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Ing. Marcela Timarová, Pardubice:

ČLENOVÉ KPP SE VYDALI
ZA FRESKAMI VOJMÍRA VOKOLKA
Pardubický rodák akademický malíř Vojmír Vokolek (1910–2001) se v letech
1958–1983 věnoval tvorbě kostelních fresek a vyzdobil tak 10 kostelů, většinou
na Pardubicku. Fresky jsou malovány „primitivním realismem“, jsou zaplněny lidmi
v civilním oblečení, Kristus nebo apoštolové jsou oblečeni do kalhot a halen. Jeho díla
vyvolávala často mezi farníky nespokojenost, nechtěli aby obrazy ukazovaly Krista
a jeho učedníky jako prosté chlapíky.
První výlet byl směrován do kostela sv. Petra a Pavla v Dřítči, který malíř vyzdobil dvěma monumentálními freskami.

Foto: J. Kotyk

Svět krásy a ladnosti.
Jaroslav Horejc celý život snil o prapůvodním světě, kde je krása a ladnost. Inspirovala ho
secese i italská renesance. Na výstavě jsou k vidění jeho sochy či reliéfy.
Foto: Tomáš Souček
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Noe staví svoji archu v Dřítči
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Na prvním je zpodobněna stavba Noemovy archy, kde šedivý vousatý Noe se
opírá o mohutnou sekeru – širočinu a jeho pomocníci pilně pracují s pilami, kladivy
a sekyrkami. V dolní části fresky vidíme čtyři ženy různých ras, věnující se šití plachet. To vše se děje pod dohledem vojáků v přilbách a se samopaly, stojících v pozadí
za nimi.
Druhá freska zobrazuje vyhnání Evy a Adama z ráje, kde Adam je zpodobněn
jako vychrtlá a shrbená postava, odvalující v potu tváře mohutný balvan, zatímco
Eva posedává vedle na kameni. Na klíně drží malé děcko, pojídající zelené jablko.
Oba jsou oděni do nevzhledných kůží. Optimističtější budoucnost lidstva pak pravděpodobně představuje druhé zobrazení Evy ve splývavém bílém rouše opět s dítětem
v náručí. Eva zde stojí pod stromem plným červených jablíček, jedno z nich drží dítě
v ruce a druhé se chystá utrhnout. Někteří z nás se domnívají, že děcko je brýlaté.
Biblický výjev dokresluje mohutný had, který se plazí kolem Eviných nohou.
Fresky je možno si prohlédnout při pravidelných
nedělních bohoslužbách v 9.30 hodin.
Za další výzdobou kostela jsme se vypravili do Rozhovic u Heřmanova Městce,
též do kostela sv. Petra a Pavla.

Freska HLAD v Rozhovicích
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Zde V. Vokolek vytvořil v letech 1969–79 rozsáhlé moderní dílo nazvané Hlad
ve světě, které zobrazuje fyzické i duchovní hladovění lidstva. V horní části fresky je
zpodobněna smetánka společnosti, lze zde dohledat slavné zpěváky, herce, obchodníky, generály (někteří jsou poměrně identifikovatelní). Dole živoří mezi odpadky
(hromady plechovek) chudina zobrazená pravděpodobně záměrně neznatelnými obrysy mnohem menších postaviček. Uprostřed této nesourodé směsice lidí je umístěna postava Krista v modrácích. Celé dílo na nás většinou působilo depresivně. Kostel
je veřejnosti většinou nepřístupný, otevřen je pouze při výjimečných příležitostech
nebo po domluvě na Obecním úřadě.
Zatím posledním výletem za jeho úpravou interiéru kostela sv. Jana a Pavla byl
uskutečněn už mimo Pardubicko do obce Mistrovice ležící nedaleko Jablonného
nad Orlicí.
Tento interiér byl upraven v letech 1969–71 na popud správce letohradské farnosti P. Františka Karla. Stěny zdobí čtyři fresky s motivy: Ježíš a jeho přátelé,
Rodokmen Kristův, Návštěva Hospodina u Abraháma, Církev svatá (Strom života). Tato unikátní výzdoba mistrovského kostela patří k nejzachovalejším ze všech
Vokolkových sakrálních realizací (viz MISTROVICE – WIKIPEDIE). Tuto skutečnost

Mistrovice – Rodokmen Kristův
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jsme konstatovali i my – fresky září jasnými veselými barvami na bílé omítce, zvláště
optimisticky působí freska Strom života, kde pod ovocným stromem jsou shromážděni obyčejní lidé, děti, dospělí i staří ve vzájemném souladu, nesoucí si své potřeby
všedního života (tašky, kabelky, bandasky i konev).

