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naroMonotematick cyklus básní byl psán a vydán k 120' v1fročí
zeni Boženy Němcové' které se v době nacistické okupace stalo
jednou z vlznačnych pŤíležitostí
k pŤipomenutí demokratickfch
kultury, hodnot zakládajícíchnárodní existenci. Ve své
tradic české
definitivní poválečnépodobě (po vyŤazeníjedné a začleněníjiné
básně) má sbírka pevnou a prrihlednou kompozici. Za vstupním
oslovením následují čtyŤičtveŤicebásní vztahující se postupně
k mládí B. Němcové, k její chudobě, smrti a konečněk jejímu tvrir.
čímuodkazu první a druhá částjsou společněrámovány verši inspirovanymi mladistv1fm a pozdním portrétem hrdinčinym, s protikladem uhrančivékrásy mládí a tváÍe poznamenané krutlmi
- kromě zrozeni sloves.
životními zkušenostmi. - První čtveŤice
ného umění básníŤčina- mírí k jádru ztroskotání manželského
života B. Němcové s pŤedčasnfmsřatkem oslavenlm na jiŤinkové
slavnosti skalické a žalostíerotického neporozumění. Další čtyŤi
básně sugestivně zpŤítomřují bídu osamocené spisovatelky a její
konflikt se zámožnymi pŤíslušníkyvlastenecké obrozenské společnostineschopnfmi jí pomoci: invektiva proti sobectví syt;ich je
qfslovně aktualizována i vzhledem k modernímu panstvu. Ve spojení s folklÓrními motivy mají veršeo hmotném nedostatku Něm.
všestrannému,
covétakévyznam pozitivního poukazu k básníŤčině
bezprostŤedněžitémuspojení s prostlm lidem, jehož ctnosti sdílí
a ve svém díle znovu prociťuje. Zďe je i zdroj Halasovy stylizace
Němcové jako moderní světice, opět v duchu lidov'.fch legend. Dramatická scénaumírání (s motivem korektur Babičky a s verši
o posilujícímprisobeníknihy vyrostléz utrpení) a elegie na básníičiněhrobě uzaviraji drsn;f a zárovei něžn;|ipohled na život a smrt
největšíčeskéspisovatelky, vyzdvihujícídisonantní rysy anayazující v tom na Halasovu tvorbu tňicát ch let. V duchu tragického
pojetí spatŤuje Halas pŤekonání tíživlch životních okolností
v mocném nadosobním činu básníŤčinytvoiivosti, ktery se vepsal
do dějin národní kultury a podnes, živy, prisobí mezi námi. V posledníčtveŤicibásní hledíHalas na dílo Němcové skoro vllučně médiem jeho jazyka jako evidentní hodnoty historické, etické i estetické,otvírajícíprostor všemhodnotám ostatním a spjatékontinuitou s usilováním novodobé literatury. Halasova Němcová vyríkolri,
zbrojila a zjemnila mateÍštinuk plnění těch nejnáročnějších
učinilaji schopnou vyslovit společenskouvzpouru' vzepétiodvážné
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metafyzickémyšlenky, monumentální prostotu, sladkost, rísměv,
lidovou moudrost. Veršeo ŤečiB. Němcovéjsou tedy zhodnocením
celéhojejího dí|a.
Slovesná tkáĎ sbírky vycházi z tychž zdrojri, kteréjsou vyzdvi.
ženyv rovině tematické.Halasovo vyjadŤováníkombinuje intelektuální metaforu s formulacemi ve stylu lidov1fch rčenía pranostik;
užívá malebn;fch lidovfch názvri pro pŤírodnímotivy i situace
všedníhoživota,zkoumá možnosti neobvyklého slovního odvozování, pŤičemži slova nově tvoŤená si ponechávají lidoqí odstín.
objevují sejadrnéaforistickéformulace a zkratkovité vfroky, které
plní roli moderní vyznamové koncentrace a zárovei odkazují ke
stylu folklÓrní tvorby. od lidov ch žánrri vychází i rozmanitost
básnick:fch stylizací,ježkaždébásni dodává individuální rá4 vedle
rriznfch typri písně, Ťíkadla,dětského folklÓru nebo náhrobního
nápisu se tu uplatĎuje Halasem častoužívanáforma litanie, chvaloŤečis opakujícímise a paralelními apostrofami oslavovanéosoby
(Chvála našípaní);tato forma tentokrát nenítravestována, upíná se
k tomu, co básník skutečněpokládá za nejvyššílidskou hodnotu.
