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umělecky propraovanfch' hudebďch a sevienfch veršrl s tematikou bilan-
cování ávota a blížící se smrti. Neirozsáhlejší z těchto básnl, Stužkonoska
modrd, byla salnostatně vydána r. 1930. Úplnf soubor básní do Slezskj'ch
písní nepojatfch pčedstavuie dnes kníŽka Pfételtpn i nepžtÍteltlm (l95Á).
Na olraii Beaučova r|í|a zlistďy drobné prÓzy staršiho i novějšÍho data,
filologické polemiky' iakoŽ i velké množswí pozdrrích veršovanfch po.
zdravri' gratulací a jinfch pŤiležitosmfch projevťr.

Ač se Bezručova poezie zrodila stranou soudobého kulturněpolitického
a |iterárního života, povyšujíc zkušenost z regionálního prostčeď na zále-
átost cďonríror|ní, básnik v ní plně vyrŽil a pčehodnotil vjsledky, ke
kteťí/m dospěla v jeho době česká poezie. ProstŤedrrictvím básnické nad-
sázky' symbolťr a paralelismťr umocnil dokumentárně zobrazenou realitu
a vystupĎoval ie|í obraz do horečn!'ch vizí, v nichž zvytaznila monumenta-
lizoval spolďenskou protiHadnost, vzÁjelnn! poměr dvou světu i samotnj'
odboi lidu. ZároveĎ patosem vášnivého rozhoičení a hněvného vzdoru
vtiskl těmto veršťrm citovou naléhavost. všim tím se Slezské písně stďy
iedďm z blarmích' stále živfch pramentr české moderní sociální poezie
20. století.

Emanuel Bozděch
/  t84L-788s /

Dramatik, dramaturg Prozatímního divadla a dlvadetní kritik.
Jevištně spěšné byly jeho historické komedie ze satÓnního
prostÍedí pažížskélro a víde|lského dvora, které s vtipem a ironií
pÍedstavuií dějinné udá|osti jako velké nástedky ma|fch pňíčin.

Narodil se2l.7.1841 v Praze, kde také absolvoval gymnázium a sťu-
doval práva, moderní jazyky a historii. Stal se vychovatelem ve šlechtick1fch
1gdinág\ od r. 1867 púsobil iako dramaturg Prozatímního divaďa, v letech
|874-75 studoval v Pačíži slovanské literatury a literaturu francouzskou.
Po náwatu pusobil iako kulturď a divadelní referent praŽskj'ch listir
českÝch (Pražsh deník, Světozor, Pokrok) i němec$!'ch; krátce také ňíďi
francouzskf |ist Le Pragois. V rinoru 1889 záhadně zmize! a za několik
let byl ňedně prohlállen za mrwého; souď se, že spáctral sebevraždu,
k niž bo dobnala iednak obtížná nemoc' iednak pocit uměIeckého ne-
doceněoí.

Již Bozděcfiova prvotina z t. L867, tŤiaktová konverzační komedie z dob,
katiliiiaúnl'ďebávaiící se na francouzském dvoie za Lr1dvíka XIV., ukazuje,
v čem tkví cbara}ceristické pŤednosti autorova dramatického talentu: do-
vede se smyslem $'ro iwištní ričin ošnovat zábavné komediální zápletky

a vládne tehce pl1m'oucím jazykem salÓnní konvetace. Bozděch se iiž
touto hrou ďetelně pňihlásil ke vzorírm franouzské ďnračot a konverzační
vesďohry, která byla v tehdejší době u českého měštanského publika ve
zvláštní oblibě. Také jeho další historické komedie se opíraly o pÍíHad
francouzského dramatika E. Scriba, a to iak po tecbnické' tak i po Eyšlen.
kové stránce. Bozděch měl nedrlvěru k iakÍmkoli velkolepjm koncepcb
životním, politickjm, ideovjm, uměleckfm' a vyhovoval mu proto Sctibúv
pohled na děiiny jako na souhru ma ch pŤíčin' iď vedou k velkím násled-
kť'm. v komeďÍch rozehrává malicherné pozaď světové historie' qíznanné
děii4né události piedstavuje iako vjsledek intrik, omezenosti' prospěchái-
ství, milostnÍ'ch rozmarir, osobďch áimÍr. Zhpušha suÍníhna (prem. t872)
pfedvádí v jedrroaktové zkratce zákulisí ápasu o zabraniční orientaci Ra-
kouska za Marie Terezie (což byla po vítězsM Německa nad Francií
r. 1871 záležitost znovu aktuální). obratnf ďplomat Kounic tu ďskrétně
odhďí intriky pruského vyslance' vnržívaiíďho císaŤova áletnictví' smíŤí
oba císďské manŽele, prosaď spojeneckou smlouvu mezi Rakouskem a
FranciÍ a je nakonec imenován kancleiem. 7ÁpI*Y tŤiaktovÍch komedií
Bozděchovj'ch Soěta pdn o županu (1876) a Jenerdl bez vojshn (nalezena
v poz stalosti, uvedena 1889) jsou čerpány z intimniho okolí cÍsďe Na-
poleona. V těchto hrách sice vywcholilo Bozděchovo umění v rozvíjení
komeďátních situací i ve stavbě ducbaplného konverzačoÍho ďďogu' avšak
ironickÝ odstup od slab{rstek jednajíďch postav a pffmo geometricté po-
hrávání s dramatickou konstrukcí mu jiŽ zabránily charakterizovat postavy
stejně zdaňile iako piedtím ve zkoušce stámíkově.

