
opravdu konstrukt iv ist ická - jež bude clrtít,  aby v tvr ir-
čím procesu se uplatnil i rozum. A pak dojde k nové formě
ideologické poezie - a Wolker se pak stane Zase ,,velkfm
pŤedchridcem,,, zatimco poetisté upadnou v ]rlubokou ne-
milost davri. Ona ta logika r, vojová bj,vá opravdu často velmi
nelogická. A pravidelně se po čerteclr málo stará o lidská
pÍánl a proroctví.

3. Proti velkému zjevu Wolkerovu možno postavit tŤi bás-
nické individuality, jež ho piežily: Nezvala, Seiferta, Bieb]a.
Jde.li Biebl vlastně cestou Wolkerovou _ a leckde dnes i nad
Wolkera -, zblvaji Nezval a Seifert. Seifert je dnes na
takovém rozcestí vfvojovém, linie jeho díIa je dosud tak roz-
tňepená, že ne|ze se odvážit soudu, že by byl Wolkerovi rovno-
cenn v si]ách tvoňivfch. Tedy Nezval. Snad. Pňipouštím.
Je to básník - a jeho hodnota je nemalá. ovšem: Wolker je
vět š í básník. Nezval vétš|umělec. Životn1koŤist Wolkerova
byla větší než Nezvalova, jež jepŤíliš koncentrovaná formou.
Není tedy pravda, že teprve po Wolkerovi roste velké a moder.
ní umění. Velikosti Wolkerovy sotva dosahuje. Je Ji dnes mo-
dernější - bude j1m ziltta?

4. Devětsil nemá dnes právo házet po odprircích měšťáky
atd. Sám opustil proletáŤské umění. Je sám měšťáčtější, než
pňipouští.

5 .  Tedy ne:  , ,Dost i  Wo1kera . . .  Spíše:  , ,Více  Wol .
kera... odpovědět na otázky,jež Wolker kladl, nov mi lyric-
k1imi činy! Wolker je jeden z koňenri naší lyrické tradice.
Jde.li se dnes od něho, vrátí se za několik let vfvoj k rrěmu.
Na tom Pásmo nic nezmění.

(Host 4, č. 5, r'lnor 1925)
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oDPoVĚĎ Hosru A JINÝM
IN CAUSA WOLKER

,,Básník začne 'patňit všem., až už své boje vyhraje, zemÚe

a je tak dlouho mrtev' že nemriže protestovat proti všem těm,
kteŤí počítajíce s čítankovou slávou jeho jména (ne díla) a se

setrvačností obecné rícty, beztrestně si podle svého pŤistŤihují
jeho pravdy, jeho myšlenky každf naráž| na své kopyto, aby

sloužily jejich zájrrr:Ůrm a zájmečkrim' ať jsorr již jakékoliv...

(JiŤí Wolker ve Varu r. |922.)

+5

(Pásnro 1, č. l0, duben 1925)




