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Nesrozumiteln;fsvafÝ - AntonínMatěj Píša

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.
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dice a jejím ideálním vznětrim, a pohledem vpŤed(Zpět a vpŤed).Na
jednéstraně se brání čínské
zdi, která by neprodyšněobklopila do.
máciživot, na druhé vyzyvák její stavbě všudetam' kde se sahá na
národní osobitost, na rodn1i'jazyk a kde htozízhoubav|asti(Čínská
zel.
Většina Čechoqfch reflexívníchbásní je budována na antitetickém principu. Autor v těchto vyznavačs\|.ch veršíchnejdŤívevyslovítezi, kterou pak popírá' popŤípaděmodifikuje a pak - často
jako syntézu protikladn1fch stanovisek - vyjádÍi svrij konečn!
soud nebo apel. opírá se pŤitomo dobov! Ťečnick1f
styl;jeho vliv
také blížeosvětluje ráz básníkovfch rozporu. Vyjevováním protikladn1fch stanovisek' nástinem rriznfch možností,váháním mezi
nimi i jejich vyvrácením poskytuje básník čtenáŤi,či spíšeposluchači(celkov! táz těchto básní sbiižujícíchse s typem bérangerovské šansony s refrénempňedurčujeje podobně jako u V. Šolce
k pŤednesu)možnost vlastní reflexe a teprve na jejím základě pŤijmout autorovo stanovisko, ZdáIo by se tedy, žebásníkovyvnitŤní
sváry jsou pouh1mi ňečnick1fmifigurami' za timiŽ pňecejen stojí
jednoznačn!postoj. To však platíjen pro Čechrivpoměr k spole.
čenskémudění.Jinak se za básníkovÝmi reflexemi skr.ívá skutečnÝ
Íozpor,kter;ísbližujeČechas lumirovsk1fm pojetím tvorby azároveĎ ho od něho pŤíkňeodlišuje. I Čech se ztotožřuje s lumírovci
v novoromantickém pojetítvorby jako vrcholu lidskéaktivity, i pro
něho je básníkbohem nadan věšteca soudce lidstva, i on si myslí,
že poezie má všelidsképoslání a dokonce brání její ideální vzněty
pňed tyranií rozumu' kter1íby chtěIztacionalízovat cely svět a kter
i po poezii Žádá, aby Ťešilasociální problémy (Tyran Rozum). ZároveĎ však celébásníkovo duchovní ustrojení,rodinná vfchova, literártí orientace na obrozenskou tradici a ovšem také intenzívně
prožívanásituace národa ho nutí pŤekonávat v sobě tyto sklony ve
jménunárodnípovinnosti. Nedokáže to vždy azce|aani ve svépolitické lyrice. I v Nov1fch písníchse tato rozkolísanostprojevuje
protikladnostíjednotlivlch básní.Svou volní orientaci ČechpŤímo
ostentativněvyhlašujev básni Švandadudák (i tu ovšemje 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, žeje radostí
,,pracovata vrahy bít...A naopak v básni Ledovékvěty,kteráspolu
s Dozpěvem lzavirá sbírku a je tak na ni položen zv!šen;i,ď raz,
autor oslaluje všemocčirépoezie. Metafora tétopoezie, svévolná
pŤírody,zimníledovékvěty na okně - tyto ,,pňeludyplané..
hŤíčka
- jsou s to probouzet fantazíi,vyvoIávat,,rajské
vidiny..,pŤemáhat
stŤízlivost
a bíduvšednosti,a to bez rozdíluv paláci pána i v chatrči
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chudbse, rr dítětei pěvce. Proto nepŤekvapí,ževe sbírcenalezla své
se nad tajemstvím smrti
rnísto i ryze reflexívni poezíezam1fšlející
a záhadamí všehomíra(V temnéchvíli)'
V apelech, apostrofách a alegoriíchČechbezprostňedněnavazuje
na JitŤnípísně.Kritiku nevlídnésoučasnostiptovází touha po ob.
