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Vildrac aj.)' jejichžohlas u nás právě Kiičkova tvorba zaznamena|a
jako první, k těm zdrojrim, které formálně nejvíce ovlivnily tuto
jinak zcela svébytnoua osobitou sbírku. Knížku vedle ňady milost.
nychvyznání a pňírodníchná|aduzavirá myšlenka na smrt provázená opět oslavou pŤírody a lásky. Poslední slovo má až fejetonisticky hovorná apostrofa vlastních verš , s nimiž se básník po
starodávnu loučíposílaje je za čtenáÍi.
KŤičkova prvotina zaznamena|a neěekan1i čtenáŤskf ohlas,
početjejíchvydání dosáhl na lyrickou sbírku pŤekvapivěvysokého
čísla.V;frazně však zasáh|a i do v1ivoje česképoezie. Svou konkrétností, srdečnostía prostotou, pokornym prožíváním světa
a jeho zdtivěrřováním se nejen odlišita od civilizačníchsnah básníkoq ch vrstevníkri, kteŤíkrátce pŤed vydáním sbírky vystoupili
v Almanachu na rok l9l4, a|e zárove pŤedznamenalaony ten.
dence v mladépoválečnépoezii, kterézprvu vitalismem a potéláskyplnfm vztahem k všednímvěcem a snahou zlidštit svět reagovaly
na prožitek světovéválky (J. Wolker aj.)
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První sbírka zÍady pěti knih symbolisticképoezie o. BŤeziny si
uchovává inspiračníqfchodisko v autorovfch citovfch prožitcích
a tedy i blízkost tradičním|yrickymžánrrim. Na počátku knihy lze
tozeznat cyklus intimních zpovědí věnovanych zemŤelématce (báse Moje matka, z BÍezinovlch děl nejznámější,vyjádŤila sepětí
hoŤkéhomatčinaosudu s duchovním typem synov 'm),odcizivšímu
se pňíteli (PŤátelstvíduší),neuskutečněnémucitovému spojení se
ženou,mládí odešlémudŤív,nežmohlo bft prožito (Mrtvé mládí):
jsou to elegie nad vyhasl1fmi životními možnostmi a kontakty, po
nichž zbyvájen samota a naděje se upínajímimo reáln1fživot' V následujícímpŤísném
vlběru z tehdejšíBŤezinovy pŤírodnípoezie
je krajina viděna v monumentální stylizaci, častotéžv cel1fchsériích
souŤadn1fchobraz postihujícíchjejí nejrriznějšívrstvy a oblasti.
Modlitba večerníhorečněvršímotivy z organického i nerostného
světa, z ruzn;fch zeměpisn1fchpásem, hlubin země i dálek kosmu
a prostŤednictvímtétoenumerace vyznává touhu po poznání hmotnéi duchovní skutečnostiv celéšíŤi,
hloubce i niternédramatičnos.
ti. Pňírodníverševyznívajídočasn;fmpojetímpŤírodyjako snového
vlplodu subjektu v duchu filozofie A. Schopenhauera (Vězež) ' Druhá polovina sbírky pŤinášísymbolické obrazy stavri a proces ,

kterfmi procházi duše.osamocen1f subjekt, ktery podle vlastního
piesvědčeníbyl nucen vzďátse normálních vztahi k lidem a činné
učastiv životnípraxi, se v absurdním rozdvojení obrací ke svéduši
jako k někomu ,,druhému..,k partnerce bolestného rozhovoru
(napi. Návrat). Ve vnitŤnímrozlišení duše a její dynamice hledá
rovnomocninu reálného světa; tato náhrada je jen zdánlivá, a to
zabarvuje básně hlubokou melancho|ii (Lítost aj.). Životni ztráty
jsou však také vykládány jako zámérná oběť,akt vrile, kter;f má
takto osvobozenéhojedince učinit citlivějšímpro tajemství,jehož
pňítomnostje rozechvěle, intimně proživána. Do piedstavy tajemství se v tomto raném pesimistickém období samoty vtěluje BŤezinova touha po absolutních hodnotách, která později u něho dostane kosmicky a kolektivistick! roaněr. První zásadní krok tímto
směrem učinil ostatně BÍezina užv Tajemnfch dálkách: je to v básních, které opouštějí běžnou pŤirozenou perspektivu prostoru
a času a nahrazlqi ji souhrnn1fm viděním pÍepodstatněnéskutečnosti,v němž okamžik a věčnost,vymezenémísto a nekonečny
prostor pÍecházejí v sebe navzájem v prudk1fch qfbojích tvoŤivé
energie;básnická inspirace se tu pŤibližujezkušenosti mystické,na
rozdíl od níje ovšempodŤízenauměleckému Ťádu a směŤujek vytváŤenísugestivních,sdělitelnfch, do tradice a kultury začleněnlch
{povědí (nikoli k osamělé komunikaci s nejvyššíbytostí).
Cestou k tajemstvíje v Tajemnfch dálkách tělesná smrt (v Modlitbě večerní'v kruté vizi zá|tuby svétaSnad potom,,,, y Motivu
z Beethovena, inspirovaném vzpomínkou na koncertní provedení
sonáty Měsíčníhosvitu), zejménavšak umění (prolog a epilog sbírky) pojatéjako sublimace (duchovní pŤedpodstatnění)sil v běžném
životě neuplatněnfch; směŤujek qflučnosti a absolutní dokonalos.
ti. o dokonalost pŤístupnoujen zasvěcen m a kladoucí maximální
nároky na tvrirce programaticky usiluje i sama sbírka Tajemnédálky. K mimoŤádnésugestivnosti, pŤesnosti a složitosti tu dospívá
obraznépojmenování, kteréčerpá znáboženskych kultri i moderní
vědy, z citové zkušenosti, pŤírodyi exotic(fch oblastí. Duchovní
zážitky jsou prostÍednictvímsymbolri pňedváděny ve smyslově naléhav1fchpŤedstavách,v nichž se kombinují jemně odstíněnédojmy
a vedle zraku se silně uplatĎují napi. i vjemy čichové(Vúnězahrad
médušeovIjvněná M. Maeterlinckem). Technicky náročná veršová
forma (ambickf alexandrín) spolu s rafinovan;fmi qfmy dodává
básním dramatické nebo slavnostní zabaweni; poprvé se objevuje
i voln;f verš.Řáda těchto rysri dodala Tajemn m-dálkám v očích
ČtenáŤri'
zvykl1ich na méněnáročnéformy poezie' odstín apartnosti, rafinovanéhoumělectvía dokonce nadnesenépÓ zy. Zated|ollho
se však ukáza|ajejich nezbytnost pro vyslovení nového životního
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obsahu, nemluvě už o jejich v znamu pro dalšívlvoj poezie i pro
v raz moderního pohledu na stále komplikovanější skutečnost'
Tajemné dálky - spolu s verši K. Hlaváčka, prvotinami
St. K. Neumanna a jínlch tehdy dekadentníchbásníkri - patŤína
počátek období, v němžnová generacekulturních tvrircri se postavila do opozice vriči současnéspolečnosti. Jednotlivec tu individualisticky ptoŽiváknzi dosavadníspolečenské
struktury a chápeji
jako krizi lidské skutečnosti v bec. BŤezinovo silné mravní cítění
všakzaměňujebásníka ke kladnlm hodnotám' byťdosud vflučnlm
a neurčitym,k tvorbě, k pŤijetítěžkéhoživotního kolu, k hluboké
opravdovosti. V tom je už zďe pÍedpoklad pozdějších sociálně
aktivnějšíchveršriBŤezinov1fch.Brzy po uveÍejněnísbírky podpi.
suje BŤezina nonkonformní, ve svém individualismu společensky
aktivní manifest Českémoderny. Učinil tak mj. i proto, že vedlé
krajně dekadentní Moderní revue byl v tétodobě velice blízk1fčasopisu Rozhledy s jeho kulturně a politicky reformnímprogramem.
Sbírka vznikala od r. 1892; autor byl učitelem v Nové Říši,
zapadlém městečku Českomoravské vysočiny. Usilovnym sebevzdě|ávánim získal pŤístupk vrcholťrmmoderní i klasické světové
kultury. Podněty odtud čerpanépňispěly i k BŤezinovu obratu od
psychologického realismu pŤedchozíchprÓz k symbolisticképoezii.
Největšívyznam mělo tehdy pro Bňezinu studium Baudelairovych
Květtt zla a klasické německé filozofie v čeles Schopenhauerem;
k jeho sebeuvědoměnípiispělo i intenzívnímyšlenkovérísilív literární kritice let devadesátlch fmenovitě Šaldovaprogramová stať
Syntetism v novémuměn). Tematika samoty, bolesti a smrti byla
pŤipravena i krut1|m osobním zážitkem mladého básníka' kter!
r. 1890 najednou ztratil oba rodičea od té doby nikoho neměl.
PŤijetísbírky ovlivnily literární spory devadesátlch let. Starší
generace odmítla už časopiseckéotisky prvních básní pro ridajnou
pÓzu a nesrozumitelnost (Vrchlického nepŤátelskáparodie) a vedla
nadŤazenoupolemiku i proti Tajemnfm dálkám (E. Albert). BŤezinovi vrstevníci' jmenovitě skupina Moderní revue a kritik Rozhled F. V. Krejčí, věnovali knize nejen nadšené,ale i seriÓzní
analytickéstati. Pozdějšímgeneracímbyl často osobní lyrismus
Tajemn;fch dálek bližšínežsložitémyšlenkovékonstrukce pozdějšíchsbírek (Gellner). BŤezinovo umění mělo velk v znam pro
meziválečnoubásnickou avantgardu (Závaďa, Nezval), pro Horu,
Hrubína i Holana' a jeho čtenáŤsk!ohlas neslábne ani v současnosti.
mč

