
Václav Rabas je umělcem, který se v rámci umělecko-historického provozu občas 
vynořuje a občas mizí, často pod vlivem politických souvislostí.1 Naše výstava jeho 
dílo v dobrém smyslu vytrhla z historického kontextu a sleduje jej z hlediska „malíř-
ských“ kvalit: způsobu reprezentace hmoty, tahu štětcem, hnětení barev, modelování 
reliéfu. Václav Rabas je však také autorem, který ve své tvorbě zohledňuje mnoho-
tvářnost zdánlivě  nemnohotvárné české krajiny kolem Krušovic. Pole, zvlněný reliéf 
krajiny, cesty, a zase pole. V Krušovicích u Rakovníka se Václav Rabas v roce 1885 
narodil a krajinu západních Čech neopustil. Krátké studijní cesty s Akademií výtvar-
ných umění v roce 1912, cesta po Itálii v roce 1924, do Benátek na bienále, kde vysta-
voval v roce 1930, tvořily v jeho životě světlou výjimku. Václav Rabas „srostl“ s rodnou 
krajinou. Stejně jako Paul Cézanne, který strávil polovinu života v Aix en Provence 
malbou téhož motivu – hory Sainte Victoire, dovedl také Václav Rabas pobyt ve svém 
mikroregionu k dokonalosti. Několik kilometrů čtverečních bylo modelem jeho 
obrazů. „Nemáme v našem krajinářství druhého, kdo by byl tak cele v její oranici, 
v jejích lánech a cestách, kdo by byl tak plně z ní a v ní doma.“ Komentuje v roce 1935 
Rabasovu tvorbu na základě retrospektivní výstavy k umělcovým padesátinám Josef 
Čapek.2 Své motivy objížděl Václav Rabas na „červeném indiánu“, legendárním znač-
kovém motocyklu, který si pořídil za honorář svého obrazu České středohoří v roce 
1926. Stroj malíři usnadnil malování v terénu. Kromě materie, hlíny začal zobrazovat 
daleký horizont. 

1 V roce 1945 byl Václav Rabas jmenován národním umělcem jako jeden z prvních, spolu s Václavem Špálou, 
Ludvíkem Kubou a Maxem Švabinským, a to ještě presidentem Edvardem Benešem. Poslední, zato podrobná 
monografie Václava Rabase včetně soupisu 1929 jeho děl vyšla v roce 1961 z pera Jiřího Kotalíka.
2 Josef Čapek, Krajina Václava Rabase, Lidové noviny XLIII, 1935, č. 562, s. 7.

Netvoříme však v našem případě umělcovu monografii. V Rabasových charakteris-
tických obrazech zvlněné krajiny, oranic a polí nenápadně doznívá výtvarné myšlení, 
které romantikům počátku 19. století napomohlo rozpraskat malovaná horstva 
a Cézannovi a jeho následovníkům z konce téhož století zpevnit kompozici. Geologic-
kou povahu Rabasových krajin vyzdvihli svého času Karel Čapek i Jarmila Glazarová, 
přičemž zejména Čapek se dotkl jemného rozporu, který Rabasovy krajiny dokonale 
vystihuje: vlastním tektonickým výrazem krajiny jsou cesty. Rabas takto vychází 
z „geologického substrátu kraje “, ale „jde téměř bez výhrady za člověkem a za jeho 
prací “, a tak jeho obrazy jsou „něco jako duchovní mapa lidských krajin nebo vysoká 
a velkorysá abstrakce dělné země.“ 3 Země je pro Václava Rabase „rodnou hroudou“, 
zhmotněním rodného kraje, stejně tak je každoročně obdělávaná oranice metaforou 
cyklu zašlých a přicházejících pokolení.4 A tak čtyři kapitoly výstavy: Syrová země – 
Cesta – Chléb – Krajinné meditace zpřístupňují vnímání české krajiny v komplexněj-
ším měřítku. Ukazujeme nejen podstatné rysy krajinomalby v monumentálním díle 
samotného Rabase, ale i v akcentech jeho současníků, zejména členů sdružení Umě-
lecká beseda, kterému Václav Rabas v letech 1923–1935 předsedal, a zároveň v dílech 
umělců mladších, současných českých konceptualistů (Martin Zet, Miloš Šejn, Marian 
Palla, Karel Miler).

3 Karel Čapek, O Václavu Rabasovi, in: O umění a kultuře III., Praha 1986, s. 666–669.
4 O „věčně opakovaném vzkříšení (…) země oráčovy“ se Václav Rabas zmiňuje v rukopisné poznámce, psané 
v Krušovicích 9. dubna 1940, obsažené v archivu rakovnické Rabasovy galerie. Ve stejné poznámce hovoří o zemi 
„teskné, mírné a tiché i mužně tvrdé a drsné zároveň.“ Viz. text Ondřeje Váši v doprovodné publikaci výstavy.

