
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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IV6 alg moŽno ji oďÍiznout,, aniž so co podstatného změní. Je to pŤedom
a hlavně niLerné. Zmučené vnitňním Životem, kterf se těŽko propaluje na
vnějŠek, jakfmsi kiivotak m i pŤerfvan;fm v lovem. 1\ÍoŽná, Že to stojÍ
na prahu nového realismu1 možná, Že se to blíŽí ke kolektivismu ze strany
zcela nové a nečekané. Zatím jest jisto tolik: prodírá se to risi lně ke ko.
Ťenrlm. A vynáší tu popálenou rukou ze strusek a sutin roztavenf kov,
z něhoŽ se vybijejí mince spíŠ LéŽké než zpěvné. Proto je to tak opravdové
a čestné.

Zježeni nejsou jen satiry, jak je tituluje autor, nfbrž i parodie. A blavně
ty parodie jsou znamenité. od starého Čelakovského aŽ do Rut,teho
a Nezvala zkarikoval tu Lacina několik básníkrl tak z vnitra a tak lehce
a spo|ehlivě, Že to někde piímo vyváŽí karakteristiku l iterárněkritickou
a pĎejde do budoucnosLi spíš neŽ devadesát devět procent recensí a l ito.
rárních studií. Lacina navzdor svému jménu neulpívá na lacinfch tri-
cich, na man1iÍe, na jedné zkÍivujÍcí patroně. Je několikaznačn!', a proto
tak bohal'J' v karakteristice. Ve Francii mají svého Paula Reboux, kterf
vydává snad již pátf svazek svfch literárních parodií:. A la maniěre de. .,
Tedy s kuráŽí za ním! Ať mámo v rukou alespoĎ do roka druh svazeček
nebo lépe druhou štětku těch literárních bodlin. A nezapomonout laskavě
také na mno! I mne laskavě podělit paňenou mebličkou!

Miloš Jirko není leckdo; měl svou chvili slávy. Byl slavn buď r. l9l9
nebo 1920. Jedna má pŤítelkyně' která ho vyslovovala drlsledně lrko,
hovoŤívala o něm tehdy ne bez p chy krajanské. Jeho sláva, nemflím.li
se, trvala několik měsícťr, ne-li celou zimu nebo celé léto. Vydal tehdy
první kníŽku verŠovou, jejíž jméno jsem již zapomněl a v níŽ objevil
nevím iiž co, alo rozhodně něco podobného, jako Že svět v mládí bfvá
krásnf' nebo Že je rozkoŠné milovati na lavičce v parku nebo na mezi
nebo moŽná i pod rozevŤen m paraplátkem. Tenkrát byli lidé válkou
vyhladovělí ne jen fysicky; a nové objevy básnické polykali i s chlupy,
chrousty a komáry jako cukrlátka. Nebyli docela nic vybíraví a náročnÍ.
Ale pak pŤišel někdo jinf a objevil, Že jest pÍece jen nejlépo milovati
v posteli, a zastínil naŠeho Jirko. Všecka sláva polní tráva. Jirko zmizel
mi z obzoru.

AŽ pŤed několika tfdny spadla na mou nevinnou hlavu tato kníŽka,
K staré vlajce. K ďasu. To zní jako vfzval JenŽe dnes dáme jiŽ starého
čerta na staré jako na nové vlajky. Já alospoĎ slyŠím.li slovo vlajka,
dostávám kŤeče a nemohu otevňit kniŽku diívo neŽ aŽ za t don. Čert vem
tuhletu baumwolleindustrie! Metr širtynku na obyčejnou fangli je po
několika korunách. Ale na literární vlajky je joště mnohem levnějšíl
NeŽ jsem tedy knihu rozŤezal, zjistil jsem, Že so zatím stal z MiloŠo Jirka

vellrf pán a hodnostáŤ v Českém slově. Koup1m.li si někdy v neděli
tento v tečn1r Ist, čtu tam nejprve palcovym písmem: Z kulturniho
života, a pod ním drobně: Zodp' red. dr. Miloš Jirko. Tedy něco jako
literární pan domácí. To je vážné a napomíná k opatrnosti nás, kritické
podnájemničky.

PŤes tyto šepty moudrosti a k nemalé své lítosti musim Íici, Že ta nová
kníŽka Jirkova je straŠně oŠuntělá a vypelichaná. Prlsobí dojmem dru.
hého a tŤetího nálevu; a nejčastěji Ťedí takto Wolkera.

A má pŤi tom zvláŠtní metodu, zajímavou spíŠe lidsky neŽ literárně.
Řit<ati teplé i studené jedním dechem. TŤebas: Žalm k oslavě zlata a chu.
doby (73). Bohatství a chudoba chváIí se v krátké básni zcela klidné
vedle sebe s dokonalou indiferentností, pÍi níŽ pravice nevi, co činí levice.
Takovfm zpťtsobem sesekává se v jinfch básniČkágh JirkovJrch klidně
v jakési vŠepoetické hašé bilé a černé, pepŤ a šafrán, špek a datle, idylka
a revoluco. Kdybyste mne zabili, nepovím vám, co ta nebo ona báseĎ
Jirkova je nebo chce.

