
170 Nesrozumiteln;f svafÝ - Antonín Matěj Píša

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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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.
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dice a jejím ideálním vznětrim, a pohledem vpŤed (Zpět a vpŤed).Na
jedné straně se brání čínské zdi, která by neprodyšně obklopila do.
máciživot, na druhé vyzyvák její stavbě všude tam' kde se sahá na
národní osobitost, na rodn1i' jazyk a kde htozízhoubav|asti(Čínská
zel.

Většina Čechoqfch reflexívních básní je budována na antitetic-
kém principu. Autor v těchto vyznavačs\|.ch verších nejdŤíve vy-
sloví tezi, kterou pak popírá' popŤípadě modifikuje a pak - často
jako syntézu protikladn1fch stanovisek - vyjádÍi svrij konečn!
soud nebo apel. opírá se pŤitom o dobov! Ťečnick1f styl;jeho vliv
také blíže osvětluje ráz básníkovfch rozporu. Vyjevováním proti-
kladn1fch stanovisek' nástinem rriznfch možností, váháním mezi
nimi i jejich vyvrácením poskytuje básník čtenáŤi, či spíše poslu-
chači (celkov! táz těchto básní sbiižujících se s typem bérangerov-
ské šansony s refrénem pňedurčuje je podobně jako u V. Šolce
k pŤednesu) možnost vlastní reflexe a teprve na jejím základě pŤi-
jmout autorovo stanovisko, ZdáIo by se tedy, že básníkovy vnitŤní
sváry jsou pouh1mi ňečnick1fmi figurami' za timiŽ pňece jen stojí
jednoznačn! postoj. To však platí jen pro Čechriv poměr k spole.
čenskému dění. Jinak se za básníkovÝmi reflexemi skr.ívá skutečnÝ
Íozpor,kter;í sbližuje Čecha s lumirovsk1fm pojetím tvorby azáro-
veĎ ho od něho pŤíkňe odlišuje. I Čech se ztotožřuje s lumírovci
v novoromantickém pojetí tvorby jako vrcholu lidské aktivity, i pro
něho je básník bohem nadan věštec a soudce lidstva, i on si myslí,
že poezie má všelidské poslání a dokonce brání její ideální vzněty
pňed tyranií rozumu' kter1í by chtěIztacionalízovat cely svět a kter
i po poezii Žádá, aby Ťešila sociální problémy (Tyran Rozum). Zá-
roveĎ však celé básníkovo duchovní ustrojení, rodinná vfchova, li-
terártí orientace na obrozenskou tradici a ovšem také intenzívně
prožívaná situace národa ho nutí pŤekonávat v sobě tyto sklony ve
jménu národní povinnosti. Nedokáže to vždy azce|a ani ve své po-
litické lyrice. I v Nov1fch písních se tato rozkolísanost projevuje
protikladností jednotlivlch básní. Svou volní orientaci Čech pŤímo
ostentativně vyhlašuje v básni Švanda dudák (i tu ovšem je Švanda
charakterizován jako ,,orfej české pridy..). V protikladu k vznešené
kultuŤe plné nudy stává se Svanda s)imbolem prostého citového
projevu, kterjz však má moc rozehŤát všechny tak, že je radostí
,,pracovat a vrahy bít... A naopak v básni Ledové květy,kteráspolu
s Dozpěvem lzavirá sbírku a je tak na ni položen zv!šen;i, ď raz,
autor oslaluje všemoc čiré poezie. Metafora této poezie, svévolná
hŤíčka pŤírody, zimní ledové květy na okně - tyto ,,pňeludy plané..
- jsou s to probouzet fantazíi,vyvoIávat,,rajské vidiny.., pŤemáhat
stŤízlivost a bídu všednosti, a to bez rozdílu v paláci pána i v chatrči
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chudbse, rr dítěte i pěvce. Proto nepŤekvapí,že ve sbírce nalezla své
rnísto i ryze reflexívni poezíe zam1fšlející se nad tajemstvím smrti
a záhadamí všehomíra (V temné chvíli)'

