
oÍokar Bňezinrr

liritic(;y mcduílatt

I(aŽďj vyztrarrtny básrrílr, llter. objal r'crliké rclzlohy život'a

a nryšlenky a ponoŤil se hltrbolio r1o jejiclr rrrčniv;Ícir a mihottr.

q,1clr tokťr _ vášniqf norec krásy, hrrizy i smrti - mťrže b;lti

čten několilrer]/m zprisobem' Pňiblížil a píipodobnil se tírrr po-

ně]<utl pi'íroclě, její objektivnÓ veli]<osti a mnohostrannosti, lrl,c-

rá otlpor'idá každému hlasu' jenž se ji Láže, alcsporl z počát,ku
jc}ro zabarvením a jclio olrlasern. Tak jesb l,otrru i u oto]<ar.ir

Rňezin;l; mtlže by.ti čterr rrizrrě a ttává dobry smysl s rŮzné}ro

hlcdiska a stanoviska.
Dává smysl, a lrrásny- a rršlcchtily smysl, jcJi čl,en pro loz-

lioš formálného liouzla' pod zorn;im hlem estet'ilry čiŤe požit-

]iové a tiojmor'é, ]rt,erá hlcclÉr rozt,esklirrjíci krásu rnelancholic-

liÓho epi]rurejství; bohat,á a rozJrošná jest lroŤisť toho, kdo čt,c
jej t,alrto v zÉrtiší duclra a sr'dce, r'zdálen bojišé liaždé myšlenli"1',

pozorn lovec oblažující Iluse; bo}ratě odrněněn odejde od rri!}ro

ten, kdo ltledá v rrěm jen hody a l<vasy obraznosti, pr'ornčn-

lir,é kouzelné hry tlojmŮ a citri, féerie snové krásy a nyr,ě li-

cJrotnou, melodickou píseťr lrrásně smyslného snrut,]iu _ ten,

liclo zaujal lc němu stanovislro rizce umělecké nebo lépc: artis|ni.

A stejně odměněn jest ten, lido dovede se sklonit dosti hlu.

boce nad zrcacllo jelro knih jako tazatel otázek po klidu duše

a srclce, jalro zvídavy chorf, mučenj,. žizni a toužíci po prame.

nech vody živé; vyčte z nich věty lrarmoniclié čistoty a krásy,

podobenství vesmirné harmonie, slova oddané morrclros|i a bez-

pečné jistoty o zákonnosti všech věcí život,a a smrti, o mysterirt

vrile, zázracich lásk.v, slibech a narlějích v;fvojc, jirnž rrení okla.

iuárrí' Ale rtctttÓttě v právu bude teil (a lLude str tnur-:i tlovola|,i 51

alespori některj'r':ir llásní Bť.ezinoqfc}r), ]rdo v rrěm bude hledal,i
prosl,ě tragické opojeni diorryslré, var tvŮrčí síly, která sqfrrr
jásav;irm vjlkť.ikem pňikr1ivá ston bolesti a má celou a jedinor.r
e l,ikrlrr šíleny* heroismus Goethova ]rultu ohriové smrti:

B1: ::nT;íiJ:H} ť,li.jfi ''..,.
Bi.ezina byl čten spiritualisty, prclrajícimi or'l rcalit k čistyur

idejím, a ti nalezli v něm ducha sr'ého rázu: odvráceného od
rredokonal1fch skutečností k nebi platonské]ro Snu, pŤekonáva-
jíeího tíhu času a ritisk skutečnosti haŠišov;fm snem básniclr;fclr
obrazri. Dnes začíná b ti BŤezirra čten mysliteli a filosofy, liteŤí
nalézají r'něm bolestné drama Poznátrí a Vťrle. Ale zítra pŤijdou
srrad čtenáŤi, kteŤí se pŤiblíží nad všecky ostatrrí skrytérnu srdci
jelro díla, které jest Láska: prostí milenci života, duše kÍ.těnti
]rť.tenr ohůov m, hledatelé jeho velikfch klaďri, a ti vyčttrtr
pak z něho sliby štěstí, vykoupeného statečnost,í, a pobídky ke
každému činu, k němuž inspiruje čestné srclce tÍseĎ chvíle.

