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etick skňipec a pŤistňihoval národně-sociáIním socialismem,

byla neplodná. Ani jako médium noetickfch problémri ne.

múže b,ft Wolker zachráněn kultuŤe vládnoucí tŤídy. Není

to také v jeho zájmu. Naopak. Čím dňíve bude zlikvidován
jeho kult v ní, tím lépe. Kdyby buržoazní literární historii

bylo popŤáno dočkat se potiebného odstupu, nazva|a by
Wolkera sotva čím více než zjevem pŤechodnfm mezi dvěma
generacemi. A jistě byl by to právě DEvĚTsIL, jemuž by
se dostalo pravého ocenění, opravdu novfm a velkfm uměl-
cemnazvánby byl Nezval a Seifert posledního období. Wolke.
rem porážet Teiga bylo by tak směšné, jako je dnes ,,směš-
nfm.. bojovat Wolkerovou teorií o proletáŤském umění
(neboť kdo se po ní otočí, aby z n1 vysvětlil Wolkerovu praxi
a oprávněnost jeho směru) proti časovfm teoriím Teigovfm.
Dnes ještě snad literárnl zpátečn(ci schovávají své nájezdy
Wolkerovfm jménem, ale právě tak, jako je nyní piijímán
a vyzdvihován proti poetist m pro svou ,,formální nevfboj-
nost.., tak by byl odmítán a zapomenut, ažby jejich formální
vfbojnost nesla ovoce. Jeho dnešní kult v ,,národu.. nestojí
na pevné p dě.

Ano, je to nepochopitelné, že by| blržoazil akceptován,
i když uvažujeme o jeho velikém nadání. Neboé toto nadání
patŤilo jí jen kousíčkem, jen jeho učebnfmi léty. Plody, tŤeba
nejranější, neslo již někomu jinému. Plody pro ni neužitečné,
škodlivé, které nemohou dost dobňe odpovídat jejím pňedsta.
vám o umění. Wolker umělcem byl, ale nezristal jím - pro ni.
Čili, mluveno slovy Nezvalovfmi: ,,Wolker se obětoval.
Po s t a v i l  s vou  poe z i i  d o  s l užeb  r e vo l u ce . . .

Nuže, takto vypadala literární scenérie Wolkerovy,,oběti.. :

S ripadkem buržoazíe nastává i ripadek jejího umění. Nejen
,,dekadence,,, označená, tímto slovem, ale i dekadentnÍ sen-
zualismus, kubismus, expresionismus. Neznamená, to, že není
talentri. Právě naopak, talenty jsou nám dokumentem jejího
tipadku, na nich m žeme ukazovat,jak celá ta jej|literatura,

Znovu se hovoŤí oWolkerovi. Ale dnes již poněkud jinak než
pied rokem. Básník, kter..i se pŤiblížil smrtí člověka,-je znovu
kriticky oceůován a shledáván lehčÍm. Likviduje se kult Wol-
kerriv. Je brán ,,národu.., jemuž nepatŤí. Dosti Wolkera. Jeho
legenda nemriže obstát pod kritickfm nožem. Je v tom jakfsi
ridiv, že byl pňijat za velikého básníka buržoazi!, ačkoliv nijak
nerozmnožuje její duchovní statky. Není pŤece vetikfm
básníkem, neboé velikf básník by k svf m myšlenkám naiez|
také čistě svou básnickou formu, experimentoval by: ale
Wolker neexperimentoval, píevzal mnoho hotovfch, siarfch
forem, nejen z Erbena - pro svou baladu, ale i pro svou
dialektiku.

. Rozšafná inteligence promluvila v KRITICE panem
Sedlákem, konkurující generace anonymně v pÁŠuu.
Epiteta, jež jim zde pÍidávám, nejsou pňíhanou, ale označe^
ním; neboť měli pravdu: Sedlák i PÁsMo. Sedlák, kterf
degradoval Wolkera na básnÍka srdečného a milého, upíraje
mu v,fznam obecnější, a pÁ s ttl o, které odsoudilo .r,. wott..
rovi posledního špatného básníka ideologického. Bylo chybou,
vidělaJi kdy buržoazie pro sebe ve Wolkerovi něco jiného.
Hrozilo to utopit ho v pňívalu buržoazní kultury, zastÍít to,
čímje ve skutečnosti a čímje pro nás.

Námaha, se kterou Fraenkl v HoSTU hleděl vysvětlit
Wolkerovo dílo měšťáckou ideologií, se kterou je natahoval na
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divadlo, vftvarné umění je jen,,hluchou květinou... Na Šrám-
kovi, kterf miloučce miluje v nejmenším formátu, na Čapkovi,
ktery' nikdy nic netvrdil a na vše sejen dívá, a tŤeba na G tzovi,
jehož literárnÍ chaos pŤekročil meze darozumění.

České literatuňe byl dlouho ožívovacim prostŤedkem ně-
meck1i imperialismus. Naše buržoazie musila bft stále ve
stÍehu proti buržoazii německé,byla ve v1íboji, neměla plnou
moc. Na tomto faktu visela driležitost,,vlastenecké literatury..,
tj. té části české literatury, která se dala cele do služeb mezi-
buržoazního česko-německého boje a nepodlehla tak vše-
obecnému ripadku, kter}' k nám táh|,,oknem otevÍenfm do
Evropy... V této literatuŤe bylještě za světové války nerv ne-
dekadentní - tŤebaže ovšem uměleck/ efekt byl spíš mimo
meze poznáni.

PŤevratem, pňevzetím mocí dala si česká buržoazie danaj-
skf dar. Nastoupila své místo za soumrakuburžoazního Ťádu,
nemohla čekat záztaky od své existence, ale na druhé straně
pŤedpokládala pomoc a ,,dobrou vrili.. od ,,národa... Ale tu
se jí ukázalo, že devadesát procent česk1ich ,,vlastencri.. ne-
mělo s jejím vlastenectvím nic společného, že tu byl slučován
boj sociální s nacionálním; s koncem nacionálního v1iboje
vystoupil boj tŤídní samostatně a tím ostŤeji.

Tím také skončil wf,znam vlastenecké literatury. Nezemňela
ovšem a íádt dál v parlamentních Íečech Viktora Dyka a vlas-
teneckfch krvácích Rudolfa Medka, a|e ztrati|a smysl, život-
nost, styl, pŤestala b)it nenávratně uměním. Věc, se kterou
se už nepočítá.

Dekadence však nevstoupila hned do první Íady, uvolněné
zánikem tohoto druhu. Evropou šla sociální revoluce a prudce
nalehla i na literaturu. Všude, ataké u nás. Mluvilo se o revo.
luční poezii. Vydávaly se takové knížky. Ale byl to jen nátaz.
Buržoazie se ,,konsolidovala... Konsolidovalo se také její
umění a nastoupilo svou pravidelnou cestu vfvoje. Čapkové
naváza|i kontinuitu. DEvĚTsILOVÉ pokračují. To je
dnes jejich historickou rilohou: naplřovat tradici. Jejictr
poetismus je proto správnou formou uměleckou (hodnotí se

zcela dobŤe, Ííkají-li, že ,,teprve po Wolkeroví zač|ná opravdu
nové a velké umění..), neboť je docela v linii vfvoje butžoazni
literatury. oni dědí tradici, oni pokračují ve rn./robě těch ripad-
kovfch drobnristek, které jsou milé a hravé, jimiž nás, dědice
měšéáckého vkusu a kultury, potěšují nebo provokují, oni
dělají ty neužitečrré a čím dál tím zbytečnější věci, jež nazj,.
váme uměním. Revoltují proti nim staŤí páni -- docela tra-
dičně, tak, jak se revoltovalo vždy proti experiment m novfch
básnickfch generací, a novit básnická generace je naopak
dtáždi, docela tradičně, tak, jak se vždycky dráždili staňí
pánové. A umění tradičně běží ke katastrofě, jako tŤída, pro
niž pracuje.