Snad je tato poetika pendant k jisté české politice' Tutti frutti čili po
česku: od všeho troŠku'

První kníŽečka Karla trrbana jsou slabé verše, neslané nemastné,
nijak nepoučené a neorientované, celkem však nevinné a noškodné.
Nebylo by tŤeba vťrbec o nich psáti, nebfti doslovu pana dr. Josefa Knapa.
Hťri,e neŽ do rukou lotrťrm jest padnouti do rukou vilné ženy, napsal
Nietzsche, neboť neznal Josefa Knapa. Z naivního prostoduchého Karla
Brbana nejenŽe udělal l. číslo jakési sbírky o záludně symbolickém titulu
zeměpisném Sever a Vfchod, jiŽ ovšem rediguje, n brž prohlaŠuje jej
,,čist1fm lyrikem a nebojí se prozradití, že z nejlepších, jež v těchto
letech u nás rostou... A nadto horŠího cosi: vycpává ho hned za ideální
doklad své kritické teorie domorodecké a domonstruje na něm neostyŠně
její pochybné vJ,hody. Na Erbanovi se líbí panu Knapovi, nejen Že ,,se
propaluje ke své vnitŤní mladosti, k oné diltheyovské prazkušonosti,
životní a osudovou Lrlzní,. (po čemž, mimochodem Ťečeno, není ani stopy
v kniŽečce), n1ibrŽ i Že ,,pociťuje s drásav m ostŤím rytmus osudu a za.
chycuje jej veselou tragickou písní opojení.., a zvláŠtě a pŤedevším, Že
tyhle opravdu silácké kousky dělá ,,v d,obě' kdy prirnitivistické hrač.
káŤství poetismu má jistf kurs.. a kdy jiní joho kamarádi,,proběhli jako
závodní drahou Ťaclou programťr, tendencí a slohťr, jeŽ označili naturismem,
primitivismem, tňídní poesií, expresionismem, poetismem a jinak...

Co i.íci tomu všemu? Nic, než že pan Knap jest velikf tlachal pĚed
Hospodinem. Dětati ze samotáŤství, nepoučenosti a světové neoriento.
vanosti ctnost, to je snad pannopanensky české, a]e hlavnÓ a pŤedovŠím
zápecnicky lenoŠské aŽ do hnití' To je ta zápornost horŠí neŽ vyloŽená
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176 neÍest. Kdy bude konečně, Čecháčkové, v těchto základních a zcola
prost ch věcech jasno? Kdy budou znemožněni takoví omezenečti
Knapové, kteŤl kopírují dnes vrlči naší nejmladší poesii totéŽ uboŽácké
stanovisko, které zaujali vťrči Máchovi Chmelenskf a Tomíček a vrlči
mladému HáIkovi a Nerudovi roku 1859 Jakub MaIf neblahé paměti?

Poesie socidlní a proletáňská

Pan Rudolf lllovf vydal nedávno vo čtyŤech svazcich antologlÍ
Československá poesie sociální. Dílo značné píle a svědomitost,i. Pravda:
má mezery - marně tu hledám na pŤíklad krásné Neumannovy ,,Kuku-
Ťičné chleby.. z TŤiceti zpěvr1 z rozvratu -, ale pňoco je po mnohé stránce
zajímavé a poučné' Pan lllovj. snesl sem mnoho z toho, co bylo napsáno
českfm veršem a co se dot ká z větší menší vzdálenosti socialismu, co
trpi kletbou i vzdorem chudoby, touhou svobody i náŤkem nad její
ztrátou, tit iskem i odbojom společensk;im i hospodáňskJrm, co volá po
právu, spravedlnosti, lidství: od Antonína Jaroslava Puchmajera aŽ do
Roba-Poničana a okáliho ze Slovákťr, Ros lka, Grmely, Čarka z Čechrl.
Měl patrně zásadou nezapomenouti na žádného básníka, kter;i se byť
sebeprchavěji dotkl kdy sociální struny. Tak so stalo, Že je zde mnoho
sociálních básni, ale málo sociálních básníkťt. Jsou zde sociálni básně i od
básník cel m sv m zaIoŽením nosociálních, pŤímo imperialistick1ich
individualistrl, jako byl na pňíklad Theer. A je zde, hriňo, mnohobásníod
básník zcelajasně bezv znamnfch a nehodnotnJrch nebo posud ne.
vykvaŠen ch a rrevyhráněnfch. Nlnohem cennější by bylo obmeziti se na
zcela patrné a bezesporné tvťrrce poesie opravdu sociální a z nich podati
vfbor co nejbohatší.

Ale jedné zásluhy neupŤe nikdo antologii pana lllového. Staví ti
znova zvláště naléhavě na mysl otázku: Co je to ta poesie sociální? Kde
to začíná? V čem to vězí? Kde se toho chopit?

