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společnost

F|Lntiška Bí]kd
I3

Franz lfuÍlraa NIaxBmd o Fmnrišk! Bilkovi
LadisIaVsoldán
KÓrel ponden
ce nezi Fmnzeň Kaíkou(1883. ]92.l)a |VlaYem
BÍodefr(|33'l 1968)je
výaaúným přisPěnimk poaáDi aodu á genezedil! obou spkÓÝate|ů!
kteři byIi důvémými
pňÁte]i
nikoli poua v osbnir životě'PŘni dehovaný dopisF. K.Íkyjé Palmězrcku l9o4,
vchrcno|oeii dochovanékocpoídence !áíe'luje dopis M'Brcdo daloýaný(poíovním
Izítken) 293,]904' Pos|ednidoohovmý|kl viadě piátelslékorespo.denceÍvajicí bez
přerušenitósěř jednadveet |el (1904 1924)jc KanrĎv (dopisnices dzi&em KieninE'
PNiI českélydání 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 sýazkúEkc Fé1rdschaJ] . Briefuúhsel' ed' M c.|n Paíe!. nakl s' Fkcher.
FÍank|uú
nad |vlohanen!1989)'svaz.kje kÓmějiného svěd*týímzá.rnuobouspisovate]ú
o česképrcýře'ti' ý němŽ žili v úmci Ratolska.Uherská . PÓté eeskoslovcnskérepub|iky a
lakéÓ kullumi děni v ČecháchivcoIén novévznikLém
s!it!' obojí jakjiž bylÓ nejednou
do|oáno. nezúďa|obcz vlivu n' foÓIbuB.o'lo!u i KafuÓÝu'Na prvlim mistěj. ale u obÓu
korespondujicíclr
pisem!ictví,lilcrárni
]kuhumídéniněmecké'
sc Žměře'im LrLaýně blizké'
'a
a|e i na vzdáleĎéjši
autoryžidovskéi
ať.jižjdeo pÍoslt.diR'kÓUskGuherska.anebo.
hlavně
u Bmda - vlashíhoNémecká{Bellíň'
LipskÓ ald')'
le mámq že z Popudu lrudebníhoskladate]eJÓ*fa sUka ( ]37,]' t 9] 5) . á|e bézpÓchyby
ovlivněí b*é jinými zajiftll !é M' Brod V.]mi inenzivnéo dilo brněískéiohudebniho
sk|adltgLeLgoš9Jlnálka 5 íá|scjcdním zjeho objevielů.Z přjpomenuté
korespondenccje
zřejmé'že vzíjou o JÚlíčka io dllši ěgskéÚmélcésehii|y svoji rÓ|i ÍovíéŽ]npuky
Níj|edují.íúl]tky z kÓresPondenceF. 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|oa bezpochybyi o$bnost sochaieFnntiškaBi|k.

(r872
- r94r).

Pnnímjnkuo F' Bi|kovinajdeňe
v dÓpise
Bmdově'I
(Prána) 19'1,(1921)
z TvéhodÓpisu vymzunivám,ř jsem svújpoměÍkEĎmn lal se h dilka
jmenuje'
př.ccj.n Ýy|íěil
velni neúplÍé'
[',,]
nisouběžně
nabířji
dvě bísla.oboji s vc|kýňipřednostn'
,' [''.lTed,ý
'
1 ) Mám u noléLovládního|istupř.vzíl hudebníreféiÁt,. Tedy zpú'y
o německých
a čes]!ích
premié.ícb,
ope!ích'
konc.ňech'
[''']
2,) Mě|bych^e nšloupitsvémistoU pošry..]ebýl s|užebné
pňdělen
pÍsidiu.
minfueÉkému
[''']
svédomi
á|eŽi na
{'''] Felix wellschmává ndar. že zodpovědnoý
klždénjednotlivém
článkq(Íerýmpiši'' Psa| bych napřík|ad
o Bi|kovi,
]anáčkovi,sukoli kdyžbu'lu psát o česki.h hudobnícich'
íu'lovo| br.dl však
ZjrÓÝéň
něÍecké
aP.d [''']

