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P;kdi:k. ,"r,šl.nl' kď,h b,I lwlen vdq ýěnMý r,'' |ýběl nami F.n|tík" Blikd
ý H$íkLln nwy TíbOře ] 2, Ii5lapad! ]9'7,

U piíleálosti lclošíiho Yýroči nŇÁi j.dhé t slaÚých Gobíosli TÁborek!
Fenška 8í]]6 - je na nGiě eyíd ý Md Ódlcu D olýíowkého mdáta, 6ochaře, gÉfika á

BíIo* jc tll]rce fuÓhr pozo!úÓdných mělski.h děl, kErá oÉlÓwji hínavého
diváka fu mÓha yýaoěných nctech naší vlsti' Jeho praž.ký aleliér v cno*wýcn sadeh'
jeho ,'clrrloupk.. v ch}hově a konďně i j.ho hÍÓb pod nmummiÁlni sŇhou Modlitby nad
hroby e sbly poubini mlsty těc}, kdÓ ve s!ětě každodfuích sbroíí bledlji zítišl
kduchoEimu osvěžcni Tábď může bí htťý, ž. prívě vtomto městě jsu unÍsÉna dild
znejzElcjšlho obdÓbi BilkoÝy tnlrěí ěimosti Husovo soušoši' ÉliéE/ fu 6ýwlén
MasáÍytÓvě domoG i pomié.k !ěnoMý Tíbolským nd]kílúm v Klokol*h. v Eugitskéh
nufl siojI 2 náýštěn dústojně BpořádanÁ šbiltá Bilkový.l' gnlik'

osud ÚěiI BilkÓýi ď!í nedostat€čnoÍ - barv1 * mu řvily p.uz. ňko rúzř Ódltíny
š.di, snad prívě prcto jsou jého díIa pohM.nám p.láribu ápsu svéllo s lffiotou' Bilek
nebyl jcn pÍ.6úťýn sch!řem' řezbářcn a $dfikm, tyl zároýcň l ub.kýn n}Tlitelm. Paťi
dÓ lcEgone doh k&É ně}dy maůujme jako ,júoěeské pímálry.. celý žirct se zabíal
otÁzltou pods1a9 ljdské *j6tence a dlchoBln podáním člo!éla. odpověď naš.I v př.díavě,
ž. ldslvÓ átjn neomi svému pÓšlá!i' podobá se úpajlcinu šlepci, Politbuje 

'vidouÍ.nebo 
'p'mky.' 

kt.ij by ho vedli k. svědu pohání, přes prál mnchosti ksctkíní s

vramém obdobi svého živo!' BíIek Giil, ž. nejvlodně]šíb nÁsbÓjm kPoznání
tdjemsÍí bÍi jc nys1iki' To je ninoíídný dď %páí ductE unoáujiol timot to, co jc
nedosh]píé snyslůn a chlad!ému BoiÚál.lnu ayšlaí' P@to louál mjít ú vfbudoÉl cbrín|
kde by se laždému' kdo do něho v.jd.' dosblo setkínl s 'Ne]'lyššim.'' s .'T!dran býí,.' o lak
dosánnout pEvdy' svála a benaé EdNti' záhy pehopil, že tlkoť cbrám íclŽ wbudovat
ponoci řezbáiskhh dlát a s@bnlských palióeL Uonýli] s. k. šlovům r .apsaI švé stovba
budomiho ohrÁnu v n&' Nejdokonalejši ímou lidskéhÓ ponÁni a qájeméno sděloú.í Je

Žár ýého ýdc. vloál do jedilečného spojcní uně|ecké tvolby s íoEim ÚErn'
Poio mu tyl bljzci otÓkzr Březila a Juliuš ze}€r' byli |o umčlci slova' Dokáz.li wšlóvÓvat
to. cÓ Bílék w svén ncjhlubšln nibu oitil' a on jcjich básnicté obmzy 

'yHádd 
ýjÚi

Tato sdJ'}a BllkÓB ýínií oliaiac. je všeokcné aámá a byt! přlznivoi i Ódpůrci
mnohokát pÓpsólr a v7wěllována'

JÚŽe u Bilka nacbázíme i ddŠl rcměr, ld.ď nelze pominout Jc to j.|ú túpohánj' žc
lidská lÓuha po sÝětle a po do}.na]Nli ahÁje. mystictý !oměi, ale lzeji naléá !a táo zeml
v dějinách naše]m národa' př.dďším v lu9lství. Lrc je natézti Y mola jeho EaliaEných
dil{h l v Íáě@h jehÓ EBflck: tvoňy' zabýul 5e n&ny na m.nunmlá]ní pomlky, ldeé
něly býl umíslěny na iol€ vÍkově (zižka o jeho Boži bojohlci), na Bjlé Hoie v lŤm (Dějiny
čéstého národ. od p€věku až po poióžku n. Bilé Hoř.)' Tento ú*k stdoempských dějin
necMp.l j.kÓ prcjev rciona|isEu Ó mělkéhÓ ótskéhÓ námdoreotvi, lle jako jgdíu z ve|kých
kapitol víe|idského duchohÍho'ání'

zmínil jsm s. o BiIkÓvě dilemtu nui uměleckou fomou a dov.m' vášin'
Bíkových děl je dopmvázem slov}' Na pmi lehled by s. nohlÓ zdáq že sloni mámovÁnl
jcbÓ Placi má jó manftáni charaklŤ. Ned.jnc s. mýlil' Unél{ke vĚpěí f(my mu



ncsbčilÓ, polř.bÓval .e !5'jáďit zPůsobe'4 kt€rý cíďický dojm d@|ni o podíět k rcíl'ému

si!či jen shlédnout BiIkovo dlla v TábÓi. d pou!ŽžóÉt o myšlgtkácir' kéré jsou na
nicb 

