
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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458 jí se zakotvuje v tom, co by jinak věčně unikalo v beztvarnost.
a míjelo v pustém víru kolotavé marnosti.

Masaryk byl a jest člověk universální, moderní člověk uni-
versální, jako Hus byl náš velik;i stňedověk;Í člověk universální
a Komensk;i náš velik;f renesanční člověk universální. A pravé
universálnost,i není bez náboženskosti. To jest smysl Masarykova
volání po člouěku harntonicltém, kt,er;í. by souladně vyvíjel v sobě
všecky síIy duševní. NIasarylr pňipouští, že mohou b]iti lidé ne-
náboženští a pi'itom clobňí, dokonalí a ušlechtilí, ale člověk ná.
božensk1f jest mu uíce člověkem neŽ nenábožensk;i, jest mu
harmoničtěji vyvinut}t. Náboženství jest potňebou člověka uni-
versálního, to jest tuoŤiuého.

Síla Masarykova byla a jest právě v této universálnosti. Po-
stňehoval vždycky nesčetné množství svazkri, které pojí minulost
s pňítomnost,í a pŤítomnost s budoucností, které váží umění
s vědou a vědu s literaturou a literaturu s mravností a ťilosofií,
pozorol'ání s tvorbou, jeďnotlivce s obcí a hromadou, Život s ná-
boŽenstvím, časnost s věčností - postňehoval jich více než jiní
a uvazoval tyto svazky také riže než jiní. Tímto zprisobem zhustil
minulost, národní, národní t,radici českou, kolern jednoho jádra
a promitl ji v pňítomnost a budoucnost; zakot,vil nás hlouběji
v minulosti, a zárove tím rozestňel nás vj-bojněji a mocněji do
pňítomnosti a budoucnosti. Úst,ť'ední pojetí jeho filosof ie, realism,
jest synthesou mezi historisrnern a nat,uralismem; neclrce všÍmati
si jen pouh;fclr jevri, stále se mčrtících, vznikajících a zanikají-
cích, stále plynorrcíc}r, n;,lbrž pronikati k uěci samé. K tomu,
co stojí a se nemční. Jeho realism jest také pokus o prostňedkující
i.ešení mezi starším objektivismem a novějším subjektivismem;
podmět, dobrovolnou, mravní kázní pŤijímá svrij zákon od ob-
jektu, ale má záror,eĎ mravní pť'íkaz pŤetváňeti svět pi'írodní
i společenskÝ svym silím, vytrvaiou neustálou prací po sqfclr
vnitňních ideálech a k jejich podobě.

Tato synthesa neobešla se ovšem bez jaliélrosi eklekticismu,
bez zkrat'ek nčlkde pňíliš zjedriodušujících, které nejsou dosbi
právy nesmírné sloŽitosti dění žir'otniho. Za svťrj ideál humanitní

jest Masaryk poplaten Herdrovi; za svťrj realism do značné míry 159

Goethovi; z Kanta, proti němuž se obracel kriticky, dovedl si
odnésti pňece základní jeho koncepci, která ukazuje do budouc-
nosti: o rozumnosti ideálri nábožensk;ich a oprávněnosti poznání
transcendentního; pojeti člověka náboŽenského jako harmonic-
kého jest ze Sclrleiermachra; a ve svém v;ivoji dotkl se Masaryk
nejrriznějším zpťrsobern Huma i Comta, Tolstého i Dostojevského
a opŤel se o ně. Naši národní tradici pojal někde pŤíliš :uzce -

jest, vpravdě širší, teče několiker;fm souběžn;|rm rozstupem;
a tvorbě básnické nebo uměIecké blížil se nejednou formulí pŤiliš
apriorní a pňíliš primit,ivisující, aby mohla vystihnouti jejího
j ádra.

To jsou ovšem nedost,atky, které jsou takŤka pojmově spojeny
s universalismern; abys jim unikl, musil bys b;f-ti bohem nebo
aspoií polobohem. Ale nechtěl-li čím Masaryk b;fti, jest to právě
nadčlověk. Svou rivahu ,,V boji o náboŽenství.. uzavÍel lrrásn;im
v;y'rokem o světodějnosti pňít,omné chvíle: nerodí se nadčlověk.
cosi vyššího se děje, rodí se člověk. A vyz;ivalJi kdo kritiku
a touŽil-li kdo po ní i pro sebe a své dilo, byl to Masaryk. Kritika
byla mu záhy orgánem tvoŤivého uvědomění a tvoňivé oprav-
nosti. V tom projevil se po jiné stránce pěkně jehouniversalism,
to jest, snaha a touha pojmotrti a obejmouti ve své osobnosLi co
nejvíce života, b"vé smči.oval zdánlivě proti tvé osobě jevové.