Po |ějlkoudobusepakv koresponden.i
ncv1skytlje
ádná zmínka
o r' Bi|koýiN.jde]neji
až
v Žávěru
tlopisu.
kleď PišeF Kafl(aa svého
pobýÚv P|áné
léčebnóho
nadLúnicí,]
(Razltko:
P|anánádLuŽnicí20'7'22)
Néjmi|ejší
Mďi, némě|jsem
uŽvóeradopo|cdne
ěask Tobězajíta by|oprcmne
dĎlďitédoýársép.ýč,
I'' ']
zdé
by
byl
no
koment,íř
oisÉ
z talnuduI
|.'.]
Tvúj
,
Rek|jsi' ž. se poíkášs iedo$alkeň nalgÍiáIupro večomík'
věděl bycho něčen,
co by se ve|mi vyplrtilo: napsal!ě.o v. prospěchsochďéBí|ká'o lon příšlě.
znáš piece HusůvPonníkv Kolíně?Uděh|o lo na Tebetakó iakÓý minoládný'

(PEha24'7'l922)s PisateI
Katkoviodpovědě|
o
dopisuF, Bílka.ovu pijp.ňiná'Pd]iŽo Bílkovi
bvněžda]šič9]řičáýijsou sanos.tné'l
(PlaDá30'7,22'
Ru itkodÓruĚ'pošty;
PBia Hrad,] l '7.22)
NejmilejšiMaxi. uŽÓtví nodesď večer'skorcpozděnapsanJ'[' ' ']
rád byc]lho !|oŽil TvénáÍučo'
Ta}éo Bi|toli s nezmiňuješ,
vždyoky
'lo
jsem na něj Ďydel sve|kýmobdiven,NapÓslédmi ho
jak se nusim
ovšem'
jinými ýěcmj(od
přiň.!, plipomnělaTÍibuíavc |cjetonu.kteď sc zabýal úp|ně
cha|upného,
myslím)'Kdyby by|o možnéodsaánjttÚ h)ibu 2 U6ínóňé
ochumvíní
Pmhya cech' žeprdfudni prácejlko salounúv
Hus neboňizemé
jako PalackýÓd suchaÍdy
j$ú uhGťovóny'le|ni
uctivě'napmtitomumnohém
lepšínávÍhy]ako Bj|kůvna pomňíkziŽ|g nebo KÓnenskéhÓzůýáíou
neuskuteěnén'znanon.lo by lo mnohoa y|ádní|ist by tu mobl bý rjm praým
odr@výn múslkem.
ovšcmjsou.|i židovské
ruce ty spávné,aby lohle dokáa]y,
jinÍh
ncvim' alc takénevímo Žádných
Bkích' kleé by to mohlyudělal ! Tťm

piiÉ|oo F'Bi|ka plgce,jendoĚkal'ovšemjenÓn ýúvodu
F' Kl&a se všakzájnu sÝého
]
n]iíedujíciBlodo}y odPovédí,

dik u TvůjdÓpis' odpÓýldámna něj dnes'v neděli ' dopisje mnoř9 v kaíceláři .
je moŽné,
ženeodpÓýínnavšechn'TvéÓtá2ky'chci se Ó tÓ pokusil.Bj]gL:Ýilaje
aýřená'Po prázdninách
!o zkuďn' Má nove|.:
dn.sji reviduji[''']
vénÓvaných
ať
Nás]gdující
doPisM' Btodovirczč|eniI
F. (artaopětdojednolliYhh
odýavců
již pracovnim
(zčási] iíliúnim)
aneboosobňín
áleŽ]toí.m'Uvodii paážo Bjlkovi.ost4ně
posledni,klemuÓ češkém
so.haři v léIÓkoÉsPÓndeiciÓd Katly elislujei poÝaŽÚeneza íejně
vjaaňnou.jakojehopnď ,Jý?u.. př|lg]i'Jdeo (oíkúvosobitýhÓ|dBí|kovó
týo.běijeho
tB |(o\iá eJ; ooJ'@ o\epodP i'
o . o b n o : lDo p') ná d|o ( o fu
'j". en. 'mr -

