
432 a h]oubavci včerejška i pŤedvčerejška, a jejiŽ sen kŤísí se zase na
večer dneška, v sklon dnešního věku.

Tak musí se rozuměti ideovosti' rozumovosti, tendenčnosti, peda.
gogičnosti nového umění. Stará slova, ale užita u nouém, rgztm,
duchoaém smyslu. Nové uměni chce bj't něčím vic, neŽ sensací, poci-
tem, dojmem, náladou. Sní o tom bft činem, hodnotou, životem,
užitkem. Toto nové umění nebude pasivnou reprodukcí všeho jevo.
vého, všeho existujícího, bude v první Ťadě tŤíděnim, vjlběrem,
kritikou stávajícího - a již tím osvobozujícím činem a povznášející
vfchovou. Je to v jádŤe stará koncepce poslední doby Goethovy
tvorby, kdy snil o ideaci celého světa, o vyzpívání vší tmy a pŤetvo.
Ťení všeho jevového světa v symbolické písmo vesmíru a věčnosti.

Toto nové umění, nová jeho Renesance, které se tak málo a tak
špatně rozumí dosud, souvisí podstatně a pojmově samj'mi principg,
jakfmi zirá na rikol umění, a methoclou, jakou je tvoŤí, se starfrn,
dávno zapomenut1ím a mnoho posmívanym směrem - klasicismem.
Je to vlastně, at se komu líbí nebo ne, renesance - klasicismu. ovšem
ne klasicismu jako konkretního tltvaru v rozvoji literárních dějin'
n:í'brž pouze jeho ulchodťsfta, jeho idecilu, jeho posÍu/dlu. Klasicismus
se nenarodil posud, a doba, které se tak Ťíká v literárních dějinách'
jmenuje se tak jen proto, jak již se ěasto stává, Že klasicismus zradila,
dŤive než se mohl narodit, dŤíve neŽ mohl bj't stvoŤen a Žít. Klasi.
cismus Žil snad jako idea v mozku něko]ika lidí. Světlo světa spatfil
jen jako několik náběhŮ a pokusri - ostatní bylo nepochopení
a zlepochopení. Místo typičnosti podávali šablonovitost, místo
clokonalosti prriměrnost, [nísto zákonri pravidla a etiketu, drísto
rozumovosti počestnou stŤízlivost a plochost, misto zdravi chudo-
krevnost, místo množitele a stupĎovatele života jeho ochuzovatele
a rozŤeďovatele. Bude dnes, lenloltrdte lépe? To je právě problém
naší touhy a její muka' Dnes nelze k tomu ještě mnoho odpovědět.
Ale každjlm zprisobem charakterisuje to člověka, jenž umí myslit,
naši dobu tisíckrát více, neŽ všechno ostatní, ŤekneJi se, že v ní jiŽ
jsou duše a že duše ty rostou, jeŽ sní zasetyž veliky, pyšnÝ, natle vše
odváŽnf a nebezpečnf, ale také nade vše slavn! sen.

oÚokar BŤezina: VěÚry od P.6l

ZavŤel jsep se na několik dnri do samoty s novou knihou p. BŤezi-
novou. Svět hmoty, barev a tvar ležel pŤed zďí, pod závojem mlhy.
Jin1i, svět světla a hodnot, vstával, rostl, rozevíral se pŤed duší.
Nejprve bylo mi, jako bych se octnul mezi mraky, mezi letícími,
padajícími a rozevírajícími se jich oponami. Na chvíli kus perspektivy,
kus jasna, ale hned pohlceno novj'mi oblaky, novfmi, jimi utvoŤenj'mi
perspektivami. Pozvolna vyzpívávala se mlha ve světlo. NeŤikám,
Že se vyzpívala všecka. Zristala, zbyla mně svinutá její klubka' visí
jako nerozpustné stíny v rozplynulém, žhavén, světelném moŤi
oblohy a s]unce. Ale nepŤekážejí mi, abych Ťekl pravdu. A víc ještě:
jsou mi vítány. Pomáhaji mi pŤi diťerenciaci světla, napomáhají mi
pťehledu, rozdělují mi básně, jichŽ bych snad, pŤiznávám se k tomu,
jinak neobsáhl.

