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Návrhy, jež učinitri členové Národního shromážděnÍ prof. Krejčí
a dr Bouček na vyloučení náboženství katolického z povinného
vyučování školního a na bezcírkevní pravu manželst,ví, stanuli
jsme rázem u nejdriležitější kulturní otázky pňítomné doby;
a oběma pánrim vyslovuji zde za sebe a jistě i za jiné upňímny
dík, že nás pňed ni tak rozhodně a otevňeně postavili. Nyní není
možno zavírati pňed ní déle zrak, provozovati slabošskou polit,iku
pštrosí; a kdo by jej zavírati chtěl, zítňek mu jej otevňe zprisobem
nejbolestnějším. Á já osobně pokládal bych za zbabělost, kdy-
bych neňekl zde o ni, byť sebestručněji, svou celou myšlenku,
otevňeně a bez v1ihrad. Je-li kter;f námět velik a bolestn1i, jest
to ten zrJe - vpleten;i nejsilnějšími koňenyi nejjemnějšímivlákny
v život, a smri každého z nás'

Jde o odcírkevnění veňejného života společenského v m]adém
státě českém; a šÍŤe: o poměr státu a církve; a nejvšeobecněji:
o poměr náboženstvi a všeho života společenslrého a obecného.

Náboženství... to jest bolestná kapitola moderního českého
života. Byli jsme kdysi nábožensk;Í národ po v1itce; žili jsme
jednu chvili - vrcholnou sv;/ch dějin - prav;f a pln;1i život ná-
božensk jako nijakjl národ druh1f ; byli jsme opravdová obec
boží, která chtěla uskuLečniti ze všech sil království boží na
zemi, jejÍž členové cítili se do slova a do písmene ťrdy těla
Kristova. A pňece dnes málolrdo z nás ví, v čem jest pravá ná-
boženskost. Jedněm jest náboŽensk1f ten, kdo denně, klímaje na
židli u stydnoucích kamen, večer pňed spaním pňelouská r žerrec;

jako by nejlepši modlitbou nebyl odjakŽiva čin čistého srdce 147

a odvážné statečné mysti Bohu drivěňující, podnilrnuty v duchu

a pravdě prot,i zlu a jeho Írtis]ru! Jinjlm ten, kdo vysedá Samo-

táňsky v potemnělém zasmušilém chrámě, ztráceje se sám sobě

v chudoduchfch dumách; jako by se opravdov1i cit náboŽenskf
nenítil teprve u obci, u hromadě, ue sboru, v sdružení bratňÍ a Sester

zachvácen1fch touž vlnou plesné jistoty a síly jako zlatjl lán

obilnf prochvělf Lymž závanem větrné svobody a radosti! Jinf
pokládá se za náboženského proto, že jeho nervy pňíjemně lechtá
hra varhan nebo mihotavá lrra svěc oltáňních na staryc}r zlat;ic}r

ornátech kněžsk;fch; jako by to nebyly estetické sensace, které
mají blíže k divadlu a jeho jevištnjlm féeriím než k vite a zbož-
nosti a životu duševnímu! Jin m posléze jest náboŽenství jakási

urputná a tvrdá zasmušilost duše, jakési sebemučení, trápení
sebe a často i jinfch, melancholicky dutá vznešenost a pochmur-
nost; ale já pravím: kdgbg nam nebglo tfeba u žiuotě radosti, jejího

neustduajícího usměuu milostného, mohli bgchom se klidně obejíti
bez náboženstuí.

Pravé náboŽenst,ví není tam, kcle není mučivě radostné toulry
po stupůováni všeho života, osobního i společenského; kde neni

touhy žíti věčně život nejvyšší svobody a radosti; kde nedychti
se po něčem, co|eži za trudem a užitkem i krásou dne a co jest

právě život milosti a lásky: život pňekypěI , jemuž není konce
a kter;f zná jen věčn1f rťrst a neustávající stupriování.

Život náboŽensk1i nedá se mysliti bez cirkví; ale náboženskost
jest něco, co stojí vj'še než církev; a církev musí sloužit nábo-
ženství, a ne naopak. Církev musí Se' jako všecky instituce lidské,
vyvíjeti, to jest zdokonalovati se, pňizpťrsobovati se nejvyššímu
ideálu náboženstvi. AIe na této cestě za sebezdokonalouaním nemaji
církue uětšího nepíítele než oporu, kterou jim posltgtuie dnešní st(lt;
neni nic uražednějšího pro círlteu,než stane-li se círltui státni, Lo
jest vynucuje-li stát od svych občanri násilím, co věŤící dává rárl

a v nejvyšší blaŽenosti dobrovolně. Ta]rovou státní cirkví byla
v Rakousku církev katolická; policajtská šavle a četnick1il bodák

vvnucoval od tebe ťrctu k ní a nutil tě vvlhávati lásku k ní. Žák,



a mrzkostem pokleslého života státního, jimž měla by se vy-

hnouti na sto honri a pňed nimiž měla by zastňíti svou tváŤ, ne-

chce-li již metati po nich blesky a dštit,i na ně síru svého rozhor-

lení a hněvu. Kdesi postavili nové kasárny. Kdo jde je vysvětit?