Méně rispěšnÍ byl Bozděch na poli historické tragaie (Baron Goettz
ze švédsk!'ch dějin, prem. 1868) a historické činohry (Dútodrazi z časŮ
Rudolfa |!., zakázáaa v 70. letech ceuzurou). Ani ieho vyspďá dramatická
technika nedcjkázala v nich pŤekonat riskalí scribovského pohledu na dě-
jiny, jenž vftečrrě vyhovoval komeďi, ale nestačil iiž jako filozofick!'áklad
vážného dramatu. - Bozděchovo dílo doplĎují Nooelhy (1877)' drobné
prÓzy kreslíci postavy a scénky z praŽské společnosti a z prostŤedÍ ven-
kovské šlechty.

otokar Bíezlna
/7868-1929/

Piední básník generace 90. let. Y ieho meditativnÍ' ideelistickfm

. postojem ovlivněné tvorbě sc ěeská poezie nejvfrazněii vyrovnale
s podněty soudobé evropské modernn jmenovitě symbolismu.
Pro vyjádŤení myšlenkovfch I citovfch dramat soudobého člověka
BÍez|na Yytvont zcela novftyp reíexívní básně v nÍž myš|enke
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je nesena žadou samostatnfch obrazrt jen velice volně spojenfch.
Y tom pňedial mnohé experimenty poezie 20. století, zejména té,
která svou prlsobivost zak|áda|a na básnické obraznosti.

Vlastním jménem Václav JebarrÍ'. Narodil se 13. 9. 1868 v Počátkách,
jeho otec byl obuvníkem. v l. 1883-87 studovď na reálce v Telči. Po
manritě se stal učitelem na obecné škole v Jinošově u Náměště nad Oslavou.
Zde se seznrímil s A. Pamrnrovou, s níž od r. 1889 udržoval korespondenci
\r'znamnou jako dokument i jako básnické dílo; osobně se však s Pammro-
vou 7novu setkal aŽ nedlouho pied svou smrtÍ. V l. 1888-1901 Bňezina.učil
v Nové Říši na Moravě. Jako symbolistickf básnÍk vystoupil t. 18923 vy-
y9|6| ihngd mocnf odpor v okruhu J. Vrchlického i souhlas mezi svjmi
generačními druhy. Otiskoval verše a eseje v pŤedních moderně oriento-
vanÍ'ch časopisech, zqména v Rozhledech a Moderní revui. Roku 1895
spolupodepsal manifest České moderny. Samostatnjm studiem získal
široké vzdělríní zvláště ve světov ch literaturách a filozofii. Roku 1901
pňešel na měšéanskou školu v Jaroměňicích nad Rokytnou, kde s pčestáv-
kami' kdy bjval uvolněn pro literární práci, pfrsobil až do r. 7925. lato-
měiice se staly také místem četnj'ch besed s návštěvníky a pňáteli, z nichž
neibližší mu byli sochď F. Bílek; básník J. Demt a sociolog E. Chďupnf.
Po r. 1907 se jako básník odmlčuje. od r. L925 ži| BŤezina v Jaroměčicích
na.tfvďém odpočinku. 25.3. 1929 taÍttéž zemiel.

Rané počátky Biezinovy tvorby, uveňeiĎované koncem 80. let pod
pseudonymem V. Danšovskf v krajovfch časopisech, se nijak nevymykají
z běžnlch konvencí soudobé literatury. Jsou to vlastenecké lyrické básně
a veršované povídky, ovlivněné epikou Sv. Čecha. Prozaické črty, humo.
resky a novely z téže doby čerpa|í náměty ze života maloměsta i z místní
historie. MladÝ autoť v nich postupně zdokonďuje umění žánrového rea-
lismu (novela Protější okno' L890). Vrcholná práce tohoto obdobi, Román
Eduarda Brunnera (psán 1890_92), se však nezachovala; autor neměl
tispěch pči pokusu o její uveňejnění a později ji pravděpodobně sám zničil.

