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i opakování hlásek (eufonie), rytmická v stavba slok, vynoňující
se a Zase mizejíci qfmy, citlivé stŤídání rozmanitfch intonačních
ritvaru.

Tyto postupy mají v reflexívních verších podíl na sugestivním
zpňítomnění zkušenosti uplfvajícího času. Ca-s je ristÍedním téma-
tém sbírky a vrací se v nadpisech Ťady básní (Čas, bratr mého srdce,
dvanáctidíln! cyk|ls P lynoucí čas, závétečná báseř Čas). Vliv na to,
že se tak naléhavě vynoŤilo téma času' měla i Horova návštěva re-
volučního Ruska: aktivita, jíž byl svědkem, zaměÍená k budoucnu
a uvádějící do pohybu vše, co vytvoŤila minulost; historicky proces,
kterf procházi zemí, a jak Hora dosud věíil, mobilízuje v člověku
tvoÍivé možnosti: tato zkušenost pŤispívá k hodnocení času jako

kladné síly tvoŤící spolu s člověkem. Míjení času, dočasnost lidské.
ho života nejsou tedy ve Strunách ve větru - ač se tu citují tňi bás-
níci Novalis, Heine a Jesenin jako nositelé sladkého a dramatického
prožitku obcování s tmou a smrtí - pÍijímány s romantick1im tra-
gismem. Poměr lyrického subjektu k času je drivěrn;|i, smírny,
''bratrsky... Čas sice nekompromisně hodnotí činy a prožitky' je
však vestavěn do našich osudri, je to neodmyslitelná forma sjedno-
cení rriznych fází lidského bytí. Je pojat i jako pŤíležitost k usku-
tečnění života v jeho plnosti. Nese v sobě pÍísliby lepší sociální bu-
doucnosti' která je viděna jako sen promítanf do všedního života
skrze drobné sváteční radosti a věci (báseĎ D m,kďe nah|ížime za
dveŤe bytri velkého pŤedměstského činžáku; je to jeden zpozdnich,
humanitně cítěn;fch qftvoru proletáŤské poezie). - Prožitek času
nebyl však pro Horu taktojednoznaény,užve Strunách ve větru se
projevují pŤíznakyjeho rozštěpení, které pŤevládne hned v dalších
sbírkách' odevzdanost básníka času znamená i jistou pasivitu:
subjekt je vtažet do proudu času do té míry, až takÍka ztrácí svou
identitu. V metafoÍe,,strun ve větru.. je básnictví chápáno jako bez-
děčn ozvuk citlivého nástroje, kter.-i se poddává náhodnfm pod-
nětrim pŤírodní síly. V pŤedchozím období proletáŤské poezie (viz
PRACUJÍCÍ DEN) chtěl básník morálně prisobit na pŤíslušnjky
kolektivu a tedy i usměrĎovat běh historického času; těchto iluzí se
už v období Strun ve větru vzdal. Básně tu často rístí v otázku, kte.
rá, nezodpovězena, pŤedstavuje hlas subjektu vjeho rizkosti, nekli-
du, nezakotvenosti; dňívější Horova poezie na otázkyjednoznačně
odpovídala (proletáŤské verše) nebo je neutralizov?la proudem
obrazri spojujících pňedmětnost se subjektívitou (ITALIE). Hora
však i ve Strunách ve větru nadále živě prociťuje problematiku
soudobé společnosti. ProstŤednictvím vllučného zaméÍeni k poze-
msklm hodnotám je s Horovou pňedchozí tvorbou ideově spojen
i prožitek času.
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V rámci soudobé lyriky mají Struny ve větru samostatné posta-

vení; V době jejich vzniku autor polemizoval s umělec\fm progra-

mem poetismu Nezvalova a Seifertova, vylfkaje mu nedostatek
mvšlenkové prohloubenosti a zájmu o reálné společenské dění;
pĚésto však si pŤizprisobil některé z podnětri tohoto avantgardního
proudu, jmenovitě pojetí poezie jako volné kombinace logicky ne-
propojenych obraz&. Strunám ve větru však jsou nejbližší ty sbírky
mladších Horoq|ch vrstevníkri, v nichž dosavadní poetisté hledají
cestu k vyslovení základních složek lídského bytí (SeiFrtriv Po-
štovní holub, Závadova PANYCHIDA, Halasova SEPIE). -

