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i opakování hlásek (eufonie), rytmická v stavba slok, vynoňující
se a Zase mizejíci qfmy, citlivé stŤídánírozmanitfch intonačních
ritvaru.
Tyto postupy mají v reflexívníchveršíchpodíl na sugestivním
zpňítomněnízkušenosti uplfvajícího času.Ca-sje ristÍednímtématémsbírky a vrací se v nadpisech Ťadybásní (Čas,bratr méhosrdce,
dvanáctidíln! cyk|ls P lynoucíčas,závétečnábáseř Čas).Vliv na to,
žese tak naléhavěvynoŤilo témačasu'měla i Horova návštěva revolučníhoRuska: aktivita, jížbyl svědkem, zaměÍenák budoucnu
a uvádějícído pohybu vše,co vytvoŤilaminulost; historicky proces,
kterf procházi zemí,a jak Hora dosud věíil, mobilízuje v člověku
tvoÍivémožnosti: tato zkušenost pŤispívák hodnocení časujako
kladné síly tvoŤícíspolu s člověkem.Míjení času,dočasnostlidské.
ho života nejsou tedy ve Strunách ve větru - ačse tu citují tňi básníci Novalis, Heine a Jeseninjako nositelésladkéhoa dramatického
prožitku obcování s tmou a smrtí- pÍijímány s romantick1im tragismem. Poměr lyrického subjektu k času je drivěrn;|i, smírny,
''bratrsky... Čas sice nekompromisně hodnotí činy a prožitky' je
však vestavěn do našich osudri, je to neodmyslitelná forma sjednocení rriznych fází lidského bytí. Je pojat i jako pŤíležitostk uskutečněníživota v jeho plnosti. Nese v sobě pÍíslibylepšísociální budoucnosti' která je viděna jako sen promítanf do všedníhoživota
skrze drobné svátečníradosti a věci (báseĎ D m,kďe nah|ížimeza
dveŤebytri velkéhopŤedměstskéhočinžáku;je to jeden zpozdnich,
humanitně cítěn;fchqftvoru proletáŤsképoezie). - Prožitek času
nebyl však pro Horu taktojednoznaény,užve Strunách ve větru se
projevují pŤíznakyjeho rozštěpení,kterépŤevládnehned v dalších
sbírkách' odevzdanost básníka času znamená i jistou pasivitu:
subjekt je vtažet do proudu časudo té míry, až takÍka ztrácí svou
identitu. V metafoÍe,,strunve větru..je básnictví chápáno jako bezděčn ozvuk citlivého nástroje, kter.-ise poddává náhodnfm podnětrim pŤírodnísíly. V pŤedchozímobdobí proletáŤsképoezie (viz
PRACUJÍCÍ DEN) chtěl básník morálně prisobit na pŤíslušnjky
kolektivu a tedy i usměrĎovat běh historického času;těchto iluzí se
už v období Strun ve větru vzdal. Básně tu častorístív otázku, kte.
rá, nezodpovězena, pŤedstavujehlas subjektu vjeho rizkosti, nekliHorova poezie na otázkyjednoznačně
du, nezakotvenosti; dňívější
odpovídala (proletáŤskéverše) nebo je neutralizov?la proudem
obrazri spojujícíchpňedmětnost se subjektívitou (ITALIE). Hora
však i ve Strunách ve větru nadále živě prociťuje problematiku
soudobéspolečnosti.ProstŤednictvímvllučného zaméÍenik pozemsklm hodnotám je s Horovou pňedchozítvorbou ideově spojen
i prožitek času.
