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A' lnjalb.Íla
dí]aA. Rodi|a(M6égRodin]'zrc|kth plaíit snadchybé|i
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jsÓtr ňóklqé ]mpiračnizdrcjc. pigdevší ve]cj
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Bil(l s ncpoliskem hoíie' ktď rftisk| náš ě|cí
Mg!'Lubomh NetÍši|'UR ccsH v}d.]a jgšlě d!|ši
r€ l 7!EBÁ'
n.av.E!
:,ý
lc|mi pěkÍou barevnoupublika.j FBllišek Bi|ek
vcnkvi česk.íÓvenské
hÚsitské- kďá je soupiscň
všecbBi|ko!'ch dě| ý. sborech.jrkv.. Na jeji rea|iaci se rclkou něrou pod'le| opěl
Mg l'L$o ŤilNe l'j|'\}o*ZB||lo\'o' r z. o r e" po nden. e' . ds. n' spo I up. nea gr ' i: clá
úp rc LáLJc6|n1is
l
ymDo7..1|edIi|' po pnéu' edenj f i|m o ' s|. a dI r ' Bí |káJ a kpa D^ e\
$ é | | . nódie\ě 'i\ÓruŤ: É'F'|ňby|pa |uvcdť n||' /0 0 \ceJ é' e|e\: zina ? plo 8 r ' m u
nálkdovníky,jgho umčtrí!šak
MůžÉfre
si*ilcj, Že Franlišek
Bllek
ádné přímé
'.fiěI
jak
pozdniclrsymbÓljstí(vácha|,Kotrúpek,
Koblin5'
ahélo silnouo^énou veeneracinášich
Adánek aj')' uk jé !ác'é dŇ!' kdy jlkoby bÓýu objevujeng skr'lé hodnoý duchNúího
uméní'F$ntišékBílékse lak aé|eňujenezi s|oupynašíiáÍodnikultur/,a b Ď9jei sv],.ň
pĎjovomvívaným' a|.Éžjako myíilg].
a.ka l,00l, ktry prc sé ďoy l),dáYásPo|oksb.ňtlÚ l přát|
.x |ibÍi!Á |ešNevdth| i. . |.n.n sDok&oíi Fful i.ka Bllks,

c.|Ú 17,.l3b vab'ku vydóvathos
j€ d ei z nnoba.linki'
Bl|ltovi'
Prcmk dsy pÉ'jskuj.fe