^ěěíěny' 
ze !šech liiPÓmnu jen dB r.liéry m MasaÍykově dmort' skod4 že řÓu

alo]ly žiÚm plolfr o madno unjhou pÓzÓmo6ti' Ná jednon z 
'ich 

je Jan Žiž}a z TrconoYa'
v jédné mco ddi palcá1' aak vojflské hodnosti' al. na nonou mí štmě prcsÉho lidu' Ic to
váleÓnik kďému nejde o uohváoeni noci. ál. o obhájcnl lravdy rÓz!ÓhÚé Husm á !řiJalé
pĎsiýn aÁiÓdm' Bíl.k pod tenb tliéf napgt .v piiponíntu boje, heď netyt dÓbÓjÓváI U
Iipan.., Nmi na škodu se md tinlo výokď zmyslcl' Ncni lo btiž úyšl.nka' líďÁ by
ostotvala jm v prmlch lcttch coskoslovensM republjky' kdy byla l]slovÚa. ale jistě nah.ídá

Ddhý Éliéf ŽpodÓbňuje posllu další Pet! cbe]ěiotého, jako p.Ótip.í Yíly re
*enohoucnost revolučnlho clÁnu' vnce drži hrihu á psci náčjní - hBí brk' Na spoóún
olnji Bi|ek nap9l chelčického ťýrok 

'ýAby 
vespolek sobě slouáli kú,1ý poďe dsn $bé

dan.m.'' výzva k. spolup!áci' solid.ritě a bÉťskéru pmanění' I lalo věla múž. jnspircvát
člÓvěkq klďý se dneš Žnýšfi úd budÓuonosti našeno .ároda a tonečně sváa,

Bílek byl uměle doby přelomu íoleti' o jeho rilvmém prejen l* V:Í
GEvděpodobně n.km.čn.) kltiok. diskl9' Byl však také n'{lte]. 11ďý se dotkl jádra
Prob]ému všelidské oxjshÉ' Mys]in' že íojí a lo se nad jeňo pmÉni zasbvn a fud l'ehÓ

lubomi! MiiejoslT

o'A' Kuklá
Mojžiš př9d sta.onoÝou syn.logou ! Biu{ov! 

'cEsŤA(
o Bllkovč sš. židovského zákmodár€, kúá nyn{ stojí př.d stoMorcu s}Tlgogou

v Pllu' j*n několikrí1 hovďil š rcbnin nbínen panen Dr Richaden Fedrm' z nášich
rczhovorů' v niohž pan Whní lobin qslovil řEdu pozmhodnýlh myšlmel.' Ýešla do jbÉ
míry ] úsř.dni notivic. jcho úEhy ,,o jednm pražškém pÓnnílo., uvď.jněné rcIQ 19ó6
v lTěbovém ěisl. věsttitu G' )owm' ó'5, st' 2l)' 1 Zélá n*věccný PÓzÓiÓetel nfujícl
íic z Bílkoýa dll4 pŇhopl pl€d toulo sochou, žc bdy mělo bí t.',slomo mohem úc, než by
ý předpok|ádalo u plastikf běžného pomnikovéňo t}Tu' Uvědomí si' že dilo přlno nul' i jeho
(Fokud se rcznodl !ěnom| n! j*oul@li p%moý) kzoyšlení. t Fedibci. kúvau na
íěkt. hlubši á ob.cnějši t!'ma' ! Ž. t.dy zdil.lr nmÍ pouhýn pmyslným qobBzenim !
přip.minkou slané bib]jck pÓsbrf, Jednin ziltoÚcn ajinayých zm},šlďi byl Íohěž
hině.ý článék paú dok'oB Fedra.

chlěl bych k lomu dncs dodlt jcště několik slov o soš. sMé ve vlaslním ]<onHlu
Bíltovr žjrc$i]ro díla i někÓljk Ódkzzů l. ol.olnoím jgl'iho vajku á nyšleikÁn' jcž ,'mz.ni..

soch! Mojžiše ipmvedená v několik variantách Y Iůných matriáleh a zárcveň jako
g!á'iclý lis' nělá bí souěástl v.&ého oyklu plsliokýoh podobc!íví o eíě čloYěka
risicilctini a o jehÓ 

'záni k l'ěčnÓíi..' cyuÚŠ nčl bý mcdibtihin ányšld|m nad snyslem
lidstého bÍi' na'l poutí člověkl .,od pÁdu do tnnot uhpmí.. a jelÚ óasÓvé j fyzicky onlaé



bolé exisl.ncc 
'ž 

kíovému hledání 
^ 

M|ézili zÁb!.Škí .'v!ššibo !větlď.. obren
''n.!h'sitelné žíně..po !oý:n wedéli k dÚhohimu svěir'

Nákladem odboru svazu č.skoslÓýúsltto sludútshs EMíku Mládi v Plae wšl'
\ ! l9o7 ň'há 'ilÓEi.' ?n, J mú4 uéinit
mohubé.! nikdy ne@l|mvmén prÓjeltu Ťldy p]!stjo].ých sku!i., ktaé něla nést slo]né
jméno. (ve'lle MojŽíše byla dokoniha Jedině skupina Admg a Ev]/, jež 

'ajkala 
p6trpně od

pmí schařské skici z!' 1903 až p. d.Í]nitihi prcredňl v duboftn diďě vr t92].) Úděl
čIověka' jeho ulrp.ni a ',žIz.ň..pÓ vlššín shrpn] Života v ději!ích & tu přcdvádl Ý řadě kr*b
i jáob Ďáháko\aích čft a la'tlŤch kondláňi' repsuýoh aulorcb dojďnotlivý.lr ÝlobÉzňí
' rysfupuje z nioh obÍM sloŽiÉho člověka a uměIce' tlt blizkóo básniokéN géniu Březinon,

'cAla 
člověka na rú| L1erého v nás po tisiciléti se mdi.' . lě!it,Ó slov7 llmeaje Nlor hn.d

v pmich listech př.dmět á !.ďánj rTížky. Pmí otÁzka' klďá jej ajimá: 
'ok 

se sm doíaI
ěIověk, tvÓr zájáÝ B ukovmý lunolou' Nď' jebož |ěl.sní pláni 

' 
ádÓíi. bž nichž se

nrbejde, plodi jenom noví a nová Utlgni? 
'' 

My dopádli en jalo povělroň žhaÚ' Délkou
l€t! našc žň.vÓí . vélikoí naŠi žíně v.likostÍ Dádu.''