Struny ve větru jsou proHoruzačátkem nového období, v němž se
opětovně vrací tematika času, nejednou nab1fvajíc tragické nebo
téměŤ spiritualistické, odhmotněné podoby (TvŮj hlas 1930, To-
noucí stiny |933, Dvě minuty ticha |934, Tiché poselství 1936). V ně-
kolika básních těsně se pŤimykajících ke stylu milovaného Horova
pŤedchtidce Karla Tomana (napŤ. Zem, z níž jsme vyšli) je ve Stru-
nách ve větru pňedjata i Horova poezie sounáležitosti s domovem,
k níž se básník obrátil v druhé polovině tÍicátych let. - Mezi čet-
n1fmi ohlasy kritiky, jež rozpoznala zák|adni vyznam sbírky pro
novou orientaci Horovy poezie, bylo nejvňelejší ocenění F. X. Šal-
dy; začIeiovalo sbírku do tradice české poezie kosmické, po bok
tvorby Máchovy, Nerudovy a BŤezinovy, poukazujíc zároveř na
moderní pojetí času, které staví obraz světa ve Strunách ve větru
do blízkosti dynamického, víŤivého, qfbušného kosmu moderní
ťyzíky.

Svítání na západě -
otokar BŤezina 1896
Ve své druhé sbírce vstupuje BŤezina definitivně na pole širokode-
ché reflexívní poezie nejvyšších nárokri uměleckych a myšlen-
kov1|ch. V básních hlásících se k žánrovlm typrim u nás dosud
neznám5im je citov]f prožitek subjektu k nepoznání pŤetvoŤen a roz-
vlnut, z něho a nad ním vyvstávají básnické konstrukce obecn;fch
zákonitostí a rozhodujícícÍr událoití duchor'ního světa lidstva jáko
součásti udánlivych procesri kosmickfch. Tradiční literární druhy'
kterychje pŤi vystavuc těchto básní použito, aťje to velká epika klá.
sickych my tick1'ch děj ri' modlitba, kázání neb o žalm, dávaj1 básním
stylistické zabarvení, určují užití slovesnych osob a čas a zprisob
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Ťazení motivri; o charakteru a vyznění básní však rozhoduje spíše
rístňední symbol, kter:Í udává společn;f klíč pro vlklad jednotlivfch
obrazi a zprostŤedkuje mezi ideovou perspektivou básně a světem
dojmri, věcí a prožitkri, kter1f je v ní zobrazen.

