
154 Smysl posavadních funkcí a staré orgány znásilnili k novjlm nesljl-
chanym službám; z ho|é poznatlrové gramatiky vykŤesali novj' zna-
kov1 a obrazovy jazyk básnick1 , jehož rozkŤídlenjl plamen d1iše
nám ještě dnes žár do tváňe.

I(ladné vědění a poznání Shakespearovo, Goethovo, Balzacovo,
Flaubertovo' Dostojevského udivuje dnes právníky, pňírodozpytce,
lélraŤe, psychology, psychiatry, lirinrinalisty, vykladatele lirtskych
karakterri a popisovatele l idsk1 ch typri. Ale čím jest to všecko? Ne
mnolrem více neŽ cihly a kamení do jejich chrámovyclr budov. Jejich
životní zkušenosti otňásají srdcem nás všech, milencri i milenek, otcťr,
matek, dětí' ctnostnf ch i z]očincri, melancholikri i flegmatikťr,
mudrcri i bláznri; otevňi je ve chvílích nejzbožnějších i nejfrivolnějších
a vŽdycky na]ezneš v nich potravu pro Svou náIadu, olej a vítr na
svrij vnitňní plamen; vždycky odpoví ti stupiiovanou a zmnoženou
odpovědí na všccky tvé nejčistší ťrmysly anejsvětějšízáměry právě
jako na nejpošetilejší rozmary a vrtochy. Ale čím to všec]ro jest v je-
jich díle? Sotva víc než maltou pojící kamení a cilrly v jejiclr chrá-
movych budovách. A.uvaž, že nadto znají dokonale celé své nesnadné
spisovatelské Ťemes]o do posledních Íines a subtilností: celou techni.
ku, celou poetiktt, celou sti]istiku, celou rétoriku své doby.

ohromné zásoby poznáni minulého i pť'ítomného jsou v nich na-
stňádány jako v živj,'clr s5lpkách, ale nebylo by to nic, kclyby nenrěli
nadlidskou sílu a vril i, vrhnouti je všecky do větru, povznésti je
vichrem své obraznosti až do oblak a spustiti je pak jalro tajemnou
dračí setbu do polí budoucnosti a zde vyvésti z nich něco, co podobá
se ozbrojenj'm rekrim.

Znají všecky v razy a formy, ale nebylo by to nic, kdyby neměli
v sobě svatého šílenství, kvasu vťrle, prvku nadrozumového, irracio-
nálna, kter1im je deforrnují, zprolrybají' napnou a pňepnou jako tetivy
luku o největší nosnosti; kterjlm znásilní jejiclr znaky v novf vj,znam
a smysl a obtěžkají je novym dějstvím; kterj.m je vystňelí jako

ohromny ob]ouk mostovjl zavěšeny nad propastí a vynucující si pro
sebe druhého bňehu,

Násilník snrr

Několik gloss k dilu E. Munchoutt

,,BgI uelilcou ébauche, sgroulm ndčrtem nikdg nedo.

končen1Jm; ale opraudu, čím jinlm iest ueltk1J muž

Carlgle

První mrij dojem z některj.ch děl Munchovj.ch byl ten, že měl b;fti
spíše zločincem než umělcem, a Že ruka, ktcrá vrhá laltÍo barvu na
plátno, měla spíše vládnout nožem nebo metati pumy. Tyto práce
jsou mu jen jakou takou pŤíležitostí, aby zachytil a zachoval stopu
svého vášnivě násilné}ro gesta. Několik z nich jest monumentální
karikaturou a spíše kameny nů, obrazy: grandiosní kameny, zhruba
jen pŤitesané, které metá malíŤ po lidech,,po životě, po světě, po jejich
|ži, hrize a hnusu'

