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votopisnym by|a vyznamná, v době vyročí znovu s velk1ím rispě-
chem vydaná monografie V' Tilleho.

Protifašistické' demokratické poselství sbírky bylo v okupační
situaci dokonale pochopeno širok1Ími Vrstvami čtenáŤrj. V této
atmosféŤe jednoznačně promlouvaly i skryté vlroky o pŤe-
chodnosti okupace a o chvále tomu, kdo se nepoddá surovému tla-
ku doby. (Tato báseř At,se stalo musela b]|'t v někter]ich válečnj,ch
vydáních z cenzutttich drjvodri potlačena, podobně jako statečn1f
závěr poslední básně Chvála naší paní') nlč
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Cyklus veršťr z roku l920, věnovan 'Z. Kalistovi (ednotlivé básně
jsou dedikovány dalším autorovym pŤátelrim ztvoÍící se básnické
generace - J' Wolkrovi, J. Knapovi, S. Kadlecovi) a s pŤedmluvou
F. Gotze, zaujímá osobité místo v mladé, těsně poválečné básnické
tvorbě' neboť se v něm prolínají téměŤ všechny dobové tendence
pÍíztačté pro tuto poezii' Sbírka tak více než jiné umožřuje ná.
zorně poznat podněty a zdro1e, o něž se mladá generace opírala,
i její názorové a umělecké zrání.

Také Píšovi v této knížce nejsilnější vfc|tozízážitky poskytla svě-
tová válka a po ní následující revoluční vímach, a to i pŤesto' že ani
jedno, ani druhé netvoŤí vlastní náplĎ jednotliv1fch básní. Naléha-
vost těchto proŽitkri vystupuje tujiž zprostŤedkovaně: rozdychtěné
smysly se opájejí radostí z mírového života, 1ehož prosté dary zda-
leka nejsou něčím samozŤejm;/m; vždyť byly v právě pŤekonan ch
letech války každému odpírány. Spolu s revolučním kvasem otvírá
nyní mír široké možnosti mládí, kterému pŤipadá všechno na do-
sah: ',Dvacet je nás / To mlad1fch let / My / Jásáme že s hlemyždích
beder ocitli jsme se opět na zemi l Běžíme kam nás oči nesou..nebo
jincle ,,Milujem neznámou cestu / od srdce k srdci od města k městu
/ Nože ostré jako hvězdy polykáme bezbázně f Žesenámv hrdlech
jásav;fch vzpÍíčí,'.

Těsně poválečná vlna vitalismu, pÍíznačná zvlášté pro Píšovu
první sbírku Dnem i nocí zr. 1921, se však v Nesrozumitelném sva-
tém dělí o své místo se snahou pňetvoŤit svět k vlastní podobě č1o-
věka, zabydlit ho láskou, odzbrojit jeho temné síly kŤesťansky po-
jímanou pokorou a proměnit všechno, co básníka obklopuje, v dri-
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věrně blízké, polidštěné pŤáteie člověka. Nástrojem této proměny se
stává pĚedevším personifikace (',Vlaky poklekly pŤed mym obra-
zemÍa slunci / domy chodily po ulici..)' Do antropomorfizovaného
souručenství lidí a věcí vstupují pak i mrtví, pŤedevším ti ze světové
války, ale i tehdejší nezbytná básnická rekvizita, andělé (,,anděly do
vojensklch šatri oblékli..), vstupuje tam však i zdrivěrněl1| a Zpo.
zemštěl1f brih, jenž ',rozb1| plot kolem zahráďky naší a udělal z ní
svět / Slunce na dosah v oblohu pŤibil / Z našich srdcí vždy vyjde /
Do našich dlaní prijde spat / Nikdy už od nás neodejde s1íbi1..' a na-
konec se v něm objevuje i sám nesrozumitelny svaty, kamenná
socha z náměstí, kterou ,,rozp1'aka|a nesmírná pŤítulnost radosti
v sadech..' V tomto pokorném pŤátelství ke světu se u Píši, podob-
ně jako u dalších básníkri mladé generace, ozyvají hlasy poezie
kňesťanské pokory francouzskych básníkri créteilského opatství
(Ch' Vildrac, R. Arcos, G. Duhamel aj.), kteŤí tehdy byli u nás
horlivě čteni a kteŤí doufali kŤesťansky zabarvenym humanismem
obrodit svět. VytvoŤili pŤitom jednu z nejosobitějších odrrid evrop.
ského expresionismu, vyrazně se odlišující od jeho privodní ně-
mecké podoby.