K ásadní změně Biezinova uměleckého zaměňení došlo r. 1892, po
letech usilovného poznávání uměleckého a myšlenkového proudění doby
a vlastních rivah o otázkách umění. Svědectví tohoto vyvoje se dochovalo -
veďe dopisťr A. Pamrnrové - i v obsríhlé korespondenci s pňítelem Bauerem.
Největší dosah pro Bťezinťrv pierod mělo intimní seznámení s Baudelairovou
poezil a s filozofií Schopenhauerovou, dále vliv programovj'ch statí F. X.
Šady a v neposlední čadě i otčes z náhlého skonu obou rodičťr (1890).

Pět Bňezinovfch básnickfch sbírek, napsanych pak v prtrběhu necelého
desetiletí (Tajemné d lky, |8953 Sz'lí't ní na zdpadě, 18963 Větry od pÓlti,
L897 ; Stazlitelé chrárnu' L899; Ruce, 1901), vytvoňilo lyhraněnou a osobitou
českou verzi světového básnického proudu z konce století - symbolismu.
Syrrbolismus usiloval básnicky pťrsobit sugestivními pčedstavami tajem-
n!'ch světťr a dějťr, postihnout síly a vztahy skryté pod powchem běŽné

skutečrrosti' vyjádňit jednotu smyslu nejrf'z-nějších projevťr života, a tak
je navzájem sblíŽit. ZatLm cílem do krainosti napínal arozehráva| básnické
slovo, jmenovitě pak obrazné vyjádiení' metaforu: konkrétním' smyslově
naléhavjm symbolem označovď duchovní, pŤímému vnímání nepiístupné
zkušenosti, pŤičemž stupĚovď napětí mezi pŤímÝm a obraznfm vjlznamern
slov, z jednoho metďorického iádra rozvíjel celé obrazné děje jako rrnoho-
značrrou obdobu událostí a vztahťr' jejichž pomyslnj' obsah měl takto bjt
nikoli zťetelně vysloven, ale toliko opsrín a n.rznačen. BŤezina zvyrazni|
pojeti symbolismu jako reflexívní poezie zablvající se nejobecnějšími
otázkami lidské existence a navazuiíc| vztah mezi člověkem a absolutÍrem.
I experimenty s básnickou formou (volnf verš) u BŤeziny vŽdy souvisí
s myšlenkovou složkou díla.

Celá BŤezinova tvorba vyrirstá z idealistickébo pŤesvědčení' že duchovní
skutečnost je podstatnější' závaŽněiší' pravdivější než skutečnost světa
bezprostŤedně daného; v kontaktu s duchovním světem vidí také jedinou
perspektivu jednotlivce i lidstva. }eho koncepce minulj'ch i budoucích
dějin je proto co do svého obsahu nereálná a utopická. Zátovei však Bťe-
zina nikdy nepčestal bjt zaujat bezprostiedně viděnj'mi' citově a smyslově
naléhavfmi pozemskjmi skutečnostmi, a tak, tňebaŽe v nich někdy viděl
pouhou nerozluštěnou dosud šifru pro poselství nadzemského vfznamu,
naplnil své básně bohatstvím barev a zvukťr' rozvlnil je objevy neznáin1 ch
souvislostí mezi věcmi, oteviel v nich richvatné prtthledy do ryze lidskÝch
a pozemskj'ch situací. I sama piedstava Nejvyššího (nikdy nepojmenova-
ného a vždy se vymykajícího iakékoli konkrétní věrouce), v níž se koncen-
truie Biezintrv spiritualismus, se stala básníkovi podnětem k tomu, aby se
mu lidská zkušenost i pied:rrětná skutečnost tozzáIi|y, dynamizovďy a dra-
matizovaly risilím o navázánl pŤímého kontaktu se svym jednotícím prin-
cipem. Zátoti ei ovšem ztratily bezprostŤední společensko-historickou kon-
krétnost. Bťezinirv světov!'názor byl ovlivněn pŤírodními vědami a zejména
vjvojovlmi teoriemi 19. století; v jeiich duchu veškeré své naděje spojuje
s budoucností' kdy na vrcholu svého zdokonalování bude člověk s to se
začlenit mezi duchovni síly kosmické.