Nepopírám tím vyvoj BŤezinúv; v1'lvoj ten jest, ale v1fvoj
l,etr u Žádného básníka a ani u rrěho nerrí tak jednosmysln;f
a určit;í, jak by se rádi domnívali kritikové, lrteŤí míní, že jest
možno pť.iblížiti se básníkovi páIrami a kladkami forrnule]<. Kaž-
d1f vfznamn;f básrrík jest básníkem jedné myšlenky, nebo lépe:
jedné životní pÓzy, zakladní prazltušenosti sué bgtosti; tu pňenáší
jcn do rŮznych sfér a osvětluje s nov;fch a nov1ich stran novyrrri
a noqimi proudy událostí, zkušenosl,í, duchov1|'ch dějri. Každ;i
znarrrenitÝ básník stylisuje celou látku zkušeností v tuto záklatl-
rrí pťlzu: vnucujc r'šechno, co dává a pi'ináší život, v terrto tvar.

Tato základní pr'azlrušenost BŤezinova jesL ldslta; ldsln, Eros
vc smyslu Platonově, princip všeho života světového. BŤezina
byl od svého počátktr a jest s|ále brisník eroticltg, básník všeclr
forern lásky, od lásky lr Bohu, ryze tragicIré a seberričivé,l až

l . viz Ranní ntodlilbtt, ltyrnnrts tragicliÓ crotiky boŽské' na počátlilr }inilry
5r 'ít ,át iÍ na západě'



clo r'šech Íot'etlr láseIr li bliŽrrímu. lil it1nějších. polotr'agickj"clr,

1lolo1lozrrávacír:h. Z počátliu t,at,o láska k Bo}ru byla u Bi|ezirry
porrělrud vÝltrčrrri. mč.la r.áz liont,crnplace rn"v*stické; I'}ňezina hyl
t lo jakéhosi sLuprrě (ne docela!) absorbé en Dícu. abycf i  uŽi l  s lo l ' l r
lIltystrrattsova: Bťrh byl jalrysi r'ir. ]rterÝ jcj polrlcol,al a lryp-
rtcl|isor.al. Iiekl jserrl: tlc clocela. A r'prar'dě iiž v Ranní ntot!-
litbě ze Svíttirri rra zírpaclč rrcpŤekÍrží llásnílror.i rrrysLicliá láslra
]i Bohtr, aby neparr'raLor.al .l.i 'cIr ]lr.aLi.í it ttetnilor.i.tl iir.lr: lJťrll
je.sL t,rr j iž t jo značrtÓ rníry jen rtret l ie l tt  té|o lásky'

Llc j ,  a l - 'y nto l t roky r .ztr t td i ly Z L l l l I ( l l ( ' r rí l 'a( lostIté čekártí brLr l , i .í ,
rt lta trt j poztlt.ar. aby vlíchtě odpor'ticlčli pos1ríclrající!
l )ej ,  ať v n ' l6ui1 '  oh polr lcdcc l l  t repi 'átc i  c l r . l r .ct l r ' t  r rcít i t i  zá iení tajrrrrs|r .í l ' r  e l r ' ' ' ,
l r  r : l l r .í lÍm, kt( 'ťé pťot i  t r t l tč' l -1 'š| l l t l '  ať í 'eknu s u-"ntčr 'cIn: Dč|nír. i  rno. i i l

.\ otlt,azí-li se \'ččIlť sltttttjtl t. rttť.ttt sltrr č, ilt] r' rutlrr:ttLtrtt r..sIitrj zat.tlír'á |lt'tttt.\.
a kr.ěby jejiclt touhy ať Lrbt.aťí lt r.čr]ttutltu oltni'slitt zr,ltttíl
Dej' ať v papt'sciclt ustrli'r.u nrélto pel z 1tolí nt ch padii tta sousctlrrl iioh1.,
rt tlcclt bolesti mÓ ttt] st'Írží sc v kt.ystaly ]ilkii |,ť}Irt, lttt.i.i hleclťrrtín oIrenroclrčli.

