
130 kého zisku i nemalé nebezpeči, nebezpeči jakési ideové abstraktnosti

a l 'erbalistní šablony - a právě to, že Sova si je uvědomil' uspíšilo

jeho nové vfvojové období, období nové sensitivnosti ' nové smyslo-

vosti, nového intuicionismu, nové písIiové melodičnosti, v němž ne-

logicky paradoxní chvíle a její jedinečné životní opojení vyváŽeny

jsou v ritvar hudebně celf, uzavŤenf a sladky. Jest jakási obdoba

mezi touto líbeznou žní poslední a první lyrickou tvorbou Sovovou,

ale obdoba jen vzdálená..|ežimezi nimi velké a strmé qivojové okliky,

neutuchající v boj a práce smyslri, srdce, myšlenky, vyrazu i stylu
-a ty jsou zde nyni namnoze po prvé z ročeny a vytěženy.

Yívoi a integrace
v poásii otokara Bňeziny

n
Básnicky dualista v podstatě stejného rázu jako l\'Iácha jest BŤezi-

na v první své knize, v ,,Tajemnj'ch dálkách.,; táž };.r:Ů.za. jinak jen

lomená - u Máchy děsu, u BŤeziny rozlroši bliŽší - sténá a lká z ni:

hrizazeživota, kterj.nestoji,nlbrŽ prchá, v němž clrvíle hltá chvíli

a kter1i tím jest neskutečnost, kiam, mam' sen' iluse, hypnosa. První

kniha Bňezinova stojí pod spojenfm dvojitj.m melancholickj.m záko-

nem vzpomínky a smrti jako celá tvorba Máchova. Není náhodné, Že
jedna z prvních básní BŤezinovych, ,,Mrtvé mládí..,l pŤimyká se
pŤímo k máchovské inspiraci a intonaci duševní až d'o závěrečnélro

obrazu zŤejmě máchovského typu, kterj'mizí uplně z pozdější tvorby
BŤezinovy: ,,nad Mládí mrtvolou jsem stanul v zadumání, jak milenec
nad mrtuou dtukou suedenou".

Rozdíl mezi Máchou a BŤezinou jest spíše v typu lidském neŽ v ty-
pu básnickém a spíše v rozdíln]i'ch zkušenostech Životních než v zá-
kladnim ustrojení duševním. Jest pravda, melancholie BŤezinova jiŽ

v této básni odliŠila se o nov1i pŤízvuk od melancho]ie Máchovy, ale
diferenciace tato jest právě drisledkem poměru obou básník k Ži., 'ottt:
kladného u Máchy, záporného u BŤeziny. Melancholie BŤezinova
,,Mrtvého mládí.. jest sloŽitějŠí neŽ melancholie Máclrova, jest zdvo-
jena o cosi: kde Mácha lká prostě nad uplynul1imi radostmi a blaŽen-
stvím mládí jen proto, Že uplynuly a nevrátí se nikdy, BŤezinovi siévá
se v ,,zaštkání smrtelné.. pozdní ur,ědomění, Že mládí navŽďy ztta-
ceného vťtbec nežil; k Žalu z m|ádi ztraceného pŤistupuje zde žair



1 2 0 Z mládí nežitélro, hrilza z možností navŽdy zabit;y1ch: ,,krev hroznri

zahoŤklá, z níž nadšení jsem nessál, a oheťr objetí myšle nkou ugchlad.Ig,'
jej nyní straší - ironická tragičnost oklamaného spiritualismu, jíŽ

dostalo se konečného objektivného ritvaru ve ,,VladaŤích sn ..1 ze

Svítání na Západě, v prokletjlctr bratŤich básníkovj'ch, jimŽ Život

obraznosti zabil radosti Života empirického a kteňí, trestem za pychu,

,'jež povrhla nasycením země,', touŽí nakonec marně ,,ssáti vyschlou

štávu těch hroznri, které rozmačkali, bezděčně, ve svém královském
snění... ,,En toila réverie continuelle a tué l'action.., toto slovo z nej-

osobnějšího dramatu Vignyho,2 které jest i klíčem celého pesi-

mismu tohoto nejhlubšího a nejvniternějšího romantika francouz-

ského, mohlo by státi epigrafem první knize veršri BŤezinovfch:

teprve tento ironickj' pňedpoklad mlčky pŤijatj. dává poclropení

a smysl celé paradoxně tragické a pŤitom methodické stavbě první

básniclré sbírky BŤezinovy.
Kdežto Mácha hráI ještě sám, celf, ve vlastní osobě s nezlomenou

vášní a opravdovostí své bolestné drama životní -odtud opravdovf,

děsivf, ,,Životny.. pŤízvuk jeho poesie - BŤezina rozdělil se již záro-

veů v herce i diváka. BŤezina nalezl hned v první své knize svrij

typick;i postoj básnickj'; již v ,,Tajerrrnych dálkách.. jest ''Somnam-
bul svedcnj, z |oŽe, bledj., spoután a něm.., jenŽ ,,pod hypnosou

Nepoznaného jde se svfm snem..g - tedY herec nebo loutka jakési

moci mimo sebe, moci objektivné. Tím jest dán, a ne jen pro první

knihu Bňezinovu, snovf, herecky snovy táz žívota v pojetí BŤezinově

a všecky vj.hody stylové monumentálnosti, které z něho plynou;

o to pokročil básnickj' dualism BŤezinriv nad dualism Máchtiv:

dovršil se do posleclních drisledkťr, rozeklál se až v sám koňen, ale pŤi.

blíŽil se tím také hned v zárodcíclr svému vykoupení tím, že musil
postulovati objekt mimo sebe, byt zatím jen z drivodriv estetickych,

nebot herecké pojetí života není na delší dobu možné bez dialogu,

1. Svítání na Západě [2. vyd.]' 62 a n.
2 - Chatterton I' 5.
3 - Strana 35: Pohled smrti.

alespoů zárodečného, bez apostrofy. Tím ziskán byl jiŽ v zárodcích
pro lyriku BŤezinovu objektivně dramatick ráz, kter! vyvinul
později básník zárovei podvědomj'm tvrirčím r stem svého karakteru
i uvědomělou prací uměleckou v novj' básnickjl pathos: stvoŤil
naposlecly nadosobní lyrickj' tvar na podkladě dialogickém a cho-
rickém.

Děj a postup básnické objektivace Bňezinovy zas|ouži si, aby byl
sledován a studován krok za krokem, nebot jen tak jest možno pŤi-
blížiti se co nejvíce genesi jeho díla: jest to u BŤeziny' kterf jest
pŤedevším básníkem Vťrle a jejího tajemství1 opravdovj. Ťetěz dra-
maticko.logickj'; uvědomělj. boj o r st básnick1 ; dobŤe organisovanj'
vj'boj, v němŽ neodhazují se zbraně lrterj'ch bylo jednou dobyto nebo
jcž vykonaly jednou svou povinnost, n brŽ uzprisobují se stále k no-
vfm a novym čelrim; cyklická souhra děl, pňi niž cil prvního ducho-
vého dějství jest zároveů jiŽ v1ichodiskem a podmínkou dějství
druhého.

První básníkovy pokusy o objektivaci jsou riplně záporné: objek-
tivace jest básníkovi na tomto stupni klam, iluse. Jako u Schopen-
hauera, jehož hluboké studium prozrazuje v prvních knihách básní-
kov ch všecko, od inspirace až d,o invence obrazivé, samy formy
naziraci jsou pramenem bludu, poněvadž podmět jest v nich osudně
zajat a vylhávají mu věci, kde věcí není, tak i BŤezina na počátku své
dráhy básnické jest pŤesvědčen, že všecko poznávání, milování, sna-
Žení nad sebe a mimo sebe jest sebeklam. Ve vjlznamné básni ,,Vě-
zeí:r,,2- kdo nevzpomene tu Zase na typickj' postoj máchovsk ? -
pňiznává si mučivou a zoufalou pravdu, že píseĎ jeho jest ,,za živa
zazďěná,, do věčné samoty: nebot všecka činnost, všecka tvoŤivost
a spontánnost, kterou pŤipisoval pŤedmětu své lásky (jiŽ protivou
k sobě, vězni, oslovuje ,,Nejatá..) jest jen vlastnÍ činnost a vlastní

1 . ,,A jehož sÍla má Jedinou bázeů: svou vlastní mystickou vúlil.. (Žalm ke cti
nejvyššího jména. ,,Sv. la Záp.,,),,Chvíme se nad mocí své vrlle, jež v tohoto života
zakletí zbyla nám jako dědictví knížecí z tajuplného pádu . . ... (,,Ruce..; II. vyd' 41.)