Syrová země, hlína, půda, matérie
V nedávné době obohatil umělecko-historické bádání i širší teorie obrazu obor, který 
se věnuje dříve opomíjené problematice materiální báze artefaktu. Tento obor, který 
byl pojmenován „materiálová studia“ se nezaměřuje pouze na tradiční určení techno-
logických složek díla, ale především na symboliku a výpovědní potenciál „hmoty“. 
V případě naší výstavy nejde vesměs o hmotu, která tvoří součást uměleckého 
objektu ve své původní podstatě (s výjimkou hlíny, písku, kamene apod. v tvorbě 
Mariana Pally, Miloše Šejna, Miroslova Pacnera). Na malbách Václava Rabase, Karla 
Boháčka či Jana Havlice se hmota ocitá jako nosné téma re-prezentace. Zemská 
hmota, hlína či půda představuje základní poselství těchto maleb z toho důvodu, 
že daní autoři se snažili referovat o základních prvcích a procesech, z nichž vyrůstá 
a do nichž se zpátky propadá určitý typ krajiny. Hlína obsahuje zárodky života, ale 
znovu jej také převrstvuje ve stálém koloběhu rození a odumírání. Nemá ustálený 
tvar, vymyká se přesnému pojmovému uchopení. I její barevnost, hněď jakožto shr-
nutí pestrých barev, potvrzuje tuto indiferentnost, která je však předpokladem každé 
další konstrukce. Václav Rabas výjimečným způsobem rozpracoval otázku vnitřní 
vrstevnatosti krajiny, která se na povrchu projevuje pevným až skulpturálním výra-
zem (Syrová země před jarem, Oráčovo dílo).

Václav Rabas, Syrová země před jarem, 1934, olej, plátno, 52 × 95 cm, Muzeum umění Olomouc

Václav Rabas v Bažantnici s „červeným indiánem“, 1927, Rabasova galerie Rakovník

Václav Rabas, Oráčovo dílo, 1949, olej, plátno, 93 × 142 cm, Národní galerie v Praze

Václav Rabas před obrazem Pohorské zrání opřeným o „červeného indiána“, 1934  
Rabasova galerie Rakovník

5  Václav Rabas, Cestou. Stati a zápisy, Praha 1958, s. 137.

„V těchto rodných červenicích a v těch černých hlínách na západě nalezl jsem smysl svého života (…).“ 5
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prostupování člověka a jemu vyhrazeného místa. Rabas své ideové sdělení redukuje 
na několik základních prvků, které obsahují silný výpovědní potenciál (chleba, vyko-
pávání brambor, chudá sklizeň). I tady se projevuje mnohdy jeho zájem o uzavřený 
tvar, který je spíše výsledkem „hnětení“ než nějakého optického, distancovaného 
postupu. Ve svém dřevorytu Země autor dovedl svou metaforu do krajní možnosti: 
žena vybírající brambory zde tvarově i kompozičně se zemskou bází splývá a název 
grafiky odkazuje stejnou měrou k lidské protagonistce i ke zdroji její chudé potravy. 
Chleba jakožto metafora částečně posvátného objektu se objevuje na výstavě v dílech 
Bedřicha Piskače a Jana Zrzavého. Už tradičně se o chlebu uvažovalo jako o jednom 
z nejpodstatnějších výsledků lidské práce, jejíž úspěšnost se odvíjí od vyšší milosti. 
Chleba a brambor v představách 19. století tvořily protiklady podstaty částečně 
sakrální a zároveň hluboce zakořeněné v zemských, ryze materiálních podmínkách. 
I tvarově tyto silné symboly představují opozita formy a beztvarosti, což je součástí 
stále opakujícího se dialogu Rabasova malířského myšlení (Krušovická kopanina, 
cyklus Chleba). 

Cesta, vlna
Vnitřní materialita krajiny prosakuje na povrch jak sama o sobě, tak v určitých tvaro-
vých metaforách. Rabas i někteří další autoři nesledovali primárně život a dění v kra-
jinném rámci. Na Rabasových malbách se nachází poměrně málo vegetace či lidské 
a zvířecí stafáže. Nejvíce ho zajímal reliéf krajiny, plasticita daného místa. Nezabýval 
se atraktivními dominantami (hory, hrady…). Nesledoval ani cíl jakkoliv dramatizovat 
místo. Svoji reflexi krajiny téměř haptickým způsobem hnětl, nořil se dovnitř nitra 
země. Krajina kolem Krušovic, která Rabasovi celoživotně vystačila k formulování 
jeho obrazové výpovědi, byla k tomuto úkolu ideální. Téměř prázdná, pouze lehce 
zvlněná, protkávaná archetypálními cestami, které více než pohyb evokují vrstvení, 
modelaci nové struktury. Tyto cesty nikam nevedou, autor neukazuje jejich cíl ani 
směr. Podílejí se na vnímání daného krajinného prostoru v jeho trvání, čas zde fun-
guje jinak než v běžné praktické existenci. Nejde o zastavení času, ale o jeho „otisk“, 
nebo „odlitek“. Pro Rabase není podstatná hloubka výhledu, která tradičně symbo-
lizuje jistý pohled za obraz, do budoucnosti apod. V Rabasových malbách se vlny 
krajiny vzdouvají směrem k divákovi v šikmých kompozicích. Rabas je v tomto směru 
velmi netradičním krajinářem. Nezajímá se o jednotlivosti, konkrétní charakteristiky, 
ale o setkání člověka a přírody v jejich společné podstatě, prapůvodní sounáležitosti 
(Země, Selský katastr). 

