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Franz lfuÍlra a NIax Bmd o Fmnrišk! Bilkovi
LadisIaVsoldán

KÓrel ponden ce nezi Fmnzeň Kaíkou (1883. ]92.l) a |VlaYem BÍodefr (|33'l 1968)je
výaaúným přisPěnim k poaáDi aodu á geneze dil! obou spkÓÝate|ů! kteři byIi důvémými
pňÁte]i nikoli poua v osbnir životě' PŘni dehovaný dopis F. K.Íky jé Palmě zrcku l9o4,
vchrcno|oeii dochované kocpoídence !áíe'luje dopis M'Brcdo daloýaný (poíovním
Izítken) 293,]904' Pos|edni doohovmý |kl viadě piátelslé korespo.dence Ívajicí bez
přerušeni tósěř jednadveet |el (1904 1924) jc KanrĎv (dopisnice s dzi&em KieninE'

PNiI české lydání létÓ korespondencg (Ma Brcd - FÉnz Kafka: 7'.'g^,í PřipEviI
Ma|colm Pas|.t plcloŽila Hafu zmiovsk4 nak|' Hynek, PEha 1993, 454 st') rycházi
dnskdně B sýazkú Ekc Fé1rdschaJ] . Briefuúhsel' ed' M c.|n Paíe!. nakl s' Fkcher.
FÍank|uú nad |vlohanen! 1989)' svaz.kje kÓmějiného svěd*týím zá.rnu obou spisovate]ú
o české prcýře'ti' ý němŽ žili v úmci Ratolska.Uherská . PÓté eeskoslovcnské repub|iky a
laké Ó kullumi děni v Čechách ivcoIén nové vznikLém s!it!' obojí jakjiž bylÓ nejednou
do|oáno. nezúďa|o bcz vlivu n' foÓIbu B.o'lo!u i KafuÓÝu' Na prvlim mistě j. ale u obÓu
korespondujicíclr pisem!ictví,lilcrárni ]kuhumí déni německé' sc Žměře'im LrLaýně 

'a 
blizké'

a|e i na vzdáleĎéjši autory židovskéi ať.jižjde o pÍoslt.di R'kÓUskGuherska. anebo. hlavně
u Bmda - vlashíhoNémecká{Bellíň' LipskÓ ald')'

le mámq že z Popudu lrudebního skladate]e JÓ*fa sUka ( ] 37,] ' t 9] 5) . á|e bézpÓchyby
ovlivněí b*é jinými zajiftll !é M' Brod V.]mi inenzivné o dilo brněískéio hudebniho
sk|adltgLe Lgoš9 Jlnálka 5 íá|scjcdním zjeho objevielů. Z přjpomenuté korespondenccje
zřejmé' že vzíjou o JÚlíčka io dllši ěgské Úmélcé sehii|y svoji rÓ|i ÍovíéŽ ]npuky

Níj|edují.í úl]tky z kÓresPondence F. K.í{y a M'Brdá, jež zde pub]ikujeme
s Poaánkami edilola a (Emě loho s konénlářem našim' poEŽujcme a cenný doklad tohÓ.
jak silně ía FÍaÚe Kal*u ŽrPůsobi|o dí|o a bezpochyby i o$bnost sochaie Fnntiška Bi|k.
(r872 - r94r).

Pnní mjnku o F' Bi|kovi najdeňe v dÓpise Bmdově'I
(Prána) 19'1,(1921)

z Tvého dÓpisu vymzunivám, ř jsem svúj poměÍ kEĎmn lal se h dilka
jmenuje' př.cc j.n Ýy|íěil velni neúplÍé' [',,]

' ,' [''.lTed,ý nisouběžně nabířji dvě bísla. oboji s vc|kýňi přednostn'

1 ) Mám u noléLo vládního |istu př.vzíl hudební reféiÁt, . Tedy zpú'y
o německých a čes]!ích premié.ícb, ope!ích' konc.ňech' [''']

2,) Mě|bych^e nšloupit své misto U pošry..]e býl s|užebné pňdělen
minfueÉkému pÍsidiu. [''']

{'''] Felix wellsch mává ndar. že zodpovědnoý svédomi á|eŽi na
klždén jednotlivém článkq (Íerý mpiši' ' Psa| bych napřík|ad o Bi|kovi,
]anáčkovi, sukoli když bu'lu psát o česki.h hudobnícich' íu'lovo| br.dl však
ZjrÓÝéň něÍecké aP.d [''']



Po |ějlkou dobu se pak v koresponden.i ncv1skytlje ádná zmínka o r' Bi|koýiN.jde]neji až
v Žávěru tlopisu. kleď Piše F Kafl(a a svého léčebnóho pobýÚ v P|áné nad Lúnicí,]

(Razltko: P|aná nád LuŽnicí 20'7'22)

Néjmi|ejší Mďi, némě|jsem uŽ vóera dopo|cdne ěas k Tobě zajít a by|o prc mne
dĎlďité doýár sé p.ýč, I' ' ']

|. '.] zdé by byl no oisÉ koment,íř z talnuduI
, Tvúj
Rek| jsi' ž. se poíkáš s iedo$alkeň nalgÍiáIu pro večomík' věděl bych o něčen,
co by se ve|mi vyplrtilo: napsal !ě.o v. prospěch sochďé Bí|ká' o lon příšlě.
znáš piece Husův Ponník v Kolíně? Uděh|o lo na Tebe takó iakÓý minoládný'

Katkovi odpovědě| (PEha 24'7'l922) s PisateI o
dopisu F, Bílka.ovu pijp.ňiná' Pd]iŽ o Bílkovi
bvněž da]ši č9]ři čáýi jsou sanos.tné' l

(PlaDá30'7,22' Ru itko dÓruĚ' pošty; PBia Hrad, ] l '7.22)
Nejmilejši Maxi. uŽ Ótví no desď večer' skorc pozdě na psanJ' [' ' ']

Ta}é o Bi|toli s nezmiňuješ, rád byc]l ho !|oŽil 'lo Tvé náÍučo' vždyoky
jsem na něj Ďydel sve|kým obdiven, NapÓsléd mi ho ovšem' jak se nusim
přiň.!, plipomněla TÍibuía vc |cjetonu. kteď sc zabýal úp|ně jinými ýěcmj (od
cha|upného, myslím)' Kdyby by|o možné odsaánjt tÚ h)ibu 2 U6ínóňé
ochumvíní Pmhy a cech' že prdfudni práce jlko salounúv Hus nebo ňizemé
jako Palacký Ód suchaÍdy j$ú uhGťovóny'le|ni uctivě' napmti tomu mnohém
lepší návÍhy ]ako Bj|kův na pomňík ziŽ|g nebo KÓnenskéhÓ zůýáíou
neuskuteěnén' znanon.lo by lo mnoho a y|ádní |ist by tu mobl bý rjm praým
odr@výn múslkem. ovšcm jsou.|i židovské ruce ty spávné, aby lohle dokáa]y,
ncvim' alc také nevím o Žádných jinÍh Bkích' kleé by to mohly udělal ! Tťm

F' Kl&a se však zájnu sÝého piiÉ|o o F'Bi|ka plgce,jen doĚkal' ovšem jenÓn ýúvodu
n]iíedujíci Blodo}y odPovédí, ]

dik u Tvůj dÓpis' odpÓýldám na něj dnes' v neděli ' dopis je mnoř9 v kaíceláři .
je moŽné, že neodpÓýín na všechn' Tvé Ótá2ky' chci se Ó tÓ pokusil. Bj]gL: Ýila je
aýřená' Po prázdninách !o zkuďn' Má nove|.: dn.s ji reviduji [''']

Nás]gdující doPis M' Btodovi rczč|eniI F. (artaopětdojednolliYhh odýavců vénÓvaných ať
již pracovnim anebo osobňín (zčási ] iíliúnim) áleŽ]toí.m' Uvodii paáž o Bjlkovi. ost4ně
posledni, klemu Ó češkém so.haři v léIÓ koÉsPÓndeici Ód Katly elislujei poÝaŽÚene za íejně
vjaaňnou. jako jeho pnď ,Jý?u.. př|lg]i' Jde o (oíkúv osobitý hÓ|d Bí|kovó týo.bě ijeho
o.obno: l  Dop')nád|o(ofu 

' j" .en. 'mr- 
tB |(o\ iá eJ; ooJ '@o\epodPi '



v celé ko.espondenci po'edni zmínku o F' Bi|k.vi najdéme 4e u M' Broda v kátkém dopise,
adÉsoýaíéml' Ka&ÓVihnéd Ó den později Šlo ak o poaánl' kten: se sj mohlÓ ea|ifuvatjen
slěŽI' KaÍkovo onemo.něni se sú|. zhoÍšova|o' Jedtrim zdokLadĎ tÓhÓ jsÓu laké dopisy
adEsovlné M' Brcdovi z ponedniho obdobi k'kova živob ( l92] . 2a)' ó

Ncjmi|cjši M.xj'ještě ry.h|e pozdDv přéd.cíÓU (pokud to připusidomáci do|e'
sylovci a Ieleř . ló domáci loliŽ),

&]sL: Že chceš doopoldy z.usÍ, .o jsem vyslovi|jen j*o rcskuieěné
piáni. mé nesmí.né lěši' Pod|e Dého názolu by io by| bo] iádu boje o JanÁčka.
pokud tomu Íozumin (dáIem jsem .apsa|: řád boje o Drey|use). piiěenŽ by Bí|ék
nobyl J.ná&k nebo Dreyíus tÓhÓ boje' (pBtože jemu se údajně a pÍavděPodobně
daři snesitelně, vtom ěIánku slilo' žé má pÍácj' má už objednávku ío 7' kopii
sošry ''s|.pec'., př(c ilké není neaáhý: vté stali . kte!á ý obecíé abývá]a
sNíb im i dobcem i pro umě. i ' ho dokoícc Ó aal i ',v.likán!l' oriBina|it! by neby|a
jádlfr lÓho sPofu a úké by Desnižovdljeho cenu), ale š|o by o samo sÓchařské
unéní a štěíi lidí, kteii by tÓ lidě|i, Piilon mán m mysli polád jen kÓ|ínského
Husa (uŽ n9 tak doce|a tu sochtr v IVIÓdďní galerii a úhrbek ua vyšehra'lském
hibitově, a ry př €e jen vic. íeŽ v póněti milrchÚ splývající ne|chko příslupíó
práce vc dřově a gÍafiku, kl.é vysbvÓvaI diívo), jak se v)'jde z bočni u|ic. a pře'l
č|ověkem 5e objevi 1o vdké |áměíi s a|ými domkr na okÍa]ia Uproýiéd Bus.
všechno vždycky, ať ve sněhu ncbo v]élě. v íÉsnó' í.pochopile|né. pÍolo
náhodné púsob íc i jednÓtě, ryvzdÓfuvané v kaŽdém Ókamžiku tou m.cnou rukou
aahÍujlcí idivák.9ÍéhÓ' Néco podobného doci|í moŽní s poŽennínim
ubíhajicího času ý|nÚský ooelhohaus, il. a jeho tv|]Íce se dí bojova|jen těžko
J dveie domu ]sou vždy zamčené'