novení obrozensk ch ideálních snah (Mrtvj,m vlastencttm)i pňipomínka 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(míníse zŤejměstoupenci Masarykova
spokojen m s pŤítomností
realismu) se oponuje poukazem nato,že podlamují vrili k aktivitě
(Věčnj,mkaratelťtm).Básník brojí proti nesvornosti Slovanri (Záválku mezi
se i k satiŤena žabomyší
Ťím)ídoma(Svornost);uchy1uje
staročechya mladočechy a na všemocnostpolitick1fch stran (Divní
svatí).Y protikladu ke stojatfm vodám se dožaduje,aby žádoucí
k ,'svatému
rriznosměrnénárodní síly směŤovalyjedinlm Ťečištěm
cíli,,(Podobenstvl).Apostrofa hory Říp vyznívá apelem' aby nevyzemě,jak to potkalo odrodiléhory
dala cizincrim již ani píď české
věnčícíhranice Čech(Vyhlídka do hor). V risilí o pokrok, v obraně
jazyka a v lásce ke Slovanstvu chce pŤitom básník stát vždy na
,,nejkraj nějšímkňídle..(N a kŤídle nejkr ajnějším).
Tyto častoradikální, ale někdy téžneurčitéa iluzorní apely nesenévlasteneckym citem doplíují dvě básnické vize. Alegorická
básei Podzemníhlas oŽivujícíNerudovo ,,kyklopick1ich kladiv bu.
šení..z Híbitovního kvítí,v Novlch písníchv podobě hlasu, ktery
zpodzemi stále silněji proniká do kaŽdodenníhoruchu společnosti,
ažpňijdejednou chvíle,,kdy společnostikrok se v bezdno sveze,f
Ťád její slétnejako z karet drim... Vedle ní pak báseí Hrdina budoucnosti,líčící
bědn život dělníka,v němžvšak básník shledává
,,vyvolenéhoreka budoucnosti..,doby, kdy ztratícenu z|ato, dravěk, jenŽ povfší práci na
hokamy a kdy se nastolí šlechetnější
vize
spolu s básní Svoboda'
nejvyššíhodnotu společnosti.obě
tj. kupcri,
obsahujícív1fzvu'aby se očistilaod těch, kdo ji zneužívají,
šarlatánri, lichváŤri, posunují Čechovo zaujetísoučasnymi zápasy
k sociální problematice a ve srovnání s JitŤnímipísněmi vyznamně
pozměřují celkovévyznění sbírky.
I Cechova historická poezieje ve sbírcezastoupena dvěma básněmi. Sen Koniášťtv,psany v dlouhém sedmistopémjambu, 1íčí
s vynikajícíbarvitostí básnicklch popisri pln1fch obraznosti sen'
v němž Koniáš hoŤíspolu s šedesátitisíci knihami, jež dal spálit.
Konec utrpeního čekáteprve poté' ažzakaždou spálenou knihu
vzejde sterá náhrada' Báseí Geronúvsmíchjepak epickou variantou Čechovabrojeníproti nesvornosti Slovanri. Když germánsk!
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markyz V chodní Marky Gero se ocitl v největšítísni, zachráni|a
ho zrada knížeteslovanského kmene Stodoranri.
- Antitetická vystavba reflexívních básní není jediné, co do
Cechoq' poezie proniklo z dobového ňečnickéhostylu. Ještěcharakterističtějšípro sbírku je neustálé, zpraviďÍa pleonastické promítáníjedinémyšlenky do ňadyjejích básnick1fch opisťr(perifráz|.
obyčejně celá jedna strofa (nejčastějišestiveršová,ale i delší)se
kryje s takov mto obtaznym obměĎováním jediné ideje. Stejně
jako u Ťečníkti
má tento postup vtisknout myšlenceplasticitu, prrikaznost a pŤesvědčivost.
Vedle toho zvláště v epicklch veršíchvede
toto hromaděníperifrází k bohatě rozvíjen m popisrim a líčením,
v nichž Cech dosahuje často značnévirtuozity, blízké barokní
zdobnosti (napŤ.v líčení
Koniášovy snovévidiny spalovan ch knih
stícív pĚedstavuhoŤícíhokeie písmen')
obdobně jako myšlenka, i Čechovavěta se zpravíd|akryje s rozlohou strofy. Vznikají obsáhlévětnéperiody, obsahujícíčetnázvolání, 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|adnírílohavětnéintonaceje o to v raznější,žese realizuje
na osnově zcela automaticky dodržovan ch metet, z nichž nejčastěji se ve sbírce vyskytuje pětistopf jarnb' ale i jamby delší.Jen
v básních myšlenkově prostěji stavěn ch, hlavně v apelech se objevuje kratšítrochej nebo stŤídav!čtyŤa tŤístop1f
jamb. Jako zpestŤení
Cech ojediněle užil i epÓdick1f verš, tj. ve všech strofách se pravidelně stŤídajícíverš dlouh s krátkfm (Povzbuzení, Naše íeč).