Chleba, brambor, chudoba
Při sledování Rabasova díla nesmíme zapomínat ani na jeho narativní složku, která 
tvoří kompaktní ideové až ideologické poselství. Zde se objevila základní inspirace 
poměrně chudou venkovskou oblastí Krušovicka. Obyvatelé této oblasti měli ome-
zené možnosti obživy. O to více se však Václav Rabas zaměřil na jejich intenzivní, 
nerozlučné propojení se zemí a primárními (existenčními) hodnotami. Lidská akti-
vita zde nepůsobí dojmem boje s přírodními limity, ale spíše naznačuje propojení, 

Krajinné meditace
Rabas ve svých krajinářských vizích dospěl zároveň k celostnímu uchopení přírodní 
problematiky. Některé jeho malby se tak zaměřují na otázku zrcadlení mikrokosmu 
a makrokosmu. To se projevuje i v kompozičním uspořádání, kde svou roli hraje 
mimo jiné symbolika kruhu a jeho části jakožto výrazu celostního pojímání světa. 
Spíše anekdotickou perličku v této souvislosti představuje skutečnost, že ve svém 
novém domě si malíř nechal zřídit kruhové okénko s širokým výhledem do kraje. 
Tento architektonický prvek, na venkově v té době neobvyklý, může zdánlivě souviset 
s určitými avantgardními tendencemi, ale jeho vysvětlení jakožto jakési „holistické“ 
pozorovatelny se zdá případnější. Rabasovy malby „krajinných meditací“ dospěly 

Václav Rabas a mýtus hnědé
Země, chléb a hmota na periferii avantgardy
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Bedřich Piskač, Zátiší s chlebem, 1924, olej, plátno, 105 × 115 cm, Národní galerie v Praze

Václav Rabas, Země (detail), 1934, olej, plátno, 72 × 94 cm, Národní galerie v Praze 

Václav Rabas, Ticho v oranicích, 1934, olej, plátno, 84 × 116 cm, Oblastní galerie v Liberci 

Václav Rabas, Podzimní krajina ze západních Čech, 1933, olej, plátno, 94 × 133 cm, Národní galerie v Praze 

Lumír Hladík, Hranice,otázka bez odpovědi, záznam z akce, 1977, archiv autora

Karel Miler, Kolmice, záznam z akce, 1973, Národní galerie v Praze

k výraznému kompozičnímu zjednodušení, sumarizaci, redukci mnohosti v jed-
notu. I v návaznosti na jeden z původních názvů obrazů můžeme tvrdit, že v těchto 
sumárních vizích „kosmického“ řádu se vznáší všeobjímající ticho a klid jakožto „tón“ 
věčnosti a harmonie (Ticho v oranicích, Na pozadí kosmického chladu). Doprovodné 
příklady umění z druhé poloviny 20. století naznačují podobný zájem o vazby mezi 
konkrétním místem a obecným celkem, mezi konkrétním a abstraktním. V Rabaso-
vých malbách tu sice není přítomen člověk, ale tušíme jeho roli a postavení jakožto 
prostředníka, spojovacího článku mezi materiálním a duchovním.

Výstava Rabasova díla v kontextu staršího i novějšího umění s krajinářskou 
intencí se pokouší posunout možnosti chápání zdánlivě prvoplánové reflexe krajiny. 
Domníváme se, že Rabas svým až překvapivě „zatvrzelým“ setrváváním v úzkých 
prostorových i motivických hranicích otevřel pro re-prezentaci krajiny, její materiální 
báze a re-prezentaci jejího „transcendentního“ přesahu úplně novou kapitolu. Neu-
stálé návraty a kroužení kolem několika málo malířských a ideových problémů mu 
umožnilo do hloubky propracovat jak zamýšlené neprvoplánové sdělení, tak malířské 
podání, techniku a výraz, které v jeho nejlepších dílech tvoří mimořádně přiléhavou 
paralelu k hmotě, struktuře, plasticitě a cyklické proměně přírody.6 

Eva Bendová a Václav Hájek

6 K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace: Eva Bendová (ed.), Václav Rabas a mýtus hnědé, Národní 
galerie v Praze 2014. Tři texty doprovázené celostránkovými obrazy Rabasových krušnohorských krajin sledují 
vztah krajinomalby a geologie, ikonografii tvaru a matérie v díle malíře, i jeho stručnou biografii zaměřenou 
na kulturně historický význam umělce. Autoři textů: Eva Bendová, Václav Hájek, Ondřej Váša.
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