Náhrobek od Františka Bílka, Pelhřimov
Popis:
Pískovcová stéla z roku 1916 zobrazuje Pannu Marii chválící Boha. Dílo si objednal Msgre František
Bernard Vaněk u svého přítele sochaře Františka Bílka. Reliéf měl být ozdobou společného hrobu
Msgre Vaňka a jeho matky.
Podrobný popis:
František Bernard Vaněk (1872-1943 v Dachau) byl kněz, spisovatel a kulturní organizátor, jeho
život je spjat zejména s městem Pelhřimov, kde působil jako děkan. Vaněk vždy vyjadřoval své
vlastenecké postoje, v roce byl 1942 zatčen gestapem a deportován do koncentračního tábora v
Dachau, kde zemřel. Jeho místo v hrobě vedle matky je proto pouze symbolické.
V čele hrobu, situovaného vpravo od hlavního kříže městského hřbitova v Pelhřimově, je umístěn
0,5 m vysoký žulový kvádr s vytesanými nápisy: „Rosalie Vaňková 3. 6. 1832 - 30. 5. 1916“ a
„Msgre Fr. B. Vaněk 15. 7. 1872 Stádlec - 1. 4. 1943 Dachau“. Na tomto kvádru stojí téměř 2 m
vysoká pískovcová stéla od Františka Bílka. Její horní část je korunována křížem, který je zčásti
zakryt drapérií volně splývající po rámu reliéfu. Spodní část rámu nese nápis „Magnificat“ a
signaturu „F. B. 1916“. Vnitřní hrana rámu je ve třech čtvrtinách doplněna biblickým textem „Velebí
duše má Hospodina,…“ (Evangelium sv. Lukáše, 1:46-55). Centrálním motivem stély je postava
Panny Marie v téměř životní velikosti. Figura má rozevřenou náruč, mírně zakloněnou hlavu a
vroucně vzhlíží k nebi. Hlava Panny Marie je korunována svatozáří neobvykle vytvořenou z
Davidovy hvězdy. V nohou hrobu je umístěn drobný žulový kvádr s nápisem „Rodina Dobrodinských
a Maryškova“. Nad tímto označením je umístěn bronzový reliéf zvonu s iniciálami „J“ a „D“, které
jsou od sebe odděleny stylizovanou ladičkou. V roce 1973 byl na tomto místě pohřben jeden z
nejvýznamnějších českých kampanalogů Jaroslav Dobrodinský (1901–1973).
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