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Svítánína zápzdé- otokar BŤezina

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.
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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.
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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,
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Vildrac aj.)' jejichžohlas u nás právě Kiičkova tvorba zaznamena|a
jako první, k těm zdrojrim, které formálně nejvíce ovlivnily tuto
jinak zcela svébytnoua osobitou sbírku. Knížku vedle ňady milost.
nychvyznání a pňírodníchná|aduzavirá myšlenka na smrt provázená opět oslavou pŤírody a lásky. Poslední slovo má až fejetonisticky hovorná apostrofa vlastních verš , s nimiž se básník po
starodávnu loučíposílaje je za čtenáÍi.
KŤičkova prvotina zaznamena|a neěekan1i čtenáŤskf ohlas,
početjejíchvydání dosáhl na lyrickou sbírku pŤekvapivěvysokého
čísla.V;frazně však zasáh|a i do v1ivoje česképoezie. Svou konkrétností, srdečnostía prostotou, pokornym prožíváním světa
a jeho zdtivěrřováním se nejen odlišita od civilizačníchsnah básníkoq ch vrstevníkri, kteŤíkrátce pŤed vydáním sbírky vystoupili
v Almanachu na rok l9l4, a|e zárove pŤedznamenalaony ten.
dence v mladépoválečnépoezii, kterