
agrární' že podala jí k dílu tomu ruku pomocnou' že podepÍela
ji svou vzornou organisací: vykonala tím čin humánně kulturní,
čin sociálního bratrství, cennější pŤed budoucností než celé stohy
papíru pot,ištěného sebekrásnějšími deklamacemi sociálně politic-
k;fmi.

Soustavné akci vyhladovovací a vylidĎovací, jejímž terčem
jsou naše zemé, čeli se tu prostť'edky stejně dťrmysln1imi a nadto
nesmírně čist,fmi a ušlechtil;imi, a ruší se tak alespori částečně
jeji rozpočty. A kromě toho duše českého lidu tím, že se jí v dri-
věňe a lásce ukládá toto sebezapíravé dílo oběti, dorristá heroismu,
kter;f projevuje se jiŽ i v jinych směrech a vynutí si dňíve nebo
později podiv celého světa a skloní ve chvíli rozhodné závaži
v náš prospěch. Tisíce a brzy snad již desettisíce dětí - celé pÍíští
generace národní - pŤenášejí se takt,o a budou se pŤenášet,i z po-
činu básníňčina pÍes dnešní moňe bídy, žalu, krve, hladu a smrti
do své budouci vlasti, do naší Země zaslíbené.

Zase jednou u Čecfuich Slouo tělem učiněno jest.
A byly to vŽdycky vrcholné chvíle česk;ich dějin, kdy v čin

a skutečnost národně společenskou vtělilo se nábadné nebo pro.
rocké slovo myslitelovo nebo básníkovo, slovo lásky, víry, síly,
slovo duchového i tělesného bratrství.

BudiŽ tomu tak i nvní!

Národní podobensffi Úvorby Bňezinovy

Z pocit'u nejhlubšího, smrtelného osamocení tryská básnická
tvorba Bňezinova; a tryskala tak vždycky u všech velk;;ich tvrircri
rnodernich. Nebylo jiné tvorby pro nás, lrdož jsme byli odsouzeni
1r atomismu moderního života, v němŽ vládly zlomkovitost a svár
a kde rytmus lámal se po každé vlně, - pro nás, jíž ňíkají gene-
race let devadesát,;f cb. Zí'tra bude snad jinak - snad nastoupÍ
éra tvorby z družnosti pro druŽnost, jako tomu bylo v tŤilrráte
blažen1fch časech antick ch; učera a dnes nebylo a není jinak.

Lékem proti osamocení jest modernímu tvrirci tvorba. Tvrirce
vytváŤí své dílo z pot,íebg, z tísně, z hr zg: doplnit,i se, uniknouti
samotě, vyplniti ji, zalidnit,i ji! Tato bolestná potŤeba nebo
nutnost milostné pňekypění, n;fbrž skoupá t,íseĎ - stojí
jako železn1f zákon nad moderní tvorbou, zároveř její velikost
i bida. Ne št,ědrj'm odleskem marnotratného života, nfbrž jeho
bolestnou náhradou bude ti umění, stojí psáno nad touto branou.

Moderní tvrirce tvoňí, aby unikl hrrizám samoty. Umění jest
mu cestou k vykoupení a nástrojem sebevykoupení. Život klade
za jeho podnož a b|iži se k němu trnitou žhavou stezkou aske-
t,ickou: mnich, mučedník, sebeobětovatel, fanatik a vyznavač.
Pamatuješ se na báseř ,,IJměnl.., kterou jako vášnivfm symbo.
lem víry uzavírá BŤezina svou prvnÍ knihu básnickou? ,,Na hra-
nicích sv;fch dní Ti volám: muč a pal I a v bolťr ŽaláŤích mi tváň
mou vyběl na sníh: I já v díkrl kadidlo do vrlní spálím žal I Ti
ohněm rytmri v básních!.. ,,A pěnu rozkoše, jižházi láslry var, I
na purpur kobercri Ti v bílé kvlti nastru I i blaho divčích těl, kde



v riader lit,a tvar I spí vrině v alabastru... ,,Svou duši v žhav;v.
sloup vysálám do nebes I a v rakev síly své jak v cín se složím
ke snu, I až kÍečí Tajemství jak poraženy kněz I u olt,áňrl Tv;iich
klesnu... Kdo to zde mluví? Pascal? Flaubert? oba zároveii, sliti
vjedno! Kdosi,  kdo hledá nejvznešenější formu sebevraŽdy...