Pravda jesL jcrr' Že pl'vrri ]irrijra Bť.ezinor.a byla egoisličtější
linih pozclějších. alc l'ozvoj IJi'ezinťrv l.i altruisrrru a Ir rrelil iétntt
zpositivntlní jest v podstatč clokonárr jiŽ r, lirrizc tlrulrir. r.c Sví-
tárrí na zápaclť'. Zerrrč. lrterir byla r.prr'tli ]inize tre lll l1ohelll \rí(.e
l lež kul isalni  hry. r iež l l rostejnÝrrr jevišběnt, po nčnž ttesl"y sc
1lrchar'é stíny ilrrsi, stítr'á sc jiŽ zďt: lrojišttl;rrr lásliy a vír;', 1lrťtrle
il cloufltní. a tecly hlavnirrr Spoltlhercem ]iosmiclré}ro clrarnattt
r,ykrrpitelského. J iŽ zde jcsL Bi.ezirra bítsrr ikerrt r .ší icjí | lczapo-
rttelrutelné slaclkosti; již zt|c r'bíhají lahoclrré zelerté ostr.ovv pi|í-
r'oclní jalto jazyliy vččnč:jší ňeči, jalio pi.iponlínlry tr'r'anlivť: rrrtlr.
rros|i clo karnerrrrÝ-ch staveb lrtrl[trrrrícli; jíž zc|e jsou ollr'azr.
yzaLé z pr.aci polních a hospodáŤsk;'c}r' lit,er.é svylrri velil<;í'rni'
t;'pickyrni funkcemi ryLrniclt1imi tlodávaji básrrírn l]ÚezirrovÝrrl
1lrar.éIro l<lasického t'á zu. svnr bolic lré lnotrtttrrett t,ťt lr rostj .

...l3Ďezirra jcsl, I,,isrrili ct'ul,iclij.. birsrrili rrejr.ťrzrrějšít'lt fot.otn
láslt.v, otl lásky božské clo láslry 1lozenrslre a smyslnti. .fo zna-

1|l0ná' že v clíIe jeho naleznou SC V nejrťrzrrěišínr potněru sloučeny

]tritza s rozl;oší - v pomčru nejrťrznějším. ale vžcly l. prolrru[í

rrejdťrvr1rnčjším. Tím jes|, vysvět leno jedinečné pal,hos BŤezi-

novo; 1lel]í u B'i.ezirrv rozkoše osamocerté, neposr'ěcené hrrizotr,
a l,itrl ttlaltll, nrčllié a oclpudivé, jalio treni u něho }rr zv 11eV\.-
lroupené r,' posleclrrí zár.ratnou rozkoš. Nlezi těmito clvěrrra polo-
lrami probihá BŤezinovo cítění a tak, že vždy, dŤír'e nebo poz-
ději, souzní i tlrtrhá protivná llrajní tnez. .Iento básník, ]<terého
líčili iako aslretu nebo lrrajního spiritualistu, má dar vpravdě
básnic l i1 '  bez něhož neni básníka: dar krásné, bohaté smysl-
rrosbi,  stejrrě intensivní jako odl išené. ona jest to, která napo-
.|uje zr'láštním nrlunrr1im or,'zdušínr básně BÍezinovy a činí z nich
Lo. čínr r'erš nrusí b1fti nejprl,e a pi.edevšínr, rná-li b1y1t, básní:
suětem krdsné sensibilitg, sbejrrě vrotlcí jako odlišené.

Básnick.v a uměleck;v+ čirr BÍezinŮv cIá se pochopiti a opsati
[,ím, Žc si uvtidotníš, jak Bňezina podrobil své prazkušenosti drr.

"ševní skoro cely život, a cel;i svět, celá r'ojska jejich živlri, sil
:t t'varťt. PĎinutil pňírodu i život, aby sloužily jeho základnímrr
tluševnínu pŤesvědčcní, pňirrutil vesmír' aby nesl pcčeť a vládu
jeho koncepce t,šeerotíclré. oduševnil jeclinou r'elikou tendenci
a inspiraci svěb rozběhl1ich a protiběžn ch sil a živl , utŤídil je
r' }rierarchii všeerotick;fch hoilnot; samo Poznání kosmu a pŤi-
rody dal do služcb Lásky, učinil z něho jedrru z jeiich fun]rcí.

