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Blikd

U piíleálosti lclošíiho YýročinŇÁi
j.dhé t slaÚých Gobíosli TÁborek!
Fenška 8í]]6- je na nGiě eyíd
ý Md Ódlcu D olýíowkéhomdáta, 6ochaře,gÉfikaá
BíIo*jc tll]rce fuÓhr pozo!úÓdnýchmělski.h děl, kErá oÉlÓwji hínavého
diváka fu mÓha yýaoěných nctech našívlsti' Jeho praž.kýaleliérv cno*wýcn sadeh'
jeho ,'clrrloupk.. v ch}hově a konďně i j.ho hÍÓbpod nmummiÁlni sŇhou Modlitby nad
hroby e sbly poubini mlsty těc}, kdÓ ve s!ětě každodfuíchsbroíí bledlji zítišl
kduchoEimu osvěžcniTábď můžebí htťý,ž. prívě vtomto městějsu unÍsÉnadild
znejzElcjšlho obdÓbi BilkoÝy tnlrěí ěimosti
Husovo soušoši'ÉliéE/fu 6ýwlén
MasáÍytÓvědomoG i pomié.k !ěnoMý Tíbolskýmnd]kílúmv Klokol*h. v Eugitskéh
nufl siojI2 náýštěndústojně
BpořádanÁšbiltá Bilkový.l' gnlik'
osud ÚěiI BilkÓýi ď!í nedostat€čnoÍ- barv1* muřvily p.uz. ňko rúzř Ódltíny
š.di, snad prívěprctojsou jéhodíIapohM.nám p.láribu ápsu svéllos lffiotou' Bilek
nebyljcn pÍ.6úťýnsch!řem' řezbářcn a $dfikm, tyl zároýcňl ub.kýn n}Tlitelm. Paťi
dÓ lcEgone doh k&É ně}dy maůujme jako ,júoěesképímálry.. celý žirct se zabíal
otÁzltoupods1a9ljdské*j6tencea dlchoBln podánímčlo!éla.odpověď naš.Iv př.díavě,
ž. ldslvÓ átjn neomi svémupÓšlá!i' podobáse úpajlcinu šlepci,Politbuje
'vidouÍ.s
nebo
kt.ij by ho vedli k. svědu pohání, přes prál mnchosti ksctkíní
'p'mky.'
vramém obdobi svéhoživo!' BíIek Giil, ž. nejvlodně]šíbnÁsbÓjm kPoznání
tdjemsÍíbÍi jc nys1iki' To je ninoíídný dď %páí ductE unoáujiol timot to, co jc
nedosh]píé
snyslůn a chlad!émuBoiÚál.lnu ayšlaí' P@tolouál mjítú vfbudoÉl cbrín|
kdeby se laždému'
kdo do něhov.jd.' dosblo setkínls
s .'T!dran býí,.' o lak
'Ne]'lyššim.''
dosánnoutpEvdy' svála a benaé EdNti' záhy pehopil,
žetlkoť cbrámíclŽ wbudovat
ponoci řezbáiskhh dlát a s@bnlskýchpalióeL Uonýli] s. k. šlovůmr .apsaI švéstovba
budomihoohrÁnuv n&' Nejdokonalejši
ímou lidskéhÓponÁni a qájeméno sděloú.íJe
Žár ýého ýdc. vloál do jedilečného
spojcníuně|eckétvolby s íoEim ÚErn'
Poio mu tyl bljzci otÓkzr Březila a Juliušze}€r' byli |o umčlcislova' Dokáz.li wšlóvÓvat
to. cÓ Bílékw svén ncjhlubšlnnibu oitil' a on jcjich básnictéobmzy
ýjÚi
'yHádd
Tato sdJ'}a BllkÓB ýínií oliaiac. je všeokcnéaámá a byt! přlznivoi i Ódpůrci
mnohokátpÓpsólr a v7wěllována'
JÚŽe u Bilka nacbázíme
i ddŠlrcměr, ld.ď nelzepominoutJc to j.|ú túpohánj' žc
lidská lÓuha po sÝětlea po do}.na]Nli ahÁje. mystictý!oměi, ale lzeji naléá!a táo zeml
v dějináchnaše]m
národa'př.dďším v lu9lství. Lrc je natéztiY mola jeho EaliaEných
dil{h l v Íáě@h jehÓ EBflck: tvoňy' zabýul 5en&ny na m.nunmlá]nípomlky, ldeé
