
JiŤí Weil: o WOLKERA

Nové vydánÍ vfboru básní JiŤího \{olkera je posledním
článkem Ťetězu pomluv a nactiutrhání mrtvému básníku.
Jestliže dŤívější poznámky o Wolkerově světovém názoru byly
zaba|ovány do pŤíjemn1ich kulaffch slov, vystupuje v této
knížce tak rízkostlivě komentované profesorem Hiklem mysl,
jenž má mnoho společného s provokací. Úkolem knihy j" vy-
kreslit JiŤího Wolkera jakožto básníka, kterf nemá nic spo.
lečného nejen s komunisty, nfbtž i socialismem. Zmínka o ko-
munismu Wolkerově je sty|izována tak, aby se zdálo, že ko.
munismus Wolkerriv není komunismem strany' nfbrž jakfmsi
humanitáŤsk m učením o sbratŤení lidstva. Každá revoluční
báser1Wolkerova je komentována, aby se zdálo, že Wolkerova
revolučnost je jen planou fráz1. ostatně to zdrirazĎuje prof.
Hikl v vodu, praví-li, že Wolkerovi, jako ostatním, byl komu.
nismus mÓdou. Líčí tedy Wolkera jakožto neupŤímného po-
krytce a humanitáŤského žvani|a.Je na paní ZdeněWolkerové,
aby protestovala. A samoziejmě je velmi podivné, že da|a
svolení k takovémuto vydání. O věci bylo již psáno v Rudém
právu, omezíme se tedy na někoIik poznámek:

1. Jirí Wolker byl Ťádnfm členem Komunistické strany
Československa, a sice v Praze;patŤil do organizace komunis-
tické mládeže v Praze II. (hoŤejší). Jako drikazu mriže b1it
použito protokolri ze sch zlm|ádeže v Praze II.

2. Wolkerova báseř VězeĚ, jež je komentována prof.
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Hiklem jakožto báseř soucitu s uvězněnfm, podobnfm ne.

mocnému, vznikla takto: Za prosincovfch bouŤí by| zatčen

Jaromír Berák, tehdejší člen Literární skupiny a náš společnf
pŤítel, a byl uvězněn na Pankráci. Tedy Berák byl politicklm
vězněm, a sice vězněm za komunistické vystoupení. Když jsme

se dozvěděli o zatčení Berákově, sešli jsme se, tj. redakční rada
Dne, a jedním z nejtozho čenějších byl Jiňí Wolker. Dává-|I
prof. Hikl na srozuměnou, že Wolker zapomněl ve svych
básních na Masaryka, mohu ho ujistit, že tomu nebylo tak
vjeho projevech slovních. Ovšem zatyto projevy byl by dnes
odsouzen nejméně na pět let. Wolker tehdy navrhoval, aby
celé číslo časopisu Den bylo věnováno Berákovi na znamenÍ
demonstrace. Na radu ZdeĎka Kalisty bylo od věnování
upuštěno. Avšak z článkri a básní čísla je zjevna jeho tendence.
V knižním vydání sv'.ich básní otiskl pak Wolker věnování
Berákovi. Všechna tato fakta mriže dosvědčit Zdeněk Kalista
a ostatní tehdejší členové redakční rady. Panu Hiklovi ne-
musí b}it ovšem tato fakta známa, ale tendence a obsah básně
je pňece jasnf. Běží tu tedy o rimyslnost.

3. Wolker je dnes epizodou z dějin české literatury. Jeho
verš byl ana|yzován odbornou kritikou (MukaŤovsk1i v Časo-
pisu Českého muzea) a shledán málo uměleckfm. Z Wolkera
ztstává tedyjedinějeho snaha o vytvoŤení proletáŤské poezie.
A pak Wolkerriv komunismus čestnf, pŤímf a nesmlouvavf.
Wolker-umělec vzdal se umělecké dokonalé ťormy, aby jeho
poezie byla všem srozumitelná, aby to byla poezie revoluční
a bojovná. Bude-li vylíčen Wolker jako neupňímn!, konjunk-
turní básník, pohrávající si jen s komunismem' co zbude tedy
z Wolkera?

4. (Poznámka re dakce.) J iŤí Wei l  dobrácky pŤehlédt
v'y'bor, kterf pan Hikl r,yhfkl z Wo]kera. Bylo by ostatně nad
naše síly nahradit vydavateli slovy to, o co si Ťíká svou syste-
matickou bezohledností k vybíranému autorovi. Ale pňesto
musí b t panu Hiklovi i správcrim Wolkerovy pozristalosti
(kteňí za to nesou odpověJnost ještě větší) napiosto jasno,
že jsou určité meze v ideové eskamotáži. za néž se beztrestně
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nedostane ani člověk s čelem nad tucet poplužních dvorú,
i kdyby se tisíckrát skrfval za heslem popularizace. A že by
mělo bft zákonem zakázáno provozovat takovf ,,populari.
začni,o hyenismus po živnostensku. ostatně když se Wolkerriv
Muž -báseĎ tak jasná a srozumitelná jako poledne -komen-
tuje poznámkou, že v něm jde o ,,smrt básníkova děda, kter'.f,
byv' noci raněn mrtvicí, trpěl a nevolal, aby nevyděsil do-
mácích a zv|áště dětí.., pak to není vydání popularizační, to
je vydání pro idioty. A neručíme za to, že i oni nebyli by
uraženi takovfm lopatovfm vfkladem básníka.

(Avantgarda 2, č. 7, Ííjen 1926)

Karel Teige: DADA

Úplná nevědomost, riplná lho-

"Á;::;"i,;:#i,.t},?"Bij*,o,,,.
Tristan Tzara hlási: Čtěte mé knihy vyléčí vás Uvidíte že

svět je šílenf proč tňeba potlačit logiku
všecky tajnosti odhaleny nic nemá dri-
ležitosti není dobra ani z|avšeje dovole.
no lhostejnost je jedinf vhodnf a ričinnf
lék lhostejnost bez risilí a bez dúsledkri
pravda neexistuje Ťeč je dětská hra ne-
tŤeba bráti vážně umění politiku nábo.
ženství morálku zákony.

V těchto několika nesouvislfch větách je v jádŤe obsažen
všechen program, všechna estetika a filosofie dadaismu a na.
črtnutjeho charakter _ ač dadaisté by se na násjistě oboňili,
ňkouce, že nemají ani programu, ani estetiky, ani filosofie, ba
dokonce ani charakteru. Futuristé viděli ve slově ,,b|áznov-
ství.., kteroužto nadávku jim passéistické obecenstvo vrhalo
v tváň, téměŤ slovo uznání. Dadaisté si základají na svém idiot-
stvl jako na privilegiu. Neberou nic vážně,ježto není pravdy
a není jí ani tŤeba, a vědí - v če m se s nimi jistě každf shodne _,
že také sami nemají pravdu. Nepokládaj í za seriíznl, závazrt!
a věrojatn1í žádn! lidskf názot a princip. Nevěií pravdě, aé je
jakákoliv, cožje osvobozuje od povinné rtcty k vědě, k filosofii,
k umění. Nerespektují ostatně ''ič"ho, nepravdy jako pravdy.
A snadjedině cta k osobní svobodě, k volnosti a spontánnosti
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