Spojení slov ,,svítání na západé* se Ťadí mezi obrazné vyrazy,
které vytváŤejí celek ze slov, jejícbž vyznamy se logicky vylučují.
Tato básnická figura, oxymÓrorl, je charakteristická pro poezii
(napŤ' barokní), ježusiluje o vyostÍení a pak paradoxní, racionalitě
se vymykající zrušení protikladú v rámci běžné zkušenosti nepŤe.
konatelnfch. BŤezina se vrací k metafoŤe noci, jež právě sv1fmi
temnotami dává viděti, zpiítomřujíc nám - ve dne neviditelné -
hvězdy a hlubiny kosmu; západ slunce zachycovany v efektních
rozzáÍenlch barvách je tu požárem, v němž se rozpadá vézení
všední denní zkušenosti. Západ se tak stává metaforou smrti jako
okamžiku pŤechodu (,,svítání..) k druhému světu, k vyšším rovinám
bytí. Podobnou smrti v tomto otvírání člověka vyšší skuteěnosti je
bolest, nezbytn! prrivodce a tragická inspirace tvŮrčího člověka,
nástroj jeho vytrženizbéžnlch vztah a funkcí (Tajemství bolesti).
Hranice mezi pozemsklm a nadŤazenfm druh1fm světem se ve větší
části básní Svítání na západějeví piekonatelnájenza cenu rozhod-
né distance od pozemského života. Pesimistick1f asketismus stále
ještě mladistvé poezie BŤezinovy se projevuje i v jímavé, melan-
cholické lyrice stesku z nereáln1fch, snov1fch rirod v lučně duchov-
ního risilí (Až sedneš za mt| st l aj.) a z životních aspirací obětova-
n ch nadpozemskému rikolu; titěcha z pŤíslibu věčn1fch odměn za
časné ztráty je nejednou pŤivolávána s bolestnou kŤečovitostí (Tys
nešla). - V tomto ovzduší vznIká i první z básní' v nichž Bňezina
formoval své velké symbolické postavy, nositele a básnická vtělení
rozmanit ch postojri k otázkám lidské existence. Jsou to VladaŤi
snri, vykreslení v záměrně pŤejemněljch odstínech a s kritickjm,
ironickfm podtextem; tito moderní intelektuálové a umělci jsou
bolestně usvědčeni ve své tragické vymknutosti z pozemského ži-
vota: mohou bft tvoŤiví jen v oblasti extáze a snění, nejsou s to co-
koli udělat pro povznesení zemé Qejiž hrubé barvy a jejížzitstupy je
urážejí a skličují) a nakonec hoŤce si stjskají pojejích opovrženfch
radostech' Hranice obou světri se zdá nepŤekonatelná i prostŤedky
umění; píseĚ duše pŤenesená do pozemsk1Ích stupnic zní steskem
a hr zou (Vítězná píseiň). - Méně statick1f je už protiklad hmotné-
ho a nadsmyslného světa ve skladbě M|ltus duše. Pozemskost tu
dostává rozměr historického času - subjekt cítí v sobě ožívat ge-
nerace pŤedkri, dědictví jejich tvorby a práce. Ale i zde v duchu mo-
dernistického myšlení doby vyzaňuje z minulého jen rinava, meta-
fyzické naděje se spojují qflučně s budoucností energick1|ch poko-
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lení (podobn1|ch Nietzschovu básnicky vysněnému nadčlověku),

iei ichž vyk roč ení za hr anice daného je zár ov ei pŤekročením hranic-pozemské 
skutečnosti v bec' - Piedstava silné osobnosti se však-nakonec 

pŤece jen v několika vrcholn;ich básních stala zdrojem
pňekonání metafyzické roztržky dvou světti. BŤezinovi Silní (báseř
Víno siln ch) pijí pln1fmi doušky víno žívota, z jehož maně rozmač-
kanfch hrozn zbyla vladaŤrim snrijen zaschlá šťáva: prvním pňí-
znakem jejich síly je právě schopnost integrace pozemského a du.
chovního pÓlu, vrilí diktovaného splynutí krajiny snri se zemí žítí.
Obě strany protikladu se tím zhodnocují, neboťpŤi pŤechodu do ži-
vota posmrtného odměnou Silnlch má bft to, že si uchovají svou
identitu z dob pobytu na zemi. Právě tam, na zemi, se tedy rozho-
duje o člověku navždy, vzpomínka na pozemsk! ávot je nejvyšší
hodnotou. Na zemi také probíhá proces duchovního zrání,v némž
jednotlivec i lidstvo v celku - okamžitfm paradoxním zvratem
nebo spíš procesem probíhajícím v tisíciletích - dospívají vyšších
rovin bytí. Zde je morální poselství BŤezinovy spiritualistické poe-
zie, která pŤekonává svody snové pasivity a idealistické nechuti
k lidsklm snahám a rikolúm. ZÍete|ně se to jeví v nejslavnější básni
sbírky, v monumentá|ní Ranní modlitbě. Usilí člověka vedeného
nadosobním cílem je tu zobrazeno jako pracovní den chudého,
prostoupeny námahou v polích rozpálenlch denním žárem; násle.
duje večerní osamocenf zpěv mytick1fch dějin ducha a konečná
efektní mystická scéna splynutí subjektu s majestátem Nejvyššího.
V obrazech těžké polní práce se vynoňuje nabádavé vědomí
možností básnického slova plnícího konkrétní životní poslání
uprostŤed pozemsk;fch strastí: ,,UčiĎ, ať pravda má podobna jest
knize modlitební, aby každ! v ní našel modlitbu svou, i zavrŽen!
a umírající!.. Toto humanistické cítění změkčuje tvrdé obrysy ob-
razu Siln1fch, individualistickou vllučnost BŤezinova postoje,
a pŤedjímá kolektivismus pozdější jeho tvorby.