Kosmická perspektiva, prostupujícÍ BÍezinovy verše s intenzitou a dťr-
sledností dosud v české poezii zcela ojedinělou, ovlivnila i vfběr základních
témat a problémťr. tde jmenovitě o vztah jedince, často trpícího' hledají-
cího a zoufajícího, k onomu nadosobnímu pohybu, jenž směfuje k doko-
nďosti. V tomto tématu se odrazila i společenská problematika 90. let,
tj. období krize, kdy se rozpaďa jednota české společnosti zaloŽená na
národně obrannj'ch ideálech a nová společenská seskupení se sotva nejasně
r.. sovďa, a kdy tedy individuum, rrymaněné ze starj'ch vazeb a do novj.ch
dosud nezačleněné, bez opory zrmějška muselo iešit svťrj vztah ke kolekti-
vitě, k nadosobnímu vlvoji a k budoucnosti. Celková linie BŤezinova qfvoje
|e drína zesilujícím se optimismem, jenž se opírá o stále rozhodněji uplatrlo-
van1i pohled ze stanoviska kosmu, věkir a zástuptr; na všech stupních jeho
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je nesena Íadou samostatnfch obrazrt jen velice volně spojenfch.
Y tom pňedial mnohé experimenty poezie 20. století, zejména té,
která svou prlsobivost zak|áda|a na básnické obraznosti.

Vlastním jménem Václav JebarrÍ'. Narodil se 13. 9. 1868 v Počátkách,
jeho otec byl obuvníkem. v l. 1883-87 studovď na reálce v Telči. Po
mafulitě se stal učitelem na obecné škole v Jinošově u Nríměště nad Oslavou.
Zde se seznrímil s A. Pammrovou, s níž od r. 1889 udržoval korespondenci
vj'znamnou jako dokument i jako básnické dílo; osobně se však s Pammro-
vou ".novu setkal aŽ nedlouho pied svou smrtÍ. V l. 1888-1901 BŤezina'učil
v Nové Říši na Moravě. Jako symbolistickf básník vystoupil r. 1892; vy-
volď ibned mocnf odpor v okruhu J. Vrchlického i souhlas mezi svjmi
generačními druhy. Otiskoval verše a eseje v pŤedních moderně oriento-
vanÍ'ch časopisech, zqména v Rozhledech a Moderní revui. Roku 1895
spolupodepsal manifest České moderny. Samostatnjm studiem získal
široké vzdělríní zvláště ve světov ch literaturách a filozofii. Roku 1901
pňešel na měšéanskou školu v Jaroměňicích nad Rokytnou, kde s pŤestáv-
kami, kdy bjval uvolněn pro literárni práci, pfrsobil až do r. 7925. lato-
měňice se stďy také místem četnj'ch besed s návštěvníky a pňáteli, z nichž
nejbližší mu byli sochď F. Bílek; básník J. Demt a sociolog E. Chďupnf.
Po r. 1907 se jako básník odmlčuje. od r. L925 ži| BŤezina v Jaroměiicích
na.tťvalém odpočinku. 25.3. 1929 taÍItéž zemňel.

Rané počátky Biezinovy tvorby, uveňejĎované koncem 80. let pod
pseudon1mem V. Danšovskf v krajovlch časopisech, se nijak nevymykají
z běžnlch konvencí soudobé literatury. Jsou to vlastenecké lyrické básně
a veršované povídky, ovlivněné epikou Sv. Čecha. Prozaické črty, humo.
resky a novely z téže doby čerpa|í náměty ze života mďoměsta i z místní
historie. MtadÝ autoť v nich postupně zdokonďuje umění žánrového rea-
lismu (novela Protější okno' L89o). Vrcholná práce tohoto období, Román
Eduarda Brunnera (psán 1890_92), se však nezachovala; autor neměl
tispěch pči pokusu o její uveňejnění a později ji pravděpodobně sám zničil.

K ásadní změně Biezinova uměleckého zaměňení došlo r. 1892, po
letech usilovného poznávání uměleckého a myšIenkového proudění doby
a vlastních rivah o otázkách umění. Svědectví tohoto v1ivoie se dochovďo -
veďe dopisťr A. Pamrnrové - i v obsáhlé korespondenci s pťítelem Bauerem.
Největší dosah pro Bťezinťrv pŤerod mělo intimní seznámení s Baudelairovou
poezil a s filozofií Schopenhauerovou, dále vliv programovj'ch statí F. X.
Šady a v neposlední čadě i otčes z náhlého skonu obou rodičťr (1890).

Pět Bňezinovfch básnickfch sbírek, napsanjlch pak v prtrběhu necelého
desetiletí (Tajemné ddlky, 18953 Sz'li'tání na západě, 7896', Větry od pÓlti,
L897 ; Stazlitelé chrdrnu' L899; Ruce, 1901), vytvočilo vyhraněnou a osobitou
českou verzi světového básnického proudu z konce století - symbolismu.
Syrrbolismus usiloval básnicky pťrsobit sugestivními pčedstavami tajem-
nj'ch světťr a dějťr, postihnout síly a vztahy skryté pod powchem běžné

