského silně zasáh|a
smrf studenta Jana Palacha v lednu l969'r Pod vlivem této události Svolinsk1i
v1tvoŤil něko|ik verzí grafick'lch |istri, z nichžjeden pňedstavuje Jana Palacha
s Kesťansk mi atributy mučedníka. Krátce nato sv m student m na škole za-
dáva| pÍi hodině kresby jako téma hoŤící postavu v plamenech. Situace Ve spo-
lečnosti, ale i na škole se však postupně normalizova]a, o čemž svědčí naŤízení
rektora VŠUP Jana Kavana z dubna 1969, ve kterém Svo|inskému oznámil' aby
své studenty upozornil na nevhodnost akcí s politickym podtextem, jakoŽ i na
zákaz vy|epování plakátri, prohtášení a hese| v prostorách školv.o

V této době vstoupila v p|atnost novela vysološkolského záíona, jež naÍizo-
vala, aby si pedagogové' kteŤí dosáh|i nebo do konce zimního semestru školního
roku 1969/1970 dosáhnou pětašedesáti let, poda|i žádost o prodloužení svého p .
sobení na škole. Žádost musela b;it nejprve postoupena vedoucímu pŤedstaviteli
školy, dále pňíslušnym stranick m orgán m a na závěr ke schválení či zamítnutí
ministru školství's PŤes počáteční ujištění rektora Jana Kavana, že Svo|inského
Žádost o Setrvání na škole bude forma|itou, dopadla nakonec ce|ázá|ežitost v je-
ho neprospěch.o Koncem roku l970 musel pod záminkou adaptace prostor v bu-
dově ško|y opustit sv j ate|iér a tímto nepŤíliš dristojnym zp sobem bylo zakon-
čeno jeho dlouho|eté prisobení ve funkci profesora VŠUP. Pravdou zitstává, že
Svolinskému by|o v té době čtyiiasedmdesát let a jeho odchod bylo tudíŽ mož-
no odrjvodnit vysok m věkem' Na druhé straně je zÍejmé, že Svolinsk1i byl pro
nastupující norma|izační režim zce|a nepňijate|n]lm kádrem, až pŤíliš zosobřují-
cím starou školu a sepětí s první republikou. Z podobn] ch drivodri musely opus-
tit školu i da|ší osobnosti, jak;''mi byli napÍíklad Adolf Hoffmeister a František
Muzika. odchod zmíněn ch pedagogri vyvolal polemické reakce na stránkách
časopisu Vj,tvarnd prtÍce, orgánu Svazu česk ch v1itvarnlch umělc : ,'(''.) hro.
madn! odchod učite|ri, z nlchž mnozí jsou fakrickymi zakladatelskymi osob-
nostmi svého oboru, školu jistě těŽce postihne. V Živém organismu je takov roz-
sáh|! chirurgicky zásah jistě patrn!,.. napsa| ve svém pŤíspěvku JiŤí Šmíd.? Ne-

Tuto informaci poskytIa Mar(a Adámková.Ehlová, SvoIinského piírelkyně od roku l 964.
Dopis Jana Kavana Karlu SvoIinskému z23.4. |969, Muzeum umění oIornouc (dále MU olomouc). fond Ka-
rel SvoIinsk;/ (nezpracováno)'

Vypis z metodicklch pokyn11 k provedení noveIy vysokoškoIského zákona. tamtéž'
Dopis Jana Kavana Kar|u Svolinskému z 5' 2' 19.10, tatntéž.

J' Smíd: ,,UMPRUM |970., V..Ínurntí pnice |8, l970' č' l9-20,28. 9., s' |'
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Jak1/ tedy byl Karel Svolinsk!? Jeho díloje tŤeba nahlížet v časové kontinui-
tě a dobovych kontextech již od poloviny dvacát1/ch |et až do závěru jeho Života
v roce l986. PŤesto m žeme Svolinského živoÍa tvorbu rozdělit ' ikdyž poněkud
schematicky, do tÍí časov1ich etap. K nejv znamnějším Svolinského v1itvarnym
počinrim v období do roku l945 bezesporu náleží návrhy vitrají pro katedrálu sv.
Víta z let |929_|933, provedení vyzdoby československé učební síně na univer-
zitě v Pittsburghu v roce l938, ale též obrovské množství knižních riprav a ilus-
Irací, z nichž k nejproslu|ejším patŤí Mách v Mrij, ocenény první cenou na me-
zinárodní v1istavě dekorativních umění v PaŤíži v roce |925. Po skončení druhé
světové vá|ky vstupuje Svolinsky jako všeobecně uznávan umělec na Vysokou
školu uměleckoprrimyslovou, kde prisobí aŽ do reŽimem vynuceného odchodu
v roce l970. Do tohoto období mťržeme zaŤadit pňedevším první cenu za vitra.;
Město rl venkov na proslulé světové v stavě EXPO 58 v Bruselu, dále několik vy-
znamenání za známkovou tvorbu a kniŽní i|ustrace' V roce 1952 mu by| udě|en
titul laureáta státní ceny druhého stupně za návrhy poštovních známek a ilustra-
ci Českého roku'Pro zajímavost mrižeme uvést, Že ve stejném roce toto vyzna-
menání obdrŽeli napŤíklad v tvarní umě|ci Max Švabinsk! a Adolf Zábransk;i či
herci Jan Werich a Karel HÓger. V roce 1956 by| Svolinsk;i jmenován zaslouži-
lym umělcem a o pět let později získal titul národního umělce. Podle svědectví
pamětníkri tato oÍiciální vyznamenání pro Svolinského rÍdajně mnoho nezname-
nala, na druhé straně s sebou zce|a zákonitě nesla Ťadu v!hod., Jedna|o se pŤe-