Masaryk uvědornil si více neŽ ]rdo]roli u nás, že pravá tvorba
jest spoluprdce ušech se ušemi; že v kažclém tvém činu, v každérn
tvém slově, byé se zdály naprosto majetkem tv;fm tobě i jin1fm,
souzní nesčíslné množství bytostí mrtv;i'ch i žiqfch; že všecko
dílo na této zemi jest jiŽ zde, na této zemi, vpravdě vesmírné, to
jest souborné a hromadné. I\ikdo, žádná bytost lidská, budiŽ
zdánlivě sebenepatrnější, nesmí bÝti vylučována z tét'o ričasti na
tvťlrčím dÍle země. Všem ndleži prauo n,a žiuot uěčng. odmíťaje
surové slor.o Bedi{cha Pruslrého, kter;1i lrnal do bitvy své gra-
nátníky s jatečn;fm cynismem:,,Což chcete věčně žiLi?,,, odpo-
vídá Masaryk: ano, zástupy chtějí opravdu věčně Žíti, to jest
žit'i žiuot uěčng|, Masarvli uznává rrekonečnou cenu lraŽdé duše



lidské - pňejimá tento ideovjl v1ftěžek kŤeséanství a jeho názoru
světového. To jest vlastní smysl jeho demokratismu: otevňíti
zástupťrm trrány k životu věčnému.

Dílo Masarykovo jest ve své podstatě dílo organisačni: t,o jest
uold píímo po spolupracounících, žadd si jich co nejuice a co nej_
horliuější.ch. Proto nemohl by potkati Masaryka horší a urážli-
vější osud, než kdyby dnes, kdy chce dokonati své dílo, dostalo
se mu namísto spoludělníkri pouh;ich chvaloňečníkri a pňit,akač ..Iuto obavu vzbudil ve mně nedávn;f článek v kterémsi t deníku,
kteqi' chce b1fti patrně papežštější než papež; článek, v němŽ
byli pran;fŤováni všichni nebo skoro všichni, kdož se kdy kriticky
dotkli Masaryka, nevyzněla-lí kritika jejich panegyrikem: Denis
jako Holeček, Dyk jako Sova. Je-li co nedemokratické, jeJi co
nemasarykovské, toŽ jest' to právě takové počínání. Masaryk
sám kritisoval' Masaryk musí bjzti také kritisován a kritick;f
duch nezastaví se ani pŤed jeho presidentstvÍm: Masaryk, jsem
pŤesvědčen, bude teprve nyní kritisován hojně a často. A jest
t,o správné, pokud to bude kritika opraudoud, to jest, poučená
o problémech a jejich nesmírn1ich obtížích, a tuoÍiuě silnťt
a schopnd.

Pňíhanou českého národa neni, že híasaryk nalezl v něm ideové
odprirce rázu PekaŤova nebo Marešova, básnické odprirce rázu
Dykova nebo Sovova, -ale stínem pňítomnosti pňed budoucností
mohli by se snadno státi licoměrníci a podkuňovači ze ňemesla"
Duše otročí jest nejošklivější podívanou vždy a všude.

Nebylo všecko špat,né, co bylo hájeno proti Masarykovi; ne-
bylo všecko jednotné, prosté protirnluvrl' v nauce Masarykově.
Masaryk sám - a jest v tom, opakuji, jeho velkost - dovedl se
učiti od lidí i od věcí, od událostí i od idejí. V1fvojová dráha, kte-
rou opsala jeho myšlenka, jest veiiká. Sám ňelil o sobě nedávno
krásně, protože pravdivě: V mládí byl jsem konservativnější,
nyní, k stáňí, jsem radikálnější; mám více zkušeností. To jest
znak duše opravdu veliké a tvoňivé. Falešní, jen zdánliví revolu-
cionáňi majÍ vfvoj právě opačn;i: v mládí bfvají bouiliváky,
v stáŤí reakcionáŤi. N{asaryk byl opravdov tvrirčí revolucionáň

ducha, kter$ zrevolucionoval krásnou, silnou, plodnou revolucí
českou duši, povahu' mysl' srdce a ne naposledy i v li. Celf
národ dnešní, jeden víc, jinjr méně, jsme jeho dílem'

Nyní spadá na nás nesnadnější část spolutvrirčího rikolu: mu.
.síme b;i'ti i jeho spolupracouníkg.

NemriŽe bfti jinak splacena naše k němu ricta i láska.
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