skutečnosti' vyjádŤit jednotu smyslu nejruznějších projevťr života, a tak
je navzájem sblížit. Za tí,rn cílem do krajnosti napínal a rozehrávď básnické
slovo, jmenovitě pak obrazné vyiádiení, metaforu: konkrétďm, smyslově
naléhav1im symbolem označovď duchovní, piímému vnírrrání nepňístupné
zkušenosti, pŤičemž stupĎoval napětí mezi pčímjm a obraznj'm vfznameur
slov' z jednoho metaforického jádra tozvíje|celé obrazné děje iako mnoho-
značnou obdobu událostí a vztahťr, jejichž pomysln$ obsah měl takto bjt
nikoli zietelně vysloven, ale toliko opsrín a naznačen. BŤezina zvyazlil
poieti symbolismu jako reflexívní poezie zab!ruající se neiobecnějšími
otázkami lidské existence a lavazujilcl vztah mezi člověkem a absolutnem.
I experimenty s básnickou formou (votnf verš) u Bňeziny vždy souvisí
s myšlenkovou složkou díla.

Celá Bčezinova tvorba vyr stá z idealistickfho pŤesvědčení, že duchovní
skutečnost je podstatnější, závažnější' pravďvější než skutečnost světa
bezprostčedně daného; v kontaktu s duchovním světem vidí také jedinou
perspektivu jednotlivce i lidstva. Jeho koncepce minulfch i budoucích
dějin je pfoto co do svého obsahu nereálná a utopická. ZátoveĎ, však Bie-
zina nikdy nepčestal blt zaljat bezprostčedně viděn mi' citově a smyslově
naléhavjmi pozemsklmi skutečnostmi, a tak, tŤebaŽe v nich někdy viděl
pouhou nerozluštěnou dosud šifru pro poselstvÍ nadzemského vj'znamu,
naplnil své básně bohatstvím barev a zvukťr, rozvlnil je objevy neznáinj'ch
souvislostl mezi věcmi, otevÍel v nich richvatné prťthledy do ryze lidskfch
a pozemskj'ch situací. I sama piedstava Nejvyššího (nikdy nepojmenova-
ného a vždy se vymykajícího iakékoli konkrétní věrouce), v níŽ se koncen-
truje Bňezinfrv spiritualismus, se stala básníkovi podnětem k tomu, aby se
mu lidská zkušenost i pied:rrětná skutečnost tozzáÍi|y, dynamizovaly a dra-
matizovaly risilím o navázánl pčímého kontaktu se svjlm jednotícím prin-
cipem. Záto,i eĎ, ovšem zratily bezprostŤední společensko-historickou kon-
krétnost. Bčezintrv světov!'názor byl ovlivněn pŤírodními vědami a zejména
vlvojovjmi teorjemi 19. stoletÍ; v iejich duchu veškeré své naděje spojuie
s budoucností' kdy na vrcholu svého zdokonalovánÍ bude člověk s to se
začlenit mezi duchovní síly kosmické.

Kosmická perspektiva, prostupujÍcÍ Biezinovy verše s intenzitou a dťr-
sledností dosud v české poezii zcela ojedinělou, ovlivnila i vlbér záklarln{ch
témat a problémtr. Jde imenovitě o vztah jedince, často trpícího, hledaií-
cího a zoufajícího, k onomu nadosobnímu pohybu, jenž směfuje k doko-
nalosti. V tomto tématu se odrazila i společenská problematika 90. let,
tj. období krize, kdy se rozpaďa jednota české společnosti zaloŽená na
národně obrannj.ch ideálech a nová společenská seskupení se sotva nejasně
r:isovala, a kdy tedy inďviduum, vymaněné ze starj'ch vazeb a do novj.ch
dosud nezačleněné, bez opory zvnějška muselo ťešit svťri vztah ke kolekti-
vitě, k nadosobnímu vlvoji a k budoucnosti. Celková linie Biezinovx 1z1ivoje
je dána zesilujícím se optimismem, jenŽ se opírá o stále rozhodněji uplatĎo-
van1f pohled ze stanoviska kosmu, věkil a zástuptr; na všech stupních jeho
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vfvoie se však setkáváme s básněmi' které hoňce piipomínají utrpení iedinď
i celfch národrl a vyslovujÍ bolestné otázky a pochybnosti; poukaz ke
kosmickjm perspektivám, kterÍ'má blt odpovědí, je tu zňeimě nedostaču-
iicí a nepŤináší uklidnění.

