
Pwného plotu tžeba kolem Wolkera

Proč? Aby odděloval Wolkora od lidu? Ne: aby nemohli k Wolkerovi
kniŽní dekoratéŤi, kreslíŤi, leptaíi a rytci, bibliofilové a jiná podobná
čeládka, která sem - právě semt - patŤí co nejméně. Už to začiná!
Dostal jsem od oficiálního nakladatele Wolkerova p. Petra Wolkerovy
Povídky a pohádky ,,ozdobené.., jak se Ťiká, dŤevoryty žákrl školy
Švabinského. Dvanáct mlad1ich akademikrl se sešlo a vyrylo do dŤeva
pŤičinlivě 14 více méně prostŤednich a zbytečn1ich obrázkrl na motivy
z prÓzového díla Wolkerova. A pŤitom jsou patrně oni i nakladatel
hrdi na to, jakou sluŽbu autoru neprokázali, a pňesvědčeni, Že vykonali
dílo piety k básníkovi. Už to tedy začalo. Pruni lurusní tisk díla Wotke-
roua. Je proč zastňít si tváŤ a zaplakat.

K Wolkerovi viže se mal , ne: velkf zázrak, v nějž se nám nechtělo
již věiit. BgI čten skutečně lidem. Na|ezl si opravdu k němu cestu. Znali
a četli aspoťi některé jeho věci skutečné začazeni a osmahli dělníci;
listy v jeho kníŽkách obracely opravdu učerněné mozolné ruce. Nuže,
ten zázrak nedal někter1im lidem spat. Musí bft st j co str1j zkaŽen.
Nedají si pokoje, pokud nepťrjde Wolkerova publicita širokou vyježděnou
silnicí všech autorťr ostatních' Pokud se nestane luxusnÍm artiklem.
Pokud nebude dáván darem pod vánočni stromek vo vydáních se zlatou
oŤizkou ... hodně zbanálněl;f ... stržen na roverl ostatní zÓbauné
četby . . . PŤíleŽitostnf dárek zábavné četby: on' 

.Wolker, 
kterf by

nerněl b tí v bec tištěn, aby byli lidé nuceni naučÍti se mu zpaměti
a recitovati ho pŤi vfbojn1ich pochodech '.. Jest proč Ťváti studem
a hanbou.

Tedy: vysokého a pevného plotu kolem Wolkera jest tÍeba. PŤed
nÍm ztlsta teŽ všichni bibliofilští i pseudobibliofilští dobrodinci knihy.
A za nim buď tištěn v nejleunějšlclr vydáních lidov ch, nejlépo v letácíclr
několikakorunovÝch, v desetitisÍcích exempláŤrl v$běr z jeho dila a rozlet
8o kaŽdého léta jako roj běláskrt do dálav co nojŠiršícb.

Lyrika

A, M, Píša: HoŤtcí dťtm - Vdclau Lacina: Zieženi - Miloš Jirko:
K staré ulajce - Karel Erban: Chudg stttl

První knížka, kterou jsem četl od PíŠi' byl Nesrozumitelnf svatf.
Půl expresionism, pťrl kubism; zborcenl forem a v buch íorem; a tok
za formou, někdy i do prázdna. Víc smysly než nitro; vÍc Žár ngŽ tvar;
a vÍc dfm neŽ žár,

Co pŤiŠlo potom - Pozdravy, Hvězdy ve vlnách -, bylo zhášení
barev, tlumení světel, rozvádění vfbuchtl v plynulost a tok. Pťrsobilo
to dojmem, jako by Píšu odpudila snadnost formule, okatost formule.
Jako by uskočil od formule; a kryl se v mlhu a Šero, popel, chlad a stesk.
Píša není člověk formule; jest víc: i člověk ned věry k formě. Je to
seveŤan. 1\{á zrak obrácenf do nitra, ponoŤenf v jeho svár a d m. Čto
víc srdcom neŽ okom' a kdyŽ okom, toŽ vytrženfm; a píše váhavou
těžkou rukou, člověk ne štětce, nfbrŽ rydla. JeJi kdo dnes protinožec
tzv. poetismu, jest to on.

Dnes vystupuje z mlhy a šora dvou knih pŤedchozích, na rukou odlesk
plamen iingch, neŽ byly ony, jimiŽ svítil Nesrozumiteln1f svatf. HoŤícÍ
dr1m jako těžká bludná loď ryje svou brázdu do tmy, ale z ní tryskají
jiskry naprosto nic dekorativní: jiskry, které pálí a žhnou ...

HoŤÍcí dr1m je poesie, které Íikají francouzŠtí teoretikové personelni.
To je subjektivní, ale i víc neŽ subjektivní: to jde za typem, a konfese
jest zde cudná a zastÍená jako pŤiběh. HoŤící dr1m má Ťeč zjizvenou' jako
by nesla stopy ran. Jeho epiteta jsou tvrdá a sukovitá; zavírají v sobě
gesto.,,Nad lesy, nad horami chmurně se sune /stín Mistrovy Íízy.l
UprostŤed popeleční vr1ně /rouhání světu slyš/ a drauě tiché pťediíkáudn|
smrti.,. (Str. 23) ,,Z Lvé ruky štěstí poraní / mou žebráckou pfchu' / i iž
zduihl jsem nad suěta troltd.,. (2l) ,,KdyŽ naposledy vŠak zdvihla své
oči od zemé, l slzami krutě udeiila I u srdce mé . . .., (I9\

Život ne jako nálada, ne jako dar, no jako samozŤejmost smysl , no
jako hudba a šum krve, ne jako milost nebo dobrodružství. NfbrŽ jako
boj, svár, zrada, vina, sudba, zatracení a vykoupení' odboj a hlad volnosti,
spravedlnosti, očisty . ' ., taková píseř se tu hude. Někdy to pŤipomíná
z našich mladého dobrého Dyka, jindy Sovu; Lermontova z cizicb.
Ale ovšem je to své, jako je svá bolest a svá msta a své umirání. ',Slyšl -
UprostŤed vichru, jenž, ze strŽi so zdvih, IuslyšíŠ zoufalství mého pyšnf
smích/ a do vichňice rozevlát to stesk múj je' / jenŽ okny tvfmi horečně
lomcuje .../ Marně. - Neb ráno v obzoru stop m ch nenajdeš, /jon na
dně květŮ jed a v písni lež / a věčnJr smutek v oblacích... (18)

Je to romantické? Jest a nenl. Má to sgm tam romantickou drapérii.
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