2 - ,,Tajemné dálky.,' 24.



obrazivost promítnutá ve vnějši svět, fantomy vlastního mozku, vrině

vlastní krve, jíŽ se opojil. Život básnikriv ustrojil se tak, Že mu byl
znemoŽněn Život, to jcst objektivné prisobení v lásce, součinnost
tvrirčí. Básník Žil na pŤíklad v mládi s jinou duší život riplného zto-
toŽnění, život opravdovj', to jest zmocněnf' ale jakási ironická moc-
nost, které básník marně se dohaduje, zrušila tuto jednotu a odcizila
mu riplně spŤízněnou bytost.1 Všecky drahé duše, matka, milenka --

možnosti života, moŽnosti tvrirčí lásky a piedměty její - jsou básni
kovi jen fantomy vzpomínkové a jen mediem smrti a kultu jejího

mriže obcovati s nimi.z Jen jednou pŤiblíŽila se básníkovi v životě
moŽnost, zrušiti své zajetí, zazděni své bytosti v samotu - ,,jeden-
krát oddech ciziho žiti zarděl mne blízkostí spňízněné touhy.. - ale
ihned zmizela. Není doby ještě pro slučování duší, není éry lásky
posud: jest jen éra nedťrvěŤivého, sobeckélro a malodušného samo-
táŤství: ',nepoznány se míjcjí duše, kaŽdá svou rozžatou svítilnu pŤi
potkání clonÍ, nedrivěňivá... Jest posud možné jen ,,němé setkání
v smrti.s

odtuď kult smrti v počátcích básnické drálry BŤezinovy: jest zru-
šením kletby osamocenélto a zlomením jeho pout, jest vplynutím ve
společenskost, jest otevŤenou cestou k lásce, jest duchovou svatbou,
kvasem rozkoše a síly. Básník podveden o život naslouchá s touhou,

,,aŽ s věži Věčného Města v kovovj.ch slzách se schví . . . ráz hodiny
mé posledni, angelus Tajemství..a; v ,,Podzimním večeru.. slyší

,,jásot duší smrtí vykoupenych,,, ,,Z věčnjch dálek.. právě jako z nej-
bliŽších životníclr jevri zpívá mu rozkošně děsivá píseĎ zmaru básně

,,Podobná noci.  .  . , ,  a , ,Lž sedneš za m&j str i l  .  .  . . .6 jsoU pŤímo

epithalamia smrti: tajemství smrti jest tu zŤejmě rázu erotického,
akt, ktery pŤehodnocuje bolest v rozkoš a duclrovost misí se smysl-
ností. Jsou v Bňezinovi básně, v nichž pňedstava Smrti opíjí' Iáká

1 - ,,PiátelstvÍ duší.. (',TaJemné dálky..' 13).'
2 - ,,Moje matka.. (,,Tajemné dáIky..' 9) ;,,Tichábolest..(t'14); ''Denvfroční.. (17)'

3. Svítání na Západě, 65.
4 - ,,Žeh bílf světla.. . . ' Tajemné dálky' 12.
5 - Svítání na Západé,70,71.

a vábí jej k sobě jako závrat' a kŤeč smyslná: tak v,,Modlitbě večer-
ni..l - ' 'svou mdlobou smrtelnou mne spoutej v loži mém, je měkká
náruč tvá jak bílé lokty děv.. _tak v,,Motivu z Beethovena,.2 -

,,a touha po smrti, jak pŤíliv sladké vláhy a rozkoš vitězná a černé
vino tuh, na řader bělích jak spočinutí měkká, a nahfch ramen dvou
jak chtivé sepětí v tvou bytost pohnutou a opojenou stéká ve smyslri
umdleném a těžkém zajeti,,.

Abys pochopil smyslně zabarvenou erotickou extasi BŤezinovu
pÍed Smrtí, musíš uvědomiti si plně nesmírné utrpeni, které mu stro-
jilo erotické osamocení, znemoŽiiující mu rni]ovati,,to jest opravdově
a cele žiti' Z básně, jež jest z nejstrašnějšího, co bylo kdy napsáno,
z ,,Návratu..3 vyčte pozornf čtenáŤ, že básníkovi byly známy vše-
cky hr zy erotické samoty a že věděl, ne theoreticky, ale zkušeností
svého srdce i své krve, jak láska, která nemriže vyžiti se objektivně,
činy, obrací své žihadlo proti sobě a mění svou mi]ost v jed (závě-
rcčn]i verš poslední strofy: ,,pít budeš jen brutáIní rozkoš z nečisté
číše mé krve..). A v jiné básni, z nejorigináInějších, jež byly kdy
napsány, ,,Snad potom . . .,,a zaha|il v revoltujÍcí a mstně odmítavé
gesto idealistovo svou lítost ze znemožněného Života: zde nejvíce pŤi-
blíŽil se sclropenhauerovské vzpouŤe a jejímu praktickému atheismu.
',Na patí pohoŤí Smrti, kde v ledovcri závratn! spád se sm1 vá
Věčnosti pŤíval, chci umd]en]i spát, a ilusi d.ní, klam krve a šero
vlastního Žití jak dusivj' sen, jenŽ na prsa kleká, chci sníti...

Toto eroticko extaticlré pojetí smrti jest z nejprivodnějšÍch básnic-
kjlch i myslitelsk1fch koncepcí BŤezinoqich. PŤed ním, pokud vím,
jedinf Novalis z básníkťr moderních měl podobnjl vysloven1iz poměr
ke smrti a motivovan]i stejně: jejínr vykupite]stvím. Ale smrtná ero-
tika Novalisova jest pŤece jiného zabarvení: lehčí, naivnější, dětštější,
hravější, radosti než rozkoši bližší. Jak poučné bylo by srovnati

1 . Tajemné dálky, 18'
2 - Tajemné dálky,27.
3. Tajemné dálky' 30.
4 . Tajemné dálky' 34.
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1 3 6 v tomto Směru Novalisovu vrcholnou báseř, v níž jeho koncepce vy-
hránila se v konečnj. utvar a z riŽ svítí mihotavjlmi pablesky, ,,Das
Lied der Toten..1 s obdobnjlmi stranami díla BŤezinova. ,,Lobt
doch unsre stillen Feste' Unsre Gárten, unsre ZimmeT, Das bequeme
Hausgeráte, Unser Hab' und Gut. Táglich kommen neue Gáste, Diese
friih, die Andern spáte, Auf den weiten Herden immer Lodert neue
Lebens-Glut... A o několik strof dále: ,,Siisser Reiz der Mitternáclrte,
Stiller Kreis geheimer Máchte, Wollust rátselhafter Spiele, Wir nur
kennen euch. Wir nur sind am hohen Ziele, Bald in Strom uns zu
ergiessen, Dann in Tropfen zu zerfliessen Und zu nippen auch zu-
gleich".

Není pochyby: rozdíl intonační má privodem nejen r znou indivi-
dualitu, ale i rriznost dobovou. Mezi Novalisem a BŤezinou leží černf
stín Schopenhauerťtv; a dobŤe bylo ukázáno, Že prameny pesimismu
Schopenhauerova jsou hedonistické' Dusná smyslnost leží napjatj'm
mlunnj.m mrakem nad eroticko-smrtnym mysteriepn BŤezinovym
a datuje je neomylně jako novj' tvar v dějinách utrpení a muk lid-
ského srdce.

Báseí ,,Snad potom. . ... jest rnně svj'm exponovanjm stanovis-
kem mezníkem v díle BŤezinově'

Tohoto vychj'lení nesnesl básnik a právě básník v Bňezinovi na
dlouho pro jeho mstnj' chlad; kdyby byl šel tímto směrem dále, byl by
utonul v mlhách ilusionistického nihilismu' kterjl zabíjí nejen schop-
nost, hodnotiti děje životní, ale i možnost, proŽívati hlouběji a inten-
sivněji jiŽ jen pouhf Život. Básnik jest básníkem jen za cenu para-
doxní lásky k životu píes ušecko a ušemu nauzdorg: exaltuje se i jeho
bolestmi a strázněmi a rozněcuje se i na jeho stínech a ledech. Bohat.
ství umlčené a nezlžité lásky v nitru BŤezinově, nemělo-li obrátiti se
proti básníkovi, musilo pŤetvoňiti se v čin a organisovati se v tvrirčí
děj - a objektivisovalo se opravdu v básnicky čin veliké odvahy
a síly; Že jest čin tento básnickj' nebo ]iterární, není proto méně ži-
votn1i - naopak: opravdová poesie jest vŽdycky zmocněny životny

1 - Novalis Schriften herausgegeben von J, Minor I. svazek, str. 114 a n.

a tvrirčí klad a má podmínkou stejné, ne-li větší, nastŤádané bohat-
ství Životní energie jako čin v uŽším smyslu, čin ve sféfe života hmot-
ného. I.{e protilogicky, ale pňece jinak než drisledkem logiky - klad-
nfm aktem lásky a víry, které musily pŤedejmouti své ospravedlnění
- obrátil všecky perspektivy, jimiž posud tŤídil a na néž posud
upínal svtij vnitŤní prostor a jeho v boje. Sílu, kterou posud tušil
jako ironickou a záludnou strrijkyni svého odmocnění životního a již
i nyní cítÍ jako svou nadosobní osudotvornou moc' plnou paradoxních
záměr , jichž ne|ze se doměŤiti pouhou logikou lidskou,l vidí nyní
jako mocnost prozŤetelnostnou; a drisledně nehodnotí nyní bolest
pocitově, n;ibrž ričelově a architektonicky: bolest stává se v tomto
pojetí prostŤedkem vfchovnj'm: ,,PŤes ohně západri, jak uhlí pla-
menné, jež v zracich odráŽí žár svatjlch šílenství, pochmurnych
myšlének sv$ch stádo zmatené tvfm bičem žene Pán na pastvy
tajemství...2

A smrt sama, jsouc nazirána tímto novj.m zornfm rihlem, ztráci
svou absolutnost, pŤestává bfti cílem a stává se pouhj'm pŤechodem
a v chodiskem; hned v první grandiÓsní básni ,,Svítání.., v ,,Ranní
modlitbě.., a na samém jejím počátku, jest to vysloveno novfm sym-
bolickj'm postojem básnickj.m jedinečné rnonumentálné invence:
,,Stan černj' smrti, jejž rozpiná duše na cestě své, aby odpočinula,
jsem svinul ď|e rozkazu tvého a obrácen k v chodu světla, Ťekl
jsem myšlénkám, klečícím na rŮžov1fch kobercích jitra: Modlete se...