Mastnl sl.d biblicbi.h úzi ačiú mííěnou koúpozioi Adaha a E\ry, j.jiŽ mysl
ovšm cMpé .ikoli vpnvděpodobně púrcdnim viaamu dnůé kpno]y l{Úlry 

''Berešil..|Ga6is, pea Pd,ke zpřóy), dle v platoNto a{uí'nskén Pójelí l,dédičného třIohu'., jak ý
od slředověku uýólilo v křesťansklm byšlful (lako Piedobnz stále zřetelnEi pociťoveého
sebeodoiani člověk v příÍodě)' ,}].mimá žIzň. a hl.: nejblixi nápoj. Byl omlmujlcl,
zavinil 6Íťl.lné t]esnutí k zemÍ.' Předs|a% \'}mácenéio loncn. Šlrmú jc zák]add jélÚ
kÓnpozičniio schéfiltu' DůsIedken 

''winy 
! pídu.. jc i léíd drúého ob@ ' Potola'

.BÝ!'ědÓmi' . v}5É| (!|t hadný, náB otráhý, jéjž &slra yod. z vjxšj MilÓsti nán naddy
piilayla... otišfullcl vlfu. prÓud vÓdy se Tedá nad lmýni útr!ry ''l.ultú ponijivé lcá!y'',
aby j. z.ndIh' T5ké Y sodomě nalézá lulÓr ,,ZkameněIé" ! 

',zfroskoteé'.' 
Pfuí Óddll cyklu je

tcdy obBzem pÍolÍiho ',pádu'.. Ómezení a poniŽení člově]€, obŤmm zts'íty bearoslř.dliho
kon|akÍu s příŤodou a bdy ''s věčnýn.' i oblaÉb tBtů a bidy, do níŽ byl urŤŽm poruše.im
pro|ni cegty vš.ho živého. t.dy shu vlafui Ýinou' Ie lo obE nny a s]epory, n*hopnoíi
ploreit silou duchá om@ni pouié těl6íosti' Ónezmí smyslú'

Pak náhle. po hě nertdomí a ''bouřich oěisry' biěUjícíoh slepolu li&kéno pokolenÍ''
v}nÓiují se uplosťtd oíabených ásfupjl ,Nové sily íd .aší cestě"' Tak bk: je .adepsán dllší
oddil Biltory loihy. Umě].c]'e zhlédá i vRámovi, Kji&lÓý a eg}Ttskén 

''snu 
cesý pmr,ého

život!.''ďc @Iou v'h! úyšl.nty naléá opět Ý Bibli' Á bdy' ne lt'Žovalc. věkl, s. obj.Wř
MOZIS.

Až dÓsud se aufu L]ilry susř.{Íovil pl.dcvším na svojj z'kladni nyšlÚku a ji
pÓdři4nl Gechna |akta hisioric i Úklady nýtú. A'i Mojáš neni u Flunšl(a Bilk!
Jedlohaěnou kmbkcl hdióni piďsb'l o slcdnoúeIi a átonodár.i božíio lidu' N6l to
onm gi8anlickr' zjeq mjestábě rnlci nád 

'věem 
s dstami n.jv'J^šího mhiho kod*u

všech dob| j'l jej aáne z Tóry ! jak si jej piedstlvoEl napřÍkrad Mjchélalgclo a po něm lad!
přednloh Mělců Empy'mezi jinýni t& Ď4o Guíav Doé, ilBbítoÍ Bibl. v xrx. stol.li'

sohou].ná postava polraháhÓ sfuce je Ek nálo mošní' najesÉlli a repl%ntotiwí'
Že sc n.budme Piiliš diYit aulorovi populámí lublikáce o Pl@' ktcý dál pod rc!Íodukci díIa
vysául cňybné ozn'čen|] ''UmiŘjící Mojžíš'., ovšem ani názv ',MÓižiš 

pišící Dc$tefu..
snínŽ se selkáýáfte jcště ěástEj' neni spníný' sotva bychÓn no]r]' sltuaci, vliž Bílek
Mojžiš€ zchycuje' néjal. konkehaval č.sově vfú.zit a poko!šct e sliditji bezÉčTě s tím

Bílkov' nqdc, ale spiše o q'já'lřml kon@nta€ ňyšlenla .
,.schoulené..' uaúcné do scbe' Neni to zjev židovskjho vfsvÓbÓdilele z eg]Dbkého otebí



vjeno hčjši a Óshujiol podobě, ale spíš. htedání podslaty onoho gig.nliok.io zjm
nqdďších izme]slqlch dějin a imelské m}'tologie. J.lo YýÍWě pojatá m.d]t.c.' s!žíoí se
prmiknout spíše do hlubin ncž na poťch i íalézl podšbtu s.b. sana, podsbfo tyí, p.dsbfu
poslavení čloGk. M té!Ó Zmi a vni ÓbrcdnÓu jřkn ,,boŽskéňo ohnť.' ',božslé nyšknb.'
AIc rakové ovš.n ljislén sDyíU j9' as,oň s. tak domníván . i Éamo židovstvi' natajujíci
slabosli {šebÓ ponijivého ý č.sc' ádovství Taňowné' pod údery z mějšku neustÁlc biěov.né a
po}olowné' hiň]ě však nepotoiené' Talo íaboí je dokonoe j.ho šilou, probž. jé silÓ!
ducha. silou m*Ienky' si]ou ,,žlzně.' po Pňekmáni i&o oúodÓ.ti' UvažujemeJi o ži'lovství
tal(lo' jo nín áiov.ň jabýDsi Předoblem bu't@ciho osudu lidského spoleěÚsM vúbec.
A bIr donnívám s ' koncipova] svéhÓ Mojžiše i schař

