
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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452 demickému eklektismu a lžiidealismu, jak jim jej vštěpovali ve
škole jejich více méně ctihodní profesoňi;jemní, usjecntiii a bystňí
hoši, kteňí nemo}rli žiti z té vystydlé odpadkové lruchyně, jatrou
pro ně kucht,ili epigonští učitelé podle někoiika huben;Ích re-
ceptri; mladí lidé, kteňí cítili bolestnč muku i vellrost nové doby
a chtěli dáti jí v,lraz opravdu novy, nesm]otrvavy a pi.ísn1ii.
Blouznili, rozumí se, o Cézannovi a van Gogho,,i, o 

"Gaug,'inovi

a neoimpresionistech a jin1fch a jin;Ích zjevech vytvarn;Ích, jak
psal o nich }íeier-GraeÍe ve sv;ich V;,1vojov;ich 

-dějinách 
a jak

psaly o nich nesčet,né kritic]<é články v tehdejšich moderních
v;ftvarn1fch listech francouzskych, německ11ich a ruskych, vy-
ložen;ich v Unionce'

AIe blouznílj není pravé slovo, které by vystihlo jejich nacIšení;
neboé nadšerrí to bylo uelmi poučená, vyplynulé z podrobného,
skoro odborného studia oněch velik;,:-ch vzárri. V byto jeanono
z nich nalezl jsem za své návštěvy společn1f archiv cálé skupiny:
album s reprodu.kcemi děl velik;fch mistrri st,ar;fch i nov1|,cir,
reprodukcemi začasté nadprriměrnych rozměr , pokryťj.mi sítí
rozmanitych prriměrri a prriňezri i uhlopňíčen a ci}.ami po okra-
jích. To Kubišta se snaŽil zachvtit matematickou formulikompo-
siční tajemství obrazu. Vedle toho viděl jsem i zcela slušnou
knihovničku odborně malíňskou: dopisy mistrri star;f ch i nov;iclr,
jejich konfese, jejich traktáty a rivahy a vedle tohá ovšem i ne-
jednu lrnihu qitvarně esteticlrou a hist,orickou' Tento pokoj byl
jakousi altlhyrnistickou laboratoť'í: zde mladá družina snažila se
dobrati se methodg.moderní malby s tvrdošijností vědeck;1?ch
experimentátorri a badatelri; zde snažila se vyškoliti si pňísné
a pňesné, soust,avné mgšlení o uměleck;irch problémech formo-
qích, které ji mučily; zde pňipravovala se soustavn;Ím návodem
k jejich ňešení. K smíchu mriže b;íti tato snaha jen mělkému
mozku' Vpravdějevila se mi a jeví se mi rictyhodnou a dojemnou
i v pňipadech, kdy se octla snad na scestí. Neboť pňedpokladem
jejím b).lo správné pochopení, že moderní uměni jesí zakonně
nutng vjrraz tvrirči vri]e dobové, vyraz, kterému možno někdy
pňiblížiti se forrnulí zákonnosti až matematické; dále správné

poznání, že umělec musí se odosobiti a vykoupiti z náladové ná.
}rodnosti a rozpt1flenosti, povznésti se od zajímavostí soukromě
osobních k nazírání pokud moŽno typickému; a po tŤetí bezděká
obžaloba šlroly: co měla jim dáti škola a nedala, Ťád a kázeĎ
myšlenkovou, tu opatňovali si sami na vlastní vrub.