Bylo by ve|mi Žjimlvé donědět *'jak došIo k unistěni tohob Husova
pÓmnlku| podle r}pÍávěnl mého zeĎřéléhÓ bralánce b}']o lenkrál celé měshké
aílpjtgkŘo pÍoti' ješlě než leĎ pohník íál' a p.tom ješté mnÓhej! vic 1Pármě

F.
Nlpiš mipEsio lGtek z Benina ! také z Mhdroye' Piipad BiLekje zv]áštíější tr.Ž
piipld jÚáček a pryé by|o tenknál je!!ě Rakousko a čcské poměry sísiěné' a
druhé by| Janáček op.avdu vcechách úpLné neznámý, Bíkkj. a|e velni4ámí
ýjžeňý a ýatisícc ho vidi' kdyŽ se ýečel pÍocházi u vily mezi desetj írcmy své

(Praha) Úteď33'1922
Mj|ý FÍanzi - árov.ň s Týým dopkem přjš.]p!ávě |istck od M

[. ''] U Bilk jsem pomýšiel m to! Že b!5 na návšlěvu
mnou' Já vce|ku lr'tvmé uměnívnin@ doý chabě' Í''']

mdemeI!|aÝBrcdaaFmEeK L]
Brcd,M, Kalki. F: Plá,?&'', Pmh zkerychktsrchou|0
řjvř dopild, o clém *.Žku koresp ' 

jú
mcŽidv.ňapřdie l i" 'PoaátrnávároWěŽžkdopisůnFkf l]|k.Éjiž



přidává nyíl ',Vh'h| dopisy BÍodovy.' cÍoviný fuááhlý doph M, Brcd! z ]9l']92I Grcv'
/ ' ' '?ň ' ' : l ' . ' 'yda|šjnjenP,sť25] '257.ýov'í l '216'257)jet iaamýbkéIim.žýzd.
jeho abr aiňuje mpť o Masálykovi (páv. v souÝislosi sč alněnými velkými osobioshi ..sk.
kull['Y), K 

'é'o 
prcbienatiř mv' dál. BÍý\ M': zfd plÚ bojů (slQitbd$ Zló,')' .6ký překhd

sřov'P'sť 324 32ó' Íov' sE 32ó zmÍněný dophj. dá|c ajlneý mp. híitámi o Kíkon oEi
H.momÓvi K' dÁle $ vn.m p|k o iěmelgch spisÓvaE|ich (Heiaich Hlinc Edu.Íd Mód*e',rneodor stom aj'); nÍnlj o Bilkovi nemá e 5 hlavním Men lifu 

'ádný 
koít*t'

9, ]]0' v da|šich odsbv.l.h PJše F' Ka&a napt o h|uku' k.ď
vPlmé pod o|ory jeho donu dě|ají děti 0Gea bylmimoňídně ci'|i!' í
i EdíknEšIm okoli, Ípěl n6p&oíi dd' viz k bmu např' j.ho dopiq/ ze

. Ý fé]drfu ,'' od chd],phéhd DyÓldl|jé eri.djájl sl|l| d lllqfua od
hé *'ij. nliro o @baii Bí|ITvi' jehož ďh si chalupný

vá.i| obdobnšj'r{o eM ďb a osobtrGli otokťÁ Bkiny,
. s./o!,: znímý HBĎý ponnlk E sfuněstskán iáfi.s!| od Lldi.|ava Šabuná (l37o . l94ó]|j. až

prekÉpiýé, jak F' KáÍlú vl.. o.eňoýál lo.hařjké uměil Bnkovo'
. Pcltbi od s!chďd,: P om& Paja.1.dro od sochaňe sbnislava suchďdy ( l 336 |9ló)'

vilu' Jedoodivé kauzy Íoaáh|ého dopilu' o ířhŽ s dák poj.dÍlv4 jsu n. Žčátku Yždy oáač.ny
stjné jako !iE! Gouýisle podMem) na!ř' !9!! (píš. s zde o společném příb|i f Ka(r
a M' BÍoda Fe|ixi wč|trhovi],

- Jo.na: pafiá Bí|kova p]6tika 5 náa.n 6o|gala
- 'dň|oó?& 

sDiloÝaek a kněa vá.|av! B.i.š. ]leblIk.ho'
. Ž.,Áo ář'''ň.g J.le o DÍ' Robd Ka'*u (l33l - l922). sfia (al*ova 3hýc. FjIip.
.Mi,a/MÍsbht'lhopob}í!MBrcda

výstav! a pub|iklco zljai.i hvčzd ! snú

AlešFilip

ve svém raném íůÉín Óbdobí byl FÍútišek BÍl.k ÓsobíiÍj i pácÓvníĎi vaŽbmi lésně
plipÓután k hnud ěesk!"i Kablické mod.hy' j.dnoho z kiičoýých ku|luÍnich prcúú v ěeském
uměni to|em rcku l9o0' Mezi ýijvamými umě|ci, |(éií pománali oaplňovat progmm Kato|ické
ňodemý ňé| FÉnrišek Bílek Úsadni posi.veni. Pro 3vé přátele |ileÍáty - napl' pro Julia
ZeyeÚ. sigisnunda Boušku ěi K.fla DostíIa.lulinova tvořil obÁIlq. iluíre.jejich tex1ú'
a|e Í.;Ž s@hy ! d']ší di|a jež óM íě|y sákráInl urěení' Pr nejdůležitější č&pis Kab|ické
foÓdemy' lychó*jící od ÚkÚ 139ó a naaný podle Dant.va d{|a lvd4, 