Do této scenérie vystoupilJiňí Wolker a stojí tady jako zjev
docela samostatnf, mimo linii běžného vyvoje literárního. Je
tak jako jeho druhové zasažel proudem sociální revoluce,
ale uvědomuje si to daleko ráznějí a hlouběji. Ještě instink-
tivně vyjasťruje si postavení světovfch sil; vidí, že proti upa-
dající tňídě měšéákri zvedáse nová tňída proletáŤská, že nastává
poslední etapa boje, boj pŤímf, muž proti muži, že všechny
síly musejí bft napnuty k vítězství proletariátu, že všichni
spravedliví musejí se postavit na jeho stranu. Píše: ,,Budete -li

v idět zápas dvou l idí, z nichžjeden bojuje prot i  kňivdě
a je vám drahf pro své utrpení a statečnost, zatimco na dru-
hém vidíte faleš, zbabělf riskok a koupenou sílu - což ne-
musí naše srdce v těch okamžicích milovat prvního a stát
pŤi něm...? A my dnes nevidíme zápas dvou lidí, vidíme
ZÁPAS DVOU sVĚTÚ, celf vesmír se chvěje pod jejich

nárazy a naše srdce trne v rizkostech a zp1vá v nadějích...
Za těmito slovy stál tehdy (|922) ještě celf Devětsil. Ale

revoluce nepŤišla, jak Seifert zpiva|. Byl to zpév namábavy,
nemohl bft časově piedjat. Devětsil odejel do PaÍíže léčit
své ochraptělé hlasivky a šeptat slova drahocennfch cocktailri
do bezdrátové telefonie. Wolker zristal jedinf. Z instinktu
(kter se v Devětsilu tak záhy vyčerpa|, zanechávaje po sobě
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jen tu a tam sťopy proletáŤské terminologie) pňešel k vědomd-
mu pňíslušenství k revoluční straně komunislické. ,,Obětoval
se revoluci... Dal se nevyšlapanou cestou k proletáŤsk1ím
srdcím, devětsilové tradiční cestou buržoazn1 zábaw. on.
maje vytrvalost proletáŤe, oni s těkavostí konce své tŤáv. To
byl rozchod Wolkerriv s generací Devětsilu a rozchod. , t".,-
dencemi a potŤebami bwžoazn|ho umění vribec.

Jeho problémem stalo se nynl ztvárnění proletáňské ideo-
logie, již absorboval; praktické formální vyjádŤení teorie
o umění proletariátu bojujícího, tedy tŤídy, která si ještě
nemohla \,yťvoŤit uměleck styl. Hledá silnf vzor. Chěe se
opŤít o někoho obecnějšího, než je sám, o někoho, kdo mriže
b1it masou poslouchán s porozuměním, kdo má formu zdra.
vou, nedekadentní, nezkroucenou špatnfm a rozpadávaj1clm
se Ťádem společnost i ,  tedy formu j inou, než jsou a mo.
hou b1 i t  všecky  fo rmy dneška.

ERBEN je mu takov}ím člověkem. Erben, syn doby, v níž
buržoazní tňída s jistotou stoupala k svému vrcholu..Erben,
jehož vnitŤní jasnost a určitost nemohla by se u nás vyskyt.
nout v současném ripadku a nervozitě pňed katastrofou. Proto
píše Wolker ještě několik měsícri pŤed svou smrtí, již z Tatran.
ské Poljanky, v dopise kamarádovi:,,S DevětsileÁ a Skupinou
jsem se rozešel. IJrazi|jsem je tvtzením, že Erben je mi
de se t k r á t  p r o l e t áŤš tě jší  než  Apo l l i n a i r e . . . To t o
vědomí, jasné určení a rozhodnutíWolkerovo pro erbenovskou
formu baladickou ukazuje, že chtěl se zhostit ripadkové
formy současné, že chté|, aby mu bylo rozuměno u těih, kteŤí
si.nemohli koupit měšéáckou kultivovanost a smysl pro r,tipné
nic. Wolker _ opakuji se tu - chtěl bf t siyšen ,,ol..,,
mladou tiídou dělnickou a dosáhl tohoto cíle. Sial se v pod-
statn ch číslech svého díla básníkem proletariátu, ne vitěz-
ného sice, ale bojujícího, stojí na začátku proletáŤské poezie,
jako tam stojí ti mnozi bezejmennl, kteÍí ''"jso., basn*y, kteri
veršují svoje proslovy k šikrim a svoje slavnostní scénv bez
-umě]eckfch aspirací, ale s vědomím své potŤebnosti a platnosti.
Wolker jde s nimi, s tím patrn1ím rozdíIem, že básníkem je.
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Se svou tvárnou pohotovostí nedal by se poetisty zahanbit
ve vyna|ézání nov)ich duchaplnfch pantomim, nemusil by se
bát, že ho mine sláva rebusov..fch vynálezcri. Ale nalezl ríkol
větší a driležitější. Neuzavírá starou kulturní periodu, ale
otevírá novou.