Básník jest si vědom šílenství svého činu, jeho nadlidskosti a tra-
gičnosti. Hned v rlvodní básni k ,,Svítání na Zápaďě,, cítí, že jeho
láska a touha mají cosi sebevražedného, že vybočil z lidsk1fch drah
a nese se nyní cestami nezbadanjlmi. ,,U zdrojri nafty tvé, jeŽ zapá-
leny chvějí se dechem staletí a svíti věčn1 m zoŤim, jsem lampu do-
léval; však plnou číši její jsem pŤevrh na sebe a v plamenech teď
lroŤím..'8 Má chvíle, kdy nem že snésti pohledu do ,,otcovskj'ch

1 - ',Slyšim v duši..: Svítání na Západé,57'
2 - ,,Tajemství bolesti..: Svítání na Zápaďě,67.
3 - SvítánÍ na Západé, 49,

13 '



1 3 8 dílen.,1; vi, žekráči Bchu vstŤíc ,,na cestách smrti..2; jest si vědom

toho, Že ,,pějeme hymnu ze slov, jež znači smrt ve všech jazy-

cích země.. .B
BŤezinriv tvrirčí čin dá se v oblasti ideové a prostŤedky myšlenko-

vymi opsati tak, že bá'sník nalezl nejvyšší objekt, Boha, pŤiblíŽil se mu
závratnym parabolickj'm v]asaticovjlm letem a získal tím jednou pro
vždy medium, které dává smysl nejen všem minulfm dějrim, ale
i ospravedlnění a posvěcení kaŽdému jeho obrozenému risi lí pÍíštímu.
lÝení náhodrl'é, že na prahu nové sbírky BŤezinovy pne se jako oblouk
triumfálnjl ,,Ranní modlitba.., odpovídajíci si j iž názvem s proti-
kladnou ,,Modlitbou večerní.., v níŽ právě vyvršil se jeho vj'cho-
dečny ilusivnj, nihiiisrn a v které }redonistick1i pesimismus autor v
vystupĎoval se až v ]rŤeč sebevražednou. ,,Ranní modlitba.., báseů
nejen nedoceněná u nás, ale vribec neoceněná a neceněná v díle BŤe-
zinově, jest z největších světovyclr architektur básnickych; jedinečny

pomníklásky děIné i tragické' myšlenkového i citového vzletu ažártt,
litery vyrovná se nejvyšším chvílím všech velikj'ch vyznavačťr nábo.
Ženskj,clr, rnistra Eckeharta, Jana Taulera, Pascala i Kierkegaarda;
báseř, která pro konečnj. tragickjl paradox lásky božské na|ez|a
hr zně definitivnjl ne obraz' ale postoj-akci - BŤezina, a upozorůuji
na to znova s d vodnou naléhavostí, jako pravj.básník dramatickf
myslí v gestech a postojícha -,,I pozdvihne se sen m j s kŤídly

1 . , ,Proč odvrací se '  Ó  S labá. . .  Svít.  na záp.55.
2 - Ža|m ke cti nejvyššího jména. Tamže 59.
3 - Svítání na Západě. Str. 75.
4. A ovšem i ve sceneriích. Jak lrarakteristické jest, že scénou nejedné básně

v prvnÍ knize BĚezinově jest komnata, Iože; že básník žije ,,v tiché klausuie..; že
Mi lá jde k básníkovi  , ,po černém koberc i ,  je jŽ k jeho loži stínem...  Noc tkala
kyprou vlnou..; že obloha dusí jej ,,jaktěžká klenba šedá..; že ,,pŤíkrov ncbe se níží
nad jeho hlavou..; že uení tu pohybu a je.|i,tož jen ,,chodbami opuštěného klášte-
ra.'. Srovnej s tím sccnerii posledních básní BÍezirrov1fclr, na pŤ' ,,Míst harmonie
a smíŤení.. v ,,Rultách.. (str. 52) a zrněňil jsi i v tomto hmotném okrsku dobŤe jeho

dráhu v1fvojrrou. opuštěnj'klášter z první sbírky proměnil se zde v ,,pal'ác,. s ,,kňiš-
ťálov;imi síněmi tv ch tich., a s ,,clrodbami blankyttl,., v nichž ,,naše myšIenky
nejukrytější magick1fm odrazem jak souhvězdi nejčistší rroci vitlitelny jsou všem...

zachycujícími reflexy věčného jitra a jako gigantsky fantom or]a zem
ponese v Žhav ch sv ch spárech, na dvě strany rozhrne černé oblaky
noci a lehne ]r tv1im nohám, a zrak své pjlchy nastavípokorněpro-
klání pchledu tvého v syčícím vjltrysku krve oslepl;í, záŤí... Nyní jest

nalezena veliká komplementérní hodnota pro životní empiri i; j i au nt
nrá všecko nejen cíl, alei smysl: bolest i radost, láska i nenávist, sen i čin,
minll lost i budoucnost, živat i smrt. V básni této obsáhl in nuce a pŤed-
jal BŤezina všecko své dílo pňíští: invence této básně jest jeho početím.

Ruku v ruce S koncepcí touto š]a invence, kterou mťržeš po básní-
kovi nazvatilegendoutajemné uing. ByIa nutnjlm doplĎkern básníkovy
jistoty a víry v Boha. V tomto novém světě skrz naskrz ethickém -

srovnej v,,Ranní modlitbě..: ,,Dej, at v hněvivj,ch polrledech nepŤá-
tel dovedu uctíti záŤení tajemstvi tvého, a chvílím, které proti mně
vyšlou, at Ťeknu s směvem: Dělníci mojil..-musily blti bolesti a utr-
pení motivovány a tím osprave ďlněny a posvěceny pojmem viny a sice
pŤi tehdejším monistickém pojetí básníkově pojmem ui.ng rudoué.

Jest Ťada verŠri v díle BŤezinově, která svědčí o tom, Že básníkovi
s pojmem již prosté existence životní jest spojena pŤedstava viny
nebo kletby, viny, kontrahované ne určitj.mi skutky, nybrž prostě
učastenstvím v životě. I{ejrozhodněji vyslovuje to passus básně ,,Se
smrtí hovoŤí spící,.v,'Stavitelích chrámu..: ,,- Hle, duše tisícri se
konečně otevŤely a za všemi blankyty jejich leží propast. Víme, že
všechno zasáhla k]etba. Ptáci vjlší i plazové země chvějí se pŤed
mocnějšími. Staletou vá]ku vedou národy lrmyzri. I v rostl in nejčist-
ším světě je zápas a c}rŤadnutí, v němž vonná měsiční jemnost podléhá
nárazu barbarské síly. Zápasu vŤením klokotá v žáru svém život a na
jelro páť.e se l iolébá naděje naše: bo]estí nesčetnjlch bytostí Žijem.
Krev naše, zdá se, že vypr;i,štila z tajemné rány Všeho a vtekla do
našeho těla a kŤečovit1im pulsem v něm víŤí... A v stejném smyslu
mluví se v básni,,Zpiv a|y vo dy.. o ohni krve ] iďské,,zatižené kletb o u..,
a proto ,,hoňící věčně a neuhasitelně;l v ,,Hudbě slepcri..2 ,,jdou

1 - ,,Ruce", 24.
2  -  , ,Ruce" ,  15 .
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t 4 0 naše duše v tisíciletíclr exilem země, slepci osleplí mystickou vinou

narození., a v ,,Stráži nad mrtvy*i., ' záhadnost ]idské bytosti

vidí básník v paradoxu, že,,s lehkostí, jak obraz nekonečna ye zra.

cíclr.. nese ,,tíž provinění tajcmného' sen tragicky tohoto vesmíru...

Ale nejlrriŤe: kletba stihla i organisační schopnost l idskjch bytostí:

,,|eži na bratrství duší a rozrlěli la Ťeč stavitelri...2
Ale koncepce viny Životni vola]a s osudovou nutností po svém

doplíku: po ugkoupení. VŠeclra poesie Bňezinova hned od počátku
byla poesie vykupitelská; rozdíl jest jen v tom, že v prvním období
své tvorby viděla vykoupení ve smrti a její extatické rozkoši, nyní,
v období druhém, nalézáji v bolesti, práci a lásce. Vrlrala-]i se dŤíve
jeho poesie do smrti se sebeničivou vášní, s jakou Ťítí se ť.eka do moŤe
nebo vodopád do jezera, nyní, kdy perspektivy jsou obráceny, pŤed-

stava života, Života věčnélro, života stuptiovaného a zmnoŽeného za
všecky běžné meze, posedá básníka: vysiluje se v invenci nov1ich
a novfclr cest k němu, toulrami po spolupráci na něm co nejširší a nej.
intensivnější, nikoho a nic nevylučující, všecky zabirajici a objímající
a uŽeji a nžejí zapŤádající je ve společné dílo vykupitelslré.

2
JiŽ stav trpné hypnosy, již stav mravnílro osamocerrí, k nimŽ byi

odsouzen básník a které mu znemožĎovaly činnou lásku a tvorbu
v ni, pŤedráždily jeho touhu a dtl rozměrri nadlidskycir nali ly a ve
vnějšek promitly a hypostasovaly jeho sen o člověku zvyšené síly
a moci, kterj. by uskutečnil všecko, co bylo lakotn]ilm osudem ode-
pŤeno jeho tvrirci. Na BŤezinovi naplůuje se tu jen všeobecny zákon,
kter1 se projevuje v ce]é romantické tvorbě, ať básnické, ať fi lo.
soÍické, devatenáctého věku; rornantism, ktery se odloučil vědomě
od společnosti a postavil se proti ní, kter1i rozebíral s nrorbidní roz-

1 - ,rRuce", 43.
2 - Stavitelé chrámu |2, vyd'], 47.

koŠí do všeclr podrobností a zvláštností své itÍ a l iultir 'oval jc právě

v tom, číirr l išilo sc od obecriého lidství, musil nutně jiŽ z pouhého
postulátu rncclranické rovnováhy stvoŤiti jako protiklad pomysl člo-
věka vyššílro, věštce, mysiitele, básnílra, zákonodárce, tv r'cc, lteroa,
nadčlověka slovem. 