Kněz; kněz pomáhající tentokrát,e vojákovi. Ačkoliv ví, k čemu

slouŽí, a ačkoliv vi, že jest jasně a bezpodmínečně Ťečeno: l{e-

zabiieš a Kdo od meče žiu jest, mečem i hgne.

Ňeta" post,avili novou bursu. Kdo do ní první vchází v slav-

nostním prrivodu, s kropáčem v ruce? Kněz. Ačkoliv ví, že se

zde loupi a bude soustavně loupiti ve velkém, a ačkoliv vi, že

jest psáno: Spíše projde uelbloud uchem jehlg, než uejde lakomec

do kraloustu í nebeského.
Prduě ten, kdo chce míti u Čechách opraudoug žiuot nabožensltg,

musí b;iti dnes pro rozluku církve nebo církví a státu. Neboé:

dnešní .tát,.š,'d", nejen v Čechách, jest posud velmi nedokonal1i,

a co mriže vnésti v círlrev, jest jen nákaza a porušeni; dnešní

stát mriže dnešní církev, která má také všude velmi daleko k do-

konalosti, jen liaziti a odvádčt,i od ideálu pravé náboženskosti.

Jejírnu sebezdokonalování prospěti nemťrže; a jinak všecko jen

škodí. Proto a jen proto: divorgons.
Jsem si jist, že pŤíští českj.život bude nábožensk v pravém

smyslu slova, jakď lyt život našich velkj'clr pňedlrri; ale to jest

ovšem posud cíl položen v pňíliš vzdá]ené budoucnosl,i. Každf

siln;i mladf naroa žije nábožensky, pokud chce tvoi'iti a tvoŤí

sliuiečn;i život v duclru a pravdě, pokud kaŽdé nové jitro pudí

jej dál 
" 

aat, y bezmezi a bezkonečno, pokud vŤe v něm enthu-

.iá.. spravedlnosti a lásky. I kctyŽ se rouhá, jest, to jen zdání;

.,p.a.,dB hledá noqi vyraz novému citu, kter1im by sevňel uíce

.,,ětn 
" 

stiskl jej na Svou hruď... i\Íladá Amerika jest zerně po

v;itce náboženská; není nikde jinde tolro kvasu náboženslrélro

jatoo v Americe. A tŤebas se nám zdálo zde leccos bizarního nebo

pitvorného, jesť tu pÍece pravé mládí světa. Jen v takové zemi

mohla vyr,isli lyricÉo-náboŽenská osobnost Wilsonova, která bo-

juje ne za kus země, n;i'brž za plnění novych, nepsan;fch-posud

a nekodifilrovanych práv lidskosti a spravedlnosti. I mlad1i stát
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4.48 kt,er;1;. by byl odepňel obcovati nějakému konu clirámovému,

t'íeba z motivu nejideálnějšího, protoŽe necítil v sobě v tu chvíli
pravého soustňedění a povznesení mysli, mohl byLi jist karcerem
nebo vyloučením ze šlroly. Církev vedla do nedávna Sama matrik;r
občanské, a měla-li zapsati tě do ní jako občana nového nebo
dospělého nebo ženatélro, v"vnucovala od tebe trpnou poslušnost.
Musil jsi se nechati pokňtíti nebo biňmovati; a dŤíve, než svázala
t'obě a tvé ženě rrrce štolou, nut,ila vás, abyste se vyzpovídali.
A nepňijal-li jsi na snrrtelné posteli posledni po-a"ani, mohl ti
kněz odepňíti slušn;ir lirob na hŤbitově a dáti iě pohňbít,i někam
na rnísto hanby, do rohu. . . A všude byl církvi po 

".,." 
st,ále stát

se sv;Ími biňici a žoldnéňi' Kdybys byl nesmekl pňed prrivodem,
v němž kráčel kněz s monstrancí, tňebas z roztržiiosti nebo proto,
že jsi nevěrec nebo jinověrec, byl jsi jistě pohnán pŤecl so.,ď a od-
souzen pro rušení náboženství; a item, kdybys se byl nepoklonil
pňed knězem, jenŽ nesl viatikum. Voják byl všude .poj.',"..
kněze, ve věcech mal;iclr jako velk;ich, -právě jako kdysi ňím-
sk;f centurio pomáhal židovské ráac knozské, když se domahala
odstranění, t,o jest zavraŽdění Krist,ova. Zase jako kdysi v Jeru-
salemě na Kalvarii pod kňížem setkali se, pňátelsky se usmí-
vajíce, kněz a voják a potŤásli si zakrvácen;Ími pravicemi...
A|e z takouého stisknutí rukou tryská vždycky jeri nová krev
a nese vždycky smrt pravého náboženství. Katolicism byl proto
t,ak nízké rovně v Rakousku, že byl státní církví; nedrjvěioval
sqim vnitŤním silám, spoléhal se na vnějškovou podporu stát-
ního formalismu a mechanismu; proto odumíral z nitra. Nic
nem že odpuzovati od církve člověka nábožensky opravdového
více než podpora, kterou jí dává stát' Neboé nalozenstrv člověk
zná a cítí a ctí do hlubin slovo I(ristovo: íiše ma není z tohoto
suěta.