Kubišta vedl tehdy, jak mně ňekli, toto zvědečtění malby
nejdále. Byl to vysolr1i, šiíhl}' lroch, pňísné, jasné tváňe o lícních
kostech poněkud vyčněl;icli: vyraz energie, tvrdého mravního
ťrsilí četljsi i v siv ch očich, které neměly věru nic blouznivélro -

naopak: pronikavé až do suchosti a stňízlivosti. A pňece, dobral-li
jsi se dosti hluboko, ve chvíliclr vzrušení, narazil jsi na jiskru
a Žár, které hoňely kdesi ve spodních vrstvách. Ale měl i chvíle,
kdy dovedl zabodnouti je na pňedmět, tak ritočnč:, až bor{,il se
a praskal pod nimi, vydávaje své poslední bytostné tajemství.
'  

Co maloval,  b; ' lo, jak ňelr i  ještě nedávno jeho někdejší druh,
ošklivé ,,k nedívání... To jest: nic líbivého, nic olrouzleného
a okouzlujícího, jen pĚísná, drsná, tvrdá tektonika a krystalisace
skutečnosti. A pňece: nezapomněl jsem na ty obrazy zdánlivě
nebo na první pohled odpuzující. To proto, že byly snad tvrdé,
snad hranaté, ale také blíŽily Se ve mnohych chvíIíclr pňísné
monumentalitě vnitňrrího strtrkturného rázu. Mluvila z nich Ku-
Lrištova duše nesmlouvavá a tvrdá, ale také rozhodná, čistá,
zodpověclná a uvědomělá; mužn;Í zocelen duch, kt,er1f toužil po
absolut,nu, po dokonalosti a měl o svém umění vysoké pŤedstavy
jako o závazném poslání od Boha k lidem. Kubišta byl člověk
nábožensk;i, hluboce vči'ící, kter;i' podkládal tento svrij jevovf
život enrpirick1f rád a ochotně za oběť životu vyššimu, jírnž chtčl
pňeŽíti ve svém díle; kter;i pojímal své dílo umělecké jalro rikol
uložen;i mu Bohem, aby jím zasvěcoval člověka do tajemství
jeho díla, do dílny božské Lvorby, do její zákonné souvislosti,
vázanosti a závaznosti.

V době, kdy jsem jej poznal,  v jeho raném mládí, byl vášni-
v1fm tolstojovcem a rád hňímal, kázal, otĎásal svědomím sqich
posluchačťr po tolstojovsku; pozdčji vyvíjel se v něm smysl pro
relativnost i jakfsi smysl ironie, kterf však neznamenal slevo-
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154 váni z požadavkri na sebe, nj,brž byl jen d sledkem jeho zlaska-
vělé duše a shovívavosti k světu i k bližnímu

S velikymi obětmi - Kubišta by| z chudé rodiny malo-
rolnické - dost,al se Kubišta asi na pril roku do PaňíŽe. Vrátil
se odtamtud zpňísněl;ir, zvážnělejší jesto, ponolrud i zestaral;Í
utrpením, jež t,am prožil, ale t,aké ut,vrzelejší ve svém pňesvědčení,
že cesta, kterou se dal ve svém umění, iest aotrra a p"ava. Vrátil
se pln;f rict,y k francouzské malbě, k" její vázanéj zušlechtěné
síle, k jejímu logicky pŤísnému zákonntmu v)ivojí. Sedmnácté
století pňiblížilo se tam jeho srdci. Velik)i Pou*.i,., architekt
a stavitel obrazu, podmanil si jej; a Kubišia poklonii Se mu na
krásné kopii, kterou má pť'ítel doktor Skácelik,, xa"noao. fo jest
malováno s láskou a něhou pňímo zbožnou, která blÍží se lr pŤed.
mětu své ricty na kolenou, rukou, do níž pňešlo něco zprozáňené
pokory srdce.

Pamatuji se živě na krásné oclpoledne, kt,eré jsme spolu strávili
po jeho návrat,u v ideovém rozhovoru. on mi 

"yr.raa"r 
své dojmy

a zkušenosti ma-líňs.ké, cudné, pňísné opojení i;;tvarne tradice,
Ťádu, harmonie, logiky a zálrona, a já jemu své zámilované veliké
krásníky lrlasicisty od Corneille pňes Racina, La Font,aina a Clré-
niera až do Moréase,-snášeje knihy a cituje mu jednotlivé part,ie,
které byly pŤímo obdobami a paralelami urtit;ictr pojrn v;f-
tvarnych, o nichŽ hovoňil.

Bo]ružel jeho hmot,ná situace po jeho návratu z PaÍíže se
nezlepšila. Kubišta neprodával a neprodával;jeho urnělecké svě-
domí neznalo kompromisu a Kubiitovy obrazy zdáIy se ješt,ě
drsnějšími, schválnějšími, ohyzdnějšírni než obrazy jeilo drulrri.
Také drrržina jeho pňát,el, pokud ,,í-, .. .o"padaia, když bylapo několik rokťr.čelila hrdym odbojem obecnimu nepochoperrí,
pomluvám a urážkám; .rizní členové dali se rťrznym směrern
myšlenkov.Ím a urně]eck;im, za skutečn;ilm nebo domnělym hla-
sem své osobnosti a víry.

Kubišt,a živoi.il v Praze den ze dne tiže, v clusném pokoňení,jaké mu strojilo vědomí,.Že jest pi.íživníkem .,:,.'y"t'.,,eňitel ,pňedem svého str,ice, venkovského učitele, kter5i jej foďporoval

neobyčejně ričinlivě a obětavě. V tomto těžkém položení rozhodI

se Kubišta pro čin, kter;f byl muŽn a opravdovf jako celá jeho

bytost. Když se byl marně pokoušel o to, aby se uchytil někde

v kanceláŤi, dal se aktivovat,i jako poručík u námoňního dělo-

stŤelectva v Ptrlji; bylo to něco více než rok pňed válkou.

opakuji, že to byl mužny čin. Neboé pŤed Kubištou netmělo

se tehdg nic než bahno bohémství, do něhož musil jinak zapad-

nouti -' jiného v chodiska nebylo. A bohémství bylo něco, co

se nejvíce pŤíčilo a právem pňíčilo jeho rnužné, zdravé mysli.

Nic nenenáviděl v Životě l{ubišta víc než ošuntělou romantiku

a sentimentální ironii t,ohoto pitvorného, nedristojného živoŤení,

falešné osvětlení, do něhož se staví pro zajímavost člověk; kde

umělec stává se clownem viastní bolesti a vybírá za poďívanou

na ni vstupné od měšéáclrého obecenstva; kde dŤíve nebo později

končí se v;Írobou Íiguráln;fch obálek knižnich a veršťr na objed-

návku.
Stal se tedy drlstojníkem z pocitu mravní odpovědnosti,

z touhy po mravní dŮst,ojnost,i: Léžce nesl své dluhy a chtěl je

splatiti - a splatil je také riplně za několik málo let, svého vojá-

kování. Dále doufal, že na voině si uspoňí nějakjl kapitálek nebo

že dostane Se mu po deseti letech nějakého malého q|.služného;

a že pak ve své rodné chalupě, na venkově, vzdálen pražsk1iclr

klepr1 a jejich otravnosti, bude teprve pracovati na svérn díle

a na sobě ze všech sil' Člověk r.niti'ní discipliny, se sklony někdy

snad až pedantick;i'mi, snášel dosti snadno i disciplintr vnějško-

vou a br,{, jak jsem slyšel, dobrjl voják. Byl i oslněn na počátku

vnějškov;imi ťrspěchy rakouské nebo spíše německé armády -

nebyl ostatně sám: byl oslněn i rrrnoh;i ztéch, kdož házejí proto

dnes po nč:m lrarnenem. V tňetím roce války, kdy mne navšt,ívil

a kdy jsem s nírn hovoŤil, byl již zcela vystňízlivěl;i a mluvil

s děsem a hrrizou o válce (byl tehdy adjutantem nějakého gene.

rála v Polsku) a s nevírou o rispěších ťrstŤedních mocností.

A nyní tedy zemi'el na prahu nového Života, kter1i by jej byl

snad pŤivedl k tomu, po čem prahla láska jeho mužné duše:

k práci, k níž byl vnitňně povolárr a posvěcen.
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V lokálce, jiŽ pňinesl Venkov o smrti Kubištově, četl jsem
slova, že zemíe| v něm budoucí velikf malíŤ česk;ii.

