r68

NašepaníBoženaNěmcová- FrantišekHalas

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')
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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
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r znorod 'ch vjem ' kteréjsoustavěny souňadněvedle sebe.Vedle
apollinairovského principu má zňejměpodíl na těchto pásmech veršriplnlch pÍeskokri i technika filmu, o nížse sám autor několikrát
zmiĎuje: ,,To je film jedin / Pňed božímaočima / Našima l Roz|ámán na barevnévteŤiny...Podobně i básník skutečnostrozkládá na
její ritržky, stŤípky,jež dohromady dávají obrazy již nijak nepodobné privodním pŤedmětrim.Na rozdíl od Apollinaira Píša svá
pásma skládá, podobně jako film, z konkrétníchděj a věcí' vládne
t! ryze pŤedmětnévidění zbavenécitově vyznavačskych i reflexívmají
ních partií. Píšovymotivy jsou sice blízkéintimně citovésféŤe,
silnésubjektivní zabarvení, ale to se projevuje pouze volbou tématu,závaŽného pro lyrickf subjekt nebo spíšejen titulu, v1fchodiska
a odrazového mristku, zněhoŽvycházejí - opět subjektivně podmíněné- asociace pÍekr;fvajícíracionální logiku básně.
Další pŤíznačn;í
rys, kterf ve sbírcevystupuje sice skrovně, nicméně činně,je básníkova hravost, která pŤecházív humor. Tento
humor má zde svéspecifickéa dalo by se Ťícidobově obecnějšírysy;
projevuje se totižjako vědomá poetizujícínaivita, a to jak v detailu
(,,Na prahu světa je nádraží/ To je co nohy podtáži,,),tak jako qfznamná součástv1fstavbycelébásně: ,,Píšuteď barevné nevěstě /
}i{ilá lProsím vás abyste sezítra ve 12 hodin zastŤelila/ Nejlíp
v Ž1žkovétŤíděpod okny jeho / Ne snad nad stržív malovaném
humornych pasážíchsbírky není těžko oblese..' V těchto Ťídk]í/ch
jevit prvek poetického naivismu, jak ho zláme takévrané poezie
Seifertovy' Bieblovy nebo Fričovy (viz UMELE KVETINY)' prvek, ktery později pŤešeljako jeden z konstitutivních rysri do po.
etismu: Píšaovšem poetismus ani jako básník, ani jako kritik nepŤijal' a dokonce stál v houževnatéopozici proti němu, nicméně
náznaky jeho básnick1fchpostupri mrižemeshledávat i v jeho ranější
poezii.
Píšovasbírka se tak ocitá na kŤižovatceosobního vlvoje i v voje
česképoezie dvacátfch let. Básník po vitalistické prvotině zkoncentroval v Nesrozumitelném svatém nejpodstatnějšíqfboje, jež
charakterizují mladou českou poezii na počátku dvacát1izchlet;
hned v následujícíknize verš Pozdravy (l 923) je však opustil a zaměnil za málo spěšn1fpokus o rétorickou poezii proletáŤskou, načežpŤikročilk subjektivně laděnépoezii osudovosti (Hvězdy ve vlnách |924, Hoíícídúm|925); azatímmladá českápoezie na základě
obdobn1fch postupri a těžícz nich se vyhranila ve dva vlrazné
proudy: proletáŤskou poezii (Píšase tehdy stal jejím prisobiq|m
mluvčímjako kritik) a poetismus, jež vytváŤejízákladní napětí
i podobu celé básnické tvorby prvni polovíny dvacá|fch let.
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politicképoezie je věnována J. V. Sládkovi;její vySbírka časové
krátce po JitŤníchpísních(l887)' knížcevlasnásledovalo
dání
teneckélyriky. obě sbírky reagovaly na tehdejšíneutěšeny stav
domácích politickfch poměr , byťse nevázaly na určitékonkrétní
události (v Nov ch písníchse vyskytují i veršez počátku osmdesátfch let). Jestliževšak v JitŤníchpísníchpÍevažova|ybásnické apo.
strofy a vyzvy (zejménak národní svornosti, proti politické pasivitě
a pocitrim národní malosti)' Nové písně obsahují mnohem bohatší
škálu postojťri užitfch postupri. PŤedevšímsbírka pŤinášíširšípohled na domácí situaci: vlasteneckétémav ní doplĎuje vyrazny zÍetel sociální; v kníŽcese objevují i ukázky Cechovy historické epiky
aznačněv ní narristá podíl reflexívnísložky' která nab1ÝvápŤevahy
i nad pŤímoudidaxí v1izev.
Profil subjektu se rlsuje hlavně ve vyznavačsklch reflexívních
básních. Autorskf postoj se v nich nejevíjako jednoznačny,jak by
se dalo očekávat u politické lyriky, která má čtenáŤezískat pŤedevšímjasn1fm
stanoviskem.Ye Vstupusbírkyi v jejímDozvukuautot
vyslovuje pochybnosti o sv ch verších'ví o mnoh;|'chjejich vadách.
PŤestoženetoužípo poctách a slávě, vlastní stínho usvědčuje,žese
i on uchyloval ke kompromistim, nutil se do šablon, pŤejímalcizí
myšlenky a zapíra|sám sebe (Stín). Cti poez7i,která povznášínad
všednost,ale vnitŤníimperativ ho ženek jinému typu veršú,které
najdou ohlas u stejně sm!šlejícíchdruhťr a vyprovokují skutky
(Vyznán). Má chvíle,kdy pochybuje o smyslu svéhopočínání,zdá
se mu rizkoprsé a malé vzhledem k všelidskfm cíl m poezie, ale
tisk a bída bratŤího znolrr pŤipoutávajík ,'rodnému žárť,, jenž
,,zrakŮm lidstva ka|i záÍ vyšších,krasšíchmet,, (První struna). Necítíse proto ,,prav!m poetou.., bohem posvěcenym knězem krásy,
nfbrž jen ,,synem prostŤednosti..,ktery sice má svrij koutek citov ch vznětri, ale nedovede je proměnit v ,,poezie z|ato,. (Vyznán[).
Jsou mu protivná vypínavá vlastenecká gesta v poezii i v životě,ale
zakotvení v tradici obrozenskétvorby (v1fslovněse pňipomíná Kollárova SLÁVY DCERA a ČelakovskéhooHLASY, Havlíček,
Jablonsk1i i Tyl) i odkaz otce (patŤilk aktivním ričastníkťrm
hnutí
roku 1848a stoupenc m slovanskévzájemnosti)ho nutík národní
problematice se stále vracet (První struna). I sokolí péro z čapky
junáka se mu vzpiíčí,když jím chce psát něžnédumy a nutí ho
k ,,táznym slokám.. (Péro sokol).
Protikladné pocity provázejí básníka i ve vztahu k soudobému
politickému dění.Váhá mezi pŤíklonemk minulosti, k sílejejí tra.