něly býl umíslěnynaiol€ vÍkově (zižkaojeho Božibojohlci), naBjléHoie v lŤm (Dějiny
čéstého
národ. od p€věku ažpo poióžkun. Bilé Hoř.)' Tentoú*k stdoempských dějin
necMp.l j.kÓ prcjevrciona|isEu Ó mělkéhÓótskéhÓnámdoreotvi,lle jako jgdíu z ve|kých
kapitolvíe|idského
duchohÍho'ání'
zmínil jsm s. o BiIkÓvě dilemtu nui uměleckoufomou a dov.m' vášin'
Bíkových děl je dopmvázemslov}' Na pmi lehled by s. nohlÓ zdáq žesloni mámovÁnl
jcbÓ Placi má jó manftáni
charaklŤ.Ned.jnc s. mýlil' Unél{ke vĚpěí f(my mu

ncsbčilÓ,polř.bÓval .e !5'jáďit zPůsobe'4kt€rý cíďický dojm d@|ni o podíětk rcíl'ému
si!či jen shlédnout
BiIkovo dlla v TábÓi. d pou!ŽžóÉto myšlgtkácir'kéréjsou na
nicb
ze !šechliiPÓmnu jen dB r.liéry m MasaÍykovědmort' skod4 žeřÓu
je JanŽiž}az TrconoYa'
alo]ly^ěěíěny'
žiÚm plolfr o madnounjhou pÓzÓmo6ti'Ná jednon z
'ich
jédné
palcá1'
v
mco ddi
aak vojflské hodnosti'al. na nonoumí štmě prcsÉholidu' Ic to
váleÓnik kďému nejdeo uohváoeninoci. ál. o obhájcnllravdy rÓz!ÓhÚé Husm á !řiJalé
pĎsiýn aÁiÓdm' Bíl.k pod tenb tliéf napgt .v piiponíntu boje,heď netyt dÓbÓjÓváI U
Iipan.., Nmi na škoduse md tinlo výokď zmyslcl' Ncni lo btiž úyšl.nka'líďÁ by
ostotvala jm v prmlch lcttch coskoslovensMrepubljky'kdy bylal]slovÚa. alejistě nah.ídá
Ddhý ÉliéfŽpodÓbňujeposllu další Pet! cbe]ěiotého,jako p.Ótip.í Yíly re
*enohoucnostrevolučnlhoclÁnu' vnce držihrihu á psci náčjní- hBí brk' Na spoóún
olnji Bi|ek nap9l chelčického
ťýrok
vespoleksoběslouáli kú,1ýpoďe dsn $bé
dan.m.''výzva k. spolup!áci'solid.ritě'ýAby
a bÉťskérupmanění' I lalo věla múž.jnspircvát
člÓvěkqklďý se dnešŽnýšfi úd budÓuonostinašeno
.ároda a tonečněsváa,
Bílek byl uměle doby přelomu íoleti' o jeho rilvmém prejen l* V:Í
GEvděpodobněn.km.čn.) kltiok. diskl9' Byl všaktakén'{lte]. 11ďý se dotkl jádra
všelidské
oxjshÉ' Mys]in' žeíojí a lo se nadjeňo pmÉni zasbvn a fud l'ehÓ
Prob]ému
lubomi! MiiejoslT

o'A' Kuklá
Mojžišpř9d sta.onoÝousyn.logou! Biu{ov!
'cEsŤA(
o Bllkovčsš. židovského
zákmodár€, kúá nyn{stojípř.d stoMorcu s}Tlgogou

v Pllu' j*n několikrí1 hovďil šrcbnin nbínen panen Dr Richaden Fedrm' z nášich
rczhovorů' v niohžpan Whní lobin qslovil řEdu pozmhodnýlh myšlmel.' Ýešla do jbÉ
pÓnnílo., uvď.jněné rcIQ 19ó6
míry ] úsř.dni notivic. jcho úEhy ,,o jednm pražškém
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,žcbdy mělo bí t.',slomo mohem úc, nežby
ý předpok|ádalou plastikf běžnéhopomnikovéňot}Tu' Uvědomí si' žedilo 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 článékpaú dok'oB Fedra.
chlěl bych k lomu dncs dodlt jcště několik slov o soš. sMé ve vlaslním ]<onHlu
Bíltovr žjrc$i]ro dílai někÓljk Ódkzzů l. ol.olnoím jgl'iho vajku á nyšleikÁn' jcž ,'mz.ni..

