
342 oÚokar Bňezlna, mysliÚel a básník za následek rozšíňení já do měÍítka světového, poskytuje nám
podívanou na vědomé silí docházet ke stále vznešenějšímu
pňitakání osobnosti, na vj'stup neustále znovu začínající,
v němž dosaženj' vrclrol se ihned stává základnou pro zdolání
vrclrolu vyššího'

První Bňezinovy pokusy objektivovat, se byly naprosto nega-
tivní. Všechno je jen iluse a omyl, věci tohoto světa právě tak
jako obrazy, které se o nich pokouší podat naše umění. Člověk
nemťrže vyjít ze sebe, a myslí-li si, že vdechuje vrlni pozemskJ'ch
květri, opíjí se vždy jen pachem své vlastní krve. Lidské bytosti
poclléhají zákonu sobecké samoty a duše, které se domnívaly,
že se objaly, zatím co objaly pouze pňízrak, mohou již vklácat
svou naději jen do ,,němého setkání v smrti...

Smrt. . . Pominou-li všechny ostatní skutečnosti, zbude
jedna, které. je možno se zachytit. Smrt jediná mr1že potlačit
zl osud, kterf doléhá na bytí. ona jediná láme okovy, v nichž
je vězněna duše, otvírá jí cest,y k lásce a zve ji k ,,duchovní
svatbě... Tak kult smrti, hluboce procítěn a prost jakékoli
rétoriky, ozaňuje děsivfm, pŤesto však oddan m a vroucím
jasem kroky ještě mladého básníka. Bezpochyby pouze Novalis
tak ostŤe chápal vykupitelskou rilohu smrti. Ale zpěv německého
mystika je lehčí a něžnější, naivní ozvěna dět,ské citlivosti.
a nikoli oďtaz pňísné rozkoše jako u BŤeziny. Je to proto, že
mezi Novalisem a BÍezinou pňešel stÍn Schopenhauera, kv li
němuž snad oslavuje česk;f básník smrt s tímto novym, chmurně
smysln1fm dťrrazem.

Bezpochyby pochopil, že neopustili tuto cestu, hrozí mu
nebezpečí, že zabloudí v mlhách vnitŤního nihilismu, kter ho
nakonec pňivede k pŤerušení všeho styku se životem. P"oto raději
pňijal onen intimní protiklad, bez něhož není lyriky: je to básní-
kriv sklon velebit život a zárovefl ho odmítat. Jeho němé bohatství
lásky, když se nejprve obrátilo proti básníkovi samotnému, mělo
se tu projevit v aktu plném odvahy a pňitakánÍ. Bňezina, poslu-
šen protikladné logiky tvrlrcrl, pŤestal pokládat svrchovanou sílu,
která mu p sobila u|rpení, za slepou. A právě tomuto utrpení
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ChcemeJi se pokusit porozumět Biezinovi -_ největšÍmumjstru.s|ova, jakého má ánešní česká literaf,u1g _' l.'ir.l" ,ipŤedevšÍm uvědomit jist,1;i dualismus, kter;i p.o,,im'JjyL J.r,odílem, a kter když dosahoval stále vzestupn1fch forem, vyristilnakonec jedním z nejmocnějšíc}r. a- nejvzácnějších akordŮ,jakfm dal dnes zazni|trias tasniktiv. Na začátku Bňezinova dÍIase tento dualismus dosti podobá dualismu K H Má;hy, kterfbyl v první polovině-tg. stoteti ''u'ei,tsi* pňedstavit,elem českéromantické poesie: pŤitažlivost ...ti 
". 

r."""r" 
""po.ffi, r'r",nicoty a.nostalgie prchajících Ieť. Nrcméně zatÍm co Máchaprostě oplakává své mládí, je melancholie začínajÍcího Breziny jizsložitější a jeho náňek dokázuje, že toLo mládí vrlbec neprožil.,,Ustavičné snění ve mně zabilo čin... Toto-.r"""l vii",noChatlerlona dává klÍč k Bňezinově |rvni sbÍrce, k Tajemnymdd!|!:, jejichž jedna z prvních básni se právě jmenuje ,,Mrtuémlddi".