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V rámci soudobélyriky mají Struny ve větru samostatnépostavení;V době jejich vzniku autor polemizoval s umělec\fm programem poetismu Nezvalova a Seifertova, vylfkaje mu nedostatek
mvšlenkovéprohloubenosti a zájmu o reálné společenskédění;
pĚéstovšaksi pŤizprisobilněkteréz podnětri tohoto avantgardního
proudu, jmenovitě pojetípoeziejako volnékombinace logicky nepropojenych obraz&. Strunám ve větru všakjsou nejbližšíty sbírky
mladšíchHoroq|ch vrstevníkri, v nichž dosavadní poetistéhledají
cestu k vyslovení základních složek lídského bytí (SeiFrtriv PoHalasova SEPIE). štovníholub, Závadova PANYCHIDA,
Struny ve větru jsou proHoruzačátkem nového období, v němžse
opětovně vrací tematika času,nejednou nab1fvajíctragické nebo
téměŤspiritualistické, odhmotněné podoby (TvŮj hlas 1930, Tonoucístiny |933,Dvě minuty ticha |934, Tichéposelství1936).V několika básních těsně se pŤimykajícíchke stylu milovaného Horova
pŤedchtidceKarla Tomana (napŤ.Zem, z nížjsme vyšli)je ve Strunách ve větru pňedjata i Horova poezie sounáležitosti s domovem,
k nížse básník obrátil v druhé polovině tÍicátych let. - Mezi četn1fmi ohlasy kritiky, jež rozpoznala zák|adni vyznam sbírky pro
novou orientaci Horovy poezie, bylo nejvňelejší
oceněníF. X. Šaldy; začIeiovalo sbírku do tradice česképoezie kosmické, po bok
tvorby Máchovy, Nerudovy a BŤezinovy, poukazujíc zároveř na
moderní pojetí času,které staví obraz světa ve Strunách ve větru
do blízkosti dynamického, víŤivého,qfbušného kosmu moderní

ťyzíky.

Svítánína západě-

otokar BŤezina

1896

Ve svédruhé sbírcevstupuje BŤezina definitivně na pole širokodeché reflexívní poezie nejvyššíchnárokri uměleckych a myšlenkov1|ch.V básních hlásícíchse k žánrovlm typrim u nás dosud
neznám5imje citov]f prožitek subjektu k nepoznání pŤetvoŤena rozvlnut, z něho a nad ním vyvstávají básnické konstrukce obecn;fch
zákonitostí a rozhodujícícÍrudáloití duchor'ního světa lidstva jáko
součástiudánlivych procesrikosmickfch. Tradičníliterárnídruhy'
kterychje pŤivystavuc těchto básnípoužito,aťjeto velká epika klá.
sickych my tick1'chdějri' modlitba, kázání nebo žalm,dávaj1básním
stylistickézabarvení,určujíužitíslovesnych osob a čas a zprisob
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Ťazenímotivri; o charakteru a vyznění básní však rozhoduje spíše
rístňední
symbol, kter:Íudává společn;fklíčpro vlklad jednotlivfch
obrazi a zprostŤedkujemezi ideovou perspektivou básně a světem
dojmri, věcí a prožitkri, kter1fje v ní zobrazen.
Spojení slov ,,svítánína západé* se Ťadímezi obrazné vyrazy,
které vytváŤejícelek ze slov, jejícbžvyznamy se logicky vylučují.
Tato básnická figura, oxymÓrorl, je charakteristická pro poezii
(napŤ'barokní), ježusilujeo vyostÍenía pak paradoxní, racionalitě
se vymykající zrušeníprotikladú v rámci běžnézkušenosti nepŤe.
konatelnfch. BŤezina se vrací k metafoŤe noci, jež právě sv1fmi
temnotami dává viděti, zpiítomřujíc nám - ve dne neviditelnéhvězdy a hlubiny kosmu; západ slunce zachycovany v efektních
rozzáÍenlch barvách je tu požárem, v němž se rozpadá vézení
všednídenní zkušenosti. Západ se tak stává metaforou smrti jako
okamžiku pŤechodu(,,svítání..)k druhému světu, k vyššímrovinám
bytí. Podobnou smrti v tomto otvíráníčlověka vyššískuteěnosti je
bolest, nezbytn! prrivodce a tragická inspirace tvŮrčíhočlověka,
nástroj jeho vytrženizbéžnlch vztah a funkcí (Tajemstvíbolesti).