NuŽe: jeden rozdÍl jest patrnJr, čteŠ.li pozorně antologii pana Illového.
Rozdil mezi starŠí a mladŠí poesií sociální; tou mladší rozuměj: od Neu.
manna vzhťrru. U Neumanna jost pŤeděl. Asico v tonrhletom. PŤed Neu-
mannem - i u takového Nerudy, Sládka' Machara - máŠ sociálnÍ
motiug, sociální ždnr; od něho a po něm plynulou melodickou metorlu oka,
srdce, v Ie a hlavně rozumu. PŤed ním: básnik presentuje ti nějakého
otrhance nebo rebela jako velmi zábavnf a zajímavf exempláň lidství,
jaho kuriosní pŤípad, na kter věsí sociální reflexe, ťrvahy, hrozby, kletby,
ale nejčastěji slzy. Tento zprlsob jest cosi venkoncem nezávazného, ne.
dúsledného, nahodilého a piíležitostného v špatném smyslu slova. Soci.
álnÍ poesie jest u některfch starŠích žánrem, jako je jim Žánrem poesie

vlastenecká nobo 6elská' pňedměstská nobo historická, politická nebo 119
artistní. A pěstují ty Žánry svorně vedle sebe; tak na pŤíklad Vrchlickf
nebo Čech. Je to stanovisko liberalismu: od vŠeho trochu čili tutti Írutti.
Jako by měli mozek rozdělen na rťrzné pŤíhrady' v nichŽ se voda ne.
vyrovnávala, poněvadŽ nebyly spojité.

od Neumanna jest tomu jinak. Neumann vnesl do sociálnl poosie
první litosolíi a její dťrslednost: nietzschovskf atheism, satanskou
vzpouru' později civilisační a historickf materialism. Nalezl, jak včlenit
sociální poesii do totality duchově myslitelského a kulturnÍho Života své
doby. To je jeho velikf čin. Nesporná voliká zásluha. Tím postavil českou
sociální poesii na zcela novou základnu. YytvoŤil zn1'tázem poesii prole.
táŤskou, poněvadž stvoŤil ne jednotlivé básně sociálnÍ, nfbrž samu bá.
snicky tvli.tči metodu, a to metodu ne sentimontálnl' n;ibrŽ racionálnÍ.
UfĎukanému sentimentalismu sociálnímu, ukazování ran a vŤedrl, hadrŮ
a bídy a buzení litosti jimi jest od té chvíIe oďzvoněno; a kde se vysky.
tuje ještě v nové sociální poesii, jest zŤejmě anachronismem. Neumann,
Hora, Wolker, vrcholní básníci čtvrtého dílu antologie pana lllového,
jsou ho riplně prosti. od nynějŠka jest ustavena proletáÍská poesio jako
nová metoda myšlenkové tvorby.

Každá tvorba jde za objektivisací; proletáÍská poesie liší so od poesie
minulé jen tím, že jďe za ní intensivnÓji a uvědoměleji. Dithyrambickf
Iyrism Neumannťrv jest objektivisační; a jeŠtě dále v objektivisacÍ po.
kročili místy Hora a Wolker tam, kde se pŤiblíŽili epičnosti a mythičnosti.
Některé balady Wolkerovy ustavují pÍímo básnicky tvoňivfm objekti.
vismem Ťád a skladbu nového světa družnosti a pospolitosti.

HovoÍí a piŠe se nyní mnoho u nás o likvidaci proletáiské poesie.
Zaniká pr s Wolkerem jako nejsilnějším zjevem své generace; jeho
vrstevníci i následníci se prf orientují zcela nově a vycházejí prf pňi tom
ze zce|a nov$ch kritérií a hledisk. Lituji, ale nevidím pŤesun, vidÍm jen
pokračování' ProletáÍská poesie po samé své podstatě musí bfti poosie
časnosti i časovosti; ale časnost a časovost nejsou konstanta: nejsou
nic, co stojí, n brŽ mění se a plynou. ProletáŤská poesie praví: novf
časovf tvar a vjrraz tomu, co je v tobě věčného' Není věčnosti mimo
naplněnou časnost, mimo odpovědi zcela časové. Tento časovf tvar
a v raz jest objoktivn a jest nutno jej ne jednou provŽdy nalézt, nlbrž
nalézat stále znova a znova. Jak? Tím, Že ho odvodíš z objektivnfch
činitol a vftvorrl časovosti: z tvarrl pr myslov$ch, tovar , strojŮ
právě jako ze současné myšlenky vědecké a ze současnlch mravú spolo-
čenskJ'ch. odvodíšl Ano. Ale nemysli si, Žo je to malá véc; Že je to něco
snadného. Neodvodíš ho a nezmocníŠ so ho ničím neŽ právě tvorbou
správně poučenou a ŤÍzenou.

ProletáĎskÓ umění nemusl bfti zasmušilé' těžkopádné, kvílivÓ, pathe.