Však si tl(t neval za zíninku kjcho zpodÓbfiI o*.Í'žjk timfálnihÓ lyl ášri
zí{ona' Kreíi.Ii Gustiv DÓré Mojáše s destrmi v rukou, je to 

'ělesnéná 
síl!' b.uře, soleěný

výbuch v'cMŤji.í z nifu lroíy a ořásající pewinou, boŽi as' ZÁkod sán' U Irantiškz Bilká
|. |omd ing} JehoMojxš'cd: aa'n' ýhou|e' |'d oegzTenolYm s4 kem' nó nelz prcve
alosal ied i llÓ!Ó'. Ad'n4 co \..J. "lom'|o'e ob'eno| Jd} b.ho.n.ho J''4ojťiová
Íěla jsou fu ltoby zhrcE.íy . m sán ý Mži pfuíjknÓul a pochopn h]oubku a 'losahnapsúého slÓ% velé jeno ftgioe o vc]ikosli co je člověk? Hcbrejské slovo'Adan'
ponnle' Že v nejsla|šiň yiaamu bylo plEí|em: je tď v něm obsaŽoo lidstvo . ňyb.ké
tělÓ 6poleč!ého pmolo. j. lě]cm nís vš.ch, j.hÓ dušc j. spo].ěnÓu duí !šech lidi, jehÓ bági.lď
úděl je naš|m údělm' A právé v lÓnlo aboženém, podloneném, nedotonalém, t'sni ncbes i
ncúproýÓíi živob uýan'jm lěle Mojášově, nesoucim v tobto okÁňžiku ía lšižovalce věků
váhu bolsti á utrpmí všech lidí' nohl! se aodit spsile|ná myšIenk!' kteií zlzáři jlto blcst ve
fuě míeho žiýot! a úáž. směr . myšl.n}á. }lďá s. stfic hjš.nln bezpoóíé cesý z. slrádání k

'hiťlnímu světlu.'' zábl.stem fucmé dotonrlosii' 
',Nová 

cesb.., lTjsuje Fmtiš.t Bilck do
lŤešb/ MÓ|) jle'''údeal 29.|'bmé ame' bL7koý pŘv.ho /|vou'

lodoba Mojžíše' kqou pomŇáme v léto Bílkově litogEfij' so objowjc v. sl,jn.m
pojď na aáném lomni}u přcd slabíovÓu synagogou'

zrÓd smhy sledoval se ájmm t.ké s@hďův přícl, b&''ík olÓkár Blžina' ,, ''' Ješlě
nn.ho musel jsm platil mozolů a pofu' než zGl6l j*n svého Mojžíše,,' svěiowl s. Bilek
Březinovi p. oďin dib do brcnzu vdopis. z 3' áři ]904' ',zkusili 

jsĎ. od$káEti íÓmu
z |emu šatu' a šlo to špatně' co ch!.íU Žšek]i jsme' v}mýt fomy néšlÓ' Byljsem hdy ádostiv
n! wsl.d.k' znÓW opd.omla t cesb mole' vŽdy 3 ve všgn a v oelém žití nén (doufán) s.
j€v'{ci' vpofu lÝáře, do úpadu - .]c plee s dob$'í Úsl.dken' Ncni Mojžíš bk piijemné
ban} ale odlit jg dÓstj dobře,'. V |isfu a 14. áii Éhož loln odp.véděl olo*lr Bř.zina:

', , Vidin Vašeho MojŽiše: plošcl vš.mi pr@ashi viny a líšcni sinaje d ňiil se mvm
k smíi' Němá bÓl.st pl.d vhjkfr ýěb vidiielnélÚ vnčm pbmluúla. Jako napa cesý
c.lého lidsÚa je nysticté slovo Adan, jež plšc zpŤokletí ksvatosí, íahm . z.se dolů,
temotan' a oslněni, v&nou žíaí náuafu aibji sé liřEěwitě bhy písna' 6mazovsého
slzmi' fu loďijejicín e ávitku dasu ''.,.

Jalrou to c.stu údél pied šebÓu Bi]tfu MÓjáš v tÓku sbldi? I to ním mručUjí dalši
]isty knihy' Nósleduje dlousá řado fýtýámých vizí . 

' 
všshny liž jso! iŇpnovány ádNskou

Bibli a vel]lq,n] zjcvy v dějiúch Imele. v .Jmci kol zlalého ieleto,. rczpoaává auto!
,'ochabloý dlouhé cesty" - a n.jm únow blb]iokých Hebrejů z Exodu: příběhy Tóry jsou mu
áDveň symbolom v&íé přltÓnňoíi nejt Úbšich olázck a ústzlí káždéhÓ Žircla, Šynbolen
lajemného svaŽra všeho, co ájo m této zemi' cy*]us pÓkáčujé ÚďeÚ 'srnuel ' pomazáni
Dov'da 2 |aá'c' V da|lir |'' u se v l im oo se oo' 9v' loi|. D'qdá. rc7plarÝmo rukám':
,ZalmisD h|'s |7n{ rí2 do{o@ | nebc' '



Tlďi oddíl hÍby ícs. n{ZY 
'.Nošl 

c.sty ÝýslÍiáé sloupy a stromy . ácbnmí svěia
bratské Násy . dět.ké zG(7,.' Na j.dnodirých Iistecn sc potkáwáne s zásfup.n Židovských

!lmků! Lftn podle Bílkovy př.dsbq ofi'ímlj eslu lidlttmu pohání' Káždého z nich pak
cheakl.nzuj. někÓIjIa íov'' pňpsÚými ke lc.sbě' Eli{š Eliz46| .Úía BoŽi... lŽiiáš]
,'odl.sk BúoÚi zál€'.' J*emiáí ,'slzy' jiniž skny naš. pouští.., Esdráš: ,'Muž PiseF
aolý'.' N.hcfiiáš: ',zízeň po spmrcdlnÓsti.', Erohiel] "výskaha nebe", Daniel] 

'vy 
děts].é

hky blahos|rrenó!..' o2áš, 
'ocl, 

Ámos, Ábdiáš: ',Naší ceýy výsE'ažné sloupy a strmy|('
Io.óš, Michcáš, Náhm: 

''Našini 
temobni zícfuoNá světla|.'' Abbak'j! so]bniáš. Á€Eeu!

z.chariáš. MBlachiáš| 
'vy 

bmlrské hlasy!.. ',tÍas vo]ajlciho p.uíi: swií žízeň těch, ]iž
rytoužilj osu z hůry., ',PMí učednici: co hledÁtez A Ónj íek]i lmu: M]stře, kde bydlíš?'.