'i'Ór' 
napsal l.oÉtické

.ďý Cnnl@af uěni, za y@dou aj iné. Ty však by|y ljsou léž*o srcamite|né'

Po!é' co s rcku l897 oáÓře| ýěručný spol nÚi Bí|kem a Bouš(ou, chinoský uměkc
pÓhrozil, žÉ nové hnuí opusll' ca$o je prez.ntován nizor' Že dmlÓ sporen se BíIet
s Kalo|ickou nodelnou ideo!ě fuZšél. To však néodpÓlidÁ skutéónosti. Repodukcé jehÓ dél
jsou obsdžény Ýé !šech dvánácti óěnÍci.h iýoyd,r ,'ýol4 ledy až do bku i90?' MisÚovi věÍni
příaivci z řad Ka|olicLé modemy púsobi|i jako objed.aÝate|é jeho pmci až do konce ýého
živola' Na pflním úGtě j9 třeba uvést Franliška BéŘďda vaňka, kněze a spisovat|é' kieď b!|
Bilkoyým b|ízkým plitelem jiŽ od dob společných sfudii na ríboBkém s/mnáziu . iniciátorcm
j9ho Íoalieí v Pe|hřimově a m Kemešníku. Prgrm Kllolické mode6y. spočfuajíci



v modemín lyjádieli kiÓsťmskélro poselstvi' byl Bi|kovi ýc|diblízký Tento muž ic Však
|alo|ik ýýmznou !mě]..kotr individualitotr, Že jej nelze bezýýhÍadně piiiádit kád!ému
ÚmékckéDru či ideolénu sněru'

Přínos Kato|ické modeoy prc Óeskou kuhulu je zhodnÓcen v ráůci Pmjekfu vislary
apub|ika.c s březinovskib íáaéfu zajati hvězd a ýn, Aýtory prcjekfu jsu hhtÓrikové
úňéní Romln Mus|| a Ňeš rilip' výstavu' jež poběbla Ód l1,5' do l3.8'2o0o' pořáda|a
MoÍavská gale|ie v Bríě a Pmálník .óodní|rc pisemnictvi v PÍŽ9' Pled znÁjeníb výftry
ryš|! objemná publikác. s bohalýn obBzov'h dÓprvodcn (na]dadatekýi Argo a Momvská
€a|eie)' Jak na yýstavě' t.k v publikaci byla ÍÚému díIu Fúnliška Bi|ka vénovóna znlč!á
pozornoÍ' Neni tieba zdůrzňova! že ce|é ob|lsti Bilkova Života a dí]a ncbyly došud
systematicky zp@ovÁny, lakže je slále co objeýÓÝat'

F?+NT] gEt. I)LL t<,

?RÁ CoÝŇA

oje l'b .Jké [.o.iP|be v n]z ýc pÓhyb..h a s!É.h' req to t.ké Ó eň' 
'voh'o en jmť' 'ů\ Ži\o. 'me| 'e ej inýň 

' ro lem 
A p'oqŘd'].ho ej(Jm {étéň' |áňjej ' 'á

iÉč' A mám výNfrÓu řéě rád: Nlnoho nlěli prn|uvi jenon Óisým a pokofiým'

U mého kbu nnohojich se přiš|o ohřát' Mnohým sbčilok úléše, že o'en krbjesr.

Má pracovna počala v pÓkÓjiku' Kd}ž neseéil pokojlE lýádaI jsem sj opuštěnou
sďgldici v |e*' By|a uŽ ýetcho\ pršelo a mí|o v oné boudě' A ajďa v roco l396 vešel t!6 ke
mně Ju|ius zgyer' zau,jal onou opušlěnos'i a .hudobou povidá] ) zakoupín si tan onu
chaloupkuq ukťuje pri ýh|edu z oknq )abudu 

' € 
vašiú sluhou. ( Navštěvovd mou

Pncovnu i když jsem se Pieséhoval do na]atého pokojika' NgŽpofuénulelíýn bylo' jak
dedÓlaI núj 

' 
KJtrcifix ( : 

' 
Plcd vašlm Krhh noŽno pok|eknout a zvoh. ,'múj íodký

Ježiši!.li v ěas prázdnjl muýlj*m odklidn plostiku Kisla ke Lue do chléva. Tu pln tÍlkoíi

^o]a|: 
Loz n.by|o n|ke r 5n l inde -e '  be jen !e (h|évě 1'  J3k m'|e 4p'd '|o '  Ld): '  r

ve ||$ PgFL ' lnJ| ŽnoĎ sarjch'od Pe||oJj  ona'Édo' 7apoDÓ,nÓ{ce'|oJ 'Jo e.u'
,VeIikost oocije vjejím tichÚ a mlčení (' Jcho uš|echli|á tvář, jeho dobÍota. jeho s|!dtý hIas
sprfuné hancÓuŽštiny zpj:sobi|o na míe kásným dojnem' co kdý sEnU| píed holÓťň

' 
Krucinxem( ,jak zaářil s]mi v|íd|ý jeho úsm&, j'k rÓčvie| svou nónó ke bně kU

vrucimuobejmutí;ajakpředmÓupncíp'lrsépÓnÓdlil-|TÓbylopÓšvěconípúce| To by|o
ásvécení ku dálšíceslě vé|ké i osudné EÝrooou než nalez]a útuIkusvéholÍi|ého.