devším o upevněrrí pozice v tehdejším uměleckém prostŤedí' jeŽ se vyvíjelo pod

ideologick1/m tlakem komunistického reŽimu' a z toho dále p|ynoucí moŽnosti.
které se tlkaly státníchzakázek nebo jeho častych cest na západ od našich hra-

nic. Naproti tomu v závěrečné lázi svého Života se Svolinsk1i uzavirá do svého
vnitiního světa, což ve svém drjs|edku umělce vede k novému bilancování vlast-
ní tvorby' k htubšímu nazíráni na svět kolem sebe, k hledání vyššího duchovní-
ho Ťádu. Svolinsk1i se snaŽí vymanit z dosavadních pŤevládajících klišé' kdy je

veŤejností vnímán s poněkud pejorativním pŤídechem jako ,,folklorista.. a ,,kytič.
káŤ..' V sedmdesátlch a osmdesátych letech se Svolinsk1i orientuje na práci pro

sakrální prostor, vyznamny posun je patrn;i v jeho malíŤské tvorbě, která nab vá

až nečiteln;ích abstraktních poloh, některéjeho portrétní studie z počátku tohoto

období jsou provedeny s pro umělce neobvyklou expresí a existenciálním vy-

zněním. Ie zÍejmé, že tyto změny souvisejí s politickou situací |et 1968-|96L)

a s jeho nucenym odchodem z Vysoké školy uměleckoprrimys|ové (dá|e VŠUP).

. o Svolinského postqi k oliciálním vyznamenáním nás informovali napiík|ad JUDr' MartaAdáInková-Eh|ová

umělcova neteÍ Vlasla Kubátová a Svolinského dIouholet piítel PhDr BohusIav Smejkal.
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PĚevratné po|itické změny v roce l968 zasáhly i do života Karla Svo]inské-
ho. Na srpnovou okupaci Spontánně reagova| vytvoŤením plakátu v barvách tri.
ko|ory, s personifikací Svobody v podobě |ežíciženy a nápisem,,Touhu po svo.
bodě nezabiješ... Na zák|adé vzpomínek současníkrj Svolinského silně zasáhla
Smrt studenta Jana Palacha v lednu l969'r Pod vlivem této události Svolinsky
vytvoŤi| několik verzi grafick,lch list , z nichŽjeden pŤedstavuje Jana Palacha
s kŤesťansk mi atributy mučedníka. Krátce nato svym studenttjm na škole za-
dáva| pŤi hodině kresby jako téma hoÍící postavu v plamenech' Situace ve spo-
lečnosti, a|e i na škole se však postupně normalizova|a, o čemž svědčí naňízení
rektora VŠUP Jana Kavana z dubna 1969, ve kterém Svo|inskému oznámil, aby
své studenty upozorni| na nevhodnost akcí s politick;/m podtextem, jakoŽ i na
zákaz vy|epování plakátri, prohlášení a hesel v prostorách školy.a

V této době vstoupi|a v p|atnost novela vysokoškolského zákona, jež naÍizo-
vala, aby si pedagogové, kteňí dosáhli nebo do konce zimního semesfru školního
roku 1 969/ 1 970 dosáhnou pětašedesáti let, podali žádost o prod|oužení svého pri-
sobení na škole. Žádost musela b]it nejprve postoupena vedoucímu pňedstaviteli
školy, dále pÍíslušnym stranick m orgán m anazávěr ke schválení či zamítnutí
ministru školství.s PÍes počáteční ujištění rektora Jana Kavana, že Svolinského
Žádost o setrvání na ško|e bude formalitou, dopadla nakonec celá záleŽitost vje-
ho neprospěch.o Koncem roku l970 musel pod záminkou adaptace prostor v bu-
dově ško|y opustit svrij ateliér a tímto nepŤíliš dtistojnym zp sobem bylo zakon-
čeno jeho dlouholeté prisobení ve funkci profesora VŠUP. Pravdou zilsÍává, že
Svolinskému bylo v té době čtyňiasedmdesát let a jeho odchod bylo tudíž moŽ-
no odtjvodnit vysok1/m věkem. Na druhé straně je zÍejmé, Že Svolinsky byl pro
nastupující normalizační režim zce|a nepÍijatelnlm kádrem, aŽ pŤí|iš zosobřují.
cím starou školu a sepětí s první republikou' Z podobn1/ch d vodri muse|y opus-
tit školu i další osobnosti, jakymi byli napííklad Adolf Hoffmeister a František
Muzika. odchod zmíněn;ich pedagogri vyvolal polemické reakce na stránkách
časopisu Vlnarná prdce, orgánu Svazu českych v1itvarn;ích umě]ctj: ,,(...) hro-
madny odchod učitelrj, z nichž mnozí jsou faktick;Ími zakladatelskymi osob-
nostmi svého oboru, školu jistě těžce postihne. V Živém organismu je takovy roz-
sáhl chirurgicky zásah jistě patrn1/,.. napsal ve svém pÍíspěvku Jiňí Šmíd.? Ne-

Tuto informaci poskytla Marta Adámková-Ehlová' Svo|inského pffteIkyně od roku l964.