.fitanism 
v nejrťrznějších ťormách, od nejmírnt:j-

ších po nejpŤíkŤejší, jest nutn1il vytvor romantismu. Werther, .fasso

a Faust v rrizném stupni a z rtznyc|r dlivoclri cítí se mimo prriměr
svélro l idství, a sám osudny rámec jelro snášejí jako pouta; rekúm
Byronovfm a Vignyho sama větší sclropnost utrpení jest dúkazem
povyšenosti mravní a drivodem, proč opovrhovati l idskou společností.
Takto dospěl Sénancour ke svému snivci, Stendhal ke svému diletan-
tovi a požívateli, Flaubert a Goncourtové ke svému artistovi, Vigny
ke svému poetovi, Carlyle ke svému lreroovi, Emerson ke svému re.
presentantovi, Nietzsche ke svému nadčlověku jako k typrim, v něž
promítli své touhy zrazené soudobou společností a v něŽ zakoŤenil i
všecko, čemu neda]a r'zejíti empirie životní.

Pro BŤezinu jest velmi karakteristické, že jeho sen, tou]ra a pojetí
vyššílro vykupitelského lidství nebyly nikdy individualistické, nybrž
hned od počátku hromadné. Bňezina nepojal svého vyššího č]ověka
jako jednotlivce, ktery se vědomě odlišuje od priiměru a odráŽí se
žhav]i,mi barvami poŽitku nebo síly nebo šar]atovj,mi liniemi z]očinu
od šedého nebo temného pozadí všeobecnosti, njlbrŽ jako cel:i rod
lidsk1i, v nějŽ vristí se oďvěké snahy, touhy a napětí nesčetnjlclr poko-
lení, pracujících na svém zdokonalení a vysvobození. Hned v druhé
knize své vyvrclroltrje BŤezina transformistick1i ,,M'vtlrus duše..r vi-
děním plemene silného, ,,jehož krev bude sršeti j islrry, dmychané nej-
vyšší vťrlí.., vinaŤri, kteŤí,,zapálí síru v sudech, kde se zkazi|a staletá
vína, sílící slabé, a nalrázejí pňed sebou ohně do nahustlyclr plynri
otrávenych potem, aby vyčistili dállry a vzkŤísili v ně ve vzduchu,
jež budou dj,cliati zástupy pňíští... Později v ,,Stavi|"elíclr clrrámu..,
v básni télrož názvu pošinul tcnto bojovnjl typus poněkucl blíže k bo-
lesti, práci a vnitŤní radosti. Jeho stavitelé c]rrámu jediní mezi zma-

1 - SvltánÍ na Západě, 68.



1 4 2 ten1frni, mlčelivymi a rozdělen1fmi zástupy ,'poznávají se znamení-
tní,,; ze světa hmotného vyčítají ,,slib jin1iclr nebes a země',i ztuhlé
formy věcí dovedou zkapalniti si v plivodní tvŮrčí var; ,,vykoupením
tajemné viny byla jim bolest a práce..; ,,jistotou cesty vnitŤní radost..;
,,vítězti matku a sestru.. pozdravili v ženě; a ,,k milion m trpících
bratňí bylo poslání jejich jako k najmutí dělníkri k stavbě...l Jinou
obměnou tohoto typu jsorr ,,Proroci.. v téže knize.z Zase typ nad-
lidsky silnf, těch,,,kteŤi nepoznali co rozkoš.., pňekonatelŮ kaŽdého
egotismu a jeho rozkošniclrych kouzel a svodri; zase typ tragick1i a vy-
kupitelsk1i' zase rekové lásky' pŤiclrázející,,nepovšimnutí, vyslanci
tvoji' dobyvatelé království tvého... Znají kletbu, která ,,|eži na
bratrství duší.. a touŽí ji odčiniti; šlechtí zemi, sní o nejvyššich jejích
možnostech v1ivojn1ich, ale neoďvracejí se od ní, nepŤezírají jí v hrdos-
ti: ,,naděje jejich' schopné tak vysokjlch letri a písní, stavějí hnízda
svá nízko pŤi samé zemi,,. Bolest jejich jest,,lrodná jich síly..; jest
to bolest,,času prodlévajícího..,B bolest nedostatečnfch prostňedkri
a cest lásky. Pňejí si ,,rychlostí světla letěti věky.., pňejí si ,,všechny
duše rozjaŤit vínem..duchovfnr, ze země se prj'štícím, ale neznámym
posud jejím dětem.

V ',Kolozpěvu srdcí.. a v,,Šílencích.. ve sbírce Ruce.. dává básník
konečn1f a jasny tvar své metafysické naději; zde také jasně vyslovuje

častenství všech lidí v tomto nad]idském typu. V první básni v pŤí-
čináclr, pro něŽ sladko jest žíti, uvádí se naposledy jako pŤíčina nej-
vyšší,,blíŽící se pŤíchocl jasného člověka tajuplného, jenž jedinj'v mi-
lioneclr bratňí, co budou a byli, nad prostorem vítěz, promění zemi
od pÓlu k pÓlu dle svaté tvé vrile a myšlenkou, která od poslušnfch
sluncí se učila lehkosti, tanci a písni, usedne ve tvé tajemné radč,
mezi knížata kosmu..; a pŤed tím mluví se o ,,mystickém častenství
našem v práci všech dobyvatelri, kteŤi poznamenávaji události jako

1 - Strana 14.
2 - Strana 40 a n.
3 - Jak nevzpomenout tu Dostojevského, kterf cltí obdobně; na mla<lé, dorris-

tající generaci, od níž mnoho si slibrrje, raduje se nejvíce z její netrpělivosti, z její
rychlosti a rozhodnosti, s níŽ jedná.

stádo ke stŤíži.,. A mezi sny, které sní ,,Šílenci.., jest i sen ,,o sliti
vŠech milionri v Jediného Člově]<a vykoupeného, kormidelníka du-
chové země, jenž k bi.elrrim tv1ich tajemství pluje, ve Směru svatyclr
tvj'ch větr pne plachty, pŤedené tisíciletí, a novou Ťečí, mocnou jako
ňeč andělri, čistou jako Ťeč dětí, květy tv ch neviditelnjlch zahrad
pojmenuje... BŤezina hned na počátku pŤekonal romantism, ktery
rozeklával do krajnosti propast mezi jednotlivcem a celkem a vytěžo-
val ji básnicky do pňíkrj'ch kontrastri; BÍezinriv vyšší člověk, vykou-
penec i vykupitel sv$ch menších bratŤí, neni vzbouŤenec proti Bohu,
jako tomu bylo u tolika romantikri v obměnách tak rriznych, nybrž
posel jeho a naplnitel jeho vrile.

Toto objektivisování tvrirčího a vykupitelského díla jest možno
sledovati postupem knih BŤezinovfch a uvědomiti si pŤi tom ihned,
že neni v něm nic schematického a abstraktně pŤímočarého, že nejde
u BŤeziny o mechanickj pokrok nebo v1ivoj, nfbrž o tvrirčí elán,
abych mluvil s Bergsonem, o intuitivné tvrirči akty, které nesly a or-
ganisovaly s velik1im risilím a napětím nejisté a sporné vj.boje básnic.
ké myšlenky. Hned na konci ,,Svítání na západě.., v závěrečné básni
,,Víno silnych.., udeŤil BŤezina na základní akord celé své pňíští tvor-
by: kult síly. Víno, jeŽ si podávají bratŤí z ruky do ruky v číši, mělo
,,vinaŤi Smutek a Samotu..: básník zde napovídá, že co tu podává,
jest jen pŤehodnocené zoufalstvi a Že n:Ů,že to bj.ti nápojem jen sil-
n1ich - slabí dopijí se z něho jen dŤímoty a tuposti: ,,trest slabj.ch
bude, že zapomenou své jméno pŤi procitnuti, a odměna silnfch, že
v záŤíci tmě vzpomenou na ostrovy zajetí svého... Jako všichni tvrir-
cové, hodní toho jména, m Že Ťíci i Bňezina, želékjeho jest s\'aŤen
z nejstrašnějších jed této země. JakŽe to vyslovii Michelangelo? ,,E di
quel c'altri muor' convien ch'i'viva... A čínr jiní zmírají, tím musím já
žiti|

Tím jiŽ vykoupil svrij altruism básník ze slabošství: jeho altruism
jest altruism opravdu silnf, není citlivústkáŤsky, BŤezina má kult
tv rčího děje, kult člověka-tvrirce, kult činu -tím vniká v jeho dílo
hlavní činitel velkosti: tragism, tragism, kterjl neopoušti ho ani v jeho
snech nejoptimističtějších. BŤezinova poesie ovšem jest plna lásky



k nejrnenším a nejbědnějším:,,Však procitlá,., zpívá jeho Královna

nadějí1, ,,odpovídala jsem pokorně uboh;im radostem země, když ke

mně se bázlivě tulily, oči odvracejíce, abych neviděla s|zí, jež kanou
jim z oslnění mého pŤíliš jasného světla..; ,,Ale nejposlednější ze všech

(jak jsme zakvíleli láskout) miliony vyděděnj'ch, mravenci, kteŤí vy.