Podobu člověka, kterj.se takto konfrontuje s nadosobním a nadlidskfm
principem' vz|t|lžl k němu s touhou i vj'čitkou, obětuje se pro něj nebo se
uvědoměle stává jeho uskutečitovatelem, promítl Biezina do celé iady
symbolickfch postav. V iejich koncipování se proievilo Bňezinovo tisill
o básnickou objektivnost směfující k tvorbě moderního mÝfu. v prvních
sbÍrkách BŤezinov!'ch' jeŽ isou ještě blízko lyrice citové zpovědi, je často
takovou postavou lyrické já básníkovo; mnohé básně jsou bolestnfm zá-
znamem o zttátách životních možností a kontaktťr, obětovanj'ch na oltáč
zbožštěného uměď. Samota a smrt se jeví jako cesty k poznání taiemství,
ale mnoho místa tu má i elegickj' stesk po tom, co si člověk' idealisticky
odwácenf od všeho pozemského, dobrovolně upirá. Tento prožitek se
obiektivizuje v ironicky vykresleném typu Vladafú szri (sbírka Soítdní na
zdpadě). Zde a pak lž vždy jsou hrdinové BŤezinoqich básní pojmenováni
v mnoŽném čísle; jsou to vždy celé kolektivy. Zprw rizké skupinky mimo-
iádnj'ch jedincťt, často i vj'lučná, aristokraticky uzavňená bratrstva zasvěce-
nÝch, kteÍí osvědčili více síly než okolní davy (napč. Šťastni z Větr od
pÓlťt). Později se tento okruh stále rozšifuje a pčíslušnost k němu se získává
tv&Íčím poďlem na duchovém risilí lidstva (báseĎ .Sraaitelé chrdmu aj,)1
objevuje se i typ karatele neŤestí a zvěstovatele velkfch pŤewattr (Proroci).
Zátovď, stále více vstupuje do Biezinovy pozofnosti osud trpících, ne-
zasvěcenfch a anonymních, a piesto nevědomě piinášejících svťlj pčíspěvek
krve' práce a smrti pro vykoupeď světa (báseii Ruce). Mezi těmito zástupy
procházejí poslední velké Biezinovy postavy, prostoupené vizí nového ži.
vota, poodvrácené do snu, celé v mystickém vytržení (Šitenci, Ztracení).

Bťezinovo ď1o vzniklo v zapaďém městečku Českomoravské vysočiny,
aniž jeho tvťtÍce poznal cizí země nebo na delší dobu navštívil moderní
velké město. Bčezina ovšem doveď získat částečnou náhradu v kontaktech
literárních. Časopisy ewopské moderny, nové sbírky básni v nejrťrznějšich
jazycilch' díla starfch filozofťr i vědecké práce modemí piírodovědy dávaly
mu podněty k piemfšlení i látku jeho básnické obrazivosti, jež mohla
vydatně čerpat i z okolní piírody. Pozděii, zeiména po Biezinově pče-
sídlení do Jaroměiic' pÍicházeli i stále početnější piátelé a navštěvníci;
obsáhlé mluvené improvizace, které byly zaz'namenány.a později vydány,
jsou zajímavjm doplrlkem Bňezinova díla a postupně. už v básníkově
mužném věku odsunují do pozadí jeho práci literární. Šestá sbírka básní,
jež snad měla bft nazvála Země, z{rstala nedokončena (losler|ní báseĎ
pochází z roku 1907) a její torzo dovolil Biezina knižně publikovat až pied
svou smťtí. Knihou uzavírající Biezinovu literární cestu ztrstala tak Hud,ba
pratnen (1903)' soubor básďckfch ptÓz, jež B ezina časopisecky zveŤej-
iloval souběžně se svfm dílem veršovanÝm; ieiich tématem je v prvé čadě

misto uměnl a krásy ve světě. Propracovanf jazyk těchto pt6zmá prúkop-
nickf vfznam pro vfvoi českého eseie filozofického i literámÍho. Za svého
Života uveiejnil BÍezina ještě čtyňi dďší eseje z proponované knihy SÉryré
dějiny ; na textu ostatních prÓz této knihy neustď pracovat až do své smÍti.
Z četnfch náčrtÍt a opravovanj,ch verzl byla kniha mnohaletou pracÍ re.
konstruována a teprve nedávno jako cďek vydána.

Právě tak jako zrod básnikťrv je i jeho časné umlknutÍ problémem,
k němuŽ se literární historie často vrací. Svíti poďl na něm měly málo
piíznivé životní a pracovni podminky chudého venkovského učitele. Nej-
závaŽnější činitel je však zťejmě v sarnotné metodě básnického symbolismu,
kterjl znesnad oval pronikání syrové životní látky do literatury a veď
k tomu, že životni materiál byl pňijímán jen jako nástroi k vyiáďení
abstraktnich konstrukcí: za těchto podmÍrek se dčíve vyčerpaly zdroje
básnického tvoŤení, a autor musel buď prorazit hranice své metody nebo
se opakovat. První z těchto možností byla Bčezinovi zňejmě nedostupná'
druhá nepiijatelná. Pro ideďistickou koncepci světa' jakou si vywoŤil,
znamenď každf bezprostčední kontakt s reálnfmi konflikty společnosti
tragickj'otŤes, jenž mohl bjt vyrovnán jen dalšÍm stupĎovánÍn idealismu.
Ne|živější hodnoty Biezinova díla však aezáIeží ve filozofickj'ch postoiích
básníkovj'ch, n1ibrž v uměleckj'ch kvalitách jeho poezie' které mu také
získaly světovf ohlas.