Ncjmi|cjši
M.xj'ještěry.h|epozdDvpřéd.cíÓU(pokudto připusidomácido|e'
sylovci a Ieleř . ló domáciloliŽ),
&]sL: Že chcešdoopoldy z.usÍ,.o jsem vyslovi|jenj*o rcskuieěné
piáni.ménesmí.né
lěši'Pod|eDéhonázoluby io by| bo]iádu bojeo JanÁčka.
pokudtomuÍozumin(dáIemjsem .apsa|:řád bojeo Drey|use).piiěenŽ by Bí|ék
nobylJ.ná&k neboDreyíustÓhÓ boje'(pBtožejemu se údajněa pÍavděPodobně
daři snesitelně,
vtom ěIánkuslilo' žémá pÍácj'má užobjednávku
ío 7' kopii
př(c ilké neníneaáhý: vté stali . kte!á ý obecíéabývá]a
sošry
sNíbim''s|.pec'.,
i dobcemi pro umě.i ' ho dokoíccÓ aal i
oriBina|it!by neby|a
',v.likán!l'
jádlfr lÓho sPofua úkéby Desnižovdljehocenu),
ale š|oby o samosÓchařské
unénía štěíilidí,kteiiby tÓ lidě|i,Piilon mán m myslipoládjen kÓ|ínského
Husa (uŽ n9 tak doce|atu sochtrv IVIÓdďnígalerii a úhrbek ua vyšehra'lském
hibitově,a ry př€ e jen vic. íeŽv pónětimilrchÚ splývající
příslupíó
ne|chko
prácevc dřověa gÍafiku,kl.é vysbvÓvaIdiívo),jak se v)'jdez bočniu|ic. a pře'l
č|ověkem
5eobjevi1ovdké|áměíi s a|ýmidomkrna okÍa]iaUproýiéd
Bus.
všechno
vždycky,
ať ve sněhuncbov]élě.v íÉsnó'í.pochopile|né.
pÍolo
náhodnépúsob
íci jednÓtě, ryvzdÓfuvanév kaŽdém
Ókamžikutou m.cnou rukou
aahÍujlcí idivák.9ÍéhÓ' Nécopodobného
doci|ímoŽnís poŽennínim
ubíhajicího
časuý|nÚský ooelhohaus,il. a jeho tv|]Ícese dí bojova|jentěžko
J dveie domu]souvždyzamčené'
Bylo by ve|miŽjimlvédonědět*'jak došIok unistěnitohob Husova
pÓmnlku|podler}pÍávěnl
méhozeĎřéléhÓ
bralánceb}']olenkrálceléměshké
ješlě
pÍoti'
pohník
aílpjtgkŘo
nežleĎ
íál' a p.tomješté
mnÓhej!vic 1Pármě
F.
NlpišmipEsio lGtekz Benina! takéz Mhdroye'PiipadBiLekjezv]áštíější
tr.Ž
piipld jÚáček a pryéby|o tenknálje!!ě Rakouskoa čcské
poměrysísiěné'a
druhéby|Janáček
op.avduvcecháchúpLné
neznámý,
Bíkkj. a|evelni4ámí
pÍocházi
ýjžeňýa ýatisíccho vidi' kdyŽ se ýečel
u vily mezi desetjírcmy své

v celéko.espondenci
po'ednizmínku
o F' Bi|k.vinajdéme
4e u M' Brodav kátkémdopise,
adÉsoýaíéml'
Ka&ÓVihnéd
Ó denpozdějiŠloak o poaánl'kten:sesj mohlÓea|ifuvatjen
slěŽI'KaÍkovoonemo.něni
se sú|. zhoÍšova|o'
JedtrimzdokLadĎ
tÓhÓ jsÓu lakédopisy
.
(
adEsovlné
ponedniho
živob
M' Brcdoviz
obdobik'kova
l92] 2a)'ó
(Praha) Úteď33'1922
Mj|ýFÍanzi
|istckodM
- árov.ň s Týýmdopkempřjš.]p!ávě
[.''] U Bilk jsem pomýšielm to! Že b!5 na návšlěvu
mnou'Já vce|kulr'tvméuměnívnin@doý chabě'Í''']