Dále, jest,liže se Mách" 
: " 

v tom je prav;im pfedstavitelemromantické poesie _ cele oddával svomu osudu a ži|bezvÝhradsvé vnitňní drama, dává nám BŤezina 
"d 

;;y;h p;"i'.r,'Jou"upocítit rozdvojení, které se u něho odehrává mezi hercem a di-vákem' Z LohoLo rozdvojení vyplfvá |ro básnika ,,ut,,oJ po,tu-lovat nějakou sílu, nějakou byiá;; tá; sebe. A v tomto ai"rogovidíme klíčit dramatickf živel, kterf propuká s takovou silouv jeho pozdějším dÍle. 
--J l

Tato cesta k abst,rakci, tento rinik zo svého já, kteqf bude mÍt,



444 pŤiznal funkci pŤi stavbě chrámu života. ZLrácejicsvrlj charakte1 |

|:"^*:-".11l il."*|losti, posleclní to instan"" ua.t}.n klam ,je smrt jen uvaděčkou do tajemství většího, ,"z i" sama.
V básnÍch sbírky Suítdní na zdpadě měňí básník nadlidskou a tra.gickou velikost volby, kterou učinil, chtěje pŤeměnit .,, t'y*,,u
,,slovo, jež znači smrt ve všech jazycích země,,.

V tomto stadiu 
:".9h9 v voje jako by se BŤezinova myšlenka,

palčivá a prudká, Ťítila ke svému nejvyišimu pÍedmětu, L nor,u.
Toto období jeho tvorby se začíná básní ,,Ranní Áod,Iitba,,,
která se nad nÍ klene. jako vítězn oblouk zalitJr červánky.
Uvažuje o svém minulém díIe, spaiňuje v něm básník smysl
a ospravedlnění a tuší zárove rikol, kter11i mu uloží budoucnost.
okamžik rlzkostného, ale jasného uvědomění, jak je prožívali
největší mystikové, odhalil mu nejvyšši hodnoiu, která mu crry.
běla v obraze života. Bolest a 

"adost, 
láska a .,..'á..,i.t, sen a činse- navzájem poznávajÍ a sbratňují se jaksi ve jméáu tohoto

zákona objevené harmonie.

.. Současně, jak tato básníkova myšIenka zaměňená na náš
živo-t. dosahuje této v1fše, chápe i tá, co lze nazvat legendou
o lidském hňíchu. Aby vysvět,Iiípozemskou bolest,,,'y.,aL;.*.
nou vinu, která zkrušuje pokolení lidské nikolí tiá či onim
činem, n;fbrž samou naší povahou. Naše krev se mu zdá, že
''vypr štěIa z tajemné rány Všeho, l a vtekla zlo do našeho
'.'Y 

" 
kňečov m pulsem.r, ''ěm vÍŤÍ... Avšak tento pŤíliv a tento

odliv, tento sklon 
::ídě-t všechny d'isonance v soulad, t,ento

p:d co možná největšího bohatstvi, ktere činí z BŤeziny z'á"o..,eř
tak citlivého umělce a tak všestranného ducha, nedoiolují muse zde zastavit. Piedstava hiíchu vyvolává pŤedstavu vyr.o".,p",,i
a ostatně celá Bňezinova poesie je poesií vykoupení. jenomže
'1!1* co kdysi viděl vykoupení .r, u*t"ti.t.ych rozkošÍch smrti,vidí je nyní v bolesti, práci á lásce. Jestliže byl donedávna jako
posedlf smrtí, posedá.ho nyní život, zivot štále intensivnější,
kt,erf vyžaduje jeho ričast 

" iut'o spálupraci.