Hranice mezi pozemsklm a nadŤazenfm druh1fmsvětem se ve větší
částibásní Svítánína západějeví piekonatelnájenza cenu rozhodné distance od pozemského života. Pesimistick1f asketismus stále
ještě mladistvé poezie BŤezinovy se projevuje i v jímavé,melancholické lyrice stesku z nereáln1fch,snov1fchrirod v lučněduchovního risilí (Až sednešza mt| st l aj.) a z životníchaspirací obětovan ch nadpozemskému rikolu; titěcha z pŤíslibuvěčn1fchodměn za
časnéztráty je nejednou pŤivolávána s bolestnou kŤečovitostí(Tys
nešla).- V tomto ovzdušívznIká i první z básní' v nichž Bňezina
formoval svévelkésymbolické postavy, nositele a básnická vtělení
rozmanit ch postojri k otázkám lidské existence. Jsou to VladaŤi
snri, vykreslení v záměrně pŤejemněljch odstínech a s kritickjm,
ironickfm podtextem; tito moderní intelektuálové a umělci jsou
bolestně usvědčenive svétragické vymknutosti z pozemského života: mohou bft tvoŤivíjen v oblasti extáze a snění,nejsou s to cokoli udělat pro povznesení zeméQejižhrubébarvy a jejížzitstupyje
urážejía skličují)a nakonec hoŤcesi stjskají pojejích opovrženfch
radostech' Hranice obou světri se zdá nepŤekonatelnái prostŤedky
umění; píseĚ duše pŤenesenádo pozemsk1Íchstupnic zní steskem
a hr zou (Vítěznápíseiň).- Méně statick1fje užprotiklad hmotného a nadsmyslného světa ve skladbě M|ltus duše.Pozemskost tu
dostává rozměr historického času- subjekt cítív sobě ožívatgenerace pŤedkri,dědictvíjejich tvorby a práce. Ale i zde v duchu modernistického myšlenídoby vyzaňuje z minulého jen rinava, metafyzické naděje se spojují qflučně s budoucností energick1|chpoko-
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lení (podobn1|ch Nietzschovu básnicky vysněnému nadčlověku),
hranic
ieiichžvyk ročeníza hr anice danéhoje zár ov ei pŤekročením
-pozemské
v bec' - Piedstava silnéosobnosti se však
skutečnosti
-nakonec
pŤecejen v několika vrcholn;ich básních stala zdrojem
pňekonánímetafyzické roztržky dvou světti. BŤezinovi Silní (báseř
Vínosiln ch) pijí pln1fmi doušky víno žívota,z jehožmaně rozmačkanfch hrozn zbyla vladaŤrim snrijen zaschlá šťáva:prvním pňíznakem jejich sílyje právě schopnost integrace pozemského a du.
chovního pÓlu, vrilí diktovaného splynutí krajiny snri se zemí žítí.
Obě strany protikladu se tím zhodnocují, neboťpŤipŤechodudo života posmrtného odměnou Silnlch má bft to, žesi uchovají svou
identitu z dob pobytu na zemi. Právě tam, na zemi, se tedy rozhoduje o člověku navždy, vzpomínka na pozemsk! ávot je nejvyšší
hodnotou. Na zemi taképrobíhá proces duchovního zrání,v némž
jednotlivec i lidstvo v celku - okamžitfm paradoxním zvratem
nebo spíšprocesem probíhajícímv tisíciletích- dospívajívyšších
rovin bytí. Zde je morální poselství BŤezinovy spiritualistické poezie, která pŤekonává svody snové pasivity a idealistické nechuti
k lidsklm snahám a rikolúm. ZÍete|něse to jeví v nejslavnějšíbásni
sbírky, v monumentá|ní Ranní modlitbě. Usilí člověka vedeného
nadosobním cílem je tu zobrazeno jako pracovní den chudého,
prostoupeny námahou v polích rozpálenlch denním žárem;násle.
duje večerníosamocenf zpěv mytick1fch dějin ducha a konečná
efektnímystická scénasplynutí subjektu s majestátem Nejvyššího.