Projevy vitalismu i kŤesťanské pokory však v Nesrozumitelném
svatém pŤekryvá a stává se pro celou sbírku určujícíještějiná' právě
tehdy mladou poezií objevovaná vyrazná tendence' vliv apollinai-
rovské poezie, zvláště Pásma. Píša tu podobně jako Apollinaire
vytváÍí polytematickou báseí: souiadny, takŤka nečleněny proud
zachyceny - pravděpodobně poprvé v české poezii - bez inter-
punkce, proud pln! pohybu a děje, pŤeskakující odjednoho vjemu
ke druhému, od jedné pŤedstavy k další a měnící neustále i subjekt
dění, nositele akcí a vztah : ,'Kniha je písmo lásky l Mám mnoho
knih / Mám málo lásky lKaždy evangelista volá tě jinak / Nás vši
chni stejně / Pláč uslyšíš... Pocit neustálého pohybu a změny pod-
poruje i struktura verše, kter1i rovněž nemá pevn;i Ťád, osciluje mezi
veršem metricky pravidelnfm a veršem volnfm, rymovanym a ne-
rymovanym, krátk1fm a dlouhfm; drisledkem pro vnímatele textu
jsou rrizná zk|amáni a pŤekvapení, neboť nedocházíkrealizaciryt-
mick1fch, rlmov1fch í vyznamovych schémat, na které je čtenáŤ
zvykly ze své zkušenosti s poezií nebo jejichŽ naplnění očekává na
základě pňedcházející podoby textu' Píšovy básně jsou rozvíjeny
podle principu volnych asociativních pŤedstav, které se spontánně
(a vzhledem ke svému subjektivnímu privodu pro čtenáŤe často ne
zcela pochopitelně) pŤipojují k prostlm všedním tématrim dan1im
titulem básně(odjezd, Návrat, Léto, Miláaj,), Ztéto asociativnosti
také vypl1fvá, že proud drobn;ich dílčích témat neusměrĎuje logika
myšlenky, nybrž snaha o maximální citovou intenzitu souboru
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r znorod 'ch vjem ' kteréjsou stavěny souňadně vedle sebe. Vedle
apollinairovského principu má zňejmě podíl na těchto pásmech ver-
šri plnlch pÍeskokri i technika filmu, o níž se sám autor několikrát
zmiĎuje: ,,To je film jedin / Pňed božíma očima / Našima l Roz|á-
mán na barevné vteŤiny... Podobně i básník skutečnost rozkládá na
její ritržky, stŤípky, jež dohromady dávají obrazy již nijak nepo-
dobné privodním pŤedmětrim. Na rozdíl od Apollinaira Píša svá
pásma skládá, podobně jako film, z konkrétních děj a věcí' vládne
t! ryze pŤedmětné vidění zbavené citově vyznavačskych i reflexív-
ních partií. Píšovy motivy jsou sice blízké intimně citové sféŤe, mají
silné subjektivní zabarvení, ale to se projevuje pouze volbou téma-
tu,závaŽného pro lyrickf subjekt nebo spíše jen titulu, v1fchodiska
a odrazového mristku, zněhoŽvycházejí - opět subjektivně pod-
míněné - asociace pÍekr;fvající racionální logiku básně.

Další pŤíznačn;í rys, kterf ve sbírce vystupuje sice skrovně, nic-
méně činně, je básníkova hravost, která pŤechází v humor. Tento
humor má zde své specifické a dalo by se Ťíci dobově obecnější rysy;
projevuje se totiž jako vědomá poetizující naivita, a to jak v detailu
(,,Na prahu světa je nádraží / To je co nohy podtáži,,), tak jako qf-
znamná součást v1fstavby celé básně: ,,Píšu teď barevné nevěstě /
}i{ilá lProsím vás abyste sezítra ve 12 hodin zastŤelila / Nejlíp
v Ž1žkové tŤídě pod okny jeho / Ne snad nad strží v malovaném
lese..' V těchto Ťídk]í/ch humornych pasážích sbírky není těžko ob-
jevit prvek poetického naivismu, jak ho zláme také vrané poezie
Seifertovy' Bieblovy nebo Fričovy (viz UMELE KVETINY)' pr-
vek, ktery později pŤešel jako jeden z konstitutivních rysri do po.
etismu: Píša ovšem poetismus ani jako básník, ani jako kritik ne-
pŤijal' a dokonce stál v houževnaté opozici proti němu, nicméně
náznaky jeho básnick1fch postupri mrižeme shledávat i v jeho ranější
poezii.