Vysoká krása rady Hebbelovy, aby umělec z kamení, jímž po
něm hází svět' tesal sochy, jest tu obrácena na ruby: malíŤ hází svj'mi
díly po světě a po životě jako kamením. Stoická moudrost Hebbelova
jest tu obrácena v ničivou revoltu, která zabíjí umělecké dílo -

zabíjí ovšem ne sprostě' njlbrž velce.a tragicky: umělec metá jím a již
lroto je nutně roztiištuje a dobrovolně obětuje: metá jím a proto již
je podceťruje. Munch jest tu velik]im, drásavjlm satirikem grandiosně
tragickjlch dimensí, karikaturistou nenávisti, která se obětuje a ničí
sama velkomyslností své krajnosti. Ale právě proto otevírají tato
díla dvéňe pochybám, je-li Munch velikou vj'tvarnou potencí nebo
pŤesněji a správně: velikj'm uměleckj.m intelektem. Nebot otázka
po umělectví jest konec koncrj. vždy otázkou po moudrostí a to zna-
mená: po snryslu pro poslední a vrcholnou učelnost. otázka zní pak:
není-li ričelnější psdlí satiry a pamflety neŽ je ma]ovati - rozuměj
malovati tímto velikorysym uměním, které tíhne k freskové monu-
mentalitě a volá pŤímo po zdech.

Ale to platí jen o několika číslech, o malÓm poměrně zlomku vy-



stavní kolekce' Jest tu Ťada děl, která ukazují, že tento člověk, jenž

maluje mriru Života, sám pňitom posedly upíňími sny, dovede bjlti,
nejen malíŤem absolutní vjltvarné potence, ryze malebného zŤení
a hodnocení a žhavého vytrysku vlastních temn;ich tvárnfch sil rasy,
nybrži ve svych chvílích delikátním lyrikem podivně kŤehkého kou-
zla, poetou šarmeurem s pohledem melancholicky chápavj'm a jakoby

hladícím a uspávavym' Chvílemi- jsouto ovšem intermezza- zdá se,
že v tomto severním rebelovi a anarchistovi j est zasypáno cosi j ako kus
hellenské duše: jako by nad mrtvé hladiny smutnjlch a otrávenjlclr
vod, kalnjlch zrcadel vyhasl:ich nebes, vyplula chvílemi Ženská hlava
posvěcená jakj'msi bíl1 m paprskem podivně pÍísné a čisté lrrásy i tra-
gického utrpení - hlava, jejižkouzlo, smutek a tajemství zdá se b1iti
ztéhož rodu, ale z vyšší sféry neŽ kouzlo někter1ich hlav-Rossettiho.

A tento malíŤ strašidelnjlch larev, popleněnj.ch vším děsem života,
hlav jakoby nahlodan]ich a zvnitra podrytjlch - tento malíň lebelr
strávenych žárem moderních pekel a takŤka scvrklÝch v nich -

tento malíň zhroucenj,clr těl vyssátj.ch v jakj'chsi tragickj'ch osudo-
vj'ch lisech, jest autorem několika mužskj'ch portrétri, které jsou
nejen užasně malovanjlmi kusy' celjlm.i vjltvarnjlmi díly postaven1imi
na nohy s žasnou nervovou hotovostí i sensitivností, ale i básněmi
pravého moderního světáckého smutku a kouzla, psychologickj.mi
ne dokumenty - to by bylo málo - nybrž paradigmaty.

A víc:tento člověk, jehož některé ulice vypadají jakokulisyklout-

kovjlm tragediím, glossujícím jakési strašné a surové vtipy osudu,
má několik krajin a koutri krásnjlch jakousi sváteční rajskou krásou,
krásnj'ch krásou vonnjlch zámoňskj'ch ostrovri nebo těžkého tropic.
kého ovoce - a víc než krásnjlch: štastnj.ch jakj.msi pokojnjlm a sil-
njlm, pňedpotopním štěstím - štěstím, které vášnivější a světelnější
krúpějí skanulo z moderních snad jen na pastoralia Gauguinova.
V tomto člověku popelavjlch hrúz a šer naleznete nejen obrazy
uŽasně nervní potence, kouŤící se ještě vášní života a mukou bytí,
ale i nělrolik míst plnj'ch absolutní barbarské nádhery barevné,
teplj'ch štěstím - pokryl bys je dlaní - lr.de barva hovoňi a zpivá
o tom, Že jest jen ssedlou krví slunce a hr zou i radostí váŠně,

