
DOSTI WOLKERA!

Sotva umŤel, stal se ,,největším básníkem generace.., aby
po něm nemohlo pňijít nic většího. Všichni, kdož nevěŤí
v možnost nového, a všichni, kdož cíti svou vlastní nemohouc-
nost, velebí jej jako ztracenou spásu. Zdá|o by se, že s Wolke-
rem je už i poezie mrtva. Bx cathedra se hlásá, že Wolker byl
začátkern i koncem poezie. Ano, byl alfou a omegou, ale
toliko riseku, a poezie dnes proudí jinudy. S mrtvfmi žij| jen
ti, kdož nemají dosti životnosti.

DOSTI WOLKBRA! Tento vfkŤik diktován je poctivostí
k básníkovu dílu. Moha se ozvat, r,ykŤikl by takto sám proti
kupení sentimentálních a vz|ykavfch q'kŤik a superlativri:
,,Evangelium mládeže, zjevení, lyrickf génius, největší básník
generace atd..., neboé jeho snem a hrdostí bylo poctivé děl.
nictví. Pánové, existuje i zdvoňilost k mrtvfm ! Básník tŤídního
boje byl povfšen na básníka národního, jeho proletáŤské
buňičství se mu odpustí za jeho uměleckou nevfbojnost. A tak
se zvedají Wolkerovi opony divadel, měšéák tone v sentimen.
talitě, vždyé mrtvého básníka mriže dokonce i milovat _ jako
mrtvou již revoluci. Povfšen byv na básníka národního _
proti této profanaci, za niž by se byl styděl nejvíce Wolker
sám, nikdo se neozval - dostal se do čítanek. Dává se u matu.
rit. DohoŤela jeho buŤičská ožehavost.

DOSTI WOLKBRA! Byl prf posledním velikfm špatnfm
básníkem _ ideologict.ym.;erro.smft mu zabrini|a, aby se
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stal dobr1im. Měšťák cucá dnes z této nemilé pŤíhody ctnost.
VytváŤel prostě a se vší tvrirčí naivností ''oué lid,tuí, proto
jsme ho milovali, nevytvoŤil však nového tvaru. Těsně zá ním
počíná opravdu nové a velké umění.

DOSTI WOLKERA

(Artuš Černí'k, František Halas,
BedÍich Vdclaaek)

V posledním Pásmu vytazi! kdosi nepodepsanf .s vf|Ťi-

kem ,,Dosti Wolkera... TváŤí se sice, že je to diktováno

,,po"i iuo,tí k básníkovu dí1u.o, a polemizuje s někol ika

í8tu-i rivodního provolání Hosta (4. číslo), dokazuje z'nic}i,

ironickf osud básntkriv: on, revolucionáŤ, je postupně zbavo-

vá., suj buÍičské ožehavosti a pŤetváŤen v národního básníka:

,,jeho proletáŤské buŤičství se mu odpustí za jeho uměleckou

á"uytá3''o*.... Ale těsně za ním počíná opravdu novj

a velké umění a toto umění je prf tísněno a potlačováno těmi,

kdo žijí s mrtvfm, kdo jej uctívají jako největší básnickou

individualitu generace.
K tomuto provolání máme několik poznámek:

1. Je trochu pošetilé vzpirat se proti asimilačnímu procesu,

jrmz si davy zLor,zumují básníka: učiní-li z revolucionáŤe

národního básníka, stala se do jisté míry revoluční myšlenka

živou konstantou národního bytí _ a na druhé straně: básník

sám svfm vfvojem ospravedlnil tuto formu asimilace.

2. Já trochu pošeti|é &rdit, že Wolker byl posledním vel-

kfm špatnfm básníkem ideologickfm. PŤedpok|ádá to určitou
jasnozŤivost do budoucnosti a proroctvi,že iracionální roman-
tismus poetismu, fantaisismus nadrealismu atd. atd. je jediné

velké umění bud'oucnosti. Nechceme prorokovat, ale je dost
možné, že poetismus vystačí tak na deset let - ovšem po

velkfch změnách _ a že pak pŤijde poezie, jež bude chtít bft(Pásmo 7, č, 7_8, tinor l925)
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