Dopis Jana Kavana Karlu Svolinskému z23.4. |969' Muzeum umění o|omouc (dále MU o|omouc)' fond Ka-

reI SvoIinsk! (nezpracováno)'

V pis z metodick;/ch pokynri k provedení novely vysokoškolského ziíkona' tamtéŽ'

Dopis Jana Kavana Kar|u Svolinskému Z 5, z. |9.I0, t^mtéž.

J '  Šmíd: , ,UMPRUM l970. . ,  Ví f iu rn tí  pn ice  l8 .  l970,  č '  |9-2o ,28 .9 . , s .  | .
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Karel Svolinsk : Hlava, l969. Muzeunt unrční olomouc

pochybně V souvislosti S odchodem ze školy, kter]/ Svolinského citelně Zasáhl,
vytvátÍi v |itografii ojedinětou sérii expresivních a jakoby deformovanych muŽ-
sk]1ich hlav, jež svym znetvoňen m vyrazem prozrazuji nejen patologi8nost teh-
dejší doby, ale též h|ubokou skepsi a deziluzi samotného autora.

Ce|á sedmdesátá léta jsou pak pro Svolinského charakteristická jeho realizace'
lni v sakrálním prostoru. Již na počátku roku |967 požádal Svo|inského páter
František KrchĎrík o vyzdobu kaple Panny Marie v koste|e sv. Prokopa v Leto-
vicích u Brna. Privodně se počítalo s mozaikovou v;ízdobou, která však pozdě-
ji ustoupila jedné okenní vitraji s motivem UkŤiŽování a dalším tňem s temati-
kou ze života Panny Marie.' I když se práce na vitrajích díky zásahrim památ.
kového riŤadu v Brně velmi protahovaly, pŤistupoval Svolins\i k zakázce na-
nejvyš zodpovědně; do Letovic často zajíždél a osobně dohlížel nad postupem
prací. V červnu 1972by|a osazena první vitraj UkŤižování a o čtyŤi roky později
byla instalována další tŤi okna v kapli Panny Marie. Svolinsk zde naváza| na

své dŤívější rea|l,zace pro chrám sv. Víta, zejména na okno s námětem Sedmera

skutkťr milosrdenství umístěné v kapli BoŽího hrobu' I po ukončení veškerych

prací udržoval Svolinsk1/ s páterem KrchĎákem písemn! styk, coŽ dokládá mi-

mo jiné Krchřákova gratulace ke Svolinského devadesátinám z ledna l986:

,,YáŽeny MistŤe, vzpomínám, pozdravuji a blahopŤeji. Děkuji Pánu Bohu, Že Vás

nám dal a prosím Ho, aby Vás ještě dlouho mezi námi zachoval'..,

Ještě vyznamnější roli v životě Karla Svolinského zastával páter František

Lukeš' faráň v Činěvsi u Poděbrad' kter]i rovněž v sedmdesát ch letech vyzva|

Svolinského ke spolupráci na realizacích pro kostely v Činěvsi, Dymokurech

a Chotěšicích.

Karel Svolinsk1/ s P Františkem Lukešcm' l986 (fo|oarchiv vlasty Kubátové)

Dlouholeté pĚátelství započaté mezi umělcem a duchovním v roce l956 ne.

bylo pouze pracovní, ale v prriběhu dlouh;ích tŤiceti let pŤerostlo v hlubok]/'

osobní vztah. Lukeš u Svolinského inicioval stovky kreseb, které používa|

pro nejrriznější pŤíležitosti, jak]fmi byly zejména novoroční a velikonoční

svátky, svatební oznámení' roz|ičnápoděkování, exlibris nebo záhlaví dopis-
' Zápis sepsan! dne 4. 5. l97l v kanceiáÍi iím. kat. farního liŤadu v Letovicích ve věci rípravy kaple Panny Ma

rie a piilehlé zpovědní kaple, MU olomouc, fond K' Svolinsk;l.
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pochybně v Souvislosti s odchodem Ze školy, kter! Svolinského citelně zasáhl.
vytváÍí v |itografii ojedinělou sérii expresivních a jakoby deformovan ch nruŽ.
sk]lich hlav, jeŽ sv]/m znetvoŤen m vyrazem prozrazuji nejen patologičnost teh.
dejší doby' ale téŽ hlubokou skepsi a dezl|uzi samotného autora.

Karel Svolinsk : Hlava, l969. Muzeum umění olomouc

Celá sedmdesátá létajsou pak pro Svolinského charakteristickájeho realizace.
mi v sakrálním prostoru. Již na počátku roku 1967 požáda| Svolinského páter
František Krchřák o vyzdobu kaple Panny Marie v kostele sv. Prokopa v Leto.
vicích u Brna. Pťrvodně se počítalo s mozaikovou vyzdobou, která však pozdě.
ji ustoupila jedné okenní vitraji s motivem UkŤiŽování a dalším tŤem s temuti.
kou ze Života Panny Marie.'I kdyŽ se práce na vitrajích díky zásah m památ.
kového riŤadu v Brně velmi protahovaly, pŤistupoval Svolinsky k zakázce na-
nejv1Íš zodpovědně; do Letovic často zajíždél a osobně dohlížel nad postupenl
prací. V červnu |972 byla osazena první vitraj UkŤiŽování a o čtyŤi roky pozdě.j i
byla instalována další tŤi okna v kapli Panny Marie. Svolinsk! zde naváza| nzt

Zápis sepsan;Í dne 4' 5. |97| v kancelďi Ťím. kat. farního Ťadu v Letovicích ve věci ripravy kaple Panny Mr.