00|.i. v$oúno FÍanlřku

nlojcsdkÁý{niso3o.h.řcnFnniišken Bilken
kde so
všeu ča|ov s.dnldesálý.hlclech při četběknilrF, Kožik. o zdemc BBUnéfuvé,
piševsoulisloíi sluliémzeyerenji o F, Bi|kovi'Poloff nás|gdovala..íado chýDov!
jeho sousoš|
šÓbh|idkou
téhdyua!řŇho Bí|ková
donu a prch|idke
na miýnímhřbilolě'
Naía|ad|o!hápř.íáÝkaoždod.Vódesá!.ch
le! kdy.jselr
áíuhou spokčnoíiA'Pammrclé
vJiiošověna hÍbnově
uvidě||ínrcbní
tlmenyvýesúéF' Bi|kem'DNědě|jsenseo !o|kém
přálo|slvio. BicziDy! F.Bí]k!'kkrétNa]Ó aždo BřezinoÝysňí]. sdilšis poznávánim
Biainova díla a lidi loleň něho, mýt' Jakuba Dem|.. jseD 5lá1e ne]i;el ná zmnrky
reáIii i při fuýchsukrcmých
o F' Bilkovi. klen: mě sihlě \}bize|yvice si všíhatbí]kovských
v ócé l999sefuněpodďi]opři c.st.naTáboukoprclrlédnoul
si Bi|kúv
dúlrv chý|ově
poslavil
a dokončil
na4aáný.,chýnÓvskÓu
.haloupkou..'
T.nlo dúmsi F' Bilek 5án na!ň|,
jej
v Í'l393'Nyíije součáíi
6ale|i. h|avniho
měíaPnhy a mé|ibychoDr s našispo|ečnÓsi
pii našemjamim
piiíi rok Davštílit
ájezdu'chýnovský
dúmjo po Ío^áhlé
ÍekoŇlukciod
I' ]994přktÚpnývetejnoíi
!jsou vněmr'aýsveía
někleráBi|lovadí]a
zjehoB'éhÓÓbdobi'
v rocé2000 došloás]uhou našicllpaňmrovských
oíav k PnnimÚ koilakIu še
pražské
spo|.čnoíí
F'antiška
Bí]k!'kleá existtrje
od.r' I991,B'IijsmePÓŽýáiinaIk(opádové
sy'npoziumi'o ŽivÓtéá dí!eFrantiškáBiIka'.poiádanécirlví ěeskos|ov.trs|ou
Lusilsko!' jej iž
ě|ÓejnbylBJ|.kodÍ' ]922aŽdosvésmÍil'l94]
p.s|ouchaIi
ve]'ni
syjnpoziaj$ms. zúčaýiiIspolečně
s p!.i Linzerovou.
ce|ýdenjsme
pÍoígďi
odboílici.
kteÍé
náši
i
zah'aíičlí
asvčcené
odbonléi Populáméjši
Pros|Óýy,
prcmítáníň
úvÓdniakco
doprcvázené
dhpozilivú
a fi]'ňú.
sympoziuoby|ouspořádánojako
k dosud nejvělši Yýýa!ě di|a Fnntiška Bilk. vJÍzdáně PÉŽlkéhohmdu. M!ě osobně
šy'npo'umPiib|ížilo
Ólobnos idllo F'Bí]kadsud nejh|ouběji'.loi zis|UllÓUrůmých
publikaciupobrňujicích
fuzňíslění
Bi|kÓvýchviNo!Ď h|avně
dopÍovodných
!a čnlěpisné
v Čechách,
fiÓhu ý poÍánl BÍ|kovapřevažné
schaiské'D dí|á,ažnyníp|ně
t*ž€ dÓ budoucna
doceňováného
a někdy nel.hc. pochopi.|íého,pokBóoval. Bílkovodílo je foztÓušcno pÓ
vlaí€b
ěesb]ch sochy Úzn*ných ÓsobnÓsJ. pam.hi desky. náhrcbky' hřbilovli
ÍchitkiuB' výýÓiil pie! looo dé|'Ú'.sně ov|ádal malcriái' ňá llomto směru
nichéIánge|ovský
v ohÍomnómlvůÉiň
rczpětí.
rys.pmcoval
l9l] - ]2
Je liebásc zmínhio BÍ|kově
v]|.ý Pnz. Hladěamch
budovanév|elech
včel!ě
vnitioiho
li|eÍÓÚ
umistětra
asc d|. vhínich lEhitekloni.kilhnávnlú
ve
'fb!vení.
joko
dila vrchohlého
Bilko€ íůrčiho
obdobi'NáÝštéýu
Bí|kovyvi|y dÓporÚěujikoŽdénu
pli náÝšlěýé
9moíahouprÓh|idku
PŘhy' a]ej.l'€ b a ?nálnÁvíěVni
ólsy letniizi'nni,kelé
po nčko|]ka
nejso!běžněobvlklé'Mně !é ŽtěchlÓdr]vÓdópodďjlo si !i|! prÓh|édnoul
poznánispo]eěloíi
Na lislopadÓvéú
Pražskánsympoziudoš]otákékb|ižšlmu
Franliška
Bl|*á'jéjlŽě|.no!ésm
byličehěa*oupe!i'By|ynavázány
io$bni kontakty'
kÍeré
pokÍačujl
!c vájcmnén pozíáváli obou spo|eónoýi,Pújruj.mesi ryda.épub|ikacé
l Včýniky. Prc pŘž5kéčlenyBi|koly spo|eěnoíije Anna PammrÓváíále jákisi bjgnná
piíté|kyné
í'
oiolcÍa Bl*iíy' Ó kteIé|cdacosslyšcli.ole blubší
vědomo$ijin chybéj
PÓ všgch!ěchto Úše uvgdo!ýchoko]no$eclrse Bi r}bavi|o V E's|i, Že i Anna
Pan'nrc!óséPrÓíředíictlim
oIÓkďí Biezjnyýaj.mova|!s dJl.mFÉnliškaBi]kavizjoho
dopkyi ási|ky něk.ďch Í.produkÓ{zr'
1900al90]'laléemoh|a!žÝěísl.9a
ločasopisu
Dv.cdfývělrzr' l90l Dap,a'toaihlejší
článek.Buseriis názveDBílkovoUměni'zněhož
prjmnivnlfi'
ciluji:
s.. dÍ!áňnaexÓlické|jnigpÓíáv Bi|koýých
- dJváúse
'Dí!á udáIénvelkeÉ
'akcm A z linii
jimžč|ověk
tos'no|ogiehledíve swtýchchvi|ic|l
M hvězdy.
'ěclr

vyrníajl cc|ésvélyVduši fié' Ó jaké sÉt}l.'ce|ou lulo cáUseriidÓPon|ú]jičknín naši
kpieóleni, ab! - ícjnéjako d]chlivi a zvědall ělc|ovéBilkoly spo|cčtrosti
spolcčtrosti
jednakpÓáa|i.c|kes zv|ánniljedno zpnoliich i do budoucnap.oziravé
vniDíli Bi|kova
AÍny Pa ftrcvé'
di|!ljedDak se seznánri|i!dá|ší'n
fiénězM|nýmlilerámiDpůsobením
Bi|kcm'
Pm sebe Ósobiě Íojn si zlěchlo dojmú'novinek.uřb, souvisloýi
'ň.zj
vknjllolně
a s]cerlnkdat | ěkd.
Bl.zinou iPammÍ.vouodŇí ještějedel úko|dÓbudoucna.
Dopisy otokara Bieziny FnnljškÚ Bilko\i rldané Ýfuce 1932a doýěděts ně.Ó b|ixího
o vehu Gchlo !é|ňispňálglgíFhVe|jká|inášiku|iury'
ŤUtokĎihu so mi lod!řilo bělremplall lohotoěláDku rypůjěilod ěletrkyBi|kovy
společnÓíipaii zcdko!éz Prslly.z cglkéíl55 dopisůnapslnýcho' Biezjnouv kie.h l900 1929 v]ziuje shodá. sÓÚ^'uk, vájchtroí a dokolalé piátehlví Óbou' DoPisy dávoj' nejeD
a|étakéumoŽíujivice poznalBJlkoYoUně'i. které
hloubějinah|.dÍouldo Březinovažjvota,
o Bhz'n' prúbÚne\ onélhbemálitl'c{' d..h.b|éhodndi|'
Á lak zbýá ještělolo plán'| obdobně j'lÓ 1o!Žímčií pŘVděpodobnéaÍacenédopisy
Á. PammÍové
o. Březinov], snad se snázeněkdy doíanu k dopisúmBi|kolýí

L.toslzpomlnán.óo' \arcčíúmíi
FnnliškaBílka'l00'výočlúnÍilulidzc)ua.UlÁdime
ukÁzkuzjcjich váj.mné koEspoDdelcepievu téz Knihy ,.Básíil a soclrať'
c}ý,d u r', sf; Pelra a Pela

93.

P61edni časlak nějÓk |Óýha hr,ejúfoi: obejr,oú vli'
h,ůjd|o}ý!
7a lanha n.Ěeš|a z izkÓýj o vlis' ah z čhléněb, Pfuka.,je.| i r, i néÍ'dÓhěc.' Íěširfl,e
ž. při sýépráci pln Jsk b,l p,'|h,í:b' l khě |a hs,nhně: a js.n váň proÍoka'hí ě ýděče11'
Těšínhé' :e yás ýid,n, u Ia' chďého llruha' '1 k4.by na jeha Ďk1ě já l.žel' váň,i
oše1řoýó,' !ou1éž
radaýí b,| bych Pln, jaka že D,h, ýéh. d|uha ošdřljék: pro|ď.e co jé,nu
pro|Eujele' cí|ín'žei nÚi Jj.' dfuhi r,ůj'p,otónl'
Přaýhán pÓnúl, .í|n šo|i rciasl ýojí al. ža|'hřlch a hn1.a ýt1o pgdá ,o ňn1em
jé
i ýe mé'né
na Boh,
obych il,l :iti dobře ,konal: a ,kójd|l žo|uýe sýělě lín,přireiě
'ebáni'
,,
Mé kaúo",:
o ýoše'nÁn,i'i o Án,ilaýi cÓ kusŠésýědoň,iléph'ce odýed jýn
'JéJenil
sýchal na la' pa:lol heD, r,u 1Ó !ed! hhe.1'y Prr'e jseň / úho hebr|: neňě|jknl b,
co jedfu jkéhÓ. a úč kfu!Ónůse lÍ,*,jícíb!|a ýýizdd' DÓÝdý šénnnoýa' a lan b, ji.h
P' Roušk. n či' v,al si oa. ,,"e l,, 5a02l, p|ď,' I70 ,- ni s|lbi| dá|i před 3/1 mkú|
a oni bejco| jseň dďud od něj ledoýal' za !Ó |7xll.t a Wýí
,,ejhrubší.hfu sýou č lau
vidé|Jýé - ýI6lně zah|édlJýe naji dř.wřezbu' Nepiijo|ijido k1áš1ďa}d ý2*ófu|i' ž.
ý|hkék;Wné slu1ce
bJ Penize za ni jiň bb h;l.jši Próc.10 byla pér d,ů a hďi,a
ji
!Pá|d' Pšala pmí N' Iňě
asúhÓ |ýklad,lí Š*řl,é6 nilihÉh
ýýhla' že objeýilo ý ^'.ie
s \ýí|ko,' žej. lÓ nojí i"ot

D.il. .r .1e, h,á,, ltpfíjéh,|o!i špr,ýý |o ý!|bě l|ih,,' Pt'odlÓ,žl ý lÓlÓl,édli JejI snud
j?šlě na 2 n,ěsiř' D6ilbJ' ýo|'L, Iilaji jak ha.h'' becnné a Éru' že] 500 budu úls?l seješ1ě
ýyPůjčil'Jsou sie .\,ě dřa|DřEby I prÓdeji a! a 300 zl'' a lúln |ýea,vol ?áú K''illa hlaw
ýa .1fu\t (!"ad asi .a 7a0- 3a0 2I.):kou lo lta]. úci' kle't as .a 2 - 3 héslce ý jiýě ,skúačni,
ole ty ha
lii fu,iú h|ldu Dail le dhl:il, ŤakéP' atk1zkl Fdo yó: che l,il ? dřew'
pÓld
v h|ek Dú
I2a.|' ka:dýn d,q, dd' dd
ji,,é prc n,e ne.1óntéa zbýaa1ésla,ýi do]éhojí)ú rhe' Při toh,
Takoýéa Dfl,ohé
ob|ík lideD na ýďbě a il'ho lé|a udÍeníkdldadd|lí do ú?adu jýz dadaledÚni
'
nzpiienl,oýnli
' NLl|l si :a,,ilř ah,ka ýj|l. Ri\'n, |ěleh i dÝheh| ý.če|lch1úcen.
ÁIe @ž 10 ýše,lÓ ýk ,ení kic r pďo\r,ó,i s jhť}hi h|llfuri
Á při loh, lalik
sily nú"' - dílq jei Bohu '' :e klideh a s. šIčýú,svěl, Ia1ónýn"epřÍjai,Ú"i'
dosud žiji'já' jdž ý ýě1ě
'
dÓI,ll dr
DejžBůh'abyh \''hŽl ý lužběza ýěchnBožškýhl}}

"i

bude 1yzehBkéýě.i sán,

Mýh, .dEpfázd,1ěnir, se léžýa|o' k pa.dé 6dpb,jj) a|epřijeďle
u,,ohěle' pro'i,, ' loul'u n|ou: yás ab.jnoú' s yánli se polěšil'
Na výěa|i dihv ýšakbudele Dus.| píijdi jil|ě!!!
Našise na yá' ,aEpol,ka]'í nděšía PÓ:dfuvuji y^ ýdeě,É ||E

d a úrj

k. n,ě'

Jsen, uljšba,1išek.

z.y€.lv Romá' o Ýěm.fi přár.ký| Áfiis. á An]ll l?&l s. éryhi káíony FŤái'ilka Bj|kaa ilŇncmi
ÁntoninaH.us|eE Ú J' R' viIhka; c.|ý íák|advšákn.!ťeou iáhodoushof.|'a' ía n.ko|jkv1tisk])'

Rrm.hh,/@1,

|akéjá yáŠrdrcl1u oóJtká a ldt ý lěšk,' Že le Švó,,l ffi lejdu' dá Búh'
a s ván|i a s vašihl si t|ochupÓb,d4 jeho p.sla|i
PaD yi hek psal teď i ,fl,ě a paslal yak ka,njny' oboi do vodňa, ' P
'@i
hli ý,h' ,e iak kfr1ó,1,' P' yi|ihek hi Pso|. 'i hó ji'lé oba',' pa"ěýadžtr kresby
iou k d,i
k,j]a hep|iléhajhí'žeý boji' žean.iř Rpďtnlí,
žek boji krilikrJ d že bÝh pd i jó ,rch!
nlíli Paehlbnaýi ,ážňé'by.h sa ,!d, a |é\éci wjódřiL sól, u.1á1t'' ,e kon,rosice jsou ceÍ,
Psa|j9| n1uihryd. žey nIiú, bý PÓýÓlál lrud}l hějÓk uňě].éldk sértÓ!,ÍhÓ' žeMý
yó,, dol úplnouýolnos|.žeje zaýázl', iu wlhÓý Espet1o\Dl' žeý nil.1! ,ébá| a ah séj!
Já
'e jw,
ba ,éh1Bl' To pý] jlen' n1"'d,É b,.h b,| l.or,pasie vaš. ýidé|.D,8 ýšakpřišl! a ýiděl
je: Bi|eč.k,l,i]ý' u j9" uEša'! TaPolří lPzj nej|ePšico Jýe dosud ýýmL sed|js.ln hn.d
ancPýl dflu 1j5Íp'yilíhkdi' zi|eží.|i nlu jan fu llúk Ía núnl nlíněnl, hBI všachiu
pÓclrybnoí ý.Óio" ,echal' Po'lal ienl n,u kdol1! vaš. h,led |aÍéda P|a],, wh |ěc
hezdržÓýal'ačh'!h li je b,l |,áddť|klad,ěpah|edl' pro i'au rudoý. Nazn,iňuj|eý o njě.ň' @,n,íli se P l s|i y,či |,dr,. M'slíh, žeý nen|h|í bude
ho |a h@l' žehred n.E|al l, ýelkÓu éé,, vašlpráé. a žere rhlížtl ÓPd|ňě pa r hěhIJh1Jhh'
Jak ňlslile'
b},ý u\ÉřéJniL|
kúón!? M),l,h, ýjakén PoÍddt ýad,a kúci Lnihy? Ále
'e
pa.ději'
a bh ri prrnn,ýíke
Ta slaýo ''rsÍďál,' ai r,i príliš po na,iniřsku, ,,a,,sle|e
něco jireho' je lo
'i yaše a nebu.]use'aché'
řerzsl"é sloýo' Óbfiláš1ě prc lak kb1,ou ýěé!- Ále je lo úl.žilď|
do
"í
ai

co n,i pišele. P' Bouškori Dé d'ei
ý Iěn'
snad k ýěc hějak ýyýéiP 'úlili'

a fu]lóPu b! Bylo by

'ni

|ila' kayb',hoh ý

Těrh h'a,Do| nú ka'd! unÉIac'n.7ř.1.ele od\nh,' nlilá loja duše!A 1ěchai|..ilaýi
Pe|ěji.h - k,h! lěch 6paů neb,lo!!
Kežb'.h yón hoh] p.nÚci' ale sóh pÓtáde 1bďiD1'
oŠldjz!t,' iaiohu N.Óš.|řýj| MÓ1,é|ú'jal yy lvs]ile' Iú zde itn, ýol' tjďá \,omě
ýe daé ý ,oci nad nh" b.li' Je" |ak n,aróh|ě ,'oh, nu přispé|i a ndi,ě jeho lÚh, bý Ía.hu
padpora,' ab) zde n,.:i ci:iii lidnti Nb\| ú a li k]1o aPuš|h,ía abý l,ékahahě|i ý č6
Budk s R.hen! |a:droÝij yós a yaš! .Ó hejftleě"ěji . n,oho a mohD sa léšir,k váD,,

J.k jlD€ s€ louči|i
s Frmtišk€ E Blrkon
(k ó0' l)rcri úÍíl)

pÍésidlilvÍo.e
I9]9t.aa|c
BenoÚ.rz.nou Neč5sorou
Mist Bi|ekseýojimanželkou
do svého
rÓdnéhÓ
chýioÝ' zdeumiÍáI], iEnal94l '
..nlry by]omhromeno'
Pohřebbyl skÍomný,
bylolo za \álky,lpojenlsku]lumíjn]
ptáh|éa občaDá
KÓna| se v|aíuějen cirkevniÓbidd.jebo' 5c áj.snlila rodina'nejb|jŽšj
(ve
oklela cřkÝe óeskoíovenšké
chjhova zrlěaíni I j s.h s. fuz|ouě.ni jako č|enláborského
škoILis*ov.ca
vá|iěoKtletmánek
st'a ňedile|é
sloŽ.niFEjlacn'Heň n€ k n|.'Novík,Šim4
Knol), Pohřebniobřadyq'konil faIái iáboÍsrya litíř cČs FiántišékR.biška'prom|Ulu.ad
ThB Mi|oslav
hrobems. zhodnoenimBil|. jokotřeí.am přédi€d t.hd.jšl .h},novský
'oúi
vden pohibujsme séséš|i
ia úboiském
nádBŽi.Byl lU piitel Bi|kúútáboĎký
dáletáboisr'smhaiJ' v' Duš.k(en
.!ánge|'ckýfaÍářa historjk
ÍhDr h.c'Bohudals.Učé|!
jako
sochař.E, A, BÓÚ'n.|la'alinco
íudovals1cjně
Bi|.t úžvPaiiži,o\!emu s|avného
colarŠi)'sáňo'cjmě' Že5ePos|ednihÓ
Bíleklsbupilna Řdu sÓchaieDalou.doa*ademje
rczloučeni
zjčaýtril
i prot JUDI Eúinudcha]upný,
sociolog!clilelBi|koradi]a.Tenby|i
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