TerezkaP!an9l91ii=vladimí.Hol*

TerezkaPlanetová.
VladimírHolan

319

1943

Druhá Holanova lyrickoepická skladba (pŤedcházelPRVNÍ TEsTAMENT z r. 1940) obsahuje dva pŤíběhy,skloubené technikou
prozaícképovídky: jedna z postav prvního (,,rámcového..)vypráuění se sama stává vypravěčem pŤíběhu druhého (,'h1avního..).
Scenérii prvního děje tvoŤídrsny kamenit;f kraj, jehož chudoba
a nehostinnostjsou líčenyv sugestivních,byť abstraktníchobrazech a stávají se činitelem pŤíběhu.Vypravěčem je dočasn! host
tohoto kraje, sám básník, ríčastn1isvědek cizího osudu a ideální
zranění a poposluchačcizího vyprávění. Hlavní událostí je téžké
šlézesmrt venkovského mladíka, nešťastněsraženéhopadajícím
kmenem, když s otcem na podzim kácejí pňestárl! jabloĎov! sad.
Stary venkovsk5i doktor, s nímžse vypravěč za těchto chmurnfch
okolností seznámí, ho pozve do svéhodomku a nad sklenicí vína
vzpomíná na svou dávnou lásku. (Také toto druhé vyprávění má
v básni podobu bezprostŤedněpronášenépŤíméÍeči).Jen mimochodem pŤipomene neštěstí,která dala ráz jeho mládí prožitému
daleko odtud v kraji vinic: v jedinénoci zemŤeljeho otec a vyhoŤel
rodny grunt,zapálen bleskem;pak sestrutakto zchudlou-opustilženich a ona se utopila. Budoucí lékaňse zamiloval do dívky' Terezky
Planetové, kterou i teď ve stáŤílíčítÓnem mladistvého horování.
Byla tak krásná, žepohled na ni s hrdostívyvolával hned i stesk;její
samozŤejmáčistotajako by rušilačas,neboťzníd;fchala,,stálápŤípostavy je umoctomnost...SnovéovzdušíTerezčinyneskutečné
něno podivnlm ,,citátem.. lidové písně s odvážnlmi expresívními
metaforami. Na dotaz vyznává vypravěčhlavního piíběhu, Že o své
lásce nikdy Terezce neŤekl, dokonce utekl z rodné vsi, dlouho se
toulal a stal se druhem ,,slab!ch..,pronásledovan ch osudem. Zde
je doktorriv pŤíběhpŤerušensvítáním a návratem k rámcovému
vyprávění' ježje uzavŤenovyjevem u chalupy rakváŤovy, kde otec
těžceraněnéhoa teď již zemielého mladíka.na dluh objednává rakev. A pak uŽ několika slovy dostává pointu i vyprávěnílékaňovo;
když se po tÍicetiletech vrátil do rodnévsi a vyptával se na Terezku
Planetovou, uŽ se na ni nikdo nepamatoval.
Skladba je v podstatě lyrickou elegiínad pomíjející
krásou a neuskutečněnymiživotnímimožnostmi,má však dalšímyšlenkové
vrstvy vyplyv ajíciz jeji epickéosnovy : člověkve chvíli vyžadujícíčin
(zamilovan1í lékaň) je pasívní a pŤedem se smiŤuje se ztrátou
vrcholnych hodnot; k opravdovfm událostem, zásadně měnícím