Utrpení, které p sobí mladému Bňezinovi jeho život,ní osamo-
cení, jest opravdu děsivé; děsivé proto, že znemož uje mu prav.
životv lásce a láskou, že zabraůuje rnu' aby nenaplnil svého živat"-
ního ridělu a rikolu. V Tajemn;fch dálkách jsou básně, nad něž ne-
bylo napsáno mučivějších včeské poesii: zde vyvrcholuje Se me-
tafysick;ir nihilisrn l{áchriv. Nemohu ani dnes čísti t,ét,o knihy bez
nejbolest,nějšího vzrušení: tak jsou zde ne vystižena, nybrž zt'é-
lesněna muka zoufalého bezv1y+chodného osarnění, v něž byla
zazděna část t. zv. generace z\et devadesát]fch, opuštěné sqimi
rodiči, vyvržené tehdejší společnostÍ českou... typickjr stav te}r-
dejšího mládí, kter;f nedávno tak b;lst,Íe vyčetl na těchto místeclr
i z prvních obrazťr Freislerov;fch Zdeněk Kratochvíl. V Tajem-
n1fch dálkách jsou básně, v nichž odinítavé gesto idealistovo jest
jen maskou marné donquijotstré zhrdy vítězn;fm životern, kt,er;17
tekl mimo,.. .  básně ne rouhavého nebo buňičského pesirnismu,
nybrž klidně studené, jakoby rnrtvolné resignace. ,,Na r1patí pohoĚí
Smrti, kde v ledovcri závratny spád Ise sm;ivá Věčnosti pŤíval,
chci urndleny spat I a ilusi dní, klam krve a šero vlastního žití [jalr dusivy sen, jenŽ na prsa kleká, chci sníti... V tomt,o klidu,
jenž pňijímá... víc, jímž vítá odumŤení, jest hrriza těchto básnÍ.
Tajemné dálky.. .  ano' ty byly jen proto, aby mučily vězně
zazděného do samoty, vězně posedaného věčnou touhou irniku
a spoutanélro pňece čímsi strašnějším, než jsou hmotné zdi a brány
že|ezem pobit,é: hypnosou diváckou, která jej nutí, aby se zvěda.
vostí pŤihlížel své bídě, vystijroval ji a tírn ji bezděky množil
a vyvrcholoval.

Z vězeíské samoty první knihy Bňezinovy není jiného riniku
než smrt. ona jediná mriže zrušit klet,bu osalnocence. tozrazi|
jeho okovy, vristibi jej ve společenství a v brabrství' v rozkoš
a krásu realnou, to jest jinou než ona, již tvoÍí k]amivé páry ne-

čistého varu vlastní krve, abych mluvil s]ovníkem básníkov1im.

To jest smysl kultu smrtného,kLeftmu jest zasvěceno v této knize

rrěkolik básní nejžhavějšího koloritu, pňímo eroticky smyslného,

kultu, ktery zpÍtzriuje Bňezinu s Novalisem a vÍce ještě s Baude-

lairem Květri zla.
Tento metafysick1f nihilism nebylo možno stupĎovati: již

v první knize vykrystalisoval se v nejtvrdší a nejčistší ťrtvary

hlaťí hrajícíclr duhoqimi pablesky; a nebylo ani moŽno jej opa.-

kovati - k tomu byl tsŤezina pŤíliš opravdov1im tvrircem, aby se

vracel k notě, již již jednou dobyl. BŤezina byl nadto pŤiliš

básník, to jest bytost iásky a jejího žáru, aby snesl nadlouho

chtradnou a mstnou zlobu, již v sobě zavíraly někťeré básně Ta-
jemn;ich dálek; nemolri diouho spáti v mrazivě ledovcové atmo-

sféŤe, , ,na r ipatí pohoŤí Smrti . . ,  jak zpívá v básni , ,Snad po.

tona.. ' . . .  Tv rce jest tvŮrcem, tvoŤí-l i  nejen ze sebe, n1ibrŽ i  nod

seĎe; nejen ke své podobě, n;fbrž i 1r podobě své lásky a své vírv.

tsásník jest ten, kdo miluje živoL quand mérne: ne logickou drisled-

ností některého filosofického tlreorematu, n;ibrž píes ni a pr,oti

ní. Bohal,ství umlčené nebo oklamané lásky životní musí pro-

rnítnouti ve vnějšek ne jako pouh;i l,heorebick1il protest, n1ilbrŽ
jako tepl1il objektivn1i' konkretn1i čin tvťrrčí dramatičnosti, jako

akt lásky a víry. Básníkliv qfvoj není nikdy pňírnočary ve smysiu

logick;i'ch Ťeťězcri; b]fvá naopalr Ťadou dramatick1iclr v bojri,

která pokračuje často kontrasty a odskoky. Básnik jest básní-

kem jen Za cenu' že povaha jeho jesť proměnlivější, pružnější,
rnéně ztuhlá než povaha čiověka nebásníka, člověka netvťtrce.
I tvrir.ce-lyrik nese v sobě kr'as drarnatičnosti, kLerá se vmjršli
a vciéuje v stavy cizí jeho dnešnímu nebo včerejšímu já a pňi-

vlast uje si je právem své dobyvatelslré expanse.
Mezi Tajernn1imi dálkarni a SvÍtáním na západě jesí skoir,

tu rči skok: pňerod tvoňivé vrile, znovuzrozeni duše, ,,popŤení
vrile individuáIné.. ve smyslu Schopenlrauerově' BŤezina stává

se básnikern nadosobrrím: hodnotí, kde dňíve jen trpěl a pro-

ciéoval; stavi, kde dŤíve jen reprodukoval a reagoval; buduje po
vykupitelském plánrr kázeĎ síly a Íád lásky, lrdc dňíve vňely