-=

o Bilt.ově tonoaoi c.sty
psal l.hdy (v úvodu téŽc hriby)
MilÓš Made.: 

'..,vl@i.ai, 
vc

l{teÉn ÍMkoš a nadě]. se misí se
vácšenou 

'jzrTstí' 
sleduje cF. Bil.t)

svůj *n'j8to by mu mohly unilaout
ony opoFc tÉryj zrozme
zneljennéjšíot lálek jelrc ftťa' A
lat mikají púce' ktcré jšou vice
náp.vědi, .ež l'ódřenim' víc.
pnpEvou, ncž Ícalizeí mělecké
ko.vhcé, Myšlmka vnioh ná
plvoÍnl d@h nilernost]' fur se
zdá tpw. se rynoiovat a
áhadnóho pííhi, kde v duši
umělcoYě * lvďi'.. vlmio sĎyslu
by j8tě sol€ o }terém jinén dil.
platila více sloM z Březinov7 I'udby
planrú n.ž o dílc Fťántiš}. Bílká
,' ''' BÓleÍ l*ec]r uměleckýci měni
je Ýpomi'kou m hlubiny' do íichž
se dušc odráŽila příIiš daleko
Avjejich úsněrech je lesk
nďidiblný.]r slzí, keé ěiíi

ncjvzdálenějším.''. Každé Mělecké
dílo' ho'lné loho jn.na, sni o
nsnra]nÓlti' Neboť ýzemj, odkud

DÓ |ohob konl*fu tedy patřl Bilkfu Mojžiš ' soohá pltd sl.rÓnÓYÓu s}TagoEou'
jcdněni obdivovoná a dflhými přijina.á s rczpaky' Ir ý sÓuvidos|i s clým amýŠleným a
nikdy ..rcilimvan}'n cyklcm ji la pochopilv plném YýaaBu'

PmJík Mojášc' Jehož pmi podoba vznikla už nd pÓóílku sb]eti, fu zústíú dosud .
obfu slabosti ! pomijivoíi tčla' ni ddě jehož duše je uk.lto n.u' ěil.l.é ,'.ušmí lěčnosti
kosmu. Ncnápadný památňík ljdÉké nyšlmky' a přec. plcžil . jak io !ěkrrě p@@enal Dli
našl Íoznllvě pan ťcbni nbin .laálkodehÓu slán nabubřelého monumcntu iyzické slly a
mohutdoíj. ktgou ú podsblo! svého výfurého pDve'lál rŤrcz.nlrval Ý lades{tých letech
jiný honosný pomit na reríé' Byly to opBvdu dva s!ěb' . sltt sily a svět DuclE svět sily
vždycky ohrcúuř sý: sučasn]í]!f' ov]ivňlje fuožshí a zstiňule tswlé bodnoly' zdá s. bý



rčemcnýn' a]e j. lo pouné Íáňmj: j.ho slíu j. loátkodécbÁ jlto s]óB vš.ho, oo je

r}í.réno ú Di ! trísili d ěa! ohyhiííodircst myšla .y'

Č1ón.k ie Dí.%| z vě'kl*u Ží1$l|ýh nóba,Bkýeh občI, |' XaÍ' č 2 , nlm 1969' '4!d čIá!|*!'
PhLn óí;fu Áleš K,ÍJd, Ndýg] přa čfu| sb]di y G,]eni hlaýúhó frú|a Fnt, hěl,|íkpodadních

l.|.ch ldň něl ra ýÚaýi Ri]bý, ,ozí'blolL

Úvút Rl.1'drdg Fédh, Ó *!ďéjc znkka E ýýše !ý.n4! fuL pňíaňe ý pfršttfr čIšk zp|áv'

Pkd:?da aďI 
"Nlaadh' W Pňbýlo| ŠhW nán fu|b I Uýal\al 18, . r.rApo|d.4.

I M^t RtaL Mrfufi;Btlk.óL ;? ha% i. @.o]da qdk a rnh." ]a' 
'f- ' .h,órt 9 nú

sÁ,úgd5fua|AÉ'tpa,óuBr 'ó1d' . l ' ' ' rAeenI, ' 'B ' l@frcoh
d";,;- 

""}.h/" -,q*'.l 
''.}ail shb' lóÍ M páuaoin Dap:4 a4ňoiiLn aBdall

,;nar bDl' nz],odh ]w Ý Pa ýary p?pn b.']dlý |'}ol'' g'dd||E'h o .furLncÉkh rp,6

Bfliív č6ký lEcru.

znízorňuie .To. cÓ oko lid*é ídělÓ na ''boie ].b.t' při dl.chnu|i poídnich slN
KÍistoÍý.h .Bož. múj, prcě jsi fuc opustil..a 

'Dokmánoj*ť
V.dřujepínérc4étikřižovmé]Dt.žstÝI,duchomí!'Íězstrlsp6itelovÓ'I.hoúdé]

]e crjaFktelGJán na piedni d.se ol|áíní Íclefem v konbnuujícib s]o}u ..T\rlrc9'! Přjnášl
dmnoúi s!{!o. nalézi cina&é Dnj.tl, bolest]ě se odf&i a sr.vi tdEéc se sl'ěll.m na }lřiž'

Dřcvohzba krucifixu v lípoÝém dř€vé (7 n \rysokÁ) je 5ffia do modínové deslq'

i.-' Em je wNoftr 7 ho'ach hllui' Óv'1uq.h nápb' o Jmřl a ýzkí-mi' \a déce

;oElé ú! ;miýl pN.ed"i kň'ov. vyÍol.y Knso!.y ' \4.vo ns|ol. .zso' h]? syn l!]rl .