A vic: tento člověk, kterj' namaloval fantomatická rodinná dra-

mata stňízlivě studené hrrizy a jakési strašidelné nudy - pendant

k literatuŤe starého Strindberga, ale ponoŤeného ještě o několik sáhti

hlouběji do studeného bahna - tento člověk, kterf jako by tu vylovil

ne l idi, ale utopence a ne utopence, ale cosi mezi idioty a opicemi -

t1iž člověk namaloval ten nádhernjl, velik1i, necudně cudnj, akt

v ,,Krťrpějích krve.., tu pohádku krve a květ země, ten rozezpívanjl

zemskf oheĎ, do něhoŽ jest piimíšeno cosi z toho, čím jiskŤí se hvězdy
- ten akt, pŤi němŽ musím stále myslit na mistry docela staré a do-

cela velké, Giorgiona, Tiziana, Tintoretta, ne pro zprisob malby, ale
pro !odivnou hotovost a nerozpoltěnou celost vj'tvarného cítění -

ne pro zprisob malby, ale pro její rasu.
Ano, tento člověk jest veliká ébauche: pril dítě a pril staŤec a pŤitom

celli divoch. Maluje ne rukama, ale gesty, a ne gesty, ale instinkty.

Maluje cosi drásavého: pril starÝ svět' pri l nové peklo, něco, co bylo

vykopáno z hrobťr tisíciletí, a cosi, co vyvŤelo teprve včera a je horké
ještě 'a nemá ssedljlch a pevnj'ch tvarri. Je současně stŤízliv do

drzosti a tupé nudy, i blouznivjl do smyslné snivosti a pohádkovosti,

nejstarší bláto světa i štěstí pŤíliš horké a mladé a proto bez pleti

a krvácející ještě' Jest malíňem monumentální ohyzdnosti i kňehkého
chalmu a kouzelné gracie. Jsou v něm obrazy rozbité na tŤíšé, zlom-
kovité a nevykoupené i neposvěcené, a něko]ik jinych, které zní do
dálky jako zvony a tyčí se jako sloupy.

Jest syrov$ barbar i rafinovanj. dekadent, bytost chaotická
i charakteristická, polobrih i polozvíŤe, spíš pŤírodní síla a vjltrysk
temn1ich hlubin rasy, než ovládnutjl ku]turní svět a hvězda' Pril
privilej, pri l klctba a celj ' osu.d - sl ib, jehož naplnění teprve svítá.

Jak určit směr a místo, kde stojí tento člověk ve vyvojovém dra-

matě uměleckém?
Jak urč,it scénu, kterou v něm snad pŤipravuje?
Pokusím se o to ta|<, žejmenuju nejprve jelro prolinožce, typ,ktery



vyvrcholuje v absoluiní čistotě všecky tendence protivné tendencím

Munchovj'm,
Myslím, Že jest jím Velazquez.
Yelazquez - čin Velazquezťrv - jest v tom, že jest sama láska

a Sama cta, sama spravedlnost a sama oddanost ke skutečnému dni

zemskému, ke skutečnému světlu podnebeskému. Velazquez jest

malíŤ nejintimnějšího kouzla skutečnéIro dne, epik toho mgsteria,
jemuž se Ťíká skutečnost, realita, denní světlo. Ve Velazquezovi není,