hrnuli se z lom , otroci, kteŤí plíŽí se žitím jak sady zapovězenymi,

táhli kolem náS..12 ,,a nejchudší tvé odívá v šat královského purpu-

ru, jenž, bratŤím země neviditelny, je viděn anděly...3 Avšak tento

altruism má svou mez ve vědomí spravedlnosti: uctívá a miluje nej-

menši a ,,nejposlednější.. a ,,nejchudší.. ze všeclr jen jalro dělníky

a ričastníky v tvrirčím díle vykupitelském a proto, že zná všecka ne-

bezpečí, jeŽ pŤináší čast v tvrirčím ději právě slabj'm: ,,Blesk, kterf

zabiji zlamenaného, štastnému ukáže cesty a dálky, ripal, v němŽ

vadne nemocné kvítí, na zlaté dráty sesílí pšeničná stébla, oslepí

zraky uvyklé šeru, však zraky mocnj.ch pŤipraví na svítání bleskri...a

BŤezina nikdy nepropaď ani povrchnímu optimismu, ani sentimen-

tálnímu egalitáŤstvi: jest básník inspirace podstatně tragické a he-

roické. Vj.voj není mu pohoďnj.m pomyslem dogmatickj'm, rltočiš-

těm duševní spokojenosti a lenosti, sebevražedn1fm mechanismem
jakotakpŤemnohjlmjehovrstevnÍkrim,nj.bržkoncepcídramatickou
plnou nejistoty, zrady, temna a vŤení, oklamaného tlsilí, marného na-

pětí, netušenj.ch katastrof, nepochopitelnj.ch peripetií, nepŤedvída-

telnj.ch a lozumu v bec nedostupnj.ch. BŤezina zná mysterium vťrle,

lásky a oběti jako sám stŤed všeho bytí a dění vesmírného a všude

a neustále zdrirazĎuje, že teprve v jejich podvědomfch dílnách,v nichž

jinak láme se světlo clenní i zvuk a jejichŽ děje jsou Ťizeny jinou lo-

gikou neŽ logikou rozumovosti, bojují se vlastní bitvy duchové, které

rozhodují o pŤíští tváŤnosti země, světa i života na nich; že zd,e rodi

se rozhodnutí a činy, jež nemohou bj'ti ztraceny a zmaŤeny v hospo-

1 - Větry od pÓlrl [2. vyd.]' 13.
2 . Stavitelé chrámu' 12.
3 . Milost v ,,Stavitelích chrámu.., 52'
4 . Polední zránÍ ve Yětrech od pÓlrl, str. 39, ale i dalšl dvě necitované strofy

na str. 40.

dáňství světovém a vrátí se, byť i poznrěněny ozvěnou, tŤebas po de-
settisíciletích. Bňezina ví, že drisledkri činu lidského není moŽno se
dopočísti; že ,,vlna, kterou jsme pohnuli, nekonečnem se toz|ivá,
zrádná i uzdravující, v pÍíbuzenství bratňí na miliony...l Moc v le
lidské plní jej děsem: jest mu ,,dědictvím knižecím.., které člověku
,,zbylo z tajuplného páďu... BŤezinaz jest v druhém svém stadiu
vj'vojovém prav1f opak ducha quietistického nebo deterministického :
dovolává se neustále vznešenj'ch šílenství heroismu, tajemné naděje
lidského srdce, okamžikŮ radostné jistoty, slávy extasí, němého
hrdinství lásky a oběti, heroické pokory a odŤíkavé velkodušnosti,
mystickj.ch rozpomenutí, tajemného šumění krve, bolestnych zazně-
ní srdcí, slovem vnitŤního absolutna, vnitŤní integrace proti vfvojné
nejistotě, mamu' klamu a toku světa vnějšího. BŤezina jest velikj'
básník dramatickjl a heroickj', pňes všechen rozdíl formy, vjrrazu,
temperamentu i zkušeností životních téhož duševního rodu jako
Heinrich von Kleist: jako Kleist i BŤezina staví proti rozkolísanosti,
nedostatečnosti a proradnosti světa bezpečné cítěnÍ jednotlivcovo,
jeho pevnou vrili fungující až s drisledností a snovou pohotovostí me-
chanismu z rovnováhy vyšinutého - oba básníci podvědomí a jeho
svatého životního mysteria'

Poslední slova BŤezinova jako Kleistova jsou entusiasm, vtile,
extase, svatá nezlomná naivnost věŤící a milující duše: tu jest bod,
odkud jest moŽno polrnouti světem i Životem. ,,Pro hroby nesčíslnj'ch
těl je země dosti hluboká, však duší rozletu nestačí celjl vesmír, světy
kvetoucí... A takové duše jsou dobyvatelkyně a pŤetvoŤitelkyně
země: ,,Řetězem magickj'm zlé síly spoutáme. A clonutíme zem, by
rozkvetla, jak jeŠtě nekvetlao aŽ mezi rúžemi vstÍíc prijdem nesmrtel-
nosti".3

BŤezina jest básník velikého vnitŤního risilí a napětí: sen jako po.
slední v1fraz vnitŤní integrace jest svorník jeho kleneb. ,,Nebot i ty,

1 - ,rRuco", str. 41.
2 - Tamže.
3 - Stavitelé chrámu, 51.

Duše a dílo 10

1 4 5
1 4 4



1 4 6 Ó Věčnj, a tŤikrábe Svatj', v propastecir svélro nitra, kde tisÍce vesmí-

rri mrtvyclr a budoucích dŤímá, clrováš svrij sen a k němu se blíŽíš

rlzkostí lásky tajemstvím věkti...1
Tuto heroickou koncepci Životní stupĎuje u BŤeziny jasnější a jas-

nější uvědomování si jedinečnosti duŠevnich dějri' nenávratnosti

kažďé ztracené chvíle. Není u BŤeziny pohodlného nietzscheovského
věčného návratu stejnosti. Naopak: svět neustále dramaticky oživen1f

a proměfiovanj' nemá pevnjch, tuhj.ch tvarrl, není skladem dovrše-

nych a mrtvj'ch stav a nemriŽe bj.ti proto míčem a hŤíčkou ani me.
chanismu, ani raciona]ismu; svět BŤezinriv naopak jest věčné válečné
pole, pŤedmět vj.bojri na vyboje vršenjlch, nikdy neustávajících
a stále obtížnějších a obtíŽnějšícli; svět BŤezinriv jest neustáie novy,
jinj', mladj., nejisty, nebezpečnj.,.kapalny a vŤelj'. ,,HŤmí ve všem

žiravé tvé proudy propastné, vŤe jimi kámen, krev i myšlení, oblaky

věcí věčnj. vítr v nesčíslné formy pŤelívá a místa jednoho se netkl nikdo

rukou ani myšlenkou dvakráte...2,,Čím vyš, tím hlubší a ukrytější je

zápas, osudnějŠí víry tvé slávy; čím blíže k věčnému moŤi, tím s vět-

ších vj.ší hŤmí vodopády myšlenky naší, co krťrpěj, to vyvŤení ohně

v nárazu světti...B Ve světě takto ustrojeném nic se neopakuje dva-
kráte, ani - ztracená pŤíležitost k vítězství. BŤezinoqim dílem pro-

niká neustále tragické vědomí ,,rozhodnfch okamžikú.., které Se ne-
vraceji; ,,těŽká lítost ztracenjch vítězstvi, z nichž složena je tma naší

minulosti, neboť vítězství dobytá ziistávají pi.i nás a pŤed námi, sílíce

atmosféru našeho světla...a ,,V extasi lásky chci zpivati bratrskym
duším, že není bolestí větších, nežli jsou ztracená vítězství jejich, Že

není radostí větších, neŽli je opojení zraku věčností 
nsesílené1ro...6

,,Láska, jeŽ ztratilajediné vítězství, tisíckrát byla poraŽena...6 Čeho

dobyto, jest dobyto pro věky; co ztraceno, jest ztraceno navždy,

1 - větry od pÓltl' 61.
2 - SLráŽ nad mrtvfmi v ,'Rukách.., str
3 - ,,Šílenci.., tamže str. 50.
4 - ,,Hudba pramenrl", str. 31.
5 - ÚvodnÍ báseř k ,,Větrrlm od pÓlrl,..
6 . ,,Větry od pÓltl..: ,,Láska.., str. 57.
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taková jest formulc podložená Bňezinově logice opravdu intuitivné
a drarnatické; jest v ní napětí nikdy nepovolující, utočnost a vj'boj.
nost nikdy neumdlévající: jest v ní samo vyhrocení v tragiclr;f
parad.ox, lrterf pŤehodnocuje utrpení v rozkoš a jed obrací v po-
žehnáni. Sem, na tento vrchol básnickj', veď dťrsledně Bi.ezinu jelro

kult tvoŤivosti a heroismu, jeho hluboké a vášnivě Životné pojetí
vfvoje, literf, na rozdíl od mechanického vj'voje Spencerova, má
právo i BŤezina nazvati jako Bergson vj'vojem tvúrčím.

Tento paradox jest vnitŤni duchovy styl samé osobnosti BŤezinovy,
jeho poslední duševní prazkušer1ost, a také podklad jeho stylu vnější-
ho: jeho metafora, která spíná světy protiiehlé, klene se pŤes propasti
a vÍry nepŤestupné, obrací a pojí v jedno ohnisko paprsky nejvzdá-
lenější a pŤi tom neustále se obrozuje a omlazuje, jest vnější symbol
jeho vnitŤníhc varu, jeho dobyvate]ství duší, jeho tvrirčího risili vyku-
pitelského.

Tomuto tvrir.čímu paradoxu nebylo nemožnosti. on ozbrojil duši
sensitivnou, melancholickou a samotáŤskou k lásce hromadné; on pŤe-
měnil mystika v dělníka a rozkošnického pesimistu obrátil V ,,Po-
korného dobyvaiele.,; on uložii dí]u a radosti básníkově rikoly a cíle
neosobní a nadosobní: ,,Tiži vás odění těžkooděncri: v zápolení k vy-
svobození všech bytostí zerně jste vyr'oleni.. - ,,S miliony jste v ta-
jemném bratrství spjati a jenom v radosti milionri se budete rado-
vati... (,,odpovědi.. v ,,Rukách.. 5B.) on odosobnil všecku individuál-
nou bolest básníkovu v jakousi ryze metafysickou tizkost, aby neblížil
se lr Bohu s bázní: ,,A neznajíce jiŽ bolestí jinj'ch než nejtajemnější
všech ztrát, na prahu vnitŤních tvfcir světri blízkosti tvojí se bát -
dobyvatelé pokorní za tebou jdenre k tvfm zahradám, a všechna proti
nám vyslaná vojska pŤidávají se k nám...r A on to b,vl, kdo diktoval
BŤezinovi, největšímu českému umělci slova, jako c ' umění,,oboha.
cení dorozumívacích prostŤedkri mezi duŠemi.., cíl, kterj.' má podmín.
kou pojetí umění bliz|<é pojetí Tolstého.