soch! Mojžišeipmvedená v několik variantáchY 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
k l'ěčnÓíi..' cyuÚŠ nčl bý mcdibtihin ányšld|m nad snyslem
'záni
lidstého bÍi' na'l poutí člověkl .,od pÁdu do tnnot uhpmí.. a jelÚ óasÓvéj fyzicky onlaé

bolé exisl.ncc
kíovému hledání M|ézili zÁb!.Škí.'v!ššibo !větlď.. obren
'ž
^
žíně..po!oý:n wedéli k dÚhohimu
svěir'
''n.!h'sitelné
Náklademodboru 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].ýchsku!i., ktaé něla néstslo]né
jméno.(ve'lle MojŽíše
byla dokoniha JediněskupinaAdmg a Ev]/,jež
p6trpně od
'ajkala
pmí schařské skici z!' 1903ažp. d.Í]nitihi prcredňl v duboftn diďě
vr t92].) Úděl
jeho ulrp.ni a
čIověka'
vlššínshrpn]Životav ději!ích & tu přcdvádlÝ řadě kr*b
',žIz.ň..pÓ
jáob
i
Ďáháko\aíchčfta la'tlŤch kondláňi' repsuýoh aulorcb dojďnotlivý.lr ÝlobÉzňí
' rysfupujez niohobÍMsloŽiÉhočlověkaa uměIce'tlt blizkóo básniokéN géniuBřezinon,
člověkana rú| L1erého
v nás po tisicilétisemdi.' . lě!it,Ó slov7 llmeaje Nlor hn.d
'cAla
v pmich listechpř.dmětá !.ďánj rTížky.Pmí otÁzka'klďá jej ajimá:
se sm doíaI
ěIověk, tvÓr zájáÝ B ukovmý lunolou' Nď' jebož|ěl.sní pláni ádÓíi.
'ok bž nichž se
nrbejde, plodi jenomnoví a nová Utlgni? My dopádli en jalo 'povělroňžhaÚ' Délkou
''
l€t! našcžň.vÓí . vélikoínaŠi
žíněv.likostÍ
Dádu.''
Mastnl sl.d biblicbi.h úzi ačiú mííěnou koúpozioiAdaha a E\ry,j.jiŽ mysl
ovšm cMpé .ikoli vpnvděpodobněpúrcdnimviaamu dnůékpno]y l{Úlry
''Berešil..
jak ý
|Ga6is, pea Pd,ke zpřóy), dle v platoNto a{uí'nskén Pójelíl,dédičného
třIohu'.,
od slředověkuuýólilo v křesťansklmbyšlful (lako Piedobnz stále zřetelnEi pociťoveého
sebeodoiani člověk v příÍodě)',}].mimá žIzň. a hl.: nejblixi nápoj. Byl omlmujlcl,
zavinil 6Íťl.lnét]esnutík zemÍ.'Předs|a%\'}mácenéioloncn. Šlrmújc zák]add jélÚ
kÓnpozičniio schéfiltu' DůsIedken
! pídu..jc i léíd drúéhoob@ ' Potola'
''winy
.
(!|t
hadný, náB otráhý, jéjž&slra yod. z vjxšj MilÓsti nán naddy
.BÝ!'ědÓmi' v}5É|
piilayla... otišfullcl vlfu. prÓud vÓdy se Tedá nad lmýni útr!ry
ponijivélcá!y'',
''l.ultú
abyj. z.ndIh' T5kéY sodoměnalézálulÓr ,,ZkameněIé"
!