pŤesně mluveno, barev: maluje jen atmosféru, stňíbŤité prochvění

prostoru světlem, hudebně tiché jeho rozl.iti, Smysl jeho díla jest

v tom, jak bylo pěkně Ťečeno, Že vnutil skutečnost v meze umění,

a jádro jeho charakteru v tom, jak tiše a čistě leŽí jeho pozorující

pohled na věcech.
Munch jest proti němu násilník snu' krajní subjektivista, člověk

dramatického pathosu a kŤeče.
Munch neláká z věci tajemství, njlbrž vnucuje jim svoje. Munch

jest kolorista absolutní, symbolickjr a irreáln;i: barva není mu pouhym

měnnj'm jevem světa, náhodn1.m a danym podkladem pro život

světla a atmosféry a tedy čímsi relativnym, nybrŽ Samou podstatou

věcí: poznáním absolutním a vnitňním jako jest poznání lrudební.

Barva u Muncha jest čistě vnitňní, hudební vjraz věcí: v barvě

zní mu podstata věcí Ťečí, od níž není odvolání.
Munch osvětluje často svět ne reálnj,m osvětlením slunečnym,

n1 brž magick1im kahanem své duše: dává mu mluvit pak o věcech

ukrytj'ch a podzemních.
Věci u něho dos]ova kruricejí barvu, vykňikují jí svoji muku a ta.

jemství svého bytí, mokvají jí jako svym utrpením. Mohrrtné a dra-

matické afekty a vnitŤní rozvraty - vášeĎ, žárlivost, zkost nebo

vzpoura -zabarvují mu svět irreálnym barevnj'm pathosem, a barva

není tu objektivn1im jevem, nj'brž lyrickj'm osudem: nrjsi lní.k snu.

Jest /to/oristou líbouolnlm a suémocnlmL - le colariste arbilraire

nádherného listu Vincenta van Gogh, psaného

kus svého uměleckého kreda obdivuhodně jasně

- abych uŽil terminu Vincenta van Goglr, tolroto ohnivé]ro ducha

a slunečného šílence, kterji skropil svym ohnivj'm a krvavj'm kŤtem

nejedno dílo Nlunchovo: ]roloristou, ktery barvami vypravuje román

svj'ch citri a drama svého poměru k svému sujetu.

Znám všecko, co se dá namítati proti takovéto estetice - a pŤesto

konec konc iesl pravda, Že veiiká lyrická vroucnost a veliká vnitŤní

mythotvorná síla leží na této cestě - leží tam, tŤebas ji Munch sám

ne vždy nalezl.
Nic nebylo by pochybenější neŽ mluviti o Ídlo malbě jako o malbě

,,literární.. - o oné nemalíŤské větvi malby, suché a neplodně stŤízli.

vé a právem nenáviděné všemi, kdo ctí a milují vlastní horká zŤídla

podzemních tvárnjlch sil. Munch jistě není ,,literárním.. malíŤem.

Jeho obrazy nemají obsah , nevypravují anekdot, dějťr a historií -

až na několik málo, ale i zde jest to spíŠ vnějším defektem vkusu, než

vnitňní trhlinou v jeho umění.
Munch není ma]íňem ,,myšlcnek.., ale ovšem malíÍem myslivym

a myslícím - rozumí-]i se tím vášnivy dramatickj. vztah tvúrc v

k jeho látce a k jeho umění. Proto vzrušují tclik některé jeho věci,

Část z něho otiskuje také Nteier-Graefe ve své ,,Entwicklungsgeschichte der mo-

dernen Kunst.., I. svazek, str. 126 v poznámce. PŤekládám odtud: ,,Na místě, abych

se snaŽil podati pÍesně, co vidím, užíuám barug libouolněji, abgch se ugjddŤil silnějí.