Automatická realizace metra nutila ovšembásníka k četnlm inverzím, voka|izaci pŤedložeki novotvartim vyvolan m krácením slov
(dokona místodokonale aj.).Spolu s archaismy (napŤ.chomolmísto chumel, obláčit místo obléknout) stávají se i tyto licence součástí
zdobného rétorickéhoslohu, k němuž nemálo impulsťrposkytla
.
poezie V. Šolcea jenž Čech dovedl k malebné dďkonalosti.
V době svéhovydání byly Nové písněvšeobecněpŤijímányklad.
ně. Pro svrij sociální patos pronikly i mezi dělníky.Teprve v pozdějšíchletech začala b;it generací devadesát]fch let Čechova politická lyrika pociťovánajako málo konkrétní,pňílišvšeobecná,což
se projevilo zvláštěve vztahu k PISNIM oTRoKA. Nového oživení doznaly jednotlivé básně sbírky po roce 1948 v souvislosti
s tehdejšímipožadavky společenskétendence v umění.
zp
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Sbírka obsahuje stÍídmf vlběr rozsáhlé a mnohotvárné veršované
tvorby zhruba z posledních deseti let Gellnerova života. oproti
pŤedchozímsbírkám mladistvého bohémství(RADOSTI ŽlvoTA) docházizde ke zklidnění, potlačenívešker1fchvnějšíchgest, do
popŤedívystupují reálie civilního všedníhodne. Autor je pojmenovává věcně a skoro suše, nyní už bez nápadného zdtraziování
vlastních hodnotoqfch soudri. Vriči okolí zistává lyriclf subjekt
v nedrivěŤivémstŤehu.V rivodní básní Múj hrad pod vlivem hoŤ.
k1fch životníchzkušenostíhovoŤío vlastním srdci jako o pevném
centru osobní identity, uzavŤeném,nepŤístupném'nezadanémnikomu. Subj ekt si zakazuje krajní polohy proŽitku, neboťvystavují
člověka ohroŽením z vnějšíhosvěta využívajícíhokaždéslabiny.
Mluvčí tétolyriky pŤestoneustrnul v stŤedostavovsképrriměrnosti.
Hledí na jednotvárnéprostŤedí,ale vidí je diferencovaně.Pojmenovává věci s vnitŤnínoblesou a citlivostí, která dovoluje na nich
postŤehnoutotisky lidsk1fch osudri a charakterri a tak je učinit v!znamnymi (Pokoj s nábytkem). Gellnerriv vztah ke skutečnostizristává i v Novfch veršíchdisharmonick1f anapjaty. Skepse, obrann
prostŤedekvričinebezpečnlm krajnostem, je i nástrojem věcného,
prrikazného, stŤízlivéhoodhalování kolektivních klamri' včetně
zdánlivlch jistot umírněně pokrokového čtenáŤe,k němuž se Gellner jako kmenov autor brněnskfch Lidov1|ch novin obrací. Racionalistická motivace Gellnerovy kritiky společenskéskutečnosti
neznamená, že by i Gellner v obraz světa byl racionalistic|f:
skepse a racionalismus dávají pronikavěji zahlédnout projevy iracionality světa postrádajícíhosmysl a cíl.Prázdnota čiší
z veŤejného
ž|vota,politiky, ze soukrom ch lidsklch osudri i z osudu vlastního
rístícíhodo samoty a rezignace. V aforisticky vyjádňenfch bilancích
zaznivaji mladistvé romantické tÓny jen proto, aby zvyrazníIy odstup od jakékoli I|uze (Pohdr k zemi padá). Toto mrazivé vědomí
nebrání básníkovi v aktivitě v omezenémrámci relativně osvícené.
ho pokrokového hnutí pňedválečnéMoravy, je však zárlkou, že
básníkova osobnost nebude tímto rámcem vyčerpána.Gellner se
nebrání pňijetípozitivních stránek života, ale vždysi uvědomuje jejich relativitu:jejich hodnota je pŤedemzpochybněna nesmyslností
celku, k němuž ná|eží.Ale ani takto neoostrádáživotve svénezdolatelnosti jakéhosi pochmurného kouzla' Nevyčerpatelny,otvírá
i racionalístickému kritikovi pŤístupk svlm prostym a bezprostŤednímprojevrim. Nenáročnéokamžiky jasu a pohody, oázy
v drsnéma šedivémsvětě(Na hradbách, V ateliéru aj,)vyznívajísice