Pfuí Óddll cykluje
',zfroskoteé'.'
tcdy obBzem pÍolÍiho
poniŽení
Ómezenía
člově]€, obŤmm zts'ítybearoslř.dliho
',pádu'..
kon|akÍus příŤodou
a bdy věčnýn.' i oblaÉb tBtů a bidy, do níŽbyl urŤŽmporuše.im
''s
pro|ni cegty vš.hoživého.
t.dy shu vlafui Ýinou'Ie lo obE nny a s]epory,n*hopnoíi
ploreit silou ducháom@ni pouiétěl6íosti' Ónezmí smyslú'
Pak náhle.po hě nertdomía
oěisry'biěUjícíoh
slepoluli&kénopokolenÍ''
v}nÓiujíse uplosťtdoíabenýchásfupjl''bouřich
,Novésily íd .ašícestě"' Tak bk: je .adepsándllší
oddil Biltory loihy. Umě].c]'ezhlédá i vRámovi, Kji&lÓý a eg}Ttskén
cesý pmr,ého
život!.''ďc @Iouv'h! úyšl.ntynaléá opětÝ Bibli' Á bdy' ne lt'Žovalc.''snu
věkl, s. obj.Wř
MOZIS.
Až dÓsud se aufu L]ilry susř.{Íovil pl.dcvšímna 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 slcdnoúeIia átonodár.i božíiolidu' N6l to
onm gi8anlickr'zjeq mjestábě rnlci nád
s dstami n.jv'J^šího
mhiho kod*u
'věem
j'l
jej
jak
jej
všechdob|
aáne z Tóry !
si piedstlvoEl napřÍkrad
Mjchélalgcloa po němlad!
přednlohMělců Empy'mezi jinýni t& Ď4o Guíav Doé,ilBbítoÍ Bibl. v xrx. stol.li'
sohou].nápostavapolraháhÓ sfuce je Ek nálo mošní' najesÉlli a repl%ntotiwí'
Žesc n.budme Piiliš diYit aulorovipopulámílublikáce o Pl@' ktcý dál pod rc!ÍodukcidíIa
vysául cňybnéozn'čen|]
pišícíDc$tefu..
Mojžíš'.,ovšem ani názv
''UmiŘjící
',MÓižiš
jcště
snínŽ se selkáýáfte
ěástEj' neni spníný' sotva bychÓn no]r]' sltuaci, vliž Bílek
Mojžiš€ zchycuje' néjal.konkehaval č.sověvfú.zit a poko!šcte sliditji bezÉčTě
s tím
Bílkov' nqdc, ale spiše o q'já'lřml kon@nta€ ňyšlenla .
uaúcné
do
scbe'Neni to zjev židovskjhovfsvÓbÓdilele z eg]Dbkéhootebí
,.schoulené..'

vjeno hčjši a Óshujiol podobě,ale spíš.htedánípodslaty onoho gig.nliok.io zjm
nqdďších izme]slqlchdějin a imelské m}'tologie.
J.lo YýÍWě pojatám.d]t.c.' s!žíoíse
prmiknout spíšedo hlubinncžna poťch i íalézlpodšbtus.b. sana, podsbfotyí, p.dsbfu
poslaveníčloGk. M té!ÓZmi a vni ÓbrcdnÓujřkn ,,boŽskéňo
ohnť.'
nyšknb.'
',božslé
AIc rakovéovš.n ljislén sDyíU j9' as,oň s. tak domníván. i Éamo
židovstvi'natajujíci
slabosli{šebÓponijivéhoý č.sc'ádovstvíTaňowné'podúderyz mějškuneustÁlcbiěov.néa
po}olowné'hiň]ě všaknepotoiené'Talo íaboí je dokonoej.ho šilou, probž. jé silÓ!
ducha.silou m*Ienky' si]ou ,,žlzně.'po Pňekmánii&o oúodÓ.ti' UvažujemeJio ži'lovství
tal(lo' jo nín áiov.ň jabýDsi Předoblem bu't@cihoosudu lidskéhospoleěÚsM vúbec.
A bIr donníváms ' koncipova]svéhÓMojžišei schař
Však si tl(t neval za zíninku kjcho zpodÓbfiI o*.Í'žjk timfálnihÓ lyl ášri
zí{ona' Kreíi.Ii Gustiv DÓréMojáše s destrmi v rukou,je to
síl!' b.uře, soleěný
výbuchv'cMŤji.í z nifu lroíya ořásajícípewinou,boŽi as''ělesnéná
ZÁkodsán' U IrantiškzBilká
|. |omd ing} JehoMojxš'cd:aa'n' ýhou|e'|'d oegzTenolYms4 kem'nó nelzprcve
alosalied i llÓ!Ó'. Ad'n4 co \..J.