Forma, které u BŤeziny nab vá toto pÍitakání životu, sbli

žuje ho zase jednou s velk1fmi romantiky, kteŤí všichni jako on

Žili a tvoiili ze základniho dualismu. U kaŽdého z nich - ať se
jmenuje Goethe nebo Stendhal, Byron nebo Vigny, Flaubert

nebo Carlyle - vzpoura osobnosti sklÍčené prostÍedím, ducha

utlačeného hmotou, měla za následek vytvoňení hrdinného nebo

aspoů ostatním lidem nadŤaděného typu: mudrce či cynika,

válečníka či básníka, nebo prostě umělce v oposici k měšéákovi.

Posledním a nejmarkant,nějším projevem této citovosti byl nietz-

schovsk nadčlověk, promítnutí všeho, čeho se nedostávalo filo-

sofovu vlastnímu životu, do vesmíru, jak si sám jej pŤedstavoval.
Je totiž charakteristické pro BŤezinu - a rovněž zde se shle.

ciáváme s oním základním protikladem, kterf ho činí tak lid-

sk1fm -, že jeho sen o vykupitelské velikosti nenesl nikdy na
rozdÍl od romantiktl, které jsme právě jmenovali, známku indivi.
dualismu, nj'brž kolektivismu. Biezinrlv nadčlověk - nebo

spíše nadlidsk člověk - vr1bec není jedincem, kter1i chce bft
sám a nenapodobiteln1i, n;ibrž je spíše ztělesněním cclého lid.
ského pokolení, které touží po osvobození a po sebepŤeko.
nání. Jeho,,Stauítel m chrdmu,,,,vykoupením tajemné viny byla
. . . bolest a práce... PŤekonavše všechen egotism, ovládající
lidství pŤes to, že se ho riplně ziekli, pÍece na něj nezapomínají,
aniž jej nenávidí. , , . . .Naděje jej ich, schopné tak vysokfch let,

a písní, I stavěji lrnízda svá nízko pŤi samé zemi... A to je d vod,
proč tito šílenci nebo tito proroci nikdy romanticky neprotestují
proti Bohu. Tito lidé, kteŤi nás mtrsÍ naučit pojmenovat ,,novou
Ťečí, mocnou jako Ťeč andělrl, čistou jako ňeč dětí, I květy tv ch
zahrad neviditeln;fch.., jeví se spíš posly, vykonavateli božské
vrlle.

K tomuto v voji já ve Vše byl BÍezina veden vnitŤní im-
perativnÍ nutností. Jí strhován, stával se poznenáhlu služeb-
níkem kultu síly, síly, která dovede pohltit beznaděje a smutky,
aby z nich uěinila nápoj života. Neboť altruismus, jehož rozpuk



E16 múžeme u BÍeziny sledovat, je mužnfm principem prostfm
všeho citlivrlstkáÍství i vší zaujaté ideologie. Jeho inspirace má
všechnu upŤímnost a nepŤedvídatelnf žár vnitŤního dramatu
plného omylri, nejistot, planfch nadějí, nesmírné a tiché práce.

BlížÍ-li se ještě i zde BÍezina některému romantikovi, je
t,ímto romantikem Kleist, jako on zároverl básník vrile a básnik
nevědoma. oživuje je táŽ jásavá svěžest, táž heroická naivita.
,,Řetězem magickfm zle sily spoutáme. I Donutíme zem, aby
rozkvetla, jak ještě nekvetla, I a mezi rrlžemi vstŤíc prljdem ne.
smrtelnosti,.. zpívají ,,Stauí,telé chrdmu,,. Tyto vniťňni chrámy se
neustáIe staví a jsou stále nové. Pňes vešker;f dramatick1f pŤí-
zvuk BŤezinovy filosofie nenÍ nikdo dál než on od lyrického, ale
nesnesitelného fatalismu, kter1i vdechl Nietzschovi teorii uěčného
nduratu. Bňezinrlv svět je dalek toho, aby byl jako svět Nietzschrlv
hračkou krutého mechanismu, je to pole bitev stále obnovova.
nfch, hra sil nepňetržitě omlazovan ch, plynulfch a nestál}ich.
Ve vesmÍru se nic neopakuje a ztracená pŤíiežitosi k velikosti nebo
kráse se již nevrátí. S jakfmsi aktivním stoicismem nám dává
BŤezina až k rizkosti zakusit jedinečnost každého okamžiku.
Bojujme dnes, neboť zÍtra uŽ nebudeme moci tak bojovat ' . .
,,Láska, jež ztratila jediné vítězství, tisíckrát byla poražena...
Tak někdejší zoufalf romantik a opuštěn1f me|ancho|ik zamíÍil
záÍivfmi a bezpečnfmi pochody ke kultu radosti, tak hlubo-
kému a upÍímnému, že se až stává tragick .