HalasovÝm zdrojem je však v tétosbírceSnad nejv1fznamnějším
i ve shodě sezávažnymzájmovym okruhem B. Němcové - lidová
pohádka. Halasova hrdinka b1fvá obklopena pohádkoÚmi by.
tostmi, kteréjí pomáhají, ohrožují i děsi. Nejv.fznamnějšíbáseĎ
s tematikou chudoby pŤedvádíbídujako devítihlavéhodraka a spisovatelku jako pohádkového hrdinu nuceného stínatjeho hlavy;
hlavy' tj. projevy bídy,jsou pŤitom pojmenovány parafrázovanymi
pŤíméÍďi
nebo piímo citovanj'mi hovorovlmi riryvky nejběžnější
jako ,,Kouska chleba není..apod. V postavě Němcové se prolíná
zázračnostpohádek s všednímdnem chudéženy(Halas ho vyjádŤil
už r. |934 v básni Dělnice). Zďánlivé prrihledná struktura sbírky je
složenaz protikladri na rťtznychrovinách. ohrožení národní existence se tu čelípoukazem k bohatému vnitŤnímuzvrstvení národního života v jeho všedníchi svátečních,kolektivních i individuálních projevech. Pohled na dějiny není idylicky, velikost vyznamné
osobnosti je pŤedvedenav konfrontaci s malichern m prostŤedím,
a nejen ve vítězstvích,ale i v pustošiqfch stopách, kteréna člověku
zanechávají životníporážky. PŤi hledání koňenri a opor existence
ohroženéhočešství
se Halas - pŤesvšechnotakŤkazbožnéchválení
své hrdinky - neobrátil k národní apologetice.
V tom se Naše paní Božena Němcová zaÍazajek nejlepšímz četnlch děl mobilizujících národní tradice a vyuiívajicich pŤetvoŤení
sociálně pŤíznačnjchslovesnych stylri spjaijch s ruzn1fmi sférami
národního života. Nejbližšíje ovšemsbírce,psán k téžepŤíležitosti,
Seifertriv VějíÍBoženy Němcové.Halasovym hlavním ždrojem ži-
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votopisnym by|a vyznamná, v době vyročíznovu s velk1ímrispěchem vydaná monografie V' Tilleho.
Protifašistické'demokraticképoselstvísbírky bylo v okupační
situaci dokonale pochopeno širok1ÍmiVrstvami čtenáŤrj.V této
atmosféŤejednoznačně promlouvaly i skryté vlroky o pŤechodnosti okupace a o chvále tomu, kdo se nepoddá surovémutlaku doby. (Tato báseř At,se stalo musela b]|'tv někter]ich válečnj,ch
vydáních z cenzutttich drjvodri potlačena,podobně jako statečn1f
závěr posledníbásně Chvála našípaní')
nlč

I.{esrozumitelnsYaqÍ.
AntonínMatěi Píša

1922

Cyklus veršťr
z roku l920, věnovan 'Z. Kalistovi (ednotlivébásně
jsou dedikovány dalšímautorovym pŤátelrimztvoÍícíse básnické
generace- J' Wolkrovi, J. Knapovi, S. Kadlecovi) a s pŤedmluvou
F. Gotze, zaujímáosobitémístov mladé,těsněpoválečné
básnické
tvorbě' neboťse v něm prolínajítéměŤvšechnydobovétendence
pÍíztačtépro tuto poezii' Sbírka tak více nežjiné umožřuje ná.
zorně poznat podněty a zdro1e, o něž se mladá generace opírala,
i její názorové a uměleckézrání.
Také Píšoviv tétoknížcenejsilnějšívfc|tozízážitky poskytla světová válka a po nínásledujícírevolučnívímach, a to i pŤesto'žeani
jedno, ani druhénetvoŤívlastnínáplĎ jednotliv1fchbásní.Naléhavost těchto proŽitkri vystupujetujiž zprostŤedkovaně:rozdychtěné
smysly se opájejí radostí z mírovéhoživota, 1ehožprostédary zdaleka nejsou něčímsamozŤejm;/m;
vždyťbyly v právě pŤekonan ch
letechválky každémuodpírány.Spolu s revolučnímkvasem otvírá
nyní mír širokémožnostimládí, kterémupŤipadávšechnona dosah: ',Dvacetje nás / To mlad1fchlet / My / Jásáme žes hlemyždích
beder ocitli jsme se opět na zemi l Běžímekam nás očinesou..nebo
jincle ,,Milujem neznámou cestu/ od srdcek srdci od města k městu
/ Nože ostréjako hvězdy polykáme bezbázně f Žesenámv hrdlech
jásav;fch vzpÍíčí,'.