Ht. m'k' M..6E.o'Dokmóro i6ť'. ''oď.' mpuď i'Ť. n.bo. wedl ó ěúl..a

'Zaim-' v 'mo nÁpBy l9L Ň'ď tn clfi! J ú de9ce vr'ly znÁobÚé rány (ltobodmé [G

a nonvr, *. vanil', imLtci p.d Lntm. r hluboko dole ods|ni oblllen lsou obr
sÓluuldižoYui loťj. mmš.ď'

NlsďkoÍle!podkruoifixmjévylýr.lief s.ápisňz.zjerení w'Jma:,'viděl jM

Dod otářm duše unučmých pio slovo boŽí'.'' ',Kd'ž ÓlcÝftl Éě.ť !átou'..

Ns oháti $ 
'bviE*.m 

pod xtriI tm Je po 
'cvi 

>fué .v'ce- v poooo. nrl.y' n$olrí
\'|-M.c laůn'Úl'c| pBýděpodobff pf..$nl duc\ohiho ýabl a dvě orwé h-ity
* Pi*. 

"Ó 
sEaná. \. " @by * zi*nl' N9 pňve b'. Fou !.yr.án. !loÉ' .'A lm hl's'

kfj sm ó|ďyš.|s neb" opěl m.'\'' s. úou a EU: ld' a ýá' fu |'ližlu oFvřfou z ruk\

anieia stoií;ho ;a íďi a na;mi ''' vemi a lodi ji: uěinlť noikď v íit! t!én . a]e sladká
v isicolr'; t.Ia revo *nla ic !1Ťýo| .,viděl jsm ojela sesfupujlclho s nébc a v roce něl kíi]u
ďďiÉ.ou . i postýil n;hu sio! pBvou Dr.Žmi a vol.l hten Élihim ' . když dokoúl

\ohn'. m juD|o *dn lDmÓ &peteť'com'slos.dn\omĎ.

Po sE,]úch olúie jsoÚ @isty poškozaé nápisy, Óbsahuj'oi legúdu o ýhik! a



Eistor|. BíkoÝ! klcifi }u'
vytýoi.n na piáni bísíta Iu]ia z.ym já].Ó ě.ský lruoilix' Kics.bný nÁběhje z .1396

(!op.sí) a z !'1897 (oelc*), llasticlď íábĚn byl nodeloún r' l89? (b!sts) a 1899 G.l.t)'
v'Ť.án r ] 900 2 liPy' tdé.Á 

''J,rcsda 
v bžÚech u chýnova. DIlo bylÓ posvěcro z.yeiÓýýnj

slŽani' sledoval jelD rúst osbně i v koBpondenol ja* * áchohla Ý lÍize Báýil a soohď'
'viděnj budoÚiho kucifixu se jevi nejdřiv. na ob@. BÓzélěch ' Počátly rytvořmy již vc
sl.ré slřelnici v chýn. obořc' potŤáčo!áío 4 pohostinske prácc u Nokulů, až velkou
dřevořezbou zasvěccna chýnÓvská cháloup]o, kdý tolo Ďněmé dilo v}slalo nub1osl
zbudoúní vlashi prarby.

KÍucifix byl v]slavován Y debýoh áhraničíIch výslaYácb ve ve]kýcb Mopskýoh
něsboh' Něm.i jej na?íali husiÍskyhl klcifixem, Prc odlišné poj.lj' kdežlo Rusové jcj
ýoEáwli š. švjm lduc]fixd' v Pmz. r7st.ven u sv'Maíina re zdi na sbrén městě' od
r'l91l byl Unístěn v pnžskm slavňí švého tnlrce, R' l92l ákoupi|o m'nií.refvo štoktvl
ósl' rŤublik' dilo pro nově zbudounou část otÚánu svalovlkkého' ollář k něúu navřmý
r'1906, provedm r.l92ó 3 !'1927 osu.n v kátedrále PÓd k]enolni.í na ntstě, jeŽ tldrce sán
rablal' Náwh umístěnl ná !'lcc sluÉňd o ozdobnou břlž kDlm otáre' Něnďtj kmoníci
n.nÓvolili vyšši sfopněj ani mřiž' celých desá let usilovlli o odsts&ěni BfuoE kucifixu' Až
!o olbaci s všc uk]idnilo

celkoý pllstický náběh v litiío!,én odIítu je na ňřbito!é Y Babictch na jiáj M@vě'
odkud jcj chlěl Ódsfuil ďcilnkup Hu'!' alc rcInídi v kosutnín yýboro polYozili Yýsfulm
z oi*rc' ' sídrýý odlitek l'e vc sbm čsl' ve vo|ioío]r'

v tomto čGle zprív si pŤipom|nám. j.díu Ž nejv'ŽIaméjšíct pB.í FŤantišk Bílk!' Ie
to lauo'Íx. ktgý t?rvďil z pÓdnětu s!.ého piíble JuIia zeyeE.

Jaké !řilclí n&házl Krisbls vná!? ťúm ny jsme jej postavili ve srem niťu?
Nďúžmc zůsbt v hÓdnÓeni a poaíVání dila PÍ.ntišt. Bnki jh u hĚjšlhÓ lva' Dle jébÓ
stz}óy budouciio chúmu vnás každé opÉvdÓvé dílo . @ění ducltoEí nÁ čtyři stup!ě!
kterýDi hovoři ltÓlovělo a my nusine pÓsfupně dojí ke stíle rnubšímu pmhopml dlla
Bílkok až k lÓnu .,co s. v Méni mlči..' v Bibli j. psáno: ,šdo by chtěl áfut šňj zachont'
ztd'j jel, kdo by jej ztatil pm me' áý bude m věrr/.., jj.dq 

'Jó 
jsm c.sto' !Brd! o avoť.'