František Hlubocký, Pardubice:

Nejvíce nás zaujala unikátní Křížová cesta zhotovená z hrubě opracovaného
dřeva a tvarovaného plechu (postavy jsou z něho vystříhány).

Jméno našeho města je asi zavádějící pro většinu lidí. Odvozují jej od dubů. Patří
k Polabí odjakživa. Dnes duby považují za své stromy především Němci, ale i některé severské národy. Málokdo však ví, že bývaly posvátným stromem Slovanů a že
dnešní pojetí národních stromů vznikalo až v době romantismu a národního obrození během 19. století. Určitě na volbu měla vliv i snaha Čechů vyčlenit se z germánského vlivu. Byla tedy zvolena lípa, další ze stromů k naší zemi patřících. Dřevin
patřících k dubům je na Zemi celkem asi 600 druhů a obývají všechna podnební
pásma. Těch v našich končinách najdeme jen několik, asi 8 druhů. Především je
to druh zimní, zvaný též drnák – Quercus petraea. Přirozeně se vyskytuje v podhůří, asi do 600 metrů nad mořem. Korunu má spíš vejčitou, jeho plody – žaludy
– jsou přisedlé k větvičkám a staré listí shazuje až v zimě před rašením. Jeho bratr,
Q. robur – dub letní, také nazývaný křemelák je typickým obyvatelem nížin.
Jeho koruna je mnohdy až široce kulovitá, žaludy jsou na stopkách a listí ztrácí
na podzim. Oba duby jsou stromy věkovité, o dospělosti se dá u nich hovořit asi
ve 100 letech, ale jsou schopné žít i mnohem déle, třeba 1 000 let. Dokáží se přizpůsobit různým stanovištím, milují světlo, rostou solitérně, ale vytváří i světlé háje
„doubravy“. Svými kořeny si vodu dokáží v půdě nalézt kdekoliv. Mnohdy dosáhnou
až na spodní prameny. Proto se někdy stává, že je dub zasažen bleskem. Prapředkům většiny evropských národů odjakživa imponovala jejich dlouhověkost a odolnost, byly symbolem síly a proto byly zasvěcovány povětšinou nebeským vládcům,
jako byl například severský Thór, řecký Zeus, germánský Donnar a samozřejmě
staroslovanský hromovládný Perun. Ke kořenům se nosily oběti, pod jejich korunami se konaly různé obřady. Víra v jejich schopnost zprostředkovat komunikaci
s vyššími mocnostmi přetrvala až do křesťanských dob. Často sloužily jejich kmeny
k umístění svatých obrázků. Pod jejich korunou se prosilo o déšť. Dubové dřevo má
mnohé cenné vlastnosti. Pod vodou nehnije, proto mnohé historické budovy stojí
na roštu z dubových kůlů, protože je bylo potřeba postavit v bažinatém terénu. Kvůli
stavbě lodí mořeplavci téměř vykáceli duby ve Středomoří. Donedávna by žádný
pivovar nemohl existovat bez sudů z jeho dřeva, dodnes v nich zraje víno a např.
i whisky. Dubové dřevo je velmi ceněné v nábytkářství a stavebnictví. Kůra mladých větví slouží jako léčivo a z duběnek se vyráběl inkoust. Duběnky jsou kulaté
hálky žlabatek vytvářejících se na listech. A žaludy? Ty slouží především jako potrava pro zvěř. Dá se z nich však i podomácku vyrábět náhražka bezkofeinové kávy.
To je jen v krátkosti výčet jejich užitečnosti a to jsem se ještě nezmínil o vysoké
kvalitě dubového palivového dřeva. Dokáže nahradit uhlí.

Mistrovice – unikátní Křížová cesta

Interiér kostela je možno si prohlédnout při nedělní mši, která se koná každou
čtvrtou neděli v měsíci od 8.30 hodin.
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