1 - ,rRuce", 53.



r 1 8 on pozněnil také spekulativrrf noetickj,' podklad poesie BŤezino-

vy. BŤezina nebyl sice nikdy pantheista, jak se někdy tvrdívá, ale

z někter ch míst jeho prvního období jest možno souditi na monism;

ten ustupuje nyní patrněji a patrněji pluralismu, kterj'jest i stylovfm

postulátem dramatické poesie rázu poesie BŤezinovy' Srovnej v Ru-

kách: ,,Ale v Ťinčení číší slaví svou hostinu kníŽata nocit A tvoje

píseř je tichá, jak Ťeka za horami klokotající, sladkj.ptáčníku duší!..1

Tento paradox projevil se posléze i v nejoriginálnější a nejjímavější

koncepci BŤezinově: ve vědomém kultu radosti. Básník skrz naskrz

tragictj.a dramatickf podmanil si nakonec to, co, zdálo se, bylo mu

z počátku nejvzdálenější a zcela cizí; radost. Hned v epilogu k ,,vět-
rúm od pÓlťr.. pojal ji karakteristicky jako cíl zmnožené a stupíované

síly: ,,naše radost, dar pŤíliš téžky, jenž z dětskj'ch rukou nám dosud

bezvládně padá.. - člověk na dětském stupni vyvojovém nemúže jí

ještě zmoci. A věren jsa tomuto pojetí měŤí v ,,Stavitelích chtámu..
postup času schopností duší k radosti. ,,Chlad vane končinami času

našeho a podzim laskavj.nám dal uŽ v setbu sluncí pŤedvěkj.ch; teď

rriže kvetou k ránu a duše volají se v modru radosti, jak ptáci zpěvaví,

v šik Ťadící se trojhrannj' ve vriníc,h oceánri...2

B
Paul Claudel, velikjl básník-dramatik francouzskf, v mnohém a pod-

statném BŤezinovi tak blízkj', za|oži|své Umění básnické na metafoŤe.

Metafora jest mu orgánem nové jemnější logiky jako sylogism byl

orgánem logiky starší a hrubší. Starší logika měla prj.vj'chodiskem

tvrzení všeobecné a naprosté: pÍipisovala jednou provždy podmětu

nějakou vlastnost, nějakf karakter' Bez určení času i místa slunce
ji záíi, součet rihlri trojrihelníkovj'ch rovná se jí dvěma pravj'm.

Tr'oŤí definicí abstraktné bytosti, činnost její jest v podstatě popisná.

1 - Vedra (14).
2. ,,Rdyž nebe vaše okna ozáňÍ., . . . Strana 43.

Logiku tuto srovnává Claudel s,,prvni částí gramatiky, která určuje
pňirozenost a funkci rŮznlch slov..; druhá, vyšší logika podobá se prj'
naproti tomu skladbě, která učí umění, spojovati slova, a to jest vlast-
ní logika tvrirčí, neboť věda jest poznáním všeobecnosti, kdeŽto každá
tvorba má pÍedmětem jedinečnost. A toto umění metafory zná pr!
i pŤíroda a uskutečřuje je všude pŤed naším zrakem: ,,jest to domo-
rodé umění, jehož ttživá všecko, co se rodí... A co jest tato metafora
podle Claudela? Nic jiného neŽ ,,noué slouo, činnost, která vyplj'vá
z toho, že dvě rrizné věci jsou zároveĎ spojeny prostě svjlm bytím..,
že koexistují, že soubytují spolu. Všecko, co soubytuje, spoluexistuje,
souvisí spolu, jest navzájem podmíněno. Poznání odvozuje Claudel
etymologicky od společného zrození: connaissance - co-naissance;
poznati, alespoĎ činně, aktem tv rčím, mohu jen to, s čím jsem se
společně zrodil.1

Tato slova jsou z nejsprávnějšího a nejhlubšího, co bylo Ťečeno
o ději tv rčím sam1 mi tvrirci. Každ! děj' opravdu tv rčí, má zdroje
smyslné a obrazivé: básník jest ten, kdo mgslt u obrazech, Slovo jest
takto samj'm básníkov m činem tvrirčím, a není rozporu ani mezery
u něho mezipoznáním a vjlrazem, myšlenkou a slovem. Kdežto u ryzí-
ho a pouhého vědce slovo pŤistupuje ex postjako pouhf prostňedelr sdíl-
nosti, jako opis myšlenky a jakási její popularisace, nebot prvotn1im
mediem a vlastním vjlrazem jsou tu znaky matematické, algebraické,
logické, u básníka naopak slovo jest sám čin, sám vj'raz, sám tvrirči
děj, samo ,,budiž světlo... Básník obrazem, metaforou opravdu a do-
slova poznává: v ní setkávají se mu děje a činnosti posud rozdělené
v čase i prostoru, v ní vystihuje skladbu světovou, v ní vl.ší se mupro
chvili tvúrčí činnost vlastní i světová. Metafora není tedy popis nebo
záznam vnějškovjl, nj'brž umění hudebně-tvrirčí a harmonické, umě-
ní obohatiti světovou symfonii o nov1f akord. Metafora svědčí o tom,
Že svět jest stále novf, nevyčerpatelny, nehotovjl, plnj'pŤekvapení;
že znova se rodí pňed tvjlm zrakem velik$m rlsilÍm a napětím a ovšem
i nebezpečim.

1 4 9

1 - Paul Claudel: Art poétique: Connaissance du Temps.



Biezina má a měl vždycky plné vědomi závažnosti a osudné dri-

saŽnosti svého slova, tvrirčího slova básnického; plné vědomi-o jeho

tvrirčí požehnané vjznamnosti, síle, nosnosti, plodnosti. ,,o Moci

Věčného Slova.., apostrofuje v,,Stavitelích chrámu..,1,,Vysvobozu-
jící! Soumraky v sladkost rozpouštějící druhfm světleml Modlitbě

nové nás nauč v bolestech našich nad sněním bratŤíl Modlitbě rizkosti

smrti a krve utišující, rizkosti lásky a vzr stu sesilující' ovládající

bytosti neviditelné, od loŽí bratfí zaklínající upiry sněníl.. A obdobně

v ,,Rukách..2: ,,Svaté žně Slovat Z pramene každého zrna veletok

klasťrt Nad kaŽdj.m mistem, kam padlo, i nejukrytějšírrl, tisíce čer-

venc v ohnit..BÍezinovi není slovo hŤíčkou virtuosovou; všechna po-

pisnost, všechen materialism slovnf jest ho vzdálenj'. Slovo jeho má

ovšem smyslnou něhu a smyslnj' čár, ale tc jest drisledek jeho síly

a jeho funkční plnosti a pŤesnosti, nebo není jich alespoĎ nikde získá-

no na jejich tikor.
Vj.bojnost metaťory Bňezinovy jest jedinečná a jedinečná ne pouze

v české poesii. Čtes-ti jej, máš dojem, jako by veliké množství děj se

všech stran světovj.ch vstupovalo naráz v jeho duši, tísnilo se v ní

a vŤelo v ní, oblélralo její brány. BŤezinriv duchovjr pohled vyznačuje

se jak šíŤí zorného pole, tak tísnivou plností postŤehri simultánnych.

Jeho metafora jest pravá tvrirčí a objevitelská metafora, zavírající

v sobě Semena novj'ch a novfch světti, pŤeplněná zárodky novych

a novjlch tvrirčích gest. Kmitá se jako člunek na ohromném stavu

tkalcovském a snuje v hustou jednotnou tkáĎ niti nejrriznějšího pti-

vod.u, zdánlivě si cizí a nekonečně od sebe vzdálené. BŤezinova meta-

fora stala se básnickfm orgánem jeho životního paradoxu dramatic.

kého: uskutečnila komplementérnost života i smrti, ducha i hmoty,

lásky i bolesti, ukrutnosti i oběti; spŤíznila vzdálené a rozdělila blízké;

zkapalnila tuhé a zpevnila prchavé a nepostižitelné; pŤehodnotila cel:i

svět vnitŤní i vnější a pŤinutila všecko, čeho se dotkla, aby vyvinulo

všecky své latentní energie a vydalo všecku svou nosnost vyvojnou.

1 - Vigilie III, 19.
2 - ,,Dithyramb světú,,' 36.