Pnávě 2 BljkDvýn olářon a jeho krxcifixffi je třeba vidět doušml poslcdnl }'ěry. kdy j.no
oIúř jako celek je ob!@n žircta llk J.žlš. šyna člo!ěk'' lá]. i Krisb 9Ťa Boží]ro'
vodorché rozpěd pažl, Elyěéá blaýa' ďi pl€k]íé íÓb . ponďÚú e do věčnosti, spl'tuli
s Óním věónýn bÍín, keÉ Ýyjadfuj. ono biblické: ''Já a ols nůj jedno jsme.!.

v zányšleni nad lěmito souvÉlosl.Ťl js.m si na 1on!o nktě připomél povídku lazar
zApolarÁ KEll crpka (po pípomcnutí ptcpis poúdky přilÍdám klÓnulÓ čislu zFáv)'
(arel cap.k lu ndlawjc madlo ělověku' rby si uvědomil, co je oohold udělgt pro to, aby žil
dl. jcdnÓhÓ z n.jvělšich piik'á JeŽiše xrist!] ',IllcdeÍc ncjpNc loáloYsÍí Boži a všecňnÓ
Ósbhí vám bude }řidáno... L@r jc lu symbolem člo!ěk!' Lftrý vdědí za $tj žiÝoi 'Iežiši
KÍist!' alc n.chce si !o ani ďiaat' mi n*í oohoten a to zaplalif, o l.k poplní a aďažuJe
plávě lďio jeho piikz Mťie očekává hější ámk, a .cní si \tdÓfu lÓhq ž. ld největší
zóat sc musi udíl vnás, áby s. ol.vi.ly blány vězai nevědonoíi 3 Žzářila mle duše



cjm MrŤjl toto ányšlfui' !.ž tim: 
',Já Dř.motl svěť., cÓž pfusfupuj. celou p.slavo!

KriM fu kýiŽ' v poi-le!ško B'|ka xrisb Ýi'éZú|-o' k.rý s. molI ne pÓb' aby áTieI'

'Ie 
prcb, aby vsl.|z ÍÚtvýcb',J| ifu cšb' PnVd! a Ž|vol.'

Miti přátelé, přeji ván Nuboké pmoifii se do ňysl.ilia sv&].ú v.likono&íclr

stučný přél'|.d čjnnGli spoleěnosli lnlliškl Bílkr á Ťok !997

v prúb.hu ..lého rck! jfu $ fužili o spolidáil vtsbvl 8nfit ftmdšk'
Di' winucnNá dd'íú půvÓJně Éslib.né konisaliei' bté podziml i.míJ' by' zdán pŤo jjĎo
yýsbw P'.s vďkmu sůu spdl.čnolti a v]?d.fuu podpm DI. Kudmy ZMKČR Ý y,sw

'lnm 
i ]sss' I.mil';Eo bude DI' Kudn. spolénoď podlb

'ádo* 
o gml na k.blog * Éb Yýsvě u Micistáfu HMP' FrdpÓru pn! bil i 16 M.d.k pí.de$

Kfielái. Íeidab řplbliky' 3.rúýn
bí vělllhd rd!ůn' 

'by lnb 
'il 

lilli vliqjdi dno rrutšta Bilta'

oí.6 ] plobrhh fhú:kl na MRCR
P' srů*' PÚ bffo ďidsi p.dód ÓÝ!' cmd spoLecíolb' Íu]trD prcttdq !sr| !í( mml

v &bYu dčjio a měDí j!Í? s DÍ' L'hodou pĎjednáva]i MhGt uspolidánl
: jehod]l. PÓd|. jčhonín&Íby .ynpóáMfuhloPŤobi]'.týŤíňciněa*évě6iyýsbvf.

V l.ýěbu usPÓiád'la sprlečlds Ye spolupiáci s cíLai ěBkoíov€lstou husitkd ájezd do NNé
fuše, J*oměři. nád Rokybou 

' 
Tfublč.. oÍEbie ájed! * uila pai Musi]oýá'

Nav!á|i js@ Lonbk s G' sPořibhou v ]]uově l obdd.li jm od ni spoDzdský dBi ]'000 (č
B á]išťováíl čiÚoýi spol.dnosti'

v řijnu se shl!-čnno lel*átrj siedilelm NG, D. zlalohlávk.m, kt.lého s. zúčBbili Di Pnn|
Di kudm!' Tr'Dr Mií.jov'}ý a M' rned]' soubomm yýsbn di]a F' Bí|ta
doponfuj. Di zl'bNÁv.k BpÓládí Lolm I' 2000 Ý. valdšbl'ské jizdámě'

4 lkbpidu jfi. položili ].}1ici u Bil*ď' olÉn: 5 búifum v ďÍím sv' vib r j!ště btýž dm

'ásledN.I 
vzpod'r<oÚ véd Ý LÉ Pngňsi' Horc Dr' rltiná' shYbu hudduclbÓ cbrá!ru v !á.