"lom'|o'e ob'eno| Jd} b.ho.n.ho J''4ojťiová
Íělajsou fu ltoby zhrcE.íy . m sán ý Mži pfuíjknÓul a pochopnh]oubkua
'losah
napsúého
slÓ% velé jenoftgioe o vc]ikoslico je člověk? Hcbrejské
slovo'Adan'
ponnle' Žev nejsla|šiňyiaamu bylo plEí|em:je tď v něm obsaŽoo lidstvo . ňyb.ké
tělÓ 6poleč!ého
pmolo.j. lě]cmnísvš.ch,j.hÓ dušcj. spo].ěnÓuduí !šechlidi, jehÓ bági.lď
je
úděl naš|múdělm' A právév lÓnlo aboženém,
podloneném,nedotonalém,
t'sni ncbesi
ncúproýÓíi živob uýan'jm lěle Mojášově,nesoucimv tobto okÁňžikuía lšižovalcevěků
váhubolsti á utrpmívšechlidí'nohl! seaodit spsile|ná myšIenk!'kteií zlzáři jlto blcst ve
fuě míehožiýot!a úáž. směr. myšl.n}á.}lďá s. stfic hjš.nln bezpoóíé
cesý z. slrádáník
světlu.''zábl.stem fucmé dotonrlosii'
cesb..,lTjsuje Fmtiš.t Bilck do
'hiťlnímu jle'''údeal
',Nová
lŤešb/
MÓ|)
29.|'bmé
ame' bL7koýpŘv.ho
/|vou'
lodoba Mojžíše'
kqou pomŇáme v létoBílkovělitogEfij' so objowjc v. sl,jn.m
pojď na aáném lomni}u přcd slabíovÓu synagogou'
zrÓd smhy sledovalse ájmm t.kés@hďůvpřícl, b&''ík olÓkár Blžina' ,, ''' Ješlě
nn.ho museljsm platil mozolůa pofu' nežzGl6l j*n svéhoMojžíše,,'
svěiowl s. Bilek
jsĎ. od$káEti íÓmu
Březinovi p. oďin dib do brcnzu vdopis. z 3' áři ]904'
',zkusili
z |emušatu'a šloto špatně'co ch!.íUŽšek]ijsme'v}mýt fomy
néšlÓ'Byljsem hdy ádostiv
n! wsl.d.k' znÓW opd.omla t cesb mole' vŽdy3 ve všgna v oelémžitínén (doufán) s.
j€v'{ci' vpofu lÝáře, do úpadu- .]c plee s dob$'í Úsl.dken' Ncni Mojžíšbk piijemné
ban} ale odlit jg dÓstj dobře,'. V |isfua 14. áii Éhožloln odp.védělolo*lr Bř.zina:
, Vidin VašehoMojŽiše:plošclvš.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 zpŤokletíksvatosí, íahm . z.se dolů,
temotan' a oslněni, v&nou žíaí náuafu aibji séliřEěwitě bhy písna' 6mazovsého
slzmi' fu loďijejicín e ávitku dasu''.,.
Jalrouto c.stu údélpied šebÓuBi]tfu MÓjáš v tÓku sbldi? I to ním mručUjídalši
]isty knihy' Nósledujedlousá řado fýtýámýchvizí . všshny liž jso! iŇpnovány ádNskou
' kol zlaléhoieleto,.rczpoaává auto!
Bibli a vel]lq,n] zjcvy v dějiúch Imele. v .Jmci
,'ochabloýdlouhécesty"- a n.jm únowblb]iokýchHebrejůz Exodu:příběhyTóry jsou mu
áDveň symbolomv&íé přltÓnňoíi nejt Úbšicholázck a ústzlíkáždéhÓŽircla, Šynbolen
lajemného
svaŽravšeho,co ájo m tétozemi' cy*]uspÓkáčujéÚďeÚ
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s nébca v roceněl kíi]u
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