Karel Matěi čapek Chod
/L860-L927 /

Prozaik, ieden z neiosobitějších tv rců českého rea|ist|ckého
a naturalist|ckého románu a povídky na počátku 20. stolgtÍ.
Yyprávěčskj talent, podrobná znalost ž|votnÍho stylu rúznfch
spo|éčenskfch vrstev a mnoha pioíes|, schopnost na|$zr zÍvažof
sociálnÍ nebo psychologickf koníikt a postihnout typičnost
ieho nosite| tvoÍi zák|adní rysy čapkovy prÓzy.

Aby se oďišil od spisovatele Karh Čapka, pŤidď si Karď Matěi
Čapek poďe rodného kraie k svému jménu ještě pčídomek ,,chod...
Naroďl se 2|.2, 1860 v Domaáicích, kde vystudoval V Praze
se dal zapsat na práva, ale zalíbila se mu žurnalistika a stal se redaktorem,
neiprve olomouckého Našince, pak pražského Hlasu národa' 116pdní po-
litiky a \d1ortníg! listťr, denikir vesměs velrni konzervativního zaměÍení.
V novinách začÍnal od píky, vystŤídal všechny rubriky a dÍtvěmě se se-
sezná'qil s nejruznější problematikou českého politického i kutturního
života. Pravidelně se věnoval ďvadelní, a zeiména rrÍwarné kritice, zastá-
vaie právě tak iako ve své publicistice často stanoviska kraině zpátečnická.
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v voie se však setkáváme s básněmi, které hoňce pňipomÍnaií utrpení iedincťr
i ce$ch národ{r a vyslovují bolestné otázky a pochybnosti; poukaz ke
kosmickj'm perspektivám, kterjl má bÝt odpovědí, je tu zŤejmě nedostaču-
jÍcí a nepfináší uklidnění.

Podobu člověka, kterj, se takto konfrontuie s nadosobním a nadlidskjm
principem, vzhl|žIk němu s touhou i dčitkou' obětuje se pro něi nebo se
uvědoměle stává jeho uskuteč ovatelem, promítl Biezina do celé Íady
symbolickj'ch postav. V jejich koncipování se projevilo BŤezinovo risill
o básnickou objektivnost směfujtci k tvorbě moderního m tu. V prvních
sbírkách Bťezinov'ch, jeŽ jsou ještě blízko lyrice citové zpovědi, je často
takovou postavou lyrické iá básníkovo; mnohé básně jsou bolestnfm zá-
znamem o ztrátách životních možností a kontaktťr' obětovanj'ch na oltáč
zbožštěného umění' Samota a stnrt se jeví jako cesty k poznání tajemství,
ale mnoho místa tu má i elegickf stesk po tom' co si člověk, idealisticky
odvrácenj, od všeho pozemského, dobrovolně upírá. Tento prožitek se
objektivizuje v ironicky vykresleném typu Vladai szri (sbírka Sai,tdní na
zdpadě). Zde a pak už vždy isou hrdinové BŤezinoqi'ch básní pojmenováni
v množném čísle; jsou to vždy celé kolektivy. Zpwu zké skupinky mimo-
iádnj'cb iedinctr' často i vflučrrá, aristokraticky uzavŤená bratrstva zasvěce-
nfch, ktefí osvědčili vice sily neŽ okolní davy (napŤ. Šťastni z Větr od
pÓlťl). Pozďěji se tento okruh stále rozšifuje a pŤíslušnost k němu se získává
tvfučím poďlem na duchovérn risilí lidstva (báserl Sraoitelé chrdmu ai,)i
objevuje se i typ karatele neiestí a zvěstovatele velkfch piewattr (Proroci).
Zárovefr' stále více vstupuie do Bíezinovy pozoÍnosti osud trpících, ne-
zasvěcenfch a anonymních, a pčesto nevědomě piinášejících svťrj pčíspěvek
krve, práce a smrti pro vykoupení světa (báseĎ Ruce), Mezi těmito zástupy
procházejí poslední velké Bňezinovy postavy, prostoupené vizí nového Ži-
vota, poodwácené do snu, celé v mystickém vytrženi (Šílenci, Ztracení).