. TÝž intimní protiklad, kter1f poznamenává BÍezinovu myš-
lenku, projevuje se také v nejvyšším a nejoriginálnějším prvku
jeho básnické tvorby: máme na mysli jeho mďafo"yjkt..é 1"koby chtěly pňelet,ět propasti a pňekonat, víry a sdružii dva obiazy
tajemně vyvolané, aby si odpovídaly.

Paul Claudel, duch v t,olika směrech pŤíbuznf BŤezinovi,
založil celou svou poesiina metafoie, která je mu náštrojem nové
a subtilnější logiky, jako jím byl sylogismus p.o logiku starou,
hrubšI. PŤipomeneme-li si tuto teorii, luau'''" lépJ pŤipraveni

pochopit metafory BŤezinovy, z nichž každá je jako vrchol
zahlédnut na okamžik v mlze, jako novf akord zaznívající
v symfonii světa. PÍi čt,ení máme dojem, že se ze všech stran
v teplém nepoŤádku u bran jeho duše tísní spousta událostí,
které ho náhle zavalují. BŤezinova metafora, pŤirozenf v1iraz
jeho myšlenky, smiŤuje hmotu a ducha, smrt a život. Pňibližuje
to, co je vzdálené, a rozděluje to, co se zdá spojené; to, co je
kompaktní, drtí na prach; tomu, co uniká a prchá, dává
soudržnost a stálost. Exaktní věda vyjadŤuje své poznatky
metaforami pro jejich schopnost riplně využít nejskrytějších
vfznamrl slova. Jednou vzdušné jako vánek, jindy tvrdé jako
zvonovina nebo jen zpola odpoutané od hmoty a jakoby sténa-
jící porodními bolestmi Bňezinovy obrazy takŤka rozněcují
jeden druh k stále skvělejšímu běhu jako nosiče pochodní.
Avšak nikdy neopouštějí lidskost, neboť opravdu vrcholné umění
se musí stále vracet k člověku. PÍíroda, jíž se básníkova pŤedsta-
vivost směle zmocřuje, nabfvá tím hlubokého a složitého vf.
znamu' kterf ji zlidšéuje, ale nezkresluje. Tímto sůatkem slova
a hudby, intuice a vědění, smyslnosti a duchovosti dospíváme
k jakémusi stylovému absolutnu, k chiméŤe realisované uměním
v jeho nejvyšším bodě.

Básník, kterf měl odvahu pŤeložit lidskfmi v razy kosmické
děje, pÍiblížit slunce a hvězdy, vytvoŤil nakonec _ a v tom
vidíme vrchol jeho díla _ konečné formy, které uzavŤou do
jediné básně moudrost a zkušenost několika stoletÍ. Mohlo by se
Ťíci, Že disharmonické síly u jeho nohou mlčÍ, aby je mohl
spoutat do krásy, v jejíž rovnováze se ještě chvěje život. Tak je
vyvolán celf zástup tajemn$ch a jasnfch zjevení, celá bouŤe
nárazrl kňídel a radostn ch vfkí.ikrl. Bňezinovi vděčíme za to,
že osvobodil českou lyriku - dobyvatelskfm činem, kterf by
se měl projevit i za hranicemi jeho vlasti _ z posedlého zaujetí
individuálním já.
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