mde m eI ! |a ÝBr cda a F m E eK L ]
Brcd,M, Kalki. F: Plá,?&'', Pmh
zkerychktsrchou|0
jú
řjvř dopild, o clém *.Žku koresp
'
m c Židv .ňa přdie li"'Poaátrnávár o W ě Ž žkdo pisůnF kf l] |k. Éj iž

přidáványíl
',Vh'h| dopisyBÍodovy.'cÍoviný fuááhlý doph M, Brcd! z ]9l']92I Grcv'
/'''?ň '': l'.''y da |šjnje nP,sť25 ] ' 2 5 7 . ý o v' í l' 2 1 6 ' 2 5 7 ) j et ia a m ý bkéI im . žý zd.
jeho abr aiňuje mpť o Masálykovi (páv. v souÝislosisčalněnými velkými osobioshi ..sk.
prcbienatiř mv' dál. BÍý\ M': zfd plÚ bojů(slQitbd$ Zló,')' .6ký překhd
kull['Y), K
'é'o
sřov'P'sť 324 32ó' Íov' sE 32ó zmÍněný
dophj. dá|cajlneý mp. híitámi o Kíkon oEi
H.momÓvi K' dÁle$ vn.m p|k o iěmelgch spisÓvaE|ich(Heiaich Hlinc Edu.ÍdMód*e'
,rneodor
stom aj');nÍnlj o Bilkovi nemá e 5 hlavnímMen lifu
koít*t'
'ádný
9, ]]0' v da|šichodsbv.l.h PJšeF' Ka&a napt o h|uku'k.ď
vPlmé pod o|oryjeho donu dě|ajíděti 0Gea bylmimoňídněci'|i!' í
i EdíknEšIm okoli, Ípěl n6p&oíi dd' viz k bmu např'j.ho dopiq/ze
. Ý fé]drfu ,'' od chd],phéhdDyÓldl|jé eri.djájl sl|l| d lllqfua od
hé*'ij. nliro o @baii Bí|ITvi'jehožďh si chalupný
vá.i| obdobnšj'r{o
eM ďb a osobtrGliotokťÁBkiny,
. s./o!,: znímý HBĎý ponnlk E sfuněstskán iáfi.s!| od Lldi.|ava Šabuná(l37o . l94ó]|j. až
jak F' KáÍlúvl.. o.eňoýállo.hařjkéuměil Bnkovo'
prekÉpiýé,
. Pcltbi od s!chďd,: P om& Paja.1.drood sochaňe
sbnislava suchďdy (l 336 |9ló)'
dopilu' o ířhŽ s dák poj.dÍlv4 jsu n. ŽčátkuYždyoáač.ny
vilu' JedoodivékauzyÍoaáh|ého
příb|i f Ka(r
stjné jako !iE! Gouýisle podMem) na!ř' !9!! (píš.s zde o společném
a M' BÍodaFe|ixiwč|trhovi],
- Jo.na: pafiá Bí|kovap]6tika 5 náa.n 6o|gala
sDiloÝaek a kněa vá.|av! B.i.š. ]leblIk.ho'
'dň|oó?&
. Ž.,Áo
ář'''ň.g J.leo 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 svémranémíůÉínÓbdobíbyl FÍútišekBÍl.k ÓsobíiÍj i pácÓvníĎi vaŽbmi lésně
plipÓután k hnud ěesk!"iKablické mod.hy' j.dnoho z kiičoýýchku|luÍnichprcúú v ěeském
uměnito|em rcku l9o0' Mezi ýijvamými umě|ci,|(éiípománalioaplňovatprogmmKato|ické
ňodemý ňé| FÉnrišekBílek Úsadni posi.veni. Pro 3vépřátele |ileÍáty- napl' pro Julia
ZeyeÚ. sigisnunda Bouškuěi K.fla DostíIa.lulinova tvořil obÁIlq. iluíre.jejich tex1ú'
č&pis Kab|ické
a|eÍ.;Žs@hy ! d']šídi|a ježóM íě|y sákráInlurěení'Pr nejdůležitější
foÓdemy'lychó*jící od ÚkÚ 139óa naaný podleDant.vad{|alvd4,
napsall.oÉtické
'i'Ór'
y@dou
aj
iné.
však
ljsou
léž*o
.ďý Cnnl@af uěni, za
Ty
by|y
srcamite|né'
Po!é'co s rcku l897 oáÓře| ýěručnýspol nÚi Bí|kema Bouš(ou,chinoský uměkc
pÓhrozil, žÉnové hnuí opusll' ca$o je prez.ntovánnizor' Že dmlÓ sporen se BíIet
s Kalo|ickounodelnou ideo!ě fuZšél.To všaknéodpÓlidÁskutéónosti.
RepodukcéjehÓ dél
jsou obsdžény
Ýé!šechdvánáctióěnÍci.h iýoyd,r ,'ýol4 ledy aždo bku i90?' MisÚovi věÍni
jeho pmci až do konceýého
příaivci z řad Ka|olicLémodemypúsobi|ijako objed.aÝate|é
živola'Na pflnímúGtěj9 třebauvéstFranliškaBéŘďda vaňka,knězea spisovat|é'kieď b!|
Bilkoyým b|ízkýmplitelemjiŽ od dob společných
sfudii na ríboBkéms/mnáziu . iniciátorcm
j9ho Íoalieí v Pe|hřimově
Prgrm Kllolickémode6y. spočfuajíci
a m Kemešníku.