Jedno vidím jasně: p. BŤezina v nové knize více, myslím, neŽ
v pňedešlj'ch ještě je básníkem světa rizce a těsně seŤetězeného,
sepjatélro vzájemně, stylisovaného, k jednomu Principu obráceného.
Ukazuje stále, jak nic není osamoceného, uzavÍeného, hotového ve
světě. Každá nejskrytější myšlenka naše je pŤedána nám duchovjma
rukama tisíci bytostí mrtvfch, a my vlastně nejsme nic jiného neŽ
most, oka1nŽikovj'most zklenut! zetmy do tmy a zklenutj' jen proto,
aby ona jím pŤešla, aby ona jím projela jako vŮz, jejŽ čekají a dále si
podají jiné brány a Ťetězy Duší. Všecko ve světě je vlastně minulost
a budoucnost, není pŤítomnosti. Hlasy naše jsou jen echa prtvfch,
a když šeptáme sami k sobě o prllnoci, co je v nás nejčistšího a nej.
hlubšího a nejdrivěrnějšího, nejvíce suého, zpivá k tomu duchovj'
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chorál nezrozenfch ještě nápěv barev a života. PŤítomnost, realita
je jen pŤelud, stín Života uplynulého jiŽ a nového nenarozeného ještě.
S magickou silou je to vysloveno v tom duchovém, jako pod hladinou
smrti, pod sluncem jinjm než pozemské slunceživota rozkvetlémMěstě:

Tisíce věží vyrostlo k oblakrlm, a véže zboŤené dávno
se zdvíhaly stíny. Nesčetné davy se valily k branám a z bran,
k neznámj,m slavnostem zvonily hudby, prrivody kajících táhly,
vojska se vrace]a z bojišť, v železech kráčeli vézni,
a stíny, iež ugstouplg z hrobťl, bLoudilg uprostÍed, daaťl
a hlas ieiich mÍsil se d.o hlasit žiulch a vkidl:
spojovali ruce neznámÝm, v polibky milencri padal jich tlsměv,
kde mezi objetím prošli, ramena rozpjatá klesla,
a z jejich očí, nezavírajících se, tesknfch vjlčitlrou viny,
svitila tajemná slunce a lila se ona záŤe,
jež topila Město a tisíce živfch v své zádumčivé chvění.

Všecky tvary světa a života jsou si sblíženy tímto pojmovfm,
podstatnj'm svfm určením. Jsou to lisy, kterfmi prochází rlroda
duší, aby se scedila utrpením ve víno ideového, hodnotného a věč-
ného. A cesty ty, tŤeba kontradikční, pŤece pracují k jednomu cíli.
I to, co jde proti sobě, i to, co bojuje spolu, má čel zmnožení a zhod-
nocení života' Dvě kontrérní forpy jednoho atéhoŽ věčného principu.

( Modlitba za nepÍdtele)

Ty' jehož láska padá jako hoŤící slra v zahrady pozemské láskyl
Moďlíme se modlitbu za nepňátele, kteŤí jdou proti nám

v soumracích žit[,
za ty, kteŤí jdou mimo nás, neznámí pro dálku země a smrti,
a za ty, kteŤí čekají v budoucích jitrech na jitra našeho rodul
TěžkÝ stín tajemství tvého |eži mezi dušemi jejich a námi.
Vítězství naše jsou cestami k tobě a v pŤemožení našem vítězstvl

neviditelná.

Svištění mečtl šelest| nárazem hlasrl tajemnj.ch zrání. Rány mají
echa svá v dálce.

V broušené oceli naší a nepŤátel našich odrážíš jedno slunce'-1
všech jiter

a semeni z rukou krvácejících dáváš vykvésti liliemi.
Nesčetné plameny od věkrl stravují tmu' I slunce a tajemná

Žízeů všech světri.
ale vždy znova se valí z kosmickj'ch vfší. A pŤece bude naposled

světlo.
A bolestné vj.kťiky naše zvoniti budou jednou jak včely,
kdyŽbliži se k rilrlm se sladkostí medu, jejŽ sebraly na niváclr věkrl.
Tvoji tajemnou vfpravu bojujeme.