BÍezinovo ďlo vzniklo v zapaďém městečku Českomoravské vysočiny,
aniž ieho tvťrrce poznal cr;zi zemé nebo na delší dobu navštívil moderní
velké město. BÍezina ovšem doveď získat částečnou náhradu v kontaktech
literárďch. Časopisy ewopské moderny, nové sbírky básní v neirťrzně|ších
jazyc(ch' díla star!'ch filozofťr i vědecké práce moderní pŤírodovědy dávďy
mu podněty k pťemfšlení i látku ieho básnické obrazivosti' jež mohla
vydatně čerpat i z okolní pňÍrody. Později' zejména po Bňezinově pňe-
sidleď do Jaroměiic, piicMzeli i stále početnější piátelé a navštěvníci;
obsáhlé mluvené improvizace, které byly zaznamenány.a pozděii vydány,
jsou zaiímavfm doplĎkerr Biezinova díla a postupně už v básníkově
mužném věku odsunují do pozaď ieho práci literární. Šestá sbírka básní,
jeŽ snad měla bjt lazvána Země, zista|a nedokončena (poslední báserl
pochází z roku 1907) a její torzo dovolil BŤezina knižně publikovat až pied
svou surrtí. Knihou uzav[rajíclBťezinovu literární cestu zťrstďa tak Hudba
pronenťt (1903)' soubor básnickÝch ptÓz, jež BŤezina časopisecky zvďej-
lloval souběžně se svjm ďlem veršovanjm; ieiich tématem je v prvé Ťadě

místo umění a krásy ve světě. Propracovanf jazyk těchto pt6z má prŮkop.
nickf vfznam pro vfvoj českého eseje filozofického i literámího. Za svého
života uveÍejnil Bňezina ieště čtyči dalšÍ eseje z proponované knihy Skryté
dějiny ; na texttr ostatních prÓz této knihy neustal pracovat až do své smrti.
Z četnfch náčrtťr a opravovanfch verzí byla kniba mnobaletou prací re-
konstruována a tepťve nedárrno jako cďek vydána.

Právě tak iako zrod básníkťrv |e i ieho časné umlknutí problémem,
k němuŽ se literárni historie často wací. Svirí poďl na něm měly málo
pňíznivé Životni a pracovní podmínky chudého venkovského učitele. Nej-
závažlějšLčinitel je však ziejmě v sÍrmomé metodě básnického symbolismu,
kter!' znesnadrloval pronikání syrové životní látky do literatury a vedl
k tomu' Že životní materiál byl pčijímán jen jako nástroj k vyjádíení
abstraktnich konstrukcí: za těchto podmÍnek se dčíve vyčerpaly zdroie
básnického tvočení, a autor musel buď pror:vit hranice své metody nebo
se opakovat. První z těchto možností byla BÍezinovi zčejmě nedostupná'
druhá nepčijatelná. Pro idealistickou koncepci světa, jakou si vytvoŤil,
znamenal každf bezprostier|ní kontakt s reálnfmi konfli}cy společnosti
tragickf otŤes, jenž mohl bjt vyrovnán jen dalším stupĚovánÍn idealismu.
NejŽivější hodnoty Biezinova díla však lezálůI ve filozofickfch postdích
básníkovfch, nfbrŽ v uměleckfch kvďitácb iebo poezie' které mu také
získaly světov1 ohlas.

Karel Matěi čapek Chod
/1860-1927 /

Prozaik' jcden z nejosobltějšlch tvůrcŮ ěerkého rea|ist|ckého
a natura||st|ckého románu a povídky na počátku 20. stolctÍ.
Yyprívééskj ta|ent, podrobná znalost ž|votn|ho stylu rrlznfch
spoléčenskfch vrstev a mnoha proíes|, sclropnost na| ézt, ztvažn|
soc|ální nebo psychotogickf konfiikt e post|hnout typičnost
ieho nos|te|rl tvoÍí základní rysy čapkovy pr6zy.

Aby se oďišil od spisovatele Karla Čapka, pÍidal si Karel Matěj
Čapek poďe rodného kraje k svému jménu iďtě pfídomek ,,Chod...
Naroďl se 2l,2. 1860 v Domaáicíc\ kde vystudoval gynnáziun. V Praze
se dal zapsat na práva, ďe zalíbila se mu žurnďstika a stal se tedaktoren'
nejprve olomouckého Našince, pak pražského Hlasu národa, Národní po-
litiky a Národrrích listťr, deníkťr vesměs velmi konzervativního zaměiení.
V novinách začínal od píky, vystčídal všechny rubriky a dtrvěrně se se.
seznámil s nejrť'znější problematikou českého politického i kultuÍního
Života. Pravidelně se věnoval ďvadelní, a zejména rrjtvarné kritice, zastá-
vaie právě tak jako ve své publicistice často stanoviska kraině zpátečnická'