Poznatky pňiroclní jistě vzpíraly se nemálo t,omuto pi.ehocl-
tror lujícimu clí lu. Stačí pŤipomenoubi s i  jerr,  že pi irodopis a pť.í-
rotlozpyt bvl nedár,no ješt,ě nejvydatnějši zbrojírnou naturalis-
llttt, abys pochopil bťlsnicl]iou a rrnrělec]rott sílu BŤezinovu. 'IesL
.1.it.ttr.cla. že moderní pňírodni vědy samy _ piirodní vědy, jalr
jr: pojirnají Crookes nebo x{axrvell, ostrvalcl nebo Flcrl,z - vY-
šl1'' l 'sLi'íc do značné nríl'v Léto syrrrbolistické lioriccpci bírsnilrovil
_ ale 1lŤest,o nel ' rat, i  na vÝznamrr básnickÝ pí.clroclnclcující čin
Rr".ezinťrr..

Rylo ti.el'rlr lrejpr've pozriabi exaktním poznánírlt včclecl<yrn
l pali t,eprvc rralÓzti t,omttto poznírní intuitivné ekvir,alenty bá.
sitické _ clílo stejně obtížrié jako choulostivé, d!lo, pÍi němž

t o



5,5lehce rnohl uboncrut'i básrrí]< a b;fti polrlcen filosofern..:lir]a]<Li.
Jrem, byé nejušlechtilejšího rázu a nejryzejších snah.

. . ' Tolik moudrosti, tolik vědeclrého poznání základních vzta-
}r života mohlo by bfti rrebezpečné básníku merršímu, než jest,
o|okar BŤezina. Básnílr jest básníkem za cenu jakéhosi naivriÍho
realismu, v;ibojn;tch a drivěŤiv1ich smyslri, lehkého kvasu krve
a heroismu, kterému pŤezdívají mnozí mudrcové nerozváŽnost,i.
,Ieho ,,conrluct of life.. nesmí klesnouti na soustavu pravidel
a nesrní udílet,i závaznlch rad; bezpečná stezka klidného po.
]iroku nesmí bj,ti drahou jeho vjlbojri; lrvětiny, Irteré rniluje,
rostou nepť.ecll'ídaně na srtizích nejnebezpečnějších; a sr.dce jeho,
byt1 bylo mnišské čistoty, musí dovést míti smyslnou rados|, ze
r'šech nalrot, světa, Života, pohlaví i osudu.

Básníl<, aby zristal básníkem, nesmí zahledět se pňíliš cllouiro
do poslednich skutečností a pravd života: jsou naposledy vždy-
cky pňíšerné a ]ramení se po pohledech na ně, od nichž nelze
se odtrhnouti. Básník zLráci po nich pňekypující milost zpěvu,
Irter nese sám v sobě, ve své melodii, svou logilru; svět a život,
]it,eré znal posud jen plynulé a zjihlé v jedin;i zpěvnif' proud,
zkamení mu náhle v logiclrá schemata. Konec koncŮ činí veli-
]rost, básníkovu vždycky to, ]<olik dovedl zachytit z ]rouzeln(:
rrrelodie života, z jeho žir.lťr iracionálnÝch, ]iteré unikají po-
znatkovému usoustavnění, z jeho dobroclrrržně krásnélro a ta-
jemného toku, jehož nelze pi.edvÍclat,i nebo pŤedurčovati. N,Ioucl-
rosb básníkova není moudrostí r'ědcovou nebo Íilosofovott;
rtrottdrost básníkova jest, jak ňekl rrezapomenttl,elně krásně Nietz.
St.he, v tonr, v čern jest moudrost urněleckého ducha Ťeckého:
tlrží se pourchu uěcí a opíjí se jejich nejtehčí. atmos|érou, Zbroj
jeho rnttsí b;,Íti pružnír a pohyblivá, musí dáti zrcarlliti se v sobě
svitu slunečnénru i toku obla]rri a vfboje jeho duchové i nyš-
lenkové musí se clíti krokem tanečnim.