o dosahu uměleckého slova psal Bňezina mj. i proto, že jeho
možnosti právě sám prožíval. Svítání nazápaďěvzniká 1Prudkém
tv rčím rozmachu, za neceI! rok po vydání TAJEMNÝCH DA-
LEK. Učitel ze zapaď|ého městečka si tehdy mohl s žasem
a hrdostí uvědomit, že jeho dílo vyvolává značny ohlas, že je reci-
továno a napodoboválo, že se mu otvírají všechny vzájemně se
sváŤející časopisy nové literární generace. Pln síly a s pocitem
volnosti BŤezina v té době pokračuje ve studiu nejrriznějších litera-
tur a filozofií. svobodně zauiímá stanovisko ke kulturnímu dění
doma i v cizině, píše desítky stran soukromlch dopisri majících vy-
sokou hodnotu myšlenkovou i uměleckou. Z tohoto relativně šťast-
ného ovzduší - k realizaci tv rčích cílri zb;fvaly ovšem jen večery



314 Svítání na zápzdé- otokar BŤezina

po morné práci ve tŤídě s šedesáti žáky - vyrristá Svitáni na zá-
padě. Vydání sbírky i její kritickjl ohlas upevnily vudčí postavení
BŤezinovy poezíe (básník sám zristával skoro neznám a nepovšim-
nut) v rámci českého symbolismu. Jen F. X. Šalda setrvával v mlče-
ní, motivovaném snad nedrivěrou k Bňezinovlm dekadentním po-
čátkrim; ve svych pozdějších pracích vyzvedl však právě Svítání na
západé a jmenovitě Ranní modlitbu jako počátek nejvlastnějšího
pŤínosu BŤezinova. Tvorba ostatních autorri symbolistri teprve
později dospěla k v1fsledkrim srovnateln; m s tvorbou BŤezinovou.

mc

Šípkovf keŤ - Petr KŤička 19t6
Sbírka je opožděn1fm lyrick1fm debutem jednatňicetiletého básníka
a vyznamného pňekladatele ruské poezie. Podle doby vzniku jed-
notliqfch básní je tozvržena do tňí oddílri: první s titulem obláček
piináší verše z|et |9| l-13, druh;f nazvany titulem celé sbírky Šlp.
kov|l keŤ obsahuje práce z roku l9l4 a poslední část Vitr a vlny je
datována rokem 1915. Takto naznačenáchronologie prozrazuje si-
cejisté prvky básníkova vyvoje' zejména od neurčitosti ran ch ale-
gorií a kosmick1fch reflexí k oproštěnější lyrice subjektivních zpo-
vědí, vcelku však má sbírka jednotny ráz. Jeji zák|aďni polohu
určuje autorriv čiŤe citov1f poměr k obklopujícímu ho světu; podle
citového klíče volí KŤička i témata sv1|ch básní. Jsou to pŤedevším
intimní svazky rodinné a pŤátelské (srdečné oslovení ť. To.ana
v básni obměřující motivy jeho SLUNEČNÍcH HoDIN), vňel
poměr k rodnému kraji a jeho pŤírodě, vztah k válce, kterou autor
prošeljako voják, ajejím prostŤednictvím k osudu národa, a nako-
nec i vztahy intimně milostné' Tu všude se KŤička projevuje jako
básník Žijící intenzivním, maximálně oproštěnfm citovym životem
avyznávajici se z něho bez vnitŤních zábran,často až se spontánní
naivností dětsky zprimitivriujícího vidění' v sečn ch, melodick1ích
verších nebo v široce rozloženfch verších zpovědních a vzpomín-
kovjlch s pevně sevňenou rytmickou osnovou a s v1|'raznymi r1 my.