Píšova sbírka se tak ocitá na kŤižovatce osobního vlvoje i v voje
české poezie dvacátfch let. Básník po vitalistické prvotině zkon-
centroval v Nesrozumitelném svatém nejpodstatnější qfboje, jež
charakterizují mladou českou poezii na počátku dvacát1izch let;
hned v následující knize verš Pozdravy (l 923) je však opustil a za-
měnil za málo spěšn1f pokus o rétorickou poezii proletáŤskou, na-
čež pŤikročil k subjektivně laděné poezii osudovosti (Hvězdy ve vl-
nách |924, Hoíící dúm |925); azatímmladá česká poezie na základě
obdobn1fch postupri a těžíc z nich se vyhranila ve dva vlrazné
proudy: proletáŤskou poezii (Píša se tehdy stal jejím prisobiq|m
mluvčím jako kritik) a poetismus, jež vytváŤejí základní napětí
i podobu celé básnické tvorby prvni polovíny dvacá|fch let.
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Nové písně . Svatopluk Čech 1 888

Sbírka časové politické poezie je věnována J. V. Sládkovi;její vy-
dání následovalo krátce po JitŤních písních (l887)' knížce vlas-
tenecké lyriky. obě sbírky reagovaly na tehdejší neutěšeny stav
domácích politickfch poměr , byť se nevázaly na určité konkrétní
události (v Nov ch písních se vyskytují i verše z počátku osmdesá-
tfch let). Jestliže však v JitŤních písníchpÍevažova|y básnické apo.
strofy a vyzvy (zejména k národní svornosti, proti politické pasivitě
a pocitrim národní malosti)' Nové písně obsahují mnohem bohatší
škálu postojťr i užitfch postupri. PŤedevším sbírka pŤináší širší po-
hled na domácí situaci: vlastenecké téma v ní doplĎuje vyrazny zÍe-
tel sociální; v kníŽce se objevují i ukázky Cechovy historické epiky
aznačně v ní narristá podíl reflexívní složky' která nab1Ývá pŤevahy
i nad pŤímou didaxí v1izev.

Profil subjektu se rlsuje hlavně ve vyznavačsklch reflexívních
básních. Autorskf postoj se v nich nejeví jako jednoznačny, jak by
se dalo očekávat u politické lyriky, která má čtenáŤe získat pŤede-
všímjasn1fm stanoviskem. Ye Vstupu sbírky i v jejím Dozvukuautot
vyslovuje pochybnosti o sv ch verších' ví o mnoh;|'ch jejich vadách.
PŤestože netouží po poctách a slávě, vlastní stín ho usvědčuje, že se
i on uchyloval ke kompromistim, nutil se do šablon, pŤejímal cizí
myšlenky a zapíra| sám sebe (Stín). Cti poez7i, která povznáší nad
všednost, ale vnitŤní imperativ ho žene k jinému typu veršú, které
najdou ohlas u stejně sm!šlejících druhťr a vyprovokují skutky
(Vyznán). Má chvíle, kdy pochybuje o smyslu svého počínání,zdá
se mu rizkoprsé a malé vzhledem k všelidskfm cíl m poezie, ale
tisk a bída bratŤí ho znolrr pŤipoutávají k ,'rodnému žárť,, jenž

,,zrakŮm lidstva ka|i záÍ vyšších, krasších met,, (První struna). Ne-
cítí se proto ,,prav!m poetou.., bohem posvěcenym knězem krásy,
nfbrž jen ,,synem prostŤednosti.., ktery sice má svrij koutek cito-
v 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 obrozenské tvorby (v1fslovně se pňipomíná Kol-
lárova SLÁVY DCERA a Čelakovského oHLASY, Havlíček,
Jablonsk1i i Tyl) i odkaz otce (patŤil k aktivním ričastníkťrm hnutí
roku 1848 a stoupenc m slovanské vzájemnosti) ho nutí k národní
problematice se stále vracet (První struna). I sokolí péro z čapky
junáka se mu vzpiíčí, když jím chce psát něžné dumy a nutí ho
k ,,táznym slokám.. (Péro sokol).

Protikladné pocity provázejí básníka i ve vztahu k soudobému
politickému dění. Váhá mezi pŤíklonem k minulosti, k síle její tra.