V pracouě moji used| se svou pmcí idruhý wÁcný příte| J'B'Foe6lé. JakÓ PIáce
odlá.jÍ v pfuovně od skuteč!ého diIa lak itiísky piitesíní mého Kruoifixu' Jed!a letě|a aŽdo
pÍá€ ýiib|Ó}y. a dodnes zdobíjeho p@olni 5tú|

, rdu osamělý jako vy{, piše o' Bř €zina' 
' 

mnozi b|oudi ko|.m mé práce jakÓ podél
řeky' unášeni pmudeo a tepotem v|ni ale v. Bist! odkud rlaěií o kd. s. v|&á do věčného
mořé - nedochází' ( Jak nnoho by pověděly né pra@v!y! Pies 30 |cl navštěvoval mé
pÍacov.y' JehÓ dÚchÓvní šoúilí l)zělo nejmoonějším soualkem' ! přee jsme si nikdy

Ko|ik desílek s|awýcn' domácích i cizioh muŽú i žen proš|o mými pEcovnami' lidi
i z ciziny - a povidali' což ti co nedovedIi své oitěnl pwédětil A li by|i stejně dojemní|

A vše ploslovené i mlč.n|ivj dosud p@ovnami hovoři ! |am proiždy zúíává|

Pokaždó' kdyŽ ve vzpomince na své íívšlěýnib pBcoven Epom.nl! ř.knu si: To n.byli
jen íaWí a vzácni přálelé' kteří veš|i' to Búh trjmi pBoowami plošel' vše poŽelrnal o mne

iko|1oná dUchová v(hl 'ce. která. inj  p la(ov.am' v lr i 'a ' .Í '  m pú|oruheho tí(."
pr&i Ukol1- ' Na zem' Boži KÍálovstvJ i|

'Ién s bo|estí dáváme jjn živol| T' á bje nedÓchúdčelem, Někdy liú dÉxí] Pod ýdcem
wÍoŠou' DÓna bych je neunvil;musl do svĚb' vÉcÍ s. ušpiněné a pot|učené' znovu jc
vfpra!íme a jdÓ! Ópěl kÓn'lj švúj úkÓl' Každá je knihou' zkušenostrni obsáh|ou a svatou'
A kdyby j ich ýatisÍc. by]o' př{ zúíanou j.diným íovo, jediným polrybeo. kte.ý je č]ovéku
Hospodilem svél€n' a ten pak pokornějako neužjtďný íUžebník odchá?i'

/.rsl

iiili

lq
/A,4
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Předneikc pffi|ow,á ! Čskén rrzhlďé d,e

Ťd l rJ4w Jm Kďnpk, ý#.a|! : pií]oh,
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chvála obrm 
' 

pílna
(z m'nu|oýi a současnosli ě6ké lťásné knihy - xv')

Umě|ec tak mnohostran!í podnětný ve yó dobé ! 4jmé!. jako smhař ojed]|ělý zjeý -
FMNTIŠEK B|LEK (13'2. 194l)' neŠelii| yým b|enten' lby snad pominu| někteíý
z]ýtvďíých obo 

'' 
vysiudova| na AvU vPM nejdřívg u M, Pimen' pak u J' MaudeB a

pozdéji v PařiŽi' od r' 1393 Ži| t'rya|e v lodúm chýnově, kde setNa| v ú2kén siyku s přírÓdou
(denněčis1i1nlpř. studánktr Hluchánku), kdeNořiIv býE|é střeInici' pos|.ze ve své ',ch!|oupcea od . l9] l vé své prÓjeklÓÝadé vi|e ! Púze na Mariánských hÉdbóclr,

vedle vo|né pl6ii]\a' časb VŤůstljici do interiércvé arcnne*1lry íebo Žijici v ponnftové
soše, vénovll se kovobpectví' ketmice. iezbáisýí, glofiE, exlibris i kliái tvolbě. Bilek by|
sÓupencen Ruskjnoýých a ModisÓrých idéji Ó nÓvé rcnÉMci ÚněIeckého iemes|á a umě|ecké
Púťe [|ou I l ;qn ')ú v'ba \ .ú' '  -  KÓme *y'  D.ň| '  c\al .pny' innj 'p <) '  

"Pi  Žno'
chÁ.l meditací aj')' sbřa| {aÉ tisky a rukopúy (n!př. vzácný anon'm č.skó poýj|l
z l5ío|otj) 'D,tvoř i]s iv|áshirypeot izuj jc ihopGoa.j imŽpováze|svésoďlrajmén!ýc
dÍ9vě' v glafioe o lteÉ lejvioe up|aldl při v7díváni knižnich tifo|ú soukrcmě, a|e léŽ u Topiěe.
KÓ*erkf,. skeřík!' Pohoie|ého, PÓínana, se||enberga nebÓ ý édicích sympÓsia a Áv€ntina'
Bílék mé| k |iteratuie !Žan viÓe než nnéňý, dokonce s dÁ říci, že převaha jehÓ dih je ýeskŽe
ýjdedn ťi m}í.e]s\o.\ýnfrd Jn!ézy: o'lpo\Ídá El'é íe.t 'e 'lulhu 