Setrvání na linii, kterou urči| náraz sociální revoluce, tŤídní
uvědomění a revoluční zaujetí na straně jedné _ formální
využiti poezie z dob zdtaví buržoazie na straně druhé, tyto
věci, které vyznačuj| zta|ejš| období Wolkerovo, znamenají
také, že Wolker porušuje tradic i ,  jak by se tomu Ťeklo
žargonem literárněhistorickfm. Ano, Wolker nemá tu nic ze
znakri rozkladu měšťácké tŤídy, kterfmi oplfvá napň. DB-
VĚTSIL, vycházl z |tna buržoazie zcela nov.fm proudem,
pro ni - mrižeme Ťíci pŤímo _ nečasovfm, snad pŤekvapu-
jícím, ale nakonec nepochopitelnfm a tedy nezužitkovatel-
nfm. I se svfm Erbenem je Wolker, pronásledovan poškleb-
kem,,tradic ional ismu..,  plně prot itradičním v nejvlast.
nějším smyslu toho slova, neboé se revolučně obrací i proti
základrim i proti stavu dnešního umění buržoaznLho, v jehož
mez1chjediné dalo by se o tradici hovoiit.

Ale to také znamená, že pŤíspěvek, kteryí buržoaznímu
umění dal, ani zda|eka neodpovídá v znamu, ktery je básní-
kovi pŤisuzován. Má pravdu Sedlák, že Wolker je pŤeceĎo.
ván, má pravdu PÁSMO, že po Wolkerovi, mimo Wolkera

je to pravé, nové, skutečně veliké umění dnešní kultury. PŤi.
mlouváme se za to, aby tyto kritické hlasy došly sluchu v bur.
žoaznl obci čtenáňské. PŤimlouváme se za to, aby Wolker byl
vzat,,národu.. dÍíve, než národ bude zklamán. PŤimlouváme
se za uspíšení likvidace kultu Wolkerova.

Dosti Wolkera! Není vám pŤece k ničemu, pánové! Neroz-
množí vaši kulturu. NepŤinese jí nové dary. Neobrodí, co
se nedá obrodit. Je méně pronikavf než džezbend a méně
krásnf než nahota Folies.Bergěres. Znudil by vás. Obraéte
list ! Nečtěte Wolkera, kter1i není váš. Ale čtěte Nezvala, kterf
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je váš, čtěte Seiferta, kteÚ se k vám pňidal, čtěte PÁSMO,
DISK a PRAŽSKÉ serunlqAllE.

Na vlnách sociální revoluce je vaše smrt, ,,Na vlnách TSF..
vaše živá - ještě živá - pňítomnost.

(Avantgarda l, č. 3, bŤezen 1925)
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AVANT.GARDA Č. 3

Podle čísla tak mladf list a obsahem již tak senilní. Škoda !
Současně prohlašuje redakce Pásma d razně, že za toto čils|o,
vyplněné články a verši o Pásmu, tedy veskrze reklamní, ne-
platíme inzertních sazeb, ježto nebylo objednáno. Nikoli
Avantgarda, spíše Poslední garda. J. Fučík v Likvidaci
Wolkerova kultu označuje umění Devětsilu za poslední r'f-
honky měšéáckého umění. Páně Fučíkovo rozhorlení je rov-
něž vfhonkem, lze-li tak označit pňedčasně vyhnanf plod
jeho proletáŤskfch ritrob. Takovf vfhonek ovšem nemá vribec
koňenri. Jinak: o. Kanehl: Ylzva k stávce, J. Mach: ,,Lev!,,
sociálpatriotismus, Codreanu : Rumunsko, jaké jest, J. Hrdina :
Tňídní spravedlnost. Jinak červená obálka. Obveselí vás za
pouhou l Kč. Drikaz, že po|itická tendenční škraboška ne-
chrání pÍed reakčností a neodbornickfm spíláním.
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(Pásmo 1, č. | | -12 ,  květen l925)