Těsně poválečná vlna vitalismu, pÍíznačnázvláštépro Píšovu
první sbírkuDnem i nocízr. 1921,se všakv Nesrozumitelnémsvatémdělí o svémístose snahou pňetvoŤitsvět k vlastnípodobě č1ověka, zabydlit ho láskou, odzbrojit jeho temnésílykŤesťansky
pojímanoupokorou a proměnit všechno,co básníkaobklopuje, v dri-
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pŤáteiečlověka.Nástrojem tétoproměny se
věrně blízké,polidštěné
personifikace (',Vlaky poklekly pŤedmym obrastává pĚedevším
zemÍa slunci / domy chodily po ulici..)'Do antropomorfizovaného
ti ze světové
lidí a věcívstupujípak i mrtví,pŤedevším
souručenství
nezbytná básnická rekvizita, andělé(,,andělydo
války, ale i tehdejší
vojensklch šatrioblékli..),vstupuje tam však i zdrivěrněl1|a Zpo.
zemštěl1fbrih, jenž ',rozb1|plot kolem zahráďky našía udělal z ní
svět / Slunce na dosah v oblohu pŤibil/ Z našichsrdcívždyvyjde /
a naDo našichdlaníprijde spat / Nikdy užod nás neodejdes1íbi1..'
konec se v něm objevuje i sám nesrozumitelny svaty, kamenná
socha z náměstí, kterou ,,rozp1'aka|anesmírná pŤítulnostradosti
v sadech..'V tomto pokornémpŤátelstvíke světu se u Píši,podobně jako u dalšíchbásníkri mladé generace,ozyvají hlasy poezie
pokory francouzskych básníkri créteilskéhoopatství
kňesťanské
(Ch' Vildrac, R. Arcos, G. Duhamel aj.), kteŤítehdy byli u nás
horlivě čtenia kteŤídoufali kŤesťanskyzabarvenym humanismem
odrrid evrop.
obrodit svět.VytvoŤili pŤitomjednu z nejosobitějších
ského expresionismu, vyrazně se odlišujícíod jeho privodní německépodoby.
pokory však v Nesrozumitelném
Projevy vitalismu i kŤesťanské
právě
svatémpŤekryváa stává sepro celou sbírkuurčujícíještějiná'
tehdy mladou poezií objevovaná vyrazná tendence' vliv apollinairovské poezie, zvláště Pásma. Píšatu podobně jako Apollinaire
vytváÍípolytematickou báseí: souiadny, takŤkanečleněnyproud
zachyceny - pravděpodobně poprvé v česképoezii - bez interpunkce, proud pln! pohybu a děje,pŤeskakující
odjednoho vjemu
ke druhému,od jednépŤedstavyk dalšía měnícíneustálei subjekt
dění,nositeleakcí a vztah : ,'Kniha je písmo lásky l Mám mnoho
knih / Mám málo lásky lKaždy evangelistavolá tě jinak / Nás vši
chni stejně/ Pláč uslyšíš...
Pocit neustáléhopohybu a změny podporuje i struktura verše,kter1irovněžnemá pevn;i Ťád,osciluje mezi
veršemmetricky pravidelnfm a veršemvolnfm, rymovanym a nerymovanym, krátk1fm a dlouhfm; drisledkem pro vnímatele textu
jsou rrizná zk|amáni a pŤekvapení,neboťnedocházíkrealizacirytmick1fch, rlmov1fch í vyznamovych schémat, na které je čtenáŤ
zvykly ze svézkušenosti s poezií nebo jejichŽ naplnění očekává na
základě pňedcházejícípodoby textu' Píšovy básně jsou rozvíjeny
podle principu volnych asociativníchpŤedstav,kterése spontánně
(a vzhledem ke svémusubjektivnímu privodu pro čtenáŤečastone
zcela pochopitelně) pŤipojujík prostlm všednímtématrimdan1im
titulem básně(odjezd, Návrat, Léto,Miláaj,), Ztéto asociativnosti
takévypl1fvá,žeproud drobn;ich dílčíchtématneusměrĎuje logika
myšlenky, nybrž snaha o maximální citovou intenzitu souboru