PiedBli D' s.dlí&oú a M' Fn.dl' (bmč nd'I!*y ffiblá.Óýébo ýysllád zú'í md L'b.m' pliÍ
AÍbioÉ n.rzpm.l BilkoÝr yýrcčI Dr.dÚ zcHnp, NG lii MKcx, phíož. jin byb ullán

šnikníbB E !ívšlĚYa úla prc n&ol& účsbitů v.Ice h.zkýn áŽitÍ.n

12' lisbpódu odpolcdi. !fob.íl ná chýn im kýic. nz hrcb

fuá'ka, spláv€ uměl€.k.'.h sbnet bum' . Dl Mil.jo*ký, úryaky Z sbýb
pi.dn.sl Mi|an Fn.dl. vÚlj.súhých prcsbrácrl gofic*Ého sálu zana' kJisnl hudb! lpodáni
pěýekéhospollaHláhol.flétú'IfJúyPNlabÝé,

výbď spol.čffid Fnti&á BíDJ



E|hm vónoc 1997 Ódvysila]! Gskltlďju lqldínán ÍIiil o Pt''Jén hndu' vDoll.dn] čá5ti'
Pnáký br'd - doíávbá' byl v$o* hod.em vjaan ! unťl.ckí hodmb BfitoE *Juci6e

Vlh ělmún spol.čnosli xí|Áe plal@ Ltry byl qdán v Ttboř. u přlló'noltj šlanosbíD v.č.n
t D5, výrčí nmai FnnÍške Bllka. Níd.dy m iisk hyly uh*ny spomsl.yln dfu.m bu' hvid.
MiňEoBkého' spol.lD$t Fmndlk BÍk' aj.bo finmčni pomm dč].uje

v úboiskéĎ nud bylo alrmpmo ]0 ks souboó Pohlednj. . li]l.ofými poúé' óeskýcb rclomÁbŤú'
zíjmi si jé budou nmi tÓtrpit G.'. 16 Ko pri álcich poř'dzný.b spdl..noíí

',M.dibci ! li]tova l.íŽ.. m z/ffi. l 1? hodin' cČsH'

2l, dÚbú v ló bodfu' sro př.d kosblh v R*slově ulici' vycbí2l! Fííú slB v. seoluerÁci . cČ${'

Př.blšl.'DrDlnoyskéno''}/áIéb!táv.íruBiltú..vúbý26'kv!b!vló']ovsílesbo cČsrl
vilkow 1]' (ďlÍn loádí sFB'

zjŽd do knjč Frntiib Bíb lsoboh] ]0. kvěh! 1993 Pmhlédn.mč .' kdícl 3y. BftIoněi.
y Pel}rimvě (Bí|kory j6Í&r' roďstov' *nbú c*b' jedno zsbv.ĎI BlIkot) i hisbnc*ou číí
měsb a eo krá'}é zsúk. Y chýnNě (btbib) $ bud.n. vinoql TÁboru Grusův lmnÍc Bíkory
E!..y na uýÝatén Msáryk@é domově' HÚibké nu,.m i prccházka p. Děslě)' Podl. č'sYý.h
Eožlosd ráířim. plogřm o kí&á á.l,áYra na xř.fušdra r v (lokokn. Př.dpoli]Ádflí @m j. l2o
.ž l50 Kč' Pokuslfu s ajn'ft D'sb v cb!Ílci na oběd' odjad z Prúy v 7 00 hdd dd vodálďté
{že v Pie 2 vimhidy (M mhu uli.. xomÓ%čtí 

' 
B.ač.Ý!h sdll ' v blí'tďli 9bnie mtl

Jiího zloděbnd) zÁjŽd priádí sIB s?.lďně lcČsH' Bli'ší jnlomme á áwné efill,á!ry (do
z43 24| 64 (|7 ' 2l hod'), D&.mně Da rdtse Iw MBilov{.

B.lstobysbi.Lá 1 ló0 00 PEh' ó'

vytůízlo pÓ o|!Úských bňilov.cL ',PÍÁE Kluhu & nóbiobky F' EÍt'. . v 3obob ] 3 ' du6na' PoládÁ
Klub Z sfuu Pr'h!' sro u *osEh ý' Rd.b' ú o|lms]ún náněsti rc 14' 30 hod | fuvlj? č. 5' 9, 26'

výI.i do Kubé Hory, Údiště Jo&f. Klj.iám Tyla . v $hÓfu 4' dóu \4rkr v 6.59 Ž Msirykďl
bÁdJ'ži' pí6fup v KoIlDě l Kuhé rlďc (do as'lvkyfubá Hon měsb)' Poíidó s€bbď'

sh!í6' ! lÍobu Palrckého vr.hrNřfi (3' 
'' 

zájad do
Hod5Ilvic' ndřlě P á.kého 02'6')' zój.zd do vodňd á dkďI Gáo. Bllžši iďmc. á Él1láiky nl
akm svalobofo na ie| 47I 31 ó7 (Mgr václ.v Pobč€t)

sdeluě zW. ělén, sFB í jqji.h 
'řó|é|e

PřiloŽené slď.íly j.ou na úfu&du i:l.tský.h přisÉv*ú n! ok I9'' výš. přfupělhj s. n€mětri|a
(dícbodci z sfod.lti 25 r.., sbbi 50 Ko. pňÉlo'. íBbd| ďi ú úlÍadu dál. 9 zryšujld.h í&|.dů D
rydÁúni a oZsiIáDj zpdv j.dno čislo i s pďbhýn wctázÍ kd
tlďi si 

'o 
nohfu dovo|i| pňspqt !ý!i čfurau' a .ož predm upňmě d|k!jmc'



v nďich zPr{váoi rÁdi otiskíeÍe pi!5!ěvky nebo plt@é ě!áňky, kt.ré tún postýlcl.'

KonÍ.ttll ldrcsy společncti Flmtišká Bil*.:
'ItDr. lubonír Miřjovský PřibdaY Šjnic.
t.čkova 1516 

'eoýmov! 
614

l49 00 Prán2 4 ' JM 5l]o]Tumov
Úednatel) (pl.dséd4

CESI(A SPORITELNA ",S.

Nl ufub' sfuě je fo|ogE6e B|lko€ o|tÁif 7 c\ráf,u $ ' vlb v |-wC'

ZP|{AVY|vá Muslrová. Bansbby$rďá 3' 160 00' PÉha 6

lodiÝáú mýimÝých zÁ;il.k pďolila Č*ki pďb' s'p' . m vý.hodní č.ch'
čj.I PPn - l33D6 Z dfu c,l 'l99ó

l0