Nechme toho jako theorie, ale clám ti pŤíklad toho, co pravím. Rád bych namaloval

portrét pŤítele umělce' kter;i sní velké sny, kteqi pracuje, jako zpívá slavík, poněvadž

jest to jeho pŤirozenost. Tento člověk jest plavj. Rád bych v]ožil do obrazu lásku,

kterou k němu cítím. Namaluju jej tedy, jak1fm jest, jak věrně mohu - pro začátek,

AIe obraz takto není ukončen. Abgch jej dokončil, stanu se ngni kolortstou libouolnfim.

PÍeŽenu plavost vlasu, dojdu k stlnrim oranžovfm, k chrÓmťrm, k bledé citronové

barvé' Za hlavou - na místě abych namaloval banální zeď ubožáckého pňíbytku -

namaluju nekonečnost, udělám prostě pozadí z nejbohatší, nejintensivnější modŤe,
již dovedu vyrobit, a touto prostou kombinací plavá hlava svítícÍ na tomto bohatém

modrém pozadí dostane tajemn$ ťrčin jako hvězda v h]ubokém azuru.., A dále

vykládá, jak stejnou mcthodou vnitňně syrnbolickou (a tedy násilnou a libovolnou
jen s hlediska nezričastněného a cizího pozorovatele' ale hiuboce osudnou se stano.

viska vlastního) maluje sedláka jihu ,,v plné peci žn|.. - bytost epickou a heroickou.

''odtud oranže blJ,skající jako rozžhavené železo, odtud tÓrry starého svítivého
zlata ve tmách...

I - Slovo toto jest z

r. 1888, v němŽ podává

z Arlesu
a velce.



vybuŤují z člověka staré mrtvé vztahy, spínají se s ním tepl1 mi
magnetickj'mi proudy, porobují si jej jaksi osudně a hudebně:
myslím, že jsou stvoňeny pro básníky a literární tv rce, ne aby jim
pověděly themata a sujety, njlbrž aby z nich vybouňily jich mytho-
tvornou potenci.

Nebot něco z této potence v nich žije. Nevypravují nic a o ničem,
ale rytmují novj'm naléhavym rytmem tragedie instinktri, pňedou
osudné legendy, sehrávají v barvách elementární a primitivné
balady.

Jest to potence' která jest vlastní jen zcela starym a zce|a naivním.
PŤipomíná mně Giorgiona, kterjl mythologickj' nebo básnickj' děj,
jak jej náhodou pochytil snad z vypravování některého humanisticky
vzdělaného pŤítele, píebdsnil tak strašlivě od koŤene a tak indivi-
duálně horečně a tajemně, že dodnes prou se učenci, jak jest obsah
a sujet takového obrazu z benátského Pa|azzo Giovanelli nebo
vídeíského musea.

Nekonečně bližší než literatuŤe jest toto umění hudbě. K hudbě
má mnoho intimních vnitňních vztah , ne ovšem ke spiritualistické
symfonii, která pŤehodnocuje každir tÓn a pracuje jen stínovou
esencí zvukri a citri, nj'brž k divoké a pestré lidové písni, která para-
frazuje rytmicky a symbolicky typickj' děj, pracuje nelomenjlmi
barbarsk]imi zvukovjlmi hodnotami a pŤenechává jim, aby navzájem
se sharmonisovaly, pňinuceny nutností.

Munch vede si stejně: v nejlepších svych obrazech dochází k tako-
vémuto koloristickému stylu, v němž barva jest více 'než barvou:
kamenem ve stavbě, kterj'nese a jest nesen, členi a jest členěn.

Ne vždycky podaŤilo se Munchovi dostihnouti této primitivní, ale
svym zprisobem grandiosní harmonie stylové: leckde se drobí. Ale
kde se mu to podaŤilo, tam jest dojem pŤi vší cizosti a barbarskosti
velikjl: tam jeho obrazy zní a se klenou, tam rozstupuje se a šíňí se
prostor kolem nich.