Z.Jc.ot' 
' 

BtÝino!á
o\sígho uméí'' Iak qtor|] dopo\od Le |nihóm Hu.& sl''ného. che|!rc|eho'

\omeísheho' 'sebmi|n spbúm J . Pul(rá ||u.rov' jed'o||i\e svb \niaic\ qdDni
pd'u' J B Loe-,Fg 'B|oud .h'é .i|T] E g€niá-j $'eťe( V'e'e' incu' <ňnoyj- i
kEsbami prcváel zeyeEva Amise a Amih (l 899) q1íadě lyzdobi| Den|or]' Moje piálé|e
aPďní svá|a (l917)' Nadji!é pak milova|a sledÓva|di|Ó olÓkaú Bře'ny ! většinÓu najéhÓ
přďi výtvarně okáš|jl sobě dÉhá s|oÝa MhbÓvl od r l90l. kdy smě| kÉsbími qzdÓbil
básniÓkÓu lbírku RUce. nádédÓvaly liiuly, v nichŽ Bílgk lďa|. á napiékon!É|né zakoýj| ýé
gÉfické Djádieni o súyslu báŠnl*ova dl|a: vě!ry od pó|ů' Hudba pÍam.nů' Tichý o..án'
svzky spisů o' Bř4jny či sbomik slavite| ol]úmu. só! o něm nopsaI studie' k|eÉ iluí@val
(']apř. PErok o. B' aj.). Bi|ek je taté autoren fi|úofických fuan fultilové podoby (ňapř'
slavba budouciho clrrámu l n]is . 1903' cé$a - 1909 aj'). jež sín vyzdÓbil di€Voryty nebo
Iilografiemi d dÓpfuvodi| pisfoen'

PŤeš|ý č!s neub.a] nic 
'a 

přík|'du geneŘcim d;Pška' ve s!é socháiské tÝorbě i V kniŽni
llafice plal se Bílek lěrcjalnýn způsÓbem po lon' unes}|i ělověk .íssň touhy po lyššich
ideíIéch; jako m's|itel a Úúěle. hodíotil vniďní i vnějši Íoáodné události nastupujíciho
novéhÓvěku' íM.Ku')

ďého aýďfu K|ub! pňt| ý!&oso Ui&l Aúo'u dáDb (4*b



..césté kBY. rr.dljšh Bíll.1

Pct Brátka

zdí se, že Nůróiodke u!iveEáhiho umě|e Fro.tiška BiIka (6.Il']372- 13'l0'l9tl) si
bude vŽdy ražadovat exp|ikaci nejen pojehočetnostj !|e zcjména projeho obsah' keď so ía|
téňĚřeýúge|izaéiiň |enÓnénen ňodémiho českého yiíamého uúéní. Bi|kovy p!áce se ýále
zjevují s 

'rléLravÍ]n 
poséksi'n |asci8Uj ícího obsrhn a s jakousi clrió|rolou u|e!e|os'i'

Nepich|édnute|nou ]átkou vNorbě nsšeho nejťznmŇjšího !.eio|áliiho ufré|.c,je
eMlbce ná.odnimi déjinami' klercu Mist označoval ja}o české kusy Fomí|ně se jedná
op|aýiky' keÍaňiku. gÍafiky, k6by i néÉalizÓýate|ná bo*ta' za život€m v]dě| |idsso' a
ži!oD, osud jodiného Žiloo hlubokého pÍoŽitku a odkazu' JiŽ v dsýadesáÚch letech Franlišek
B i|ck souzněl s op.lem sáz.Vského k]áíen BoŽetěchem, délníkem uÍéni' když v proýé ásěie
tesal obraz Krisdv. vidě| vněm o'lkaz m v|6lni osu'l cizince ve ý|díDi dÓbé' Peni mezi
českými střodověkými rcfoÍmálory' J.n Hus, asá]r| Bi|ka sngodkLadn$ti i!šéni ',ZažéLLmyš]e'ku a sáD spá]e| Vp|amenech' sÍom je'Ž b|eskenr z6.žen po !ěk)' hoře|'" Tolo je
fijoaickou preambulidřevěné p|$tiky a Edj,lce pomrikup'o měso Ko|j| Jstr Hus přivcd]
Bí]ka k.lmu ŽiŽlovj z Ť.oťnova, zámě! pokú lemeno vnkova zněrí neur v extatick:'c]r
Be$ť.h, jako hnmadíý pÓmník HUsův, nedospé| k Ígalizjci plávě tak. jikÓ memento
bě|ohÓské' HÚs. Ži,h clrc|ěický. TÓňáš ze slíbého. Jgrnýft. KÓňeíský j B'lbí. ÓŽí\áji
vgEfrckých cyklech' pIastikách. na k.Íamických kach|ech. Je poměrně má|o známo, Ž. Bi|.k
mě|Vytvořitnové soc]]y pro Kallův mos! kdyŽjislé kruhy chtě|y plosaditodslElění b!rcknich'
.d) ' 'p 'o|Ťe omJ.I '|r 'de \ o '  l4( '  pkotď- ' !o. 'oJ() ' i  3 \4elodi  J. .sk. ' |  '
"  ld '  q '  o. xomrn r i  D'o in.o 'mdci dod ;. '  f  rá i . . i  md pT!é] .ene\ vo r L
Pomník peba che!éického pD vodňany Pmwdl BilékjákÓčsercÓť bronzoÚre|jéfve dvou
ťznanovýclr plánéch s dominanlou kelele a fi|oafa sktrjhou v caslých Budějovicích vc
"oo|u''a P"'JCLéD nán(sj c'lovaJ' lana n's' JllJ Ž'd . l!ool..ť bB|. s Jercn'mer
P@'|q'I  Ý úane n'  h l '  bo| 'en brc1zo\en |e||éfl '3 lJo/í do' '  \  odicLo\\ J Re. i .\é