rie a pŤi|ehlé zpovčdní kaple, MU Olomouc, fond K. Svo|insk!.

své dfivější rea|izace pro chrám sv. Víta, zejména na okno S námětem Sedmera

,t.u.t.i milosrdenství umístěné v kapli Božího hrobu. I po ukončení veškerlch

pracildrŽoval Svolinsky S páterem KrchĎákem písemny styk, což dokládá mi-

-o jine KrchĎákova gratulace ke Svolinského devadesátinám z ledna 1986:

,,Yáženy MistŤe, vzpomínám, pozdravuji a blahopŤeji. Děkuji Pánu Bohu, Že Vás

na- out a prosím Ho, aby Vás ještě dlouho mezi námi zachoval...g

Ještě vyznamnější roli v životě Karla Svolinského zastával páter František

Lukeš, ÍaráÍ v Činěvsi u Poděbrad, kter rovněž v sedmdesátych letech vyzva|

Svolinského ke spolupráci na rea|izacích pro kostely v Činěvsi, Dymokurech

a Chotěšicích.

Karcl Svo|insk! s P Františkem Lukešem, 1986 (fotoarchiv vlasty Kubátové)

Dlouholeté pňátelství započaté mezi umělcem a duchovním v roce 1956 ne-
bylo pouze pracovní, ale v prriběhu dlouh1ich tŤiceti let pŤerostlo v hlubok1y,
osobní vztah. Lukeš u Svolinského inicioval stovky kreseb, které používa|
pro nejrťrznější pŤíležitosti, jak:/mi byly zejména novoroční a velikonoční
svátky, svatební oznámeni,roz|1čnápoděkování, exlibris nebo záhlaví dopis-
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ních papírri s Lukešov m životním mottem ,,Láska pŤemáhá svět.,. Ve své
vzpomínkové knize Byl jsem nablízku o tom Lukeš napsal: ,,Nápis ,Láska
pŤemáhá svět., ktery užívám v záhlavi sv;ich dopisri, mi k tisku namaloval
snad padesátkrát. Dělal to vŽdycky rád, a|e někdy pŤipoji l poznámku: ,Jen
kdyby to také byla vždycky pravda,jen kdyby láska všechno zlo pÍemoh|a'.
Někdy jsem cítil ' že ta slova o lásce bere jako krásn1i sen a že skutečnost je
jiná. Jako by si stále také uvědomoval tíži nenávisti ' M|uvil ijsme o tom a na-
konec mi sám Ííkal, že kdyby nemě|a vítězit láska, že by bylo všechno mar-
né a nestá|o by za to žít'.. '( 'Veškeré tyto práce Svolinsk1/ prováděl bez náro-
ku na honoráŤ. Jako protislužbu Lukeš pravidelně Svo|insk;im posílal do Pra-
hy škvarky, uzené, jahody či med, jindy se zase snaŽil vyhovětjejich pÍání
pŤi obstarávání nedostatkového zboži' Ať už to byla pňenoska do gramofonu,
nov motor do sekačky' tuzexové poukázky, všem dobŤe známé jako bony,
nebo zahraniční léky. NapŤík|ad v bŤeznu l977 informoval Lukeš Svolinské-
ho o možnostech nákupu flanelu na Poděbradsku: ,,ohledně onoho flanelu
jsem nyní napsal do Náchoda, kde máme známé v prodejně těchto látek.
Myslel jsem si, že bude tŤeba v prodejně v Dymokurech, ale nebyl tam' Paní
vedoucí miŤíkala, Že jej nyní nedostávají. Ale stále simyslím, ŽepÍecjen bu-
de. TŤeba budeme muset chvíli čekat. Pokud se vyrábí' pak bude... ' ' Hned
v následujícím dopise Lukeš Svolinsklm s radostí oznamuje, že se mu žáda-
n! flanel nakonec podaÍilo koupit, avšak pouze v modrém odstínu.!2 V jiném

dopise slibuje jiŽbrzké dodání žádanlch pŤedmětri a potravin: ,,A slibuji' Že

1tžzífta donesu: 1. onu bezvadnou vodičku po ho|ení piesně dle pŤání pana
profesora,2. pánskou čokoládu pro pana profesora, také bezvadnou,3' pro
oba několik jablek z naši zahrady, totiŽ nejlepší druh, kter1i v bec na světě
znám, 4, nějakou buchtu pro oba od Lidušky, 5. nějaké velmi dobré oŤechy'
vybrané, 6. v nejbliŽší době Česky romdn, ktery už mám, ale nikoliv právě
u sebe, a|e bude velmi brzy, 7, a ty rámy, jak si pan proÍ'esor pÍál, a já jsem
je objednal... '3 Celkovou tristní situaci asi nejlépe vystihuje jeho povzdech:

,,Dnes se asi nekupuje, dnes se skutečně shání. Ale to je smutné svědectví....o
Pravide|ná korespondence by|a doprovázena čast;imi, zejména terními ná-
vštěvami Lukeše u Svolinsk ch a naopak' Svolinští v pozdějších letech do-
iiŽdéli za Lukešem na činěveskou farnost.

F. Lukeš: Br./j.szrn na blíz'ku. Nakladatelství Zímek, Poděbrady l995' s. 96.97'

Dopis Františka Lukeše Karlu Svolinskému z3|.3. |9.7.l, MU olomouc, fond K. Svo|insky'

Dopis Františka Lukeše z 20' 4' |9.17 , |amtéž.

Dopis Františka Lukeše z l istopadu l975' tamréž.