Nevím, je-li to tak doslova pravda. Nevím, nebyl-li v něm
větší učitel pňíštích pokolení neŽ malíŤ-tv rce a umělec. Aé tak'
aé onak, Kubišt,a byl krásná povaha, karakteristir:k1;i syn české}ro
venkova: mozek, kter;ii se dovedl zahryzLi do icleje a nepovoliti;
ktery zápolil s ní znova a znova' houževnatě, bez ristupkriv
a pňíměií; kter;i uměl jiLl' za sv1im cílem stezkou kamenitou, nej-
tvrdší a nejstrrnější.

MeLhodick;Í, někdy snad až pedantick11i, nesnášel pňítmi a rád
vynášel všecko na plné světlo; jako Homérriv Ajas chtěl bojovat'
a mňít v jasnénr cni. V tom byla statečnost mužného ducha;
v tom byla a bude tuším i vychovatelská síla jeho díla. Uměl učit,
učit nejprve svym pňÍkladem. Malíň Jan Zrzavy vyznává, Že
skoro všecko, co umí a zná, má od Kubišt,y.

A velik;rm poučením mlad;im bude jistě i v1fstava jeho díla.
Jsem jist, že nyní, lrdy osoba jeho nebude již státi mezi obrazy
a divákem, kdy osoba jeho nebude již pňekáž eti nikomu, dostane
se i jí, co jí náleželo vždycky: ricty a lásky. Jeho osobno'st, byla
z rodu zce|a vzácného, jehož riroda nesmí dojíti u nás: opíjela
se ne dobrodružstvími nervťt nebo obraznosti, n;Íbrž láskou ícle jí
a je jich jasngm ždrem. Jest to opojenÍ nejčistší a nejmužnější; opo.
jení, které léčí od temné závrati stejně jako od d]1imného tŤešt,ění.

ilIasaryk iako tvriree kulÍurnÍ

ŽivoLtli dílo Masarykovo dovršuje národní obrození české:

k obrozeni jazykovému, literárnímu, naukovétnu, kulturnímu,

uměleckému a politickému pňisLupuje Masarykem obrozeni statní;

v něm posvěcuje a vyvrcholuje také Masaryk všecko jednot,livé

obrození pňedchozí. Žiieme a budeme žiti odtud jako národ nej-

vyšší činností organisačni: činností svěťodějnou a světotvornou.

Ale ovšem tato činnost nebyla by rnožna bez tvťrrčí činnosti

iiterární, vědecké, umělecké, kulturní, ani mimo ni: jest jen její

svnthesou a jejim posledním vyrazem. Tak pňenesl a vtělil v ži-

vot národní Masaryl< lrornposiční myšlenku hlavního filosofic-

kého díla svého mládí, své Konltretní logiltg. Tam šlo mu o orga-

nisaci odborné práce vědní, o její správné utiidění a odstupĎo.

vání a posléze o dovršení její v pňezvědné poznání posledních

otázek duchovních; zde o organisaci celé práce národní, o správ-

nou, poměrnou skladbu její a posléze o tvorbu národního celku

v nejvyšší oblasti světodějnosti.
Tv rce české svobody a české st,átní samostatnosti byl od

sqfch začátkťr muž sgnthesy. Všecka činnost jeho směŤovala

k množení a st,upĎování života. Chtěl spojovat rozdrobené a roz-

tňíštěné ve vyšší jednotu: chtěl žíti a dávati žiLi v oblastech

vyšších a vyšších, z myšlení čisl,šího a čistšiho, k ťrkolrim mohrrt-

nějším a vzdálenějším. To jest smysl jeho naboženskosti. Víra ná-

boženská jest poslední osa, na niž sestŤeďuje všecko své snažení:
jí organisuje to, co by bylo a zristalo jinak chaoseln' v lrosmos;
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