v modemínlyjádieli kiÓsťmskélro
poselstvi'
byl Bi|koviýc|diblízkýTentomužic Však
|alo|ik ýýmznou!mě]..kotrindividualitotr,
piiiádit kád!ému
Že jej nelze bezýýhÍadně
ÚmékckéDru
čiideolénusněru'
PřínosKato|ickémodeoy prc Óeskou kuhulu je zhodnÓcenv ráůci Pmjekfuvislary
apub|ika.c s březinovskib íáaéfu zajati hvězda ýn, Aýtory prcjekfujsu hhtÓrikové
úňéní
Romln Mus||a Ňeš rilip' výstavu'ježpoběblaÓd l1,5' do l3.8'2o0o'pořáda|a
MoÍavskágale|ie v Bríě a Pmálník .óodní|rc pisemnictviv PÍŽ9' Pled znÁjeníb výftry
ryš|! objemnápublikác. s bohalýn obBzov'h dÓprvodcn (na]dadatekýiArgo a Momvská
€a|eie)' Jak na yýstavě't.k v publikaci byla ÍÚémudíIuFúnliškaBi|ka vénovónaznlč!á
pozornoÍ'Neni tieba zdůrzňova!že ce|éob|lstiBilkova Životaa dí]ancbylydošud
systematickyzp@ovÁny,lakžeje slále co objeýÓÝat'
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oje l'b
[.o.iP|be v n]z ýc pÓhyb..ha s!É.h' req to t.kéÓ eň'
j
mť
''ů
\
o en
Ž i\o . 'm e| 'eejiný ň
A p'oqŘd'].hoej (Jm {étéň'|áňjej
'voh'
''á
'r olem
prn|uvi jenonÓisýma pokofiým'
iÉč'
A mámvýNfrÓu řéěrád:Nlnohonlěli
sbčilokúléše,
U mého
kbu nnohojichsepřiš|o
ohřát'Mnohým
žeo'en krbjesr.
Má pracovnapočalav pÓkÓjiku' Kd}ž neseéilpokojlE lýádaI jsem sj opuštěnou
sďgldici v |e*' By|a uŽýetcho\ pršeloa mí|o v onéboudě'A ajďa v roco l396 vešelt!6 ke
mně Ju|ius zgyer' zau,jal onou opušlěnos'ia .hudobou povidá] ) zakoupín si tan onu
vašiúsluhou.( Navštěvovd
mou
chaloupkuqukťuje pri ýh|edu z oknq )abudu
jsem
jak
pokojika'
i
když
se
do
na]atého
'€
NgŽpofuénulelíýn
bylo'
Pncovnu
Pieséhoval
dedÓlaI núj KJtrcifix ( : Plcd vašlm Krhh noŽno pok|eknouta zvoh. ,'mújíodký
' prázdnjlmuýlj*m
'
Kisla ke Lue do chléva.
Ježiši!.li
v ěas
odklidnplostiku
Tu plntÍlkoíi
j
en
(h|évě
!
e
1' J3km'|e4p'd'|o' Ld):' r
Lo z n. by |on| k e r 5 n lind e- e' be
^
v eo |] |a$|P: gF L
Ž
no
Ď
P
e||oJj
ona'Édo'
7apoD Ó ,nÓ {ce'|oJ'Joe.u '
s
a
rjc
h'od
'lnJ|
(' Jchouš|echli|á
jehos|!dtýhIas
,VeIikostoocije vjejímtichÚa mlčení
tvář,jehodobÍota.
sprfunéhancÓuŽštinyzpj:sobi|o na míe kásným dojnem' co kdý sEnU| píed holÓťň
Krucinxem( ,jakzaářil s]mi v|íd|ýjeho úsm&,j'k rÓčvie|svou nónó ke bně kU
'vrucimuobejmutí;ajakpředmÓupncíp'lrsépÓnÓdlil-|TÓbylopÓšvěconípúce|
To by|o
ásvécení
ku dálšíceslě
vé|ké
i osudné
EÝrooou
nežnalez]a
útuIkusvéholÍi|ého.