Vlchozím bodem sbírky je KŤičkriv citov vztah k domovu,
k rodné Českomoravské vysočině, vztah, jenž je ve sbírce mnoho-
stranně rozváděn. odtud básník vyšel za svymi sny a odnesl si
S sebou bezprostŤední, láskypln! poměr k pŤírodě, vědomí pevné,
tradicí posvěcené hierarchie hodnot i prostotu vnitŤního života,
která rozeznává hlavně dvě základní polohy: radost a smutek.

Šíptor"Í teŤ _ petr rÍička ,''

K domovu se také neustále vraci,ať'užznevlídného a nepŤátelského

*ě,tu, kde musí žít, ať vnitŤně neuspokojen z daleké ciziny. Vrací se

'"m usut také, aby se vyznaI ze synovské lásky a něhy k matce, aby

zavzpomínalna smrt otce a v neposlední Ťadě aby znovu našel Svět

dětswí s jeho radostmi a zábavami' kdy spolu s kamarády ,,svíze|
každou v radost novou.. pietvoňil ,,duší opravdovou, / divotvor-

nou, milující duší, / srdcem čistfm / jako sníh... V symbol domova

i básníkova života pÍerristá pak jeho ,,nejmilejší kvítí.., jež dalo

sbírce i jméno, šípkov! keň, motiv spjatf s qfznamoq|m odstínem

orostoty, chudoby a houževnatosti a nehledané, ale pŤece nesmírně
jemné krásy. Šípek sledoval básníka v zimě i v létě na jeho cestách
"do 

školy, stal se jeho zpovědníkem i svědkem mladistqfch snri. Po-
dobně jako u Bezruče je tento pňírodní motiv spojován s vlast-
nostmi a aktivitou skoro lidskou' KeŤ, žijící ,,sv:Ím životem drsnym
a chudfm..' podle piíkazu ričinné lásky,,su.for ovocem chudobnlm
nasytí hladovou zoufalou zvéÍ l azachtání ubohé, zimou se tŤesoucí
ptáče a život mu vráti,,, ztlstává však drsn1fm osamělcem, neboť

,,samoten bije se s žitím. A maní / i ruku, jež laskavě k němu se chylí,
snad raní...... Tu všude vládne pŤím1f, citovy, otevŤeny vztabkži-
votu, svět je zdrivěrilován personifikacemi, ríčinkem básnického
tvaru je harmonizace: prostŤednictvím poezie se hojí rány, které
básník utržil, když svrij domov opustil a z Ťíše pŤirozenosti se vydal
do umělého' riskočně zrařujícího světa.

Disonanci do této harmonizující atmosféry vnáší až poslední
oddíl s prožitkem války; ten se naplno ozval jen v jediné básní Me.
dynia Glogowska, zato však s mimoŤádnou intenzitou. V této bala-
dě se totiž jinošsky drivěŤivy vztahkžívotu stŤetl s mezní frontovou
situací, s okamžikem toku, arázemse cele odkrylo básníkovo ná-
zorové zázemi: láska k bližním, soucit s nevinně trpícími, kňesťan-
sky pokorné proživání vlastního ridělu i obavy o osud národa.
Právě tímto zdrirazněním citov..ch hodnot uprostňed válečného
běsnění báseĎ pŤerostla ve velice ričinn1f ' nepateticky odsudek války
za cizí zájmy,

Doznívánlválečn:i'ch záŽitkttse pak ozyvá v básni Vítr avlny, jež
však již cele pÍecházído intimní roviny milostného vyznání vojáka,
jenž stojí tviÍív tváÍ smrti a strachuje se o svou lásku' Báseř je také
pŤíznačná tím ,žejejitvarově navzájem odlišné čtyri části prozrazují
básníkovy hlavní inspirainí zdroje. Jestliže v prvním oddíle forma
intimního dopisu pŤipomíná obdobné pasáže Puškinova Eugena
oněgina, v posledních dvou pŤírodní paralelismy poukazují k tra-
dici umělé i folklÓrní písně. FolklÓrní tvorba a Puškin (eho lyriku
později KŤička pŤekládal) patŤily také spolu s poezií kŤesťanské
pokory francouzskfch básníkri opatství créteilského (Duhamel,