V obrazech těžké polní práce se vynoňuje nabádavé vědomí
možností básnického slova plnícího konkrétní životní poslání
uprostŤedpozemsk;fch strastí:,,UčiĎ, aťpravda má podobna jest
knize modlitební, aby každ! v ní našel modlitbu svou, i zavrŽen!
a umírající!..Toto humanistické cítěnízměkčujetvrdé obrysy obrazu Siln1fch, individualistickou vllučnost BŤezinova postoje,
a pŤedjímákolektivismus pozdějšíjeho tvorby.
o dosahu uměleckého slova psal Bňezina mj. i proto, žejeho
možnosti právě sám prožíval.Svítánínazápaďěvzniká 1Prudkém
tv rčímrozmachu, za neceI! rok po vydání TAJEMNÝCH
DALEK. Učitel ze zapaď|ého městečka si tehdy mohl s žasem
a hrdostí uvědomit, žejeho dílo vyvolává značnyohlas, žeje recitováno a napodoboválo, že se mu otvírají všechny vzájemně se
sváŤejícíčasopisy nové literární generace. Pln síly a s pocitem
volnosti BŤezinav tédobě pokračujeve studiu nejrriznějšíchliteratur a filozofií. svobodně zauiímá stanovisko ke kulturnímu dění
doma i v cizině, píšedesítkystran soukromlch dopisri majícíchvysokou hodnotu myšlenkovoui uměleckou.Z tohoto relativněšťastného ovzduší- k realizaci tv rčíchcílri zb;fvaly ovšemjen večery
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po morné práci ve tŤíděs šedesátižáky - vyrristá Svitáni na západě. Vydání sbírky i její kritickjl ohlas upevnily vudčípostavení
BŤezinovy poezíe(básník sám zristával skoro neznám a nepovšimnut) v rámci českéhosymbolismu. Jen F. X. Šaldasetrvával v mlčení, motivovaném snad nedrivěrou k Bňezinovlm dekadentním počátkrim;ve svych pozdějšíchpracích vyzvedl však právě Svítánína
západé a jmenovitě Ranní modlitbu jako počátek nejvlastnějšího
pŤínosu BŤezinova. Tvorba ostatních autorri symbolistri teprve
později dospěla k v1fsledkrimsrovnateln; m s tvorbou BŤezinovou.
mc

Šípkovf
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Sbírka je opožděn1fmlyrick1fm debutem jednatňicetiletéhobásníka
a vyznamného pňekladatele ruské poezie. Podle doby vzniku jednotliqfch básníje tozvržena do tňíoddílri: první s titulem obláček
piinášíveršez|et |9| l-13, druh;f nazvany titulem celésbírkyŠlp.
kov|l keŤobsahuje práce z roku l9l4 a poslední část Vitr a vlny je
datována rokem 1915.Takto naznačenáchronologie prozrazuje sicejistéprvky básníkova vyvoje' zejménaod neurčitostiran ch alegorií a kosmick1fch reflexí k oproštěnějšílyrice subjektivních zpovědí, vcelku však má sbírka jednotny ráz. Jeji zák|aďni polohu
určujeautorriv čiŤecitov1fpoměr k obklopujícímu ho světu; podle
citového klíčevolí KŤičkai tématasv1|chbásní. Jsou to pŤedevším
intimní svazky rodinné a pŤátelské(srdečnéoslovení ť. To.ana
v básni obměřující motivy jeho SLUNEČNÍcH HoDIN), vňel
poměr k rodnému kraji a jeho pŤírodě,vztah k válce, kterou autor
prošeljako voják, ajejím prostŤednictvím
k osudu národa, a nakonec i vztahy intimně milostné' Tu všude se KŤička projevuje jako
básník Žijícíintenzivním, maximálně oproštěnfm citovym životem
avyznávajici se z něho bez vnitŤníchzábran,často až se spontánní
naivností dětsky zprimitivriujícího vidění' v sečn ch, melodick1ích
veršíchnebo v široce rozloženfch veršíchzpovědních a vzpomínkovjlch s pevně sevňenourytmickou osnovou a s v1|'raznymir1my.