Dopis Františka Lukeše z 29' 5. |9.l.1, tamtéž.

V prriběhu sedmdesát:ich |et Svolinsk! pracoval na vyzdobě kostelri v Ci-

něvsi, Dymokurech a Chotěšicích, které spadaly do Lukešovy farnosti. Postu-

pem času tak v ateistickém ovzduší politické nonnalizace vznik]o zcela neob-

vyklé, stylově konzistentní a umělecky neokáza|é zaÍízeni pro kostelní interiér.

V roce |914by| v kostele sv. Václava v Činěvsi slavnostně posvěcen nov' ol-

táŤní stúI' Svolinsk:/ se jako autor návrhu nemoh| slavnostní bohoslužby zričast.

nit, a tak mu Lukeš prostŤednictvím dopisu alespoř poděkoval: ,,Počítali jsme

s Vámi, patŤíte sem... Všechno je dílem pana prof.esora a jeho lásky a obětavos-

ti. Ten by zde mě| blt pŤedevším, to by pŤece mě| b;Ít první náš host. A paní sa-

mozŤejmě také, vŽdyť pomáhala, pŤim|ouvala se, povzbuzovala, pňipomína|a. Je

to dílo Vaše!..'. František Lukeš byl pevně rozhodnut Svolinského dílo uchovat

pro další generace' které by se s ním mohly v duchovním prostÍedí chrámu kaŽ-

dodenně setkávat. Nevědomky tak moŽná pomohl naplnit Svolinského celoŽi-

votní touhu promlouvat k lidem skrze svou práci: ,,VěÍím' že na obětní st l, kte-

r1, pan profásor navrhl, se budou skutečně dívat lidé po staletí. Nevím sice co

prijae, áte v kostele se pŤece jen mnohé uchová... stále musíme věŤit, Že lidé do.

.stanou rozum a nebudou ničit, co bylo tak pracně zbudováno.....'

Kare| Svolinsk!: o|t.rilí stŮl pro kostel Zvěstování Panny Mrie v Dymokurech, sedmdcsátá |éta. Foto: ota Palán

,' Dopis Františka Lukeše z 24.9' |9.74,tamtéž.

..' Dopis Františka Lukešc z l5' 5. |9.74,tamtéž'
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ních papír s Lukešov1im Životním mottem ,,Láska pŤemáhá svět... Ve své
vzpomínkové knize Byl jsem nablízk' o tom Lukeš napsa|: ,,Nápis ,Láska
pŤemáhá svět., kter užívám v záh|avi sv1ich dopisri, mi k tisku namaloval
snad padesátkrát' Dělal to vŽdycky rád, ale někdy pÍipoji l poznámku: ,Jen
kdyby to také byla vŽdycky pravda,jen kdyby láska všechno zlo pňemohla'.
Někdy jsem cítil, Že ta slova o lásce bere jako krásn1/ sen a Že skutečnost je
jiná. Jako by si stále také uvědomoval tíži nenávisti. Mluvi|ijsme o tom a na-
konec mi sám Ťíkal, Že kdyby nemě|a vítězit láska, Že by bylo všechno mar-
né a nestálo by za to Žít'.. '.,Veškeré tyto práce Svolinsk1/ prováděl bez náro-
ku na honorái. Jako protislužbu Lukeš pravidelně Svolinsk1i m posílal do Pra-
hy škvarky' uzené, jahody či med, jindy se zase snaŽil vyhovětjejich pŤání
pňi obstarávání nedostatkového zboŽi, Ať uŽ to byla pÍenoska do gramofonu'
novy motor do sekačky, tuzexové poukázky, všem dobŤe známé jako bony,
nebo zahraniční léky. Napňíklad v bŤeznu 1977 informoval Lukeš Svolinské.
ho o možnostech nákupu flane|u na Poděbradsku: ' 'ohledně onoho flanelu
jsem nyní napsal do Náchoda, kde máme známé v prodejně těchto látek.
Myslel jsem si, že bude tŤeba v prodejně v Dymokurech, a|e nebyl tam. Paní
vedoucí mi Ťíkala, Že jej nyní nedostávají. Ale stále si myslím, že pŤec jen bu-
de. TŤeba budeme muset chvíli čekat. Pokud se vyrábí, pak bude... ' l Hned
v následujícím dopise Lukeš Svolinsk;/m s radostí oznamuje, Že se mu Žáda-
n flanel nakonec podaŤilo koupit' avšak pouze v modrém odstínu'12 V jiném
dopise slibuje jiŽbrzké dodání Žádanych pŤedmětri a potravin: ,,A slibuji, že
jiŽ zitra donesu: |. onu bezvadnou vodičku po holení pŤesně d|e pŤání pana
profesora, 2. pánskou čokoládu pro pana profesora, také bezvadnou, 3. pro
oba několik jablek z naší zahrady, toÍiŽ nejlepší druh, kteryí vrjbec na světě
znám, 4' nějakou buchtu pro oba od Lidušky, 5. nějaké velmi dobré oŤechy,
vybrané, 6. v nejbližší době Česky romtin, kter;/ už mám, ale nikoliv právě
u sebe, ale bude velmi brzy, 7 ' a ty rámy, jak si pan profesor pŤál, a já jsem
je objednal... '3 Celkovou tristní situaci asi nejlépe vystihuje jeho povzdech:

,,Dnes se asi nekupuje, dnes se skutečně shání' Ale to je smutné svědectví....o
Pravidelná korespondence byla doprovázena častymi, zejména riterními ná.
vštěvami Lukeše u Svolinsk ch a naopak, Svolinští v pozdějších letech do-
jíždé|i za Lukešem na činěveskou farnost.