Poznatky věd nejexaktnějších - matematiky, geometrie, statiky,
d}namiky, optiky, akustiky, chemie, analysy spektrálné, magnetis.
mu1 biologie - obrací v kvasinky děje obrazotvorného a činí z nich
nositele nejpronikavějŠí sugesce slovné. AnthropomorÍisuje všecko:
nebot takovj' jest cíl umění: vnutiti rikony ]idské lásky a lidské bo-
lesti' lidské velkosti a lidské síly i materiálu nejvzdornějšímu a nej-
zpurnějšímu; nadáti vědomím celé ritvary polovědoma; rozzpivati
jejich temnou, mlhavou a blekotavou snahu v jasn;f' objímavjl obraz
a rozepnouti v duhovjr oblouk, od obzoru k obzoru sklenutjr, jejich
uvězněné vnitŤní napětí samo se trávící. UměnÍ svádí všeckov jedno-
lro společného jmenouatele a tim jest člověk'

Karalrteristické pro o|tazy BŤezinovy jest, že nejsou pouze ztako-
vé; vedle obraz v opravdu ethernjrch, zváženyc|t na vahách nejcitli-
vějších, které obsahují destiláty z destilát , jsou v BŤezinovi i obrazy,
i'ekl bych, polozajaté ještě v hmotě, ripící a sténající jejím podvědo-
mím, probírající se bolestně z něho, a nejsou nejméně mohutné nebo
jímavé. BŤezina ritočí tísnivjlm ritokem jakoby zároveĎ na všecky
smysly; obrazy jeho rostou pŤed tebou a strou se pŤed tebou i tyčí se
pŤed tebou; popínají té arozezchvívají tě svou vibraci, kterou na tebe
pŤenášejí; prolínají, ale hlavně vydražďují se navzájem v dynamická
šílenství, zažehuji se na sobě Y novou a novou v1ibušnost vitálnou
a vystŤelují poslední nejomamnější často větve, když pozornost čtenáŤe
nezkušeného a očekávání čtenáŤe pozorného a vzdělaného jiŽ umdlely.

Rozbor stylistick;il, kterjl zde mohu ne provést, njlbrž jen naznačiti
a napovědět, bude musit změŤiti jednak intensivnost obrazri BŤezino-
vj,ch tím, že vytkne vzdálenost oblastí a sfér, které slučují a jednotí;
jednak jejich dynamickou expansivnost tim, že ukáže, jak se rozrrista-
jí z jednoho koŤene do šíŤky i do qiše, v nové kmeny, větve a ratc-
lesti; a naposledy jejich hutnost tím, že vyčte děje a pochody, které se
zde tísní jakoby pod jeďinou klenbou.

PŤíkladem BŤezinovy intensivnosti obrazivé uvádím jen několik
figur rimyslně co nejprostších, prvkovjlch, aby bylo možno ukázati
jasriě směr, jímŽ bude bráti se stylistickému rozboru básníkovu.
,,V bouŤení vichrri jsi uslyšel ridery světla a let země, jak prostorem



152 víŤí.. (Větry od PÓlri, 14) - ,,nebot bolest a světlo jsou formami jd-

diné vibrace tajemství tvého.., (t.27) - ,,objetí změněné v světldl..
(t. 47) - na těchto tŤech obrazech, vyvolenj'ch umyslně pro jejich
poměrnou rudimentárnost, bije do očí, jak BŤezina postupuje od děj
hmotnfch k dějrim duchovfm, jak lrmotu a její sféru učí pojímati jako
funkci organismri duchovjlch. V prvním obraze hmotnj. děj atmosfé-
rickjl, vichňice větrná, jest jen nápovědí a zasvětitelem v děj mnohem
mocnější, složitější a jemnější, v děj fysiky kosmické, kter;f jest však
zde vyváŽen ještě ve svrij idealisovanjl odraz duchové jarosti a kŤep-
kosti; v obraze drulrém a tŤetím básník sám aŽ theoreticky jasně
ukázal, jak myslí a učí mysliti sdružováním a spŤahováním pŤedstav
fysickj.ch a nravních, tělovj.ch a duchov1ich, pŤi čemž první jsou
ilustrací a folií druhj.ch. Taková jest všude symbolická methoda BŤe-
zinova: pŤíroda v jeho pojetí jest pŤedsíni chrámovou, pŤedsíní Du-
cha. Tím zíslrává naráz básník dvojÍho velkého vítězství: jednak
vpíná pŤírodu drivěrně ve svrij velikj' vj.boj tv rčí, kter1im jest jeho
poesie, jednak nadává pŤírodu stylovott vfznamností, osudovostí
a velkostí, jichž nemá v pojeti prostě naturalistickém: není nikde
mrtvou dekorací, jest všude z častněnou a posvěcenou i zasvěcenou
herečkou v dramatě tvrirčího napětí i rozpětí. BŤezinriv všedramatic-
k1f sen velikého vj.boje duchového nezastavil se ani pŤed ní: podrobil
ji jemu a vŤadil ji pak jako pomocné vojsko v jeho v1ipravu.

Toto vázání a slučování světrl a hodnot nejvzdálenějších, toto tave-
ní a spájení jich v jeďné ohnisko v le neobešlo se bez jakéhosi násilí,
a BŤezina jako všichni velicí mistŤi aé slovesní, aé vj'tvarní, kteŤi
hnětou skutečnost k podobenství svého netrpělivého horečného snu,
jest plnf zkratek, jimŽ kantorskf rozum jest pŤíliš ochotnj'pŤezdívati
skreslenin. Jak karakteristické nejen pro styl, ale pro pojímání děje
Životního u BŤeziny jest množstvi orgmoron , zdánlivych nebo sku-
tečnjlch, v jeho poesii, této figury, vlastní všem velikjlm dramatikrim
od Sofokla, v jehož oidipovi paradoxnost tragické ironie vybíji se
ďvokou hrou s pŤíbuzenskj'mi pojmy, pŤes Senecu, Shakespeara,
Lope de Vega a Calderona až po Kleista a Hebblal V mysl básníkovu,
jehoŽ ritočnj' podráŽděnj' zrak jest zvláště zpťlsobil: reagovati na

lspory a protivy duší a dob, na všecko, v čem postŤehuje a ulraduje
rlvojící se kel, počátek pŤíštího rústu, dere se a tísní se zároveů celá
zeměpisná šíŤka i délka zemská a jen násilnj'm páŤením protikladú,
někdy slovnj'clr' jindy pojmov ch, dovede ji tvrirce zmoci a pŤehodno-
titi v tektonickou sloŽku své stavby. ,,Hle, v blescich ticho zahŤmě-
lo . . '.. (Větry od PÓlri, 44)i ,,poznala jsem nevěrnou upŤimnost ba-
rev.. (t., 12); ,'vŽďy radostnější je smutek, vždy bolestnější je smíclt..
(Ruce, 52); ,,včel rojem pŤed bouŤí kdyŽ myšlenka má vŤela a lÍclra
věčnj' /rlas v ní těžk m echem zmiral!.. (Svítání na Západě, 49); ,,a
z květti jabloní mi leden djlchal v sněhu.. (t'); ,,na rteclr mfch prÍlÍ
slad.kost mj,ch hroznťr a polibky bratrskfch duší.. (Větry od PÓlri, 22);
,,od země k zemi a od slunce k slunci těžkj'mi derg pada|o lÍclro a jeho
echem nové ticho vstalo z mych hlubin, jiné neŽ ticho země, dj.clráním
tisícri vÍelo . . ... (t., 2a); ,,a v pltičt mém zuonícím směuem suětla na-
děje návratu zní.. (Stavitelé chrámu, 22); ,,polibky jediné noci, v nichž
duše zpívají o smrti a buďoucíc]r Žitích v jediném rozpláni retú, na
věky nemocnlch rozkošt jednoho blesku,, (Větry od PÓlri, 35) a četné
jiné Íigury tohoto rázu ukazují, jak slohovjl paradox, kterj' blíží se
více méně oxymoronu' jest sama tvrirčí obrazivá methoda BŤezinova
ajak, kam padnejeho zrak, zažehlje všecko v dramaticky var a svár.
Takto stal se BŤezina velik1im vfbojcem v Ťíši slova: vyslovil, co po-
kládalo se za nevyslovitelné, magií své vrlle zaklel v prrlhledn hor.
skj'kňištál svého vyrazu, co, zdálo se, bude vŽdycky unikati v tuchu
mlhy a pološera. ,'Noci samotáŤti, jichž duše zapalují svá uhaslá svět-
la o hvězdy a sestupují s nimi do hlubin, kile polibkg majt silnou chuť
smrti aticha,, (Větry od PÓlri, 33); ',HoŤce jak keŤe ztracenfch zahrad,
v nich do věkú dj'chají Ženy, v temnotách žhavého větru polibky
stŤásajíce, a měsíční záŤev nich k rozkoši zvoní, iak stÍtbrné kruhg nad
bíIfimi. kotníkg zajatétanečnÍce.. (Ruce, 16) -to jsou doklady synthe-
tické síly Bňezinovy, která lehkou taneční nohou slova dotkla se sráz
velehorskych, na něž, soudilo se pŤed ním, jest dovoleno schvěti se jen
kŤídlu intuice hudebni. Pokus se, opsati analytickjlmi větami živou
teplÓu melodicko-harmonickou tkáů BŤezinovu, vyváŽiti v poznatko-
vou prÓzu obsah těchto temn1fch podzemních studní, vroucich ne
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prameny vodními, n1ibrž slovně hudebními, rczl'oŽiti a vyložiti, co
jest zde pŤehodnoceno v hermetickém sĎatku slova a pŤedstavy, me-

loclie a harmonie -a pochopiš záhy, že jest ti tŤeba k tomu tolika vět,

kolik BŤezina má slov.
,,Hle, věkťr pohnutím, v němŽ jednou světy potápěly se v hlubiny

světa tohoto, jak trosky fregat obtíŽenj'ch bohatstvím,kdyŽ skvoucí

vyjely z tajemn1ich pŤistavri, a bouŤí, která slove stvoŤením, se ztros-

kotávaly _ uprostŤed vichňic všemi hlasy bolesti a láslry burácejí-
cích, uprostŤed poŽárú, jež všecky hvězdy v dálku šíŤily v noc neko-
nečnosti jak samohaše krvavé - nad moŤem metamorfos vlastní vlny
pohlcujícím po celá staletí a pŤece nenasycenym: jak korálové ostrovy
se ukládala země Vítězri..(Stavitelé chrámu, 56) -tento jedinf ritvar
obraziqi stúj zde za mnohé pŤíkladem toho, co jsem nazval dynamic-
kou expansivností slova BŤezinova. Stylistickj. rozbor tohoto trsu

obrazivého a jinj'ch podobnjrch skladri větně melodickj.ch a harmo-
nickj'ch musí ukázati, jak základní pÍedstava (zde bouŤe potápějící

vzácné náklady) se nejen pŤehodnocuje a spiritualisuje, nj'brŽ i větví

a člení, jak nejeden podnět slovně obrazivj,jest zachycován a vyvíjen
větou pozdější, jak se slovné skupiny na sobě vydraŽďují a zaŽehuji
a tryskají novj'mi hnízdy jiskernfmi a vrou kvasem nově obrozova-
nfm a sdělovanj.m sousedstvu jako pŤi běhu pochodriovém.