Bílk]V poměr kTíbouku byI nitolqv' považbn|je a pos|edni ob|aý čech, kde se
Uchovala v Živouci tladici reIace na hlsilské bratry ijgdňÓlú búÍskÓU' Jeden z néjbzsáhléjších
pomníků Jma Huu a á@veň znejeúolivnějšich. še Í.alizova| p.Ávě V Tóbo}.' sicnaluru
pfuvédlBílékÝ.Ócé|927's|aÚosÓdh.|eĎip6běh|avjubi lejííňr.e]923Pomnikjcnavic
,jakiĎsi lepÓre|em, Usředni poýava reloÍúílota s podtexlen ',Plameny ubiEti s ku pEVdě..je
rozvedéna o řadu bronavýcb re|iéfú s n|iňětem pob}tu Jana Husa na hiÁdku Kozi a v okolí po
vznik božich bojovnÍkú' Nedaleko od HusE níDěíí ve smehDově ulici nechd v@ce l92]
vrbudoval $uden$ký a uěňovský donov ňidř českobratské cirhe evange|ické dr' Bohuslav
souče&. od samého počátku svého Působeni vTábořé s9 sBi|*én sétkáva| r pÍávě zj.ho
poPudl lyÍořil sochďdvojicj Ýé|mi kvaIilíich ÍeIiéfů' Pgtráche|čřkého 5 podtextem: ''Abyvespo|ek sobě s|oužjli každý pÓd]e 

'l{šhiho 
daru sobě daného.. a Jana 2 Ka|ichu:

,.vpiipÓninktr bÓje' kteď néby|dobojován u Lipan..' Pláceje aaÓ.n. l9]3' Fďář souček
ne.hál roÝněŽ zholovit brcífuvý od|itek zkech|u Tábotšti adamjté (Táboríi bBlří)' klerý je
součáslí ňedávno odha|gného oomniku neto]ennce husihkého hnutí v K|okotech'

sámÓhá sbi.ka uňé|eckýcb děl a dokumentloe týoiivého ducha Františka Bi|ka je
tr|Óžena! HNilském mÚDu v Tíboř €' obMhujeosm set předně'ú. MisÚovodiloje 6toupeno
j Ve íá|é expozici ga|erie ťN.lDého uňéni Husitského muzea. vživé pomďinsiivá VečeI
FÍ! ntiš ka B l|k4 uspořadatrý u příleŽitosti l 2j. Útď i namzeni umě Lce' jenuž prpnjč il !Ótický
úl Husilského muza neopakovab|ný fenomén' t9í sál' kd. ýrce 1942 by|! uspotádána
oaáhlá Óosfuá r{stava FÍantiška BíIka'

Čhi.k btl pÉld 3 j]jo'dku ]ihď*ré $orďmíi F 4úBi!i h6 tlÍh |m



Pmžské nakládatekai TRlcoN l],daLo V loÍtÓ mce dH vlznaoló břgzinÓvské tÍÚ|v'
PB-nj znich, 'Ie!!i,1ý :iýd' je..i,d ll,:ka (Eákrúá kÓraPo,dafu o|.kma Bíezk! d Ekilie
.ařd',i,). v]íel v dubíu. Jedná se o prakticky íezDámo! vájenĎou koÉspond.n.], po*tši'é
mdostnou' fooieno! cca 400 éremp|áři ]ístků. korespond.nčních líslkú a dÓpnú Břczinových
á0 ně'o 'éně i .| 'o \e|m b|Dté ]rnt"Jné P. ' '  L '|otr . '  KoÉ.pond. l . '  \po' 'dJ| i . l '
HoImdnaoÓp'o\oo:IJ 'DFs}Ťpopitrn.(o-en! i ' 'ý '5.dh\|dm'ádo.o\em^n'hrma)23
shn.je,tištěna vp|néo rcbahu dvÓUba.eýně na !)'soce N!|itnin papíru. ob@Ýou pii|o]ru
lvÓii s €dmnáct vášinou nezdámých fotoeraÍ]i VŽba je šiiá' vluhých deskách spieba|em
Ná*Iad 850 v]ltiskú. cela 58o Kč ínsŽiskové wdáno'

Drúýnr tifuIem je v.lkÓ.omáÓvá nonogŘfie .d D. Ž' BoÉ ý lÚxusni úplavč s ná^eDr
Dí!é ad,ě|ů o|Ókd Bře:kd' ži|o| ,|aka dilr. Kaiha ná 3\8 írÚ' dýouiarevně riš!ěná
ob!7o!3 pl |o a Ób." '.e J5 7íámé.řh I ncznán}.h fobeafi| l ']obm/en' Jc svúni do
čeaé|'o dn!|i. |ého p|álnd - lJbou na 'lbfl s prcon'o.(.e !pleo''eÍ ALto' \ ' .se] ý'(L)
ro.aq.h kJoib Á' onb'iaié i|enJ. . 2 \o. J d||o nsJ\.ť!'iÓ .'rL. .eleno 1můots-:
3 e'ln. ŽŤiw4amnějrn o!Óbno'' ces{e h'fu' e !ůb.c DÓri(3 e r i\c ťíoh' mT' J -z
s9 tlšiňa dří}ějŠich klitikú a.pÓIÓgellj'plměhíkn s.aŽi|a v}bnÓÚt' Elokuje nefuÓhá' a to
však ýře|á přáte]Ňi umě]cú zokrÚhu o' BřcziD'' kleři se s napóíÓU otevi.loíÍ wd aii
.Jnc obéh?'e '  