Filosofie básníkova jest něktly jeho zbrojí, jincly rnaslioll, {l6;li,
r'lím hrání se st.é rlobě, nebo vvhfbá se jí, nebo pňibližuje se jí

.,,",radriuie jí, aby rnu polozurirčla; ale ]ronec ]roncri není to

l.I"iJ*.a rozhoclrrjc o jeho básnickÓ sile, pťrvodnosti a velikosti.
' '^iŤ.,i,'" 

jesb z těch šéastn1ich duchri, kterfm víra evoluční

,'.Á*me'á zestárnutí světa; jeho moudrost nechce vysušovati

"a."ln mvsteria, a jsou veliké a driležité věci života a smrti, na

í'tz-i'r.ai"''akem dětí a lrLeré soudí soudem mlad]fch dívek; ve-

lebí nevinnos|, prrdťr a jejich neprcll<ázatelnou a podezíranou

rnoudrost.
Bť.ezina clovedl ocenit intuitivné a iracionálné živly života:

rněl odvahu mltrvit,i o polibliu, ,,lttcry píetrud sgstémg suět ,,.

V talroqfch chr'ílích pocitíš. jalc oprar,clu jesl, Bi.czina bír-

snil<em.
Jest rnožno, Že piíš{,í rozvoj odcizí se jeho filosofij , ale vždy-

r:liy porozttnrí člověk jeho pohledu ťržasu a hrťrzy, lrl,eryrn se

dovedl zahlerlěL na život _ takov;.il po}rled jest vlastní filosofií

llíisrtilrovou. V pohled ben slila se mu všecka rozkoš i lrrťrza ze-

rrrě; pohleclem tínr viděl člově]ra v něIrolika velilr;iclr zá]rladních

1ll'apÓzách, v situacío}r vččné typičnost,i: v nioh plazí, sh;ibá se,

r.zpíná se nebo letí rr Bňeziny člověk za sv;frn osudem. Těchto
rrč.]iolil i oclr'ěkÝch sitrrac,í jesť r'lastní Žeů ]itiŽcltllro bťrsnic]réhc
r  l  í l n .

. .  'xIá svťrj ťrsměr'  Bi .cz irra; není asketa, jcst básníkern slad-
]iosti života, básníl<em milostnÓ něhy a země posvěcenÓ lrrví
i srrern lásky. .Ieho Brih dal rnu extatic.ky vzlet, sílu perubí a mi.
lrrs[, slzí z 1rrťrzrré tragičnosti lásliy, mysl pochopiti jeclinečné
šilcristvi, kt,eré .iest v každé opravriovÓ litsce, ale neposl,avil sc
jrrko žárlir,á zeď trrezi ttělto a zelni, neoddčlil ho ocl r.ilrlvťlktr,
žtlrr1', rlítět'e, zvi.I'ete. I]'iezina doveclI spojiti všecliy tyLo sftiry,
s-u.tily a ňílrly v společenstvi duchťr a lroclnot, v planet,írrlou sou-
sl'avrr lirslry, S\,Ítziltl{tu znásoben1il:ii pouty drarnatitlké vroll(l*
ltosl , i  a nalÓ}ravost i .

Ri'ezintlvi jesl, vlast,rri prav;'í lilubolti1 kult žiuafu u t,šech cesl

ip lro. f)crr '+'r lI  sc vr ' l rnorr l ' i  n lnohé r logmatič:nosl i ,  mnohé pověi ' i l '



5 6 v niž upadají i cluchor'é jinak veltrri jasní a osvícení. t\{ěl ocIvahrr
živě pochopiti a štěstí procítiti ve sv;ich chvílích v míÍe pěkné
a ťrctyhodné, co pověděl abst,raktně Íilosof William Hamilton,
l<dyž bvrdil, že žiuťl nepraucla jest lepší než mrtud prauda; v!.-
z l tar l  a smysl ]raždé ideje jest jen v tom, aby uvedla badání
v pohyb, aby vedla k položení a ť.ešeni určityclr otázelr; cena
jcjí jest v její nábadné plodnosti a živnosbi.

Kdybych měl povědět, v čem vidím ]rriterion rnoderniho člo.
věka ]lulturního, odpověděl bych, že právě v této nedogmalič-
nosti, protídog matičností, r' torrrto utilismu nejvyššiho heroického
st,ylu.