Není zárodku, kterf by nevyzpíval svou hymnu a nepŤelil svúj
žlvot. V Polednlm zrdnÍ bolest jedněch je jen podmínkou radosti
druhfch a vyšlehává v ni tajemnou komplementérností hodnot. Ne
dráhy určují si cíle, ale cíle dráhy. A celj. svět je nesmírná zladěná
hra Životrl a smrtí, tÓnrl a barev, tvartl a ]átek, kde v každém bodě
je ohnisko a periferie zároveí, otŤes bolesti i resonance radosti.
Poesie p. BŤezinova je, nekonečně bohatá právě v tom, že hmotnj.
fysickj. svět bere jen za substrát nekonečnj'ch metafor ideovj.ch
a metafysickj'ch. Jeho kosmická fy..ika a kosmická chernie je jeu
materiál obraz , jen zásobárna vjlrazová k vystižení toho nesmírného
tajemného duchového vlnění a vzpínání se, toho zč,eÍenivod jevoqich
pod větry věčného ducha, kterj.tu vlá a ony v jeho stopách vznikají
a zanikají. Tisíce obrazovjlch lodÍ nestačí ho pojmout a unést, on
pŤeskakuje a pŤesunuje se s jedné na druhou, metafora v prili zlomená
naváŽe se na jinou' a ta nedopadne také k zemi, neboť je podchycena
tŤetí atd. Je to nekonečná metamorfosace, transponovánÍ jednoho
typu ideového do mnoha poloh citovj'ch a názorovjlch, Zďe BŤezina
ukazuje svou rrejvětší uměleckou force, zde obraznost jeho rozvíj|
vějíŤe svj'ch palem, vystŤeluje a zhasíná své květy, proplétá je v lrom.
binacích a variacích, jichž posud jsme nebyli u nás svědky. Umělec
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slova' a sice slova jako pruku iluse konkretné je tu p. BŤezina. D9
těchto básní zapadáte jako do lesa tančících zvukri a zpívajícÍch
plamen . JiskŤení slov hraje tu v měkké vj.hni nad ocelovfmi hladi-
nami těžkého pozadí. Je těžko také zaŤaditi a utŤíditi toto slovné ]
umění p. BŤezinovo. Ve struktuŤe sv1 ch figur mnoho č,erpá z Písma
a také z Nietzscheho, ale Iná zase prvky ryze svoje, a intonace je
právě toto genere jiná. Jinde hlásí se trochu Maeterlinck (ne z veršťr,
ale ÍilosoÍicklch pr z), jinde Hello a Emerson, ale jen inspirací. Ale
to všecko prošlo vj'hní ducha BŤezinova a je docela jím asimilováno. .
Někde se mi zdá, že kosmickou metaforisací je tato poesie z rodu
shelleyovského, jinde riponkovitost obrazivosti p. BŤezinovy pŤi-
pomíná miz daleka Slowackého. Ale opakuju, to všecko jsou kritické
hypothesy, k tomu všemu doberete se teprve sloŽitj'm pátráním, ;
kdyŽ rozkládáte tyto vodopády světla a duhy tÓnri . . .

Větrg od PÓlťt je kniha života. Smrt není nic v sobě a o sobě' smrt
je pŤechod, smrt je klam, cítíte z této knihy. Čím vyšší duše, tím vícg:
vědomí, ttm. slitější a sestÍeděnější je z celého vespíru, tím větší
vědomí vztahri a odvislostí, vzájemného sepětí a objetí všeho...,
tím více lásky.

I rozšíŤí se pohled váš jako čas plnj' světla'a obejme zemi,
v směvu vašem tisíce risměv zasvítí z tisíce duší,
tisíce smrtí budete potkávat najednou v tisíci cestách bez bázně
a uzŤite zástupy nesčíslnj.ch životťr vcházeti v jedinj.život.