F. LukeŠ: 'Brlj.ren na btíz'ku. Nak|adate|ství Zámek, Poděbrady 1995' s.96*97 '

Dopis Františka Lukeše Karlu Svolinskému z3|.3. |971' MU olomouc, fond K. Svo|insk

Dopis Františka Lukeše z 20. 4. |977 , tamtéž.

Dopis Františka Lukeše z listopadu |9.75, Í^mtéž'

Dopis Františka Lukeše z 29' 5' 19.77 ' tamÍéž.

V prťrběhu sedmdesátlch let Svolinsk! pracoval na vlzdobě kostelťr v Či-

něvsi, Dymokurech a Chotěšicích' které spadaly do Lukešovy farnosti. Postu.

pem času tak v ateistickém ovzduší politické normalizace vzniklo Zcela neob-

vyklé, stylově konzistentní a umělecky neokáza|é zaÍízeni pro kostelní interiér.

V roce I97 4 by| v kostele sv. Václava v Činěvsi slavnostně posvěcen nov]i ol-

taŤní stťrl. Svolinsk1/ se jako autor návrhu nemohl slavnostní bohosluŽby z čast-

nit, a tak mu Lukeš prostŤednictvím dopisu alespoř poděkoval: ,,Počítali jsme

s Vámr, patŤíte sem... Všechno je dí|em pana profesora a jeho lásky a obětavos-

ti. Ten by zde měl blt pŤedevším, to by pŤece měl blt první náš host' A paní sa.

mozŤejmě také, vždyi pomáhala, pŤimlouvala se, povzbuzovala, pŤipomínala. Je

to dílo Vaše!..'. František Lukeš byl pevně rozhodnut Svolinského dílo uchovat

pro další generace, které by se s ním mohly v duchovním prostŤedí chrámu kaŽ-

dodenně setkávat. Nevědomky tak možná pomohl naplnit Svolinského celoži-

votní touhu promlouvat k lidem skÍZe SVou práci: ,,VěŤím' že na obětní Stťll, kte-

ry pan profesor navrhl, se budou skutečně dívat lidé po staletí. Nevím sice co

pŤijde, ale v kostele se pŤece jen mnohé uchová... stále musíme věŤit, že lidé do-

stanou rozum a nebudou ničit, co bylo tak pracně zbudováno....u

Krel Svolinsk]í: oltráiní stul plo kostel Zvěstování Panny Mrie v Dymokurech, sedmdesátá léta' Foto: ota Pďán

Dopis Františka Lukeše z 24' 9. 1974, tamtéŽ

Dopis Františka Lukeše z 15. 5. 1974, tamtéž
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Završením dlouholeté spolupráce se stala kŤižová cesta pro kostel v Dymoku-
rech, ve svém provedení svojí jednoduchostí a prostotou netypická. Stejně tak
jako Svolinského oltáŤní stoly, které byly ozdobeny krátk]ym vyÍezávan'lm ná-
pisem na čelní desce, omezila se také kšížová cesta pouze na kaligrafick]/ pie-
pis základních textri o jednotliv]/ch Kristov]ich zastaveních. Zatímco u oltáŤních
stol je text poselství doprovázen,! alespoř jednoduchou kŤesťanskou symboli-
kou, v pŤípadě kŤížové cesty upustil Svo|insk] od jakéhokoliv obrazového do-
provodu. Záměmá prostota a jednoduchost jako by vyjadŤovala Svolinského
osobní postoj k náboŽenství a nakonec i k životu jako takovému, k životu neo-
byčejně skromnému, kter]/ pňijímal až s františkánskou pokorou a ctou ke vše-
mu živému. Podobně kŤížovou cestu chápal i František Lukeš, kten.i věňil, Že je-
jí podstata je vyjádÍena jIž v onom dramaticky provedeném písmu.

Kmel Svolinsk/: Zastavení Kížové cesty pro kostel Zvěstování Pmny Marie v Dymokuech' l977. Foto: ota PaIán

Svolinsk;í dokončova| svoji Kížovou cestu v rozjitŤené době, spojené se vzni-
kem Charty 77 a nás|edné reakce komunistického reŽimu na ni v podobě Pro-
volání Československ ch uměleck;Ích svaz'i ze dne 28. |edna 19.11 . Stejně jako
mnozí jinÍ, byl i jednaosmdesátilet! Svolinsk]/ zneužit pro ostudné shromáždě-
ní v Národním divadle, kam byl podle svědectví neteŤe Vlasty Kubátové na-
rychlo pŤevezen autem bez bližšího vysvětlení o ričelu cesty. Bezradného uměl.
ce se pokoušel utěšit František Lukeš, ktery v dopise z 2. nora 1977 napsal:
,,Pana profesora prosím, aby pamatoval na Kížovou cestu.'. Je vždycky aktuál-
ni, t,!ká se totiŽ každého z nás.., Dnes všichni myslíme na KíŽovou cestu více
než jindy,,,,,