Zde jest pak slib nového stylu - stylu, kter1i není ani starjl styl
lineárn1f ani styl umělého osvětlení, ani novy styl atmosférické
pravdy - njlbrŽ cosi mimo ně a mezi nimi, cosi barbarského snad,

aie také svfm zprlsobem veikého a silného - styl, jehož prvky jsou
dány sam1imi vjtvarnj'mi ctnostmi rasy, jehož základy dŤímajÍ asi
v čisté nordické rase Munchově, jako dňímaly v čisté rase Holanďana
Vincenta van Gogh.

Jest dvojí chybná posice, kterou lze zaujmout k tomuto umění -

a obojí byla zaujata u nás.
Jedna nechce vidět vŮbec žádné spojitosti mezi tímto dílem a po-

savadním světem vj.tvarného umění: pokládá je za čirou anarchii
mimo čas a mimo prostor, Za cosi, co pŤetrhalo všecku souvislost.
A pravdou jest zatím opak: umění toto sáhá daleko hlouběji než
prrlměrné umění dneška k sam]im koŤenrim rasovj'm a váže se s nimi
s vášnivostí dnes skoro neznámou. Kdo umí vribec vidět a pozorovat,
vidí, že Munch jest jen, Ťekl bych, ulbuchem rasy, vjtryskem jejího
podsvětného, dlouho ukrytého ohně, prvním vylitím jejich tajemnj.ch
sil - pokusem o jejich první organisaci ve sféŤe vědomého a volnílro
umění. Řada vztahi váže toto umění s celou poesií i kulturou nor-
dickou: je-li tento umělec anarchistou, jest jím jen jako básník svojí
rasy, jako první stupeĎ, na němŽ se organisuje chaos.. .  organisuje
a pŤekonává.

Dílo toto jest jistě cizi běžnlm formám a zprisobúm dnešního
malíŤství, ale není cizí samé jeho podstatě, jeho základnímu smyslu
a tradici. PŤerušuje-li toto dílo s čím souvislost, jest to jen dnešek'
včerejšek nebo pŤedvčerejšek . . . ale ne minulost' veliká koŤenná
minulost: ukázal jsem, jak celostí svého malebného zŤení a naivností
svého vnitŤního varu pŤipomíná právě zcela staré a zcela naivní.

Sám nejzběžnější pŤehled tohoto díla ukazuje ostatně, že i Munch
jest zjevem vj.vojovym: to jest, že opsal a opisuje dráhu, kterou se
organisují jeho síly. A dráha ta jest patrně cestou ke stylu a k Tytmu.

Druhé stanovisko stejně pochybené mluví pŤi Munchovi o umě-
leckém ,,pokroku.., kter m pŤekonává prj. veliké umělecké zjevy
minulosti: jde prf za ně' jak se Ťíká. Munch jest ceněn jako ,,prŮkop-
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ník pokroku.., ják zni nevkusn! a prázdn! tlach jakési patokáŤské
a plebejské umělecké filosoÍie, která u nás Ťádí.

Rozlívá se ve mně po každé žluč, kdykoli slyším nebo čtu tuto
hnusnou frázi,která znemožůuje nebo od základu kazikaždy oplav-
dovj. a bohatj' pohled, každ! naivní a čistj' pohled na kterykoli
uměleck1f zjev. Část naší kritiky mluví o,,pokroku..v umění stri-
viální pohodlností a suffisancí, která jest snad na místě v hovorech
o technice nebo mechanice, kde opravdu stroj nalezenj. dnes zabíjí
stroje nalezené včera a ventil novější soustavy má za následek, že
ventily starší soustavy házejí se do starého že|eza - ale v umění jest
prostě absurdní.

Nebot v umění jest tomup rávě naopak: sama krása a samo
mysterium umění jest v tom, že žádn! opravdovj. velikj. a celj. čin
nemrlže bfti pŤekonán nikj'm a ničím a stojí pro věky, svět pro sebe
a ze sebe, celj'a dovršenj,.