Kniha optimistická pŤes smutek, vážnost a hloubku své inspirace.
Základní cela její je víra v Neztratitelnost duše a lásky, v ri8elnost
bolesti a z]a. Brih sám není posud hotov, rozumím-li dobÍe p' BŤezi-
novi, mnohá ho čekají ještě vítězství, mnoho záhad a snti.

Neboť i ty, Ó Věčnf a Tfikráte Svatj,,
v propastech svého nitra'
kde tisíce vesmírrl mrtvj'ch a budoucích dŤímá,
chováŠ svrlj sen

a k němu se blíŽíš rizkostí lásky

tajemstvím věkti.

A my všichni, nesmrtelni tvou vrilí,

bolesti svojÍ
tvé bolesti sdilíme slávut

A naše radost, dar pŤÍliš těžkj.'
jenŽ z dětskj'ch rukou nám dosud bezvládně padá'

je slabostí naší
zeslábl;f odraz
vítězství tvj.chl

,,Radost, dar pŤíliš těžky, jenž z dětskj.ch rukou nám dosud bez-

vládně padá. . ... ano, těžko lze k ní dostoupit' těžko dosáhnout

vrch a hor tak obzíravj'ch, aby s nich všecko dalo jednotnou stylisaci

ričelného plánu, aby všecko malé a nizké zmizelo, utonulo ve vyšší,

ryzejší, vykvašenější linii typu, symbolu a ideje. Proti vrili, duši,
ideji vzepŤe se vždy hmota, tma, osud . . . a i tyto černé proudy cítím'
kterak podemílají zespodu knihu p. BŤezinovu. Ale zristávajÍ vespodu,
čtenáŤ se jich dobírá jen svou intuicí a na vlastní ričet . . . Vcelku
stoji kniha p. BŤezinova - a více ještě než všechny pťedešlé' zdá se
mi stále - na bíl ch hradbách nouoidealistické renesance, o níŽ jsem
mluvil již loni por znu v těchto listech u pŤíleŽitosti rozborrl Maeter-
lincka a Hauptmanna.l Chce bj't bílou učitelkou heroismu Života
duchového . . . heroismu. jenž je pojat v jádťe kŤestansky, tuším,
jako heroismus trpnj'. Je a chce blti z toho bolestného a nejistého
světla, jež zvolna rodí se ze tmy. A v tom smyslu je právě pŤíznačná
naší době, jež pŤichází po pustém materialistickém naturalismu, době,
jež chce bj,t idealistickou nejen stylem svj'ch Íigur a vrlní svého slov.
níku, ale hlouběji. . . profilací svfch nadějí a dynamikou svjlch tužeb.

Ještě poznámku formovou, z oboru poetikg a technikg bdsnické.
BŤezinovy vise a koncepty |ze těžko zavtit v rámec lyrické poesie.
Bylo to cítit vždycky, ale v této knize, v některfch číslech jejÍch,

1 - [Viz zde str. 312-Bb6 a 88?-400].



myslím' zvlášt. Jsou tu básně, jež musily bjlt rozestŤeny do neoby-
čejn ch dimensí, aby unesly perspektivu básníkovu, a následek toho
je, že se lámou. Alespofi na mne prlsobí tím dojmem. Nestačím
sledovat jejich tempo a rytrnus,,plno obrazri jako eitempora sekupí
a pŤetrhují pozornost a odvrací od hlavního peristylu, navazují
vedlejši větve sugestivné, jež pak ochuzují a tŤepí zájem hlavní.
Myslím, že žádná lidská apercepce nem že stačit na celkou! rytmickf
fluktus těchto básní, nedovede uvědomovat si na konci rozvojovou
dráhu celku a cítit poměr pocitri, percepcí a idejí na konci k pocitrlm
a idejím stŤedu nebo počátku. Myslím, že také nejsou básněny jedním
dechem, n1ilbrž sestavovány z fragmentri. Pňistupuje k tomu dále,
že každ! verš je sle7ně skoro definitivně vypracován, stejně umělecky
vyvrcholen, že jeden rovná se uměleckou fakturou a dokona]ostí
druhému, žekažd! žije pro sebe skoro . . . D sledek: pŤekážejí si pak
navzájem, nedají dost jasně vystupovati perspektivě celku. Pro
emotivnou síIu celé básně bylo by lépe, kdyby byla složena i z veršri
relativně s]abších nebo Ťeknu raději iídšÍclr vedle silnějších, t' j. hut-
nějšich. Jen tak tvoŤí se pak snadno jednotná intonace vzduchu, toho
pr hledného, Iehkého, kouzelného podzimního vzduchtr, jakého je
tťeba k pohledrim do velikj'ch dálek . . .