V apelech, apostrofách a alegoriích Čech bezprostňedně navazuje
na JitŤní písně. Kritiku nevlídné současnosti ptovází touha po ob.
novení obrozensk ch ideálních snah (Mrtvj,m vlastencttm) i pňipo-
mínka Roháče z Dubé vzdorujícího pŤesile nepŤátel (Na Sion)'
Proti snění o minulé slávě se zdtrazíruje nezbytnost pŤítomnjch
čin:Ů(Ukolébavka, V záíiminulosti), ale zároveř proti kritiktim ne-
spokojen m s pŤítomností (míní se zŤejmě stoupenci Masarykova
realismu) se oponuje poukazem nato,že podlamují vrili k aktivitě
(Věčnj,m karatelťtm). Básník brojí proti nesvornosti Slovanri (Zá-
Ťím)ídoma(Svornost);uchy1uje se i k satiŤe na žabomyší válku mezi
staročechy a mladočechy a na všemocnost politick1fch stran (Divní
svatí).Y protikladu ke stojatfm vodám se dožaduje, aby žádoucí
rriznosměrné národní síly směŤovaly jedinlm Ťečištěm k ,'svatému
cíli,, (Podobenstvl). Apostrofa hory Říp vyznívá apelem' aby nevy-
dala cizincrim již ani píď české země, jak to potkalo odrodilé hory
věnčící hranice Čech (Vyhlídka do hor). V risilí o pokrok, v obraně
jazyka a v lásce ke Slovanstvu chce pŤitom básník stát vždy na
,, nejkraj něj ším kňídle.. (N a kŤ ídle nej kr aj něj š ím).

Tyto často radikální, ale někdy též neurčité a iluzorní apely ne-
sené vlasteneckym citem doplíují dvě básnické vize. Alegorická
básei Podzemní hlas oŽivující Nerudovo ,,kyklopick1ich kladiv bu.
šení.. z Híbitovního kvítí, v Novlch písních v podobě hlasu, ktery
zpodzemi stále silněji proniká do kaŽdodenního ruchu společnosti,
až pňijde jednou chvíle ,,kdy společnosti krok se v bezdno sveze, f
Ťád její slétne jako z karet drim... Vedle ní pak báseí Hrdina bu-
doucnosti,líčící bědn život dělníka, v němž však básník shledává
,,vyvoleného reka budoucnosti.., doby, kdy ztratí cenu z|ato, dra-
hokamy a kdy se nastolí šlechetnější věk, jenŽ povfší práci na
nejvyšší hodnotu společnosti. obě vize spolu s básní Svoboda'
obsahující v1fzvu' aby se očistila od těch, kdo ji zneužívají, tj. kupcri,
šarlatánri, lichváŤri, posunují Čechovo zaujetí současnymi zápasy
k sociální problematice a ve srovnání s JitŤními písněmi vyznamně
pozměřují celkové vyznění sbírky.

I Cechova historická poezie je ve sbírce zastoupena dvěma bás-
němi. Sen Koniášťtv, psany v dlouhém sedmistopém jambu, 1íčí
s vynikající barvitostí básnicklch popisri pln1fch obraznosti sen'
v němž Koniáš hoŤí spolu s šedesáti tisíci knihami, jež dal spálit.
Konec utrpení ho čeká teprve poté' ažzakaždou spálenou knihu
vzejde sterá náhrada' Báseí Geronúv smíchje pak epickou varian-
tou Čechova brojení proti nesvornosti Slovanri. Když germánsk!
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markyz V chodní Marky Gero se ocitl v největší tísni, zachráni|a
ho zrada knížete slovanského kmene Stodoranri.
- Antitetická vystavba reflexívních básní není jediné, co do
Cechoq' poezie proniklo z dobového ňečnického stylu. Ještě cha-
rakterističtější pro sbírku je neustálé, zpraviďÍa pleonastické pro-
mítání jediné myšlenky do ňady jejích básnick1fch opisťr (perifráz|.
obyčejně celá jedna strofa (nejčastěji šestiveršová, ale i delší) se
kryje s takov mto obtaznym obměĎováním jediné ideje. Stejně
jako u Ťečníkti má tento postup vtisknout myšlence plasticitu, prri-
kaznost a pŤesvědčivost. Vedle toho zvláště v epicklch verších vede
toto hromadění perifrází k bohatě rozvíjen m popisrim a líčením,
v nichž Cech dosahuje často značné virtuozity, blízké barokní
zdobnosti (napŤ. v líčení Koniášovy snové vidiny spalovan ch knih
stící v pĚedstavu hoŤícího keie písmen')
obdobně jako myšlenka, i Čechova věta se zpravíd|akryje s roz-