Kj'm jest pŤekonán ku pŤíkladu Leonardo da Vinci nebo Rem-
brandt? Vinci, kter! z umělého osvětlení činí princip stylovj,, a Rem-
brandt, kterj. tímto principem' neuvědoměle ovšem, básní své ma-
gické kusy? Pňekonává je Velazquez,|<tet! stvoŤí novj. styl pňiroze-
ného a pravdivého světla podnebeského, zabíjejí je francouzští
impresionisté, kteŤí vytěŽují tento nowj, princip a vyvíjejí z něho
všecky možnosti a drisledky?

Proto také Munch nevyvrací a nepŤekonává nikoho - právě jako
jej nevyvrací nic a nikdo.

Uměleckj. rozvoj! Jak bázlivě a jak uctivě, s jakou rizkostlivostí
mělo by bfti bráno na jazyk toto slovol S vědomím, že zde stdjíme
u brány samého tajemství všeho duchového života na zemi, upro-
stňed vlastního metafysického dramatu. S vědomím, jak tajemné
a kŤivolaké jsou dráhy, jimiž se směůuje a zrlrokuje uměleckj' čin -

skutečné ,,pěšinky Srdce.. - s vědomím, že děje se to ne pŤímočarj'm
postupem, ne jeho mechanismem a setrvačností, nj.brž hrrizou a pie-

kvapením dramatickj'ch peripetií. S vědomím, Že, je-li kde slovo

,'pokrok.. směšné a prázdné, jest to právě zde: sláva, krása a tajem-
ství umění jest v tom, že jest vyjmuto z té nudné triviality, podle níŽ

má vždy proti pátému lednu pravdu clvacáty unor a proti dvačátému

unoru osmf bŤezcn.
Munch jest z rodu násilnikrl snu' a u těchto jest problém, jak se

pŤičleůují k vj'vojovému dramatu uměleckému a jak dílo jejich se tu

směíuje a zrirokuje, zv]áště záhadnj a tajemn1i, hodnjl chvíle za-

myšlení.
osamocení stojí vždy mimo tok a tyčí se v tvrdé a hrdé p,Óze: těŽce

a nesnadno s ním splj 'vají: bj'vají osuclem zítŤku.

Abych uvedl sám pratyp a nejvyššího representanta takovychto

vj,jimečnj.ch uměIcri a duchri - násilníkri snu - Michelangela:

kolika lidem, nedorostlj.m jeho síly, byl k záhubě? Kolik umělcri ubilo

a ztroskotalo se jen tím,Že jej spatŤilo a bylo k němu pŤitahováno, Že

chtěli a nemohli, nedouedli jíti jeho stezkou? Jako mrira IežeL na roz.

voji věkri, vypíjel jejich vj'vojové možnosti. Nebot jest tŤeba míti

odvahu a domysliti tento vj'vojowj,paradox uměleckj': násilníci snu

tarasí spíše vj.vojové dráhy, než je rovnají a usnadĎují a spíše zabíjejí

možnosti zítŤku, než aby je pŤipravovali. Jsou to doslova lid"é osudouí

vším všudy.
Jak zásadně jiné jest postavení Velazquezovo, tohoto genia z pro-

tivného pÓlul Jak čin jeho - tŤebas po dvě století ležel ladem neoce.

něn a nepochopen - jest směněn cele a bez zlomkri, vykoŤistěn
methodicky skolo v devatenáctém věku!

,,Sei ein Mann und folge mir nichÍ nach!.. tato nádherná slova,
která Ťekl Goethe se zňetelem k svému ,,.Wertherovi.., má právo

opakovati Munch s akcentem pj.chy, která jest v nich, a my s akcen-
tem moudrosti, která jest v nich také. Následuj jej ten, kdo musíš -

kdo jsi k tomu pÍeď.určen cel1im svjm nitrem a všemi zákony jeho

druŽivosti a slučivosti. A následuješJi jej' věz, že jdeš cestou drama-
tickou a osudnou.
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