Vribec zdá se mi, že p. BŤezina touto knihou octnul [se] na pomezí
svého básnického genru. Jeho ideové bohatstvi a síla pŤedstavová
i v:frazová počínají lámat, zdá se mi, ty kolíky formové, na něž musÍ
bj't opťeny. Není to strach tradični genrovitosti, jenž mi vnuká tuto
poznámku, nlbtž samg psychologické podmtnkg, za kterj.ch možna je
vribec celková náladovost a postŤehování básnické intonace ce]kové.
Snad to pozná také dŤíve nebo později sám p. autor' nepoznal-li to
již dŤive, a snad bude nás pak očekávat nad jiné zajímavé divadlo
hledání novjlch tvar , širšich a vzdušnějších a pňehledněji, ptastič-
těji' objektivněji rozloženj.ch, v několik perspektiv současně roz.
běhlj'ch, zdá se mL Zdá se mně, že dialekticky metafysickjl a symbo-
|ick! ráz poesie p. BÍezinovy bude žádat větší scény, povede k ni snad
také vnitiním dynamick;im svfm životem a složí snad něco jako
Íilosofické drama nebo dialoB.

Brižena Svobodo v á,z Ztroskotáno -. Povídky

,- Píetíženf klas

Je tomu již Ťada let, kdy jsem po prvé v těchto listechl ukázal na

mocně se rozvíjející talent pí Svobodové, jež tehdy tiskla po prvé

větší práce v časopisech. Je tomu jiŽ také několik let, kdy v těchto

listech bylo psáno o prvé publikaci autorčině, románu Na ptsčité pťtdě.

Mnoho vody zatim uteklo. Mnoho času také, a ten pŤiplavil autorce

uznánii jinj.ch a pověst pŤední z mladé literární generace ženské a mně

na stolek Ťadu knilr, které jsem si nedávno znova pročetl a o nichž

mám dnes povinnost referovati.
Čtu, čtu a vidím, že jsem se tenkráte nemj'lil, podtrhoval-li jsem

hlavně silně poelu v pí Svobodové. Ano, básně to jsou, melancholické

a ironické básně o vydoutnalé pohádce života, odnesenfch oblacích,

oklamané a podvedené touze. Ne-]i formou poetiky, jsou práce pí

Svobodové poesiemi spodním sugestivnj,m tokem, celou intonací vy-

znívající v melodickj'ch vibracích koncrl do zešeŤelého a chladnou-

cího večera, vším tím, co zristává na dně, když odtekly lehké vlny

dějové' A to je teskné, zešeŤe]é a vychladlé poznání klamu a marnosti.
Nikdo nedovedl u nás vyslovit tuto pohádku podvodnou a pestrou,

bolestnou a sladkou tak intimně, duševně a zároveťt reálně, pozoro-

vatelsky pŤitom pŤed pí Svobodovou. Tato nota, ten timbre, ten od-

stín. . . toho nebylo pŤed ní v naší literatuŤe. Ten ona sem vnesla,
ten ona stvoŤila, ten z stane její majetek, pŤesto že dnes je již pa-

dělán a vyráběn jinfmi.
Je zvláštní a svrchovaně charakteristické na pracích pí Svobodové

to důvěrné prolnutí pozorované, chladné reality s psychickj'm te.
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