lohou strofy. Vznikají obsáhlé větné periody, obsahující četná zvo-
lání, apostrofy, otázky; pestrá členitost těchto vět vede kv!1razné
proměnlivé větné intonaci, prozrazující, že básně jsou kompono.
vány jako mluvní projev, kter! plně vynikne teprve pŤednesem.
Tato zák|adní ríloha větné intonaceje o to v raznější, že se realizuje
na osnově zcela automaticky dodržovan ch metet, z nichž nejčas-
těji se ve sbírce vyskytuje pětistopf jarnb' ale i jamby delší. Jen
v básních myšlenkově prostěji stavěn ch, hlavně v apelech se obje-
vuje kratší trochej nebo stŤídav! čtyŤ a tŤístop1f jamb. Jako zpestŤení
Cech ojediněle užil i epÓdick1f verš, tj. ve všech strofách se pravi-
delně stŤídající verš dlouh s krátkfm (Povzbuzení, Naše íeč).
Automatická realizace metra nutila ovšem básníka k četnlm inver-
zím, voka|izaci pŤedložek i novotvartim vyvolan m krácením slov
(dokona místo dokonale aj.). Spolu s archaismy (napŤ. chomolmís-
to chumel, obláčit místo obléknout) stávají se i tyto licence součástí
zdobného rétorického slohu, k němuž nemálo impulsťr poskytla
poezie V. Šolce a jenž Čech dovedl k malebné dďkonalosti. 

.

V době svého vydání byly Nové písně všeobecně pŤijímány klad.
ně. Pro svrij sociální patos pronikly i mezi dělníky. Teprve v poz-
dějších letech začala b;it generací devadesát]fch let Čechova po-
litická lyrika pociťována jako málo konkrétní, pňíliš všeobecná, což
se projevilo zvláště ve vztahu k PISNIM oTRoKA. Nového oži-
vení doznaly jednotlivé básně sbírky po roce 1948 v souvislosti
s tehdejšími požadavky společenské tendence v umění. zp
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Sbírka obsahuje stÍídmf vlběr rozsáhlé a mnohotvárné veršované
tvorby zhruba z posledních deseti let Gellnerova života. oproti
pŤedchozím sbírkám mladistvého bohémství (RADOSTI Žlvo-
TA) docházizde ke zklidnění, potlačení vešker1fch vnějších gest, do
popŤedí vystupují reálie civilního všedního dne. Autor je pojmeno-
vává věcně a skoro suše, nyní už bez nápadného zdtraziování
vlastních hodnotoqfch soudri. Vriči okolí zistává lyriclf subjekt
v nedrivěŤivém stŤehu. V rivodní básní Múj hrad pod vlivem hoŤ.
k1fch životních zkušeností hovoŤí o vlastním srdci jako o pevném
centru osobní identity, uzavŤeném, nepŤístupném' nezadaném ni-
komu. Subj ekt si zakazuje krajní polohy proŽitku, neboť vystavují
člověka ohroŽením z vnějšího světa využívajícího každé slabiny.
Mluvčí této lyriky pŤesto neustrnul v stŤedostavovské prriměrnosti.
Hledí na jednotvárné prostŤedí, ale vidí je diferencovaně. Pojme-
novává věci s vnitŤní noblesou a citlivostí, která dovoluje na nich
postŤehnout otisky lidsk1fch osudri a charakterri a tak je učinit v!-
znamnymi (Pokoj s nábytkem). Gellnerriv vztah ke skutečnosti zri-
stává i v Novfch verších disharmonick1f anapjaty. Skepse, obrann
prostŤedek vriči nebezpečnlm krajnostem, je i nástrojem věcného,
prrikazného, stŤízlivého odhalování kolektivních klamri' včetně
zdánlivlch jistot umírněně pokrokového čtenáŤe, k němuž se Gell-
ner jako kmenov autor brněnskfch Lidov1|ch novin obrací. Ra-
cionalistická motivace Gellnerovy kritiky společenské skutečnosti
neznamená, že by i Gellner v obraz světa byl racionalistic|f:
skepse a racionalismus dávají pronikavěji zahlédnout projevy ira-
cionality světa postrádajícího smysl a cíl. Prázdnota čiší z veŤejného
ž|vota, politiky, ze soukrom ch lidsklch osudri i z osudu vlastního
rístícího do samoty a rezignace. V aforisticky vyjádňenfch bilancích
zaznivaji mladistvé romantické tÓny jen proto, aby zvyrazníIy od-
stup od jakékoli I|uze (Pohdr k zemi padá). Toto mrazivé vědomí
nebrání básníkovi v aktivitě v omezeném rámci relativně osvícené.
ho pokrokového hnutí pňedválečné Moravy, je však zárlkou, že
básníkova osobnost nebude tímto rámcem vyčerpána. Gellner se
nebrání pňijetí pozitivních stránek života, ale vždy si uvědomuje je-
jich relativitu: jejich hodnota je pŤedem zpochybněna nesmyslností
celku, k němuž ná|eží. Ale ani takto neoostrádáživotve své nezdo-
latelnosti jakéhosi pochmurného kouzla' Nevyčerpatelny, otvírá
i racionalístickému kritikovi pŤístup k svlm prostym a bezpro-
stŤedním projevrim. Nenáročné okamžiky jasu a pohody, oázy
v drsném a šedivém světě (Na hradbách, V ateliéru aj,) vyznívají sice