Tyto tajemné svatební kvasy pŤedstavy, slova a hudby, logiky, in-

tuice i smyslnosti zvukové ukazují, že svou methodou obrazivě me-
lodickou a harmonickou dovršuje BŤezina stylovf absolutism, v němž
jest obraz sám sobě ričelem v tom smyslu, že není ani parafrasí ani
pŤipornínkou vnějšího švěta, nj'brŽ samostatnou, své čelnou a své-
právnou nrihrailou za něj - stylovf absolutism, jak jsem jej dovodil
v této knize v statích o Rousseauovi a Máchovi jako sám poslední nej-
vyšší postulát formovf, kterj' musil na sebe klásti romantism nutně
a osudně po všem svém vnitŤním ustrojení a určení. Ale BŤezina pŤe-
lronává zároveĎ tento stylovf absolutism tínr, že dovedl stvoŤiti
stejně velik;i děj a olljelrt vnější, kterj'drŽí rovnováhu této nadlidské
chiméŤe nitra rozbujelé v krajní zámezi. Co bylo i největším romanti-
krim opiem a hašišem, kter1im se trávili, poněvadŽ pobíhali stále

v bludném kruhu jako marní zajatci svého pesimistického sensualis-
mu a ilusionismu, stalo se BŤezinovi, jenž dovedl tento kruh rozraziti,
neJi chlebem, alespoťr podobenstvím a zdrojem života: paradoxní
dramatik lásky boží i blÍŽenecké, dramatik vesmírného vykoupení
spoluprací všeho Živého i mrtvého, teleolog bolesti a oběti a pŤitom
vyznavač činu a nechabnoucí rozdmychovatel vnitŤniho risilí a napětí
vŽdy a všude vykonali toto pŤepodstatnění.

Z melancholického impresionisty a rozkošnického pesimisty
prvnich veršri vykuk]il se básník hrdinsky nadosobní, kterf pŤetavil
svou bídu a své zoufalství magickjm uměním pťerodn1 m v pancíň,
kterf jej čini nezranitelnj'm, v pancíŤ podobn oněm ,,pancíŤrim ze
světel stŤíbrnjlclr.., v něž oděl v kterési své básni vojska andělská
a jejichž ,,odlesk nesčÍslné spící z těžklch sn probouzí s směvem..;
ze sensitivnélro básníka nervri a jejich sensací vyrostl BŤezina v dra-
matika, jakého poznáváš neomylně v jeho ďle po všeclr znacích vněj-
ších a vnitŤních. Jak karakteristické jest na pŤíklad, že v básních
Bňezinovyclr tak často setkáváš se s vj'raznymi a typickfmi posuny
a postoji, v něž jest vtělená celá akce! Povšimni si jen jako jednoho
dokladu za všecky děsivě monumentální akce, již jest podáno početí
ženy k dítěti: ,,a Žena zbledlá náhle pŤi zavolání svého skrytého jmé-
na, agoniemi jako po stupních, kluzkj.ch krvi, sestupuje k zakletjm
pramen m žití v upění věkri do kruhu hnanych, v Žárlivé vŤení by-
tostí neviditelnj.ch, a s vfkŤikem hrrizy zpět letí, siná, a bolestnjmi
plameny rukou k prsúm tiskne svou koŤist: život kví]ící v potkání
tohoto slunce.. (Ruce, 2l) - co slovo, to hrriza a děs osudového
napětí a osudové rozhodnosti a zodpovědnosti a celek: sám tragick
postoj a sama tragická akce.l

Na tiramatika ukazuje i rytmus pŤevládajíci v prostňedních a po-
sledních knihách BŤezinov ch, t, zv. uoln! aerš: tento rytmus jest
právě rytmus dechu lidského, vyráŽeného po každé vzepětím a usilím
celé, bytosti z hlubin dramatického vzrušenÍ a jehož šíŤe mění se,

1 - stúj zde doplrikem ještě jeden typick postoj bňezinovsk$: ,,Zda vzpomínáš
na oneil v kŤik' nesen věky, když prvně pohnul se Život, zmánren tvou záii,
a ztrnul1' v extasi Žasu rra ]:olenou z noci se zapotdcel?,, (Větry od pÓlrl' 45).
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r 5 6 ztŽuje se nebo rozlévá se podle hlubšího nebo mělčího vŤeni vnití.-
ního.1

A jen veliká dramatická síla básnická, která měla šílenou odvahu,
anthropomorfisovati děje kosmické a nazÍrati na clějiny vesmíru jako
na dějiny vlastní duše, mohla dospěti toho, v čem vic]im umělecky
stylovjl vrchol lyriky Bňezinovy: k tuorbě |tuchoulch rod u a tgpti,
Veškerou tvorbu BŤezinovu prostupují básně, které shrnují celé po-
selství a žně věkri, dějr1, sil, mocí, kleteb a začarovánÍ nebo clramatic-
kjch a ironickych situací v několik typickj'ch duchovj'ch postojri,
posun , linií, otázek, v]fkŤikri, zaštkání nebo inkantací. PŤečti si
,'Mučedníky.. - těla, Iásky, ticha, zděděnych vin, hŤíchu, nejvyšší
touhy - pŤečti si báse ,,Dlouho stáli . . ... ve ,,Větrech od pÓlti..;
pŤečti si ,,Proroky.. a ,,Stavitele chrámu..1 pŤečti si ,,Šilence.. a
,,Slepce.. v ,,Rukách.. a užasneš, jak bolrat m tv rcem duchovj'ch
tvarti jest BŤezina, jakou silou objektivace vládne a jak dovecle

vypočísti všestrannou rovnováhu rriznorodj.ch sil a spojiti je chvilko-
v m pŤíměŤím v uměleckou plastičnost, která jest svědectvím jejich
životnosti.

o toto umění typotvorné opŤel BŤezina svou nadosobni tgriku
chorickou a kolouou, v niž rozezpíval němé a těžké světy živlri, hvězd
a sluncí, a dovedl proměniti hr zu, tlak, tíseů a zoufalství vjlvojné
situace dramatické v celj' národ radostn ch vj.kŤikri, jistot, kŤÍdel
a duší' zprisobil1 ch zalidniti i nejpustši poušt, a stvoŤil tím novj'styl
a nové nedohledné dnes ještě v vojové moŽnosti pro lyriku, kterou
vykoupil z nejnebezpečnějšího zajetí solipsismu.

1 - V posledníclr básních ,,Ruk.. ustupuje tento empiričtější t. zv. volnJr verš
verši tradičnímu, uzavÍenému a konveněnímu, patrně zase drlsledkem dramatického
paradoxu, kterJ' ovládá celou tvorbu Bťezinovu: BÍezjnovi bylo vnitÍní nutností'
když byl dobyl empirického rytmu rristu a v1fboje, pňenésti jeho vJ'těžky ve vyššt
sÍérrt melodiky a harnroniky a idealisovati je v ní typicky a abstraktně.

Dvě sÚaÚl
o díIe Briženy Svobodové

Je m'en uais de ce monde od iI laut que Ie caeur se brise
ou se bronze. Chamlorl

1
Dilo R Ženy Svobodové opsalo od sv]ilch počátkri velikou dráhu

vj'vojovou, jednu z největších v české literatuŤe; jeJi talent schop-
nost uměleckého r stu, napovídá jiŽ tato dráha sama nadání bohaté
tvárn mi silami organisačními.

Vj.vojová drálra Rťrženy Svobodové vede od prvních realistickj'ch
pracÍ, ve kterj,ch snáší empirickj' detail, k posledním tragediÍm kul-
turní bolesti, v nichž stylisuje celé Životní a společenské ritvary
a tvoŤí osudy a typy, nesoucí ve své hrudi lásku a bolest, naději a zou-
falství velké části lidství a právě jeho části nejmladší; na jejím počát-
ku stojí spolehlivj' a věrnjl zrak, spravedlivj'ke hrám a jevrim život.
ním, na jejím dnešnírn konci vyšší umění kresebné zkratky, která
domj.šlí a doceluje život z jeho motivri, nápovědí, narážek a podnětri,
vyšší básnické umění interpretační, které pŤenáší život z jevové ná-
hodnosti a zlomkovosti ve vyšší a zákonnějšÍ oblast básniclré nutnosti.

Uměleckou cenu tohoto v1ivoje vidím v jeho poctivosti. Není
umění, není stylu bez krajní poctivosti - tento starjl axiom Flau-
bertriv ověŤuje znova dílo Rriženy Svobodové. Její vj.voj dál se
organicky, bez skokri, vnitŤním rytmem a proto bez ztráty vnitŤního
tepla a vnitŤní síly; proto nevyšuměl v dekorativnou povrchnost
a nezplaněl v šablonu. Proto jest umělecky jaďrnj' a tvárnj' a zacho.
vává i ve květech tajemství koŤenri a prsti a jejího svatéhotemna.
Stylisaci pŤedcházela u Rriženy Svobodové empirie a stylisace vy.
rťrstala organicky z bohatství materiálu enrpirií sneseného; a Rrlžena
Svobodová neopirala se pŤi tomto zumělečťování a osvobozováni
svého díla o cizí schemata, o cizi stylisačni methody a vzory jako ne.