110 mu víry rozklad.né a rozstupovaly se disonance. Vypsal jsem jinde
tento veliky objektivisticky děj a jeho d sledkyia .,"chci se zde
opakovati. Stačí, Ťeknu-li, že ze sebemučitele vyrostl sebevyku-
pitel i vykupitel jinych; z rozkošnického impresionisiy a sebe-pitvajícího nihilist,y vykuklil se t,v rce heroick;i, kter1|r ze svébídy a ze svého zoufalstr,í dovedl dob;Íti loku všem uboh;ím,p.oraŽen;Ím a polroňen;Ím; dramat,ik lásky boží i blíženecké; Iyriksborov;i i koloqÍ, kter;f ve vir své extase rval a zabíral kruhyširší a širší a rozezpíval posléze i živly a prvky zceia ťemné a němé;
t,eleolog bolest,i a mesianista bratrské spolupráce všech se všemin a. díle vykoup ení vesmÍrného ; zalidnitei zivota'o.ry-l.'"a o1 

"-ia jist,otami, 'rt,eré již zj'íek v něj vtčlí jako jeho samozÍejmé
orgány. To všecko,.opakuji, vylozil 1sem poa.ol"J ;i"J..Nač chci zde však upozorniii, jest podivná obdoba mezi osob-ním osudem BÍezinov;im a česk;im osudem všenárodním.

Nebylo snad na počátku devat,enáctého věku národa osamě-|ejšího, bohy i lidmi více opuštěného, než byl ,,"p"i-,', .r"l1'národ česk;i., v s.obě rozdvo|eny, zvolna jen sl jednotícÍ a obro-zujici. Nikdo o něm nevěděl; nikdo ho neznal ; vyvržencenr a psan-cern byl mezi národy.
Tot,o osamění nesla bolestně všecka tvorba česká, nejprvebásnická a umělecká, později i polit,ická. Tvorba básnická i hu-dební v první ňadě snažila." 1e zrušit,i: vykupitelsi,.i 

" 
o,"*c-losti fysické i mravní a z bázně a malomystnosti jalro drisledkrijejich, vybudování cest a dralr, které ly veaty a .r,yl,eory odtud,sepjaly nás se svět,em hlubším, vasnivojsim, staťeenojÉím, ve-pŤedly nás a vklíni]v 

"i.- 
v silnějšÍ celek, ,, ,l,ěio,,ou ot,"" p.a,,ay,síly, krásy, božství - h1., takovo jsou inspirace české tv-orby vevšech směrech a oborech.

To jest smysl básnic.ké tvorbv Kollárovy a jeho panslavismu,
kter harmonisova] naivně a uŇapeně p.íty á zi,,iy.,..ourodé,
často po vnějškov;icir schematech.

Ale ani protinožec jeho Mácha není nic jiného neŽ silnjr pokusobjektivisovati osamocgnf a vykoupiti je extaticklr." 
"f."t.-,r._liké lásky; že rozklad cítil taťpoctivě a hluboce, s takovou vrilí

k pravdě, s takovou statečností, až dovedl
i'enrim a odtud jej léčiti' ztistane jeho ctí
budoucnosti.

V historiografii Palackf včlenil někdejší
dělení ve světovou dialektiku v;Ívojovou a
zÍetelnostn1i7.

Nerudova tvorba básnická inspiruje se dvojí ideou vzájernně
se doplĎující: zesílení češst,ví světovostí, a ne-li obrocla, alespoĎ
posílení a očista světa češstvím.

A Vrchlickf? Jeriiné risilí vklíniti pevně češst,vi v kult,urni
a civilisační dílo západoevropské. A v Zeyerovi Žije pŤímo jiŽ

mesianism světového češství, češství vysvobozeného z pout osa-
mění a prornítnutého na v;išiny svobody, slávy a síly.

A tÝž smysl osvobodiv;i má filosoficko-polit,ická tvorba Masa-
rykova.

Básnické dílo BÍezinovo odpovídá všem těmto v;izvám a do-
povídá všecky tyto nápovědi. Jako jen několik málo velk1fclr
t,vrirčích činri české minulosti ruší osamocení české duše a vlévá
ji do žil světov;fch právem silného a líbezného života - a právě
v pŤedvečer dne, kdy vstupuje i česká myšlenka politická jako
herec protagonista na jeviště světové.

rozštípiti svár ke ko- 41I

a slávou dlouho do

naše osamění a roz-
vc světovy plán pro-