Vlchozím bodem sbírky je KŤičkriv citov vztah k domovu,
k rodné Českomoravskévysočině, vztah, jenžje ve sbírcemnohostranně rozváděn. odtud básník vyšel za svymi sny a odnesl si
S sebou bezprostŤední,
láskypln! poměr k pŤírodě,vědomípevné,
tradicí posvěcenéhierarchie hodnot i prostotu vnitŤního života,
která rozeznává hlavně dvě základní polohy: radost a smutek.

teŤ_ petr rÍička
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K domovu se takéneustále vraci,ať'užznevlídnéhoa nepŤátelského
*ě,tu, kde musížít,aťvnitŤněneuspokojen z dalekéciziny. Vrací se
'"m usut také,aby se vyznaI ze synovskélásky a něhy k matce, aby
zavzpomínalna smrt otce a v neposledníŤaděaby znovu našelSvět
dětswí s jeho radostmi a zábavami' kdy spolu s kamarády ,,svíze|
každou v radost novou.. pietvoňil ,,dušíopravdovou, / divotvornou, milujícíduší,/ srdcem čistfm / jako sníh...V symbol domova
i básníkova života pÍerristá pak jeho ,,nejmilejšíkvítí..,jež dalo
sbírcei jméno, šípkov! keň, motiv spjatf s qfznamoq|m odstínem
orostoty, chudoby a houževnatostia nehledané,ale pŤecenesmírně
jemnékrásy. Šípeksledoval básníka v zimě i v létěna jeho cestách
"do
školy, stal se jeho zpovědníkem i svědkem mladistqfch snri. Podobně jako u Bezruče je tento pňírodnímotiv spojován s vlastnostmi a aktivitou skoro lidskou' KeŤ, žijící,,sv:Ímživotemdrsnym
a chudfm..' podle piíkazu ričinnélásky,,su.for ovocem chudobnlm
nasytíhladovou zoufalou zvéÍl azachtání ubohé,zimou se tŤesoucí
ptáčea život mu vráti,,, ztlstává však drsn1fm osamělcem, neboť
,,samotenbije se s žitím.A maní / i ruku, ježlaskavě k němu se chylí,
citovy, otevŤenyvztabkžisnad raní......Tu všudevládne pŤím1f,
votu, svět je zdrivěrilován personifikacemi, ríčinkembásnického
tvaru je harmonizace: prostŤednictvímpoezie se hojí rány, které
pŤirozenostise vydal
básník utržil, když svrij domov opustil a z Ťíše
do umělého' riskočně zrařujícího světa.
Disonanci do této harmonizující atmosféry vnáší až poslední
oddíl s prožitkem války; ten se naplno ozval jen v jedinébásní Me.
dynia Glogowska, zato však s mimoŤádnou intenzitou. V tétobaladě se totižjinošsky drivěŤivyvztahkžívotu stŤetls meznífrontovou
situací,s okamžikem toku, arázemse cele odkrylo básníkovo názorové zázemi: láska k bližním,soucit s nevinně trpícími,kňesťansky pokorné proživání vlastního ridělu i obavy o osud národa.
Právě tímto zdrirazněním citov..ch hodnot uprostňed válečného
běsněníbáseĎ pŤerostlave velice ričinn1f
' nepateticky odsudek války
za cizí zájmy,
Doznívánlválečn:i'ch záŽitkttse pak ozyvá v básni Vítr avlny, jež
všakjiž cele pÍecházído intimní roviny milostného vyznání vojáka,
jenžstojítviÍív tváÍsmrti a strachuje se o svou lásku' Báseř je také
pŤíznačná
tím,žejejitvarově navzájem odlišnéčtyričástiprozrazují
básníkovy hlavní inspirainí zdroje. Jestližev prvním oddíle forma
intimního dopisu pŤipomíná obdobné pasáže Puškinova Eugena
oněgina, v posledních dvou pŤírodníparalelismy poukazují k tradici uměléi folklÓrní písně.FolklÓrní tvorba a Puškin (eho lyriku
později KŤička pŤekládal) patŤily také spolu s poezií kŤesťanské
pokory francouzskfch básníkri opatství créteilského(Duhamel,