Té|o rredogmatičnosti, protidogmatičnosti pňibližil se jako má.
lokdo u nás ve sv;1?ch vrcholn1ich chvílích Bňezina; pro ni jesL
a bude drah;i duchrim opravdu kulturnim jako dtrch Osvo-
bozen;f. Nebylo většího nedorozumění, než kdyŽ tohoto básníka
a myslitele pňisvojoval si katolicism, tento směl. nejd sleclntij-
šího a nejvšestrannějšího dogmatismu.

Bť.ezina clovedl se do velmi pěkného s[upně vyhnouť abstra]i-
c im a schemat rn. Neupadl v pohodlny pantheism, anivmonis-
tirl]ré iluse. ocenil správnč jedinečnost Jraždé bytosti, nenahra-
ditelnou hodnotu každé cluše, nenávratnou krásu a závažnost
každé vt,eňiny. Clití nutnost vykrrpor'abi čas - l]ravou misi rne-
sianistic'hou.

Není u něho pohodlného ,,věčného návratu stejnost i . .;  všecko
jesb nenár,ratnÓ a lraždou v|eÍinu na ster]ich rnístech rozhodují
se boje té clťrsaŽnosti, ltterri nepť.ipouští pozdr"ljších oprav. Tato
inspirace jesb ryze básnická, jest dramatická * jest tragická.

Jí jes|, drahf dtršírn básnicl<Ýrn, pro ni nrťrže byti sprár'ně
r.]rápán jcn i imi.

opakuju: Bťezirra tteolilamal nás lacirr;írni surogáLy, rtezlros-
Lil se rrašich otázclr a nadějí pohoilln;imi abst,ra]<cemi: clhtěl cláti
tlám satnu slacllrou hrŮzu žil'ota.

Myslil zral<em a všemi ostatnírrii stn.vslr.. jalro mr'slívaji oprav-
t lovi básrríci .

BŤezina zťrstal Básnílrenr.

Vitém MršÚík z Z|atá nit

Novalis napsal lrdesi slovo podir'né, hlubolré intuice, literé se

mně vynoňuje od let, kdykoli beru do ruky nějakou novou kni-

lrtr V. I{ršbílror 'u., 'N{nozí l idé věsí se proLo tak na pňírodu' po-
Irěvaclž bojí se jalto zpor'ykané clěti otce a utíkaji se k mat,ce...
'l.ím otccm jest míněn Duclr. Toto slovo vykláclá celého p. l{rš.
líka. },Iáloliteréntu z rrašich autor * mínítn z většich a vy-
znamnějšic]r autorri - jest ť.íše Ducha tak cizí, rozlety do ní
l,ali obtíŽrré jal<o p. }Irštíkovi. ]llálokdo mysli tak těžce, toporrrč:

ia]<o on, a ptot,o u nil<oho snad neprisobí aplomb nryslit,ele, s kte.
rÝm si občas p. Mrštík neškodně zakoketuje' tal< komicky jako

ri něho' Jeho prvrrí rornány, Santa Lucia a Pohadkc ntaje,v nichŽ
posltd tlrr'i tčžišt,ě jeho literární činnosti, jsou materialistickv
popisné krrsy prtizy, v nichž Žijí hmotné pi.edměty, krajin;.,
rtrěsta život,ern nekoriečně v1i?raznějším a odlišnějším než lidské
tlušc. osoby nejsou tam mnohem víc než nositelkami popisťr.
ŽivÝmi kolíky, na něž se napínají veliká deJ<orativriá plátna -

la l< jsou neprokreslet lé, nevyhráněné. neoclI išené' talc schetna-
1iclrv a ]rolísavě načrtnuté.

I na krrížce, která leží pť.ede mlloll' dá se to všecko ověŤil' '
Palr Nírští]< zai.aclil clo rrí rlěkolil< ť:Iánli kritick ch, tak o NÍus-
sttot'i, Dušanrr Jrrr]<ovičovi, o otázce rrálloženské. Ale jak;Íc}r
r:lárrkii lrriticl<1fch! o Musselovi dovite se. co víLe z čítanek.
lt člťrnek Krise pťrsobí dojmem, jako by jej psal Tťrrrra redivivus
r,r:selé tr blahé pamě|'i. V několika epigramech tra ]roncli linihy
pokorrší se p. }'Irštíl< o esprit - nepť.eju nikomu, abv se pť.r:.
svědčil ,  s jakÝm zdarem! Jen jednu ukáz]rrr;