'' Dopis Františka Lukeše z 2, 2. |9.I7 ' tamtéž'
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PňestoŽe se Karel Svolinsk;í po svém odchodu z Vysoké školy umě|eckopr -

myslové de facto stáhl do ristraní, stále platil za oficiálního umělce, spjatého s teh-

dejším režimem. oficiální pÍedstavitelé státu nesmě|i chybět na Žádné vernisáži

Svolinského v:istavy, četné deputace stranicklch ÍunkcionáŤrj putovaly kaŽdy rok

o Svo|inského narozeninách do umě|cova domu, kde se stárnoucím v tvarníkem
pÓzovaly pÍed objektivy novináĚri. Svo|insk1/ by| pravidelně zvánna večírky u pŤí-

ležitosti státních Svátkťl, kam se však pŤíliš často nedostavoval. oficiálních poct se

cločkal i v podobě dvou vysok ch Státních vyznamenání. V roce l975 mu by| udě.

len Řád práce, mimo jiné s odrivodněním, Že ,,v letech |968-|969 neopustil svá

k|adná stancrviska k socialistickému zÍizení v naší zemi...'* K jeho pětaosmdesá-

t m narozeninám mu byl pŤedán Řád republiky s obdobn1im zdrivodněním.',

Svolinskému v závěru života pŤinášela největší ritěchu jeho v|astní práce, moŽ-

nost poměrně často vystavovat, avšak pouze onu část tvorby, která nebyla v roz-

pofu se zaŽitym tradičnírn obrazem umělce' Jednou z má|a vlhod poskytovanou

tehdejším reŽimem, kterou hojně využíva|, byla jeho ,zá|lbav cestování. Ještě v ro.

ce 19]9 podnikl coby tňiaosmdesáti|ety staŤec společně s manželkou jednu z po-

sledních velk1,ich cest do Portugalska. I ve vysokém věku se snažil h|edat nové

podněty a inspirační zdrojc pro svou práci, kterou stále nepovaŽoval za uzavienou.

Po návratu do vlasti jej <lopisem uvítal František Lukeš, kter1/ vyjádŤil svou radost

nad tím, Že náročnou oestu oba vezrJravi pŤeŽili a pŤi té pŤíležitosti zdriraznil, že

jejich domovem je místo, odkucl vzeš|i a kde mají své koŤeny: ,,Cizina je jistě

krásná, a|e svou krásu má i země naše. A jen zde je naše místo. V poslcdní době

uteklrl mnoho liclí na západ, z<le se udává číslo desetitisícové. odeš|i slavní kra-

sobruslaŤi Bělousová a Protopopov, tŤi baletní tanečníci, sportovec Crhaz Pardu-

bic, jeclna rekordmanka z NDR. Pavel Kohout Se Zase nem že do Prahy navrátit'

Svět, v němž Žijeme, je hodně clivn '.. Pieji zdraví a k|id a pokoj. A také radost,

bez niŽ se žít nedá. A naději, Že bude i u nás lépe.....,

V lednu l986, v době, kdy Svolinsk! slavil své devadesáté narozeniny, z'emÍe-

la jeho manželka Marie. Smrt Ženy na něj ve|mi dolehla, sám jiŽ byl velmi vyčer-

pony o k.at." po jejím pohŤbu by| hospita|izován v nemocnici na Homolcc. V po-

it"jni.i' dnechjeho životajej často navštěvova| František Lukeš, kter]i ojeho po-

sledníoh chvílích podal citlivé svědectví v dopise dlouholetému pŤíteli Bohus|avu

Smejkalovi. Svědčí o ohromné touze člověka, kter]/ do poslední chvíle svého ži.

vota Ží1 piedevším svou prací: ,,Ke konci života byl pan prof.esor ochrnul na obě

'  SÚA, fond Ministerstva kultury l962_92, Íbnd Úv KSČ (nezpracováno)'

., Tan]též.
. , D o o i s F r a n t i š k a L u k e š e K a r | u S v o ] i n s k é n r u z I O . l 0 ' l 9 7 9 , M U o l o n x l u c , f o n d K . S v o | i n s k y
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Završenim dlouholeté spolupráce se stala kÍížová CeSÍl .''. r ,
rech, ve svém provedení svojí jednoduchos.í 

" 
o;"JJ:'|.:::.:.,':ymoku-

jako Svolinského oltáŤní stoly, které uyly ozaoďe,,y t.ll.ll''''..!i].-Stejně 
tak

pisem na čelní desce, omez1|ase také kÍížová..;i;;:..5- 
vyrezávanym ná-

pis zák|adních text o jednotlivych Kristovlch;il;:.T ;xÍ#:'Jl 
".'i[fl;sto| je text poselství doprov ázen!, alespoř jednoducho.,.;."_;. ̂ ;-^ : :

kou, v pŤípad ě |<šižové cesty upustil svotinsty 
". ,*.':fl;'T"l'."^iž#li-

:rovodu. Záměmá prostota a jednoduchost jako bv v,,.^'". ;".:"::
2sobní postoj k náboženství a nakonec i l. ziuotu iuío l:.l::.:"".u, 

Svo|inského

1llčejně skromnému, kter:y pŤijímal až s františka".m" lli]|l"^ : i:::: ":*

ŤlÍl1T""; j..,.1,:1T:?:::::::i:::'^i]^l*:T:|il[:Ji.:JHff :.
f Podstata je vyjádŤena již V onom dramaticky p.ou"o.x!}i1ffi