'*)mo|e'  
|e7 'eŤJno{' '  |-!ťi . ' i  lvooalckaDi|o dolko'  

'  
a lo| 'oBr.n ' l ' '  ' ' (e 'kJm' sobe b| '7kJ(h p' tr .| 'Úo(ú i  Ó '  bm|.,  ÍoárÚ:en}cl  po €hm

see j ' r  qao mJnen. '  P '+orc\a| '  korbino\a|! oac "7e|"no$a' '  ncceMlJm' ůÁn c"o.
frlÓsofickýni poh|edy na žilot vtomb i vdnhén' inAginácí vzniceném sýělě' K.iha D'.
aňddllije sÚhUj íci Óelba, prctkaná citlcemi z koÉspo.dence mezi o' Biezinou a.jeho přáteli, de
l!k. meŽi Bř'loÚmi piále|i (FrBí]gk' I'Deí|' L.K|i|ňa' E'chahpný. A' Páfrnfuvá.
E' Lakomá' M' (ruIová' M'M.@nada|ší). (!iha vyš]a ! nótIadu 9oo ýýiisiů a stoii ]2ó Kč

(Íomě lÓho Trigon chysti pfu bnto
nadčloýékn + Úb'ř z Fřaer|en|ú s |íeni
losinském ručně čerpfuéú papÍu'

Bk (plcdv'ňoění č6) bib|iofihké D,dí!i eseje 'ý, Ó
|epry vhdinka NÓvá}a. Náklatl eá 3] výiskú na

vr'dilav&drcbllek

souboÍnÓ! Ýýsbvu 'lí|a Františka Bilka uspoňádá Galérje h|avniho měýa PE]ly vdobé Ód
l0'l l.2000 do 4'2'200|v Jizdámě PnŽského hrudu a Bí|kové vile (MickigýiczÓva l' Plaha ó)'
Aulorkou . komkďkÓu yýs'a\' je Mďje H!|iiová' klrálorkou Hana |bová. oalelig
nap|ánova|a Úslavu na rok 2000 jako poěií Upoaniuj ici m dí|o, jež fuíři|o popďé na české
uněle.ké scé!ě piÁvč picd sÓ |é!'
výbo. spoleěnoýi se PÓkusi plo své ě|eny ajistil pEh]ídku výíav} s odbomýn pIůvodcco.
vsfopné na ťsBýu by si účasbici nuselj húdit sami. B|iŽši inlomacé (den a ča' a Žiroveli
plihlášky na tel' 243 242 61(P' Musilová) Ód 2]' do ]0.listopadu v Piipadě mo|ého zájň! se

Te]evia' Íi|n Josef! cisaiÓlského o Fretišku Bi|kÓvi s názvem Jař popnek svěna na dřeýě
živda,nía! (pÓd|e ni4\ jedné z Bílkových pÍací) by mé|a Česká leIevi- v1si|at o vánocich
- PDvděpodobně 2ó' 12'20oo v. 20 hodin m plogÍmu čT2'

(uItuÍni Íada ciÍtíe éeskos]olenské hÚsilské připravuje na dny 22' l23' Iistopadu sympoziufr
na téň! zjýÓ| d dila Ffnhška Bi|k,' sboEik nťnují.j pikpěvky pfonesené na synpoziu bud.
r}dán do konca ókU 2000' Přj přiležitÓýi konáni sympozia bude také pigdsbven tato]os děi
Františk! Bílka, nacházej icícn se v obigktech cČsH



Č].nún' ktořJ j.|lě ncap]a'i|i čl.nské pljspě!*y a Íok 2o0q fiik|ádáhe s|o,.nku' v'š. přlsÉvků se
nezměni]a (důchodci a íudeu'i 25 Kč, trhmi 50 q, Ňíoř nésbčl aJ no úhndu stá|e se z!$Ujl.hh

spějl YÍí táslkou, z mŽ pÉd.ň upÍňd dékuj.ne'

v našich zpráÝách nidi Ótisknene přilpěvky nebo plďzté ělinky' kEÍé nám poskýnele'

KÓítiktnl adresy spo|cčnoíi FroĎtiškaBl|M:

ThDr' LUbomí MiŘjÓýský Př]byshv Šimico
lrékova l5ló Jeonýmovaól4
149 00 Pňha'1 . .JŇI s l]o lTuÍov
Ú.dMt.l) (pigdseda)

Na tiblni staněje řpŤodukN zdmisty z cyklu c6b'

ZPRévY
PÍosvéó|éryrydávádvakiáldoĎko

|váMusi|ováEanskob}tsldcká3,]30o0.F.aha6
lé ' 243 241 64' ě.máil: musi@fué e

Podáýinl novinoých ási|ek povo]i|i Čská poŠb, s'p' . 02 východi| čdhy

ěj': PP/l ' l1]/96 ze dne 9'l'l996