Spojenectví státu a církve jest zhoubné a škocllivé pro obč
strany. Špatn;f stát - a takoq1i je každjr stát, kter;f 

"hc" 
.'á.ilí-

vynucovati lásku duchovni - zkazi| by i lepší církev, než jest
ta, kterou obdaňuje svou pochyb,,ou pňíz,'i; a círlrev státem
narušená brzy pochopí, čeho se od ní žádá, a žehná ničemnostem



il50 t)esk;1i bude musiti rodit,i a vychovati co nejvíce osobnost,í
tohoto rázu;jinak by ztrat,il p.o.iě svou raison d'ětre, zpronevěňii
by se sám sobě a zahynul by touto vnitňní nevěrností ideovou.

Ideál náboženského života, jak mu rozumím, není ani stát,
ani církev, žijici v rozluce od sebe. Ideálenr jest mně Obec boží,.
v níž by splynul stát s církví vjedno; která by uskutečůovala
i.íši boží na zemi 

.ztělesĎovala prostÍedky p,a"ay a spravedlnosti
!.ucha lásky a milosti; v níŽ by jako kriv v těle žil pravy duch
Kristriv, stále ji 

1apájející a živici; v níŽ bv nebylo.ani soudce,'
ani zákoníka, ani žaláĚe, ani meče, ale posluinost z lesky a láskaz milosti. Ve své velké rrár'odní minulost,i byli ;.'.'..lu nri""itakové obci boží' v níž každ;f zažehoval se na ]ásce svého bratra
nebo své sestry a v níž bylo světské násilí uvedeno na to opráv-něné minimum, jímž jest obrana proti točícímrr násilí cizímu.
V novÝch rozrněrech a novou -"i]'odo.. musíme se snaŽiti vy-budovati takovou novou obec boží. Ale, opakuji: to jest posud
v budoucnosti; to jest, vrchol pyrarnid,., káe v l"a.,o* bodě sesbíhají hrany a stěny protivné.

Zatím jsme nedaleko zriklactng: u neď'oÍtonalého statu a netlolto-nalé církue. Tg musí bg.ti roztoučeng; ngní a prozatím. Proto, abg,
:o?lg' 

jednou splgnouti u ic]etilním boát u,citolném: u otbci boží.
):.l* 

jinak nikdy nebyla by uslrutečněna tato spravecllivá'
[ouna.

Za Bohumilem KubišÚou

Pňed tjldnem prošla veŤejn;imi listy stručná zpráva, že ve

vojenské nemocnici na Karlově náměstí skonal setník Bohumil

Kubišta, ma]íň z levice české moderny umělecké, právě ve chvíli,
když se chystal s česk;ilm vojskem na Slovensko.

.Lokálka mnou otŤásla: znal jsem dosti dobŤe Kubištu; byl

mně mil;f svou vnitŤní ušlechtilostí a opravdovostí, drah svou

rytíŤskou osobností i sv;fm vážn;im, neustupnym a nesmlouva-
qim risilím tvrirčím. Širší veŤejnosti neí'íká však jméno Krrbiš-

tovo mnoho, není-li jí riplně němé. Jen odborníci a lrlouček

amatérri zasvěcenych do uměleckého ruchu a lrvasu posledních

let pňedválečn;irch rozpomenou Se na někter;f obraz Kubišťriv'

lrtery spatňiii na qistavě osmy v Králodvorské ulici, později

u Topiče a pak ještě ve 1istavách l\{áneso1ich; a bude to pňiro-

zeně vzpomínka dosti mdlá, neboé paměé děl qitvarn;iich, nejdeJi

o jednotlivce založené pňímo malíŤsky a nadané malíŤskou vlohou,

bledne rychleji a snáze než parněé děl básnic}r;ich a literárních.
Zde chci vyvolati sobě i jin;fm lidskou i uměleckou osobnost

Kubištovu, netroé dílo jeho, doufám pevně a očekávám toho

určitě od jeho pŤátel, bude záhy Sneseno v soubor a zpŤístupněno

v posrnrtné vystavce obecenstvu opravdového, upňímného zájmu

a Jeho soudu, kter1i nebude moci dopadnouti jinak neŽ uctivě.

Kubišta navštívil mne po prvé asi pi.ed jedenácti lety s něko-

lika sqiimi druhy, pi'edem s Fillou, jehož pŤítomnosti v Praze
jsme po dobu váIky tak těžce postrádali a na jehož návrat z Ho-

landska se upňímně těšíme. Byli to vesměs rebelové proti aka.
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