PŤestoŽe se Karel Svolinsk;i po svém odchodu z Vysoké školy uměleckopru-
myslové de facto stáh| do tistraní' stále p|atil za oficiálního umělce, spjatého s teh-
dejším režimem. oflciá|ní pňedstavitelé státu nesměli chybět na žádné vernisáži
Svcllinského v}istavy, četné deputace stranick ch Í.unkcionáĚrj putovaly kaŽd1/ rok
o Svolinského narozeninách do umělcova domu, kde se stárnoucím vytvarníkem
pÓzovaly pÍed objektivy novináŤ . Svolinsk1/ byl pravidelně zván na večírky u pňí-
leŽitosti Státních svátkú, kam se však pŤíliš často nedostavova|. oficiálních poct se
dočkal i v podobě dvou vysok ch státních vyznamenání. V roce 1975 mu byl udě-
len Řád práce, mimo jiné s odrivodněním, Že,,v letech |968-1969 neopustil svá
kladná stanoviska k socia|istickému zYízení v naší zemi...'' K jeho pětaosmdesá-
tym narozeninám mu byl pŤedán Řád republiky s obdobnym zdrjvodněnírn.'.,

Svo|inskému v závéru Života pŤinášela největší těchujeho vlastní práce, moŽ-
nost poměrně často vystavovat, avšak pouze onu část tvorby' která nebyla v roz-
poru se zaŽityn tradičním obrazem umělce. Jednou z má|a vlhod poskytovanou
tehdejším reŽimem, kterou hojně vyuŽíva|,bylajeho zá|ibav cestování. Ještě v ro-
ce |919 podnikl coby tŤiaosmdesátilety staŤec společně s manželkou jednu z po-

sledních velk1,7ch cest do Portuga|ska. I ve vysokém věku se snažil hledat nové
podněty a inspirační zdroje pro svou práci, kterou stá|e nepovaŽoval za uzavŤenou.
Po návratu do vlastijej dopisem uvítal František Lukeš, kter1,i vyjádŤil svou radost

nad tírn, že náročnou cestu oba ve z<Lraví pŤeŽili a pri té pňíležitosti zdriraznil, že
jejich dornovem je místo, odkud vzešli a kde mají své koŤeny: ,,Cizina je jistě

krásná, ale svou krásu má i zemé naše. A jen zde je naše místo. V poslcdní době

uleklo mnoho lidi nazápacl, zde se udává číslo desetitisícové. odešli slavní kra.

sobruslaŤi Bělousová a Protopopov, tŤi baletní tanečníci, sportovec Crha z Pardu-

bic, jertna rekordmanka z NDR. Pavel Kohout se Zase nemŮže do Prahy navrátit.

Svět, v němŽ Žijeme, je hodně divn!.'' PŤeji zdraví a k|id a pokoj. A také radost,

bez níŽ se žít nedá. A naději, že bude i u nás |épe.....,
V lerlnu 1986' v době, kdy Svolinsk! slavil své devadesáté narozeniny' zemŤe-

la jcho manŽe|ka Marie. Smrt Ženy na ně.j velmi dolehla, sám jiŽ by| velmi vyčer-

pany a krátce po jejím pohŤbu byl hospita|izován v nemocnici na Homolce. V po-

sledních dnechjeho životajej často navštěvova| František Lukeš, kter ojeho po-

sleclních chvílích poda| citlivé svědectví v dopise d|ouholetému pÍíteli Bohuslavu

Smejkalovi. Svědčí o ohromné touze člověka, kter1i do poslední chvíle svého Ži-

vota Žil pŤeclevším svou prací: ,,Ke konci Života byl pan prof.esor ochrnu|1i na obě

' '  SÚA, lbnd Ministerstva kultury |962_92, fond ÚV KSČ (nezpracováno).

'., Tanrtéž'
. Dopis l lrantiška Lukeše Karlu Svolinskénru z |0. |0' l979' MU olomouc, fond K. Svo|insky

5lo|insk;/ dokončoval svoji k-Ěížovou ceslu v rozji lÍene tlobě, spoiené se vzni-
1;m Charty 7.7 anás|edné reakce komunistického reŽirn.'"]]'.'Ť:-: '
})tar Č",io'lovensk5ích uměleckych svazťl zeil. '8. i"::: 

ru l pod^obě Pro

}ozí jiní,byl i jednaosmdesátilety Svolinsky 
" 

*;-]::,l''# ;iH:|*:
6v Národním divadle, kam byl podle svědectví neteŤe ,;,.^.:-..;,':".'''
iyhlo pr"u"'": u:::ab"' b| iŽšího vysvětl ení o če l u .".;] H:'..ffi'.T:h:1-
". 

se pokoušel utěšit František Lukeš, ktery v dopise . z| {",^"iili.nup.'.
,,ru,n,lrof:':..:'p.::1T' aby pamatoval na kiížovou-..,tq. 'liliau.tu ur.*ar-

;i.í*1;':.:",ižkaždého 
z nás... Dnes všichni myslíme k ;;il;stu více

i|)opis Františka Lukeše z 2. 2, |977 , Íamtéž
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ruce. Mám zde zce|a jeho poslední kresby z nemocnice, ale to jsou už spíše jen čá-

ry. Ruka se mu nejen chvěla a nejen tŤásla, ale doslova háze|a a pan profesor neby1
schopen tomu jiŽ čelit. Teprve Snrrt mu vyraz1|a tužku z rulry. Jeho tužka se nikdy
nevypsala. on často Ťíkával' jak si jako chlapec pŤával, aby dostal takovou neko-
nečnou tužku, která se nikdy nevymaluje. Toto pŤání bylo mu splněno'....''

., Dopis Františka Lukeše Bohuslavu Smejkalovi z 12' IO |986, za zapŮ1čeni laskavě děkujeme panu Bohusla

vu Smejkalovi.
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