V pracouě moji used|se svoupmcíidruhý wÁcnýpříte|J'B'Foe6lé. JakÓ PIáce
odlá.jÍv pfuovněod skuteč!ého
diIalak itiískypiitesíní
mého
Kruoifixu'Jed!aletě|aaŽdo
pÍá€ ýiib|Ó}y.a dodnes
zdobíjeho
p@olni 5tú|
jako vy{, pišeo' Bř€ z ina' mnozib|oudiko|.mméprácejakÓ podél
, rdu osamělý
řeky' unášenipmudeo a tepotemv|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 navštěvovalmé
pÍacov.y'JehÓ dÚchÓvníšoúilíl)zělo nejmoonějším
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délníkem
uÍéni'kdyžv proýéásěie
tesalobrazKrisdv. vidě| vněm o'lkazm v|6lni osu'lcizinceve ý|díDidÓbé'Peni mezi
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má|oznámo,Ž. Bi|.k
mě|Vytvořitnové
proKallůvmos!kdyŽjislé
kruhychtě|yplosaditodslElění
soc]]y
b!rcknich'
.d)
\
pkotď'!
o.'oJ()'i
3
\4elodi
o
m
J.
I'|r'de
o
'
l4('
J..sk.'|
''p 'o| Ťe
'
l d ' q ' o. x o m rn ri D'o in. o 'mdci
dod ;.' f r á i..i md pT! é] .ene\ vo r L
"
pebache!éického
Pomník
pD vodňanyPmwdlBilékjákÓčsercÓťbronzoÚre|jéfve
dvou
plánéch
s dominanlou
kelele a fi|oafasktrjhouv caslých Budějovicích
vc
ťznanovýclr
.
P"'JCLéD
nán(sj
c'lovaJ'
lana
n's'
JllJ
Ž'd
l!ool..ť
bB|.
s
Jercn'mer
"oo|u''a
lJo/í do'' \ odicLo\\
J Re. i.\é
P @'| q 'I Ý úa ne n' hl' bo | 'enbrc1z o\en
|e||éfl'3
Bílk]VpoměrkTíbouku byI nitolqv'považbn|jea pos|edni
ob|aýčech,kde se
Uchovala
búÍskÓU'Jedenz néjbzsáhléjších
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Nedalekood HusE níDěííve smehDově
vrbudoval$uden$ký a uěňovskýdonov ňidř českobratské
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'lí|aJizdámě
l0'l l.2000do 4'2'200|v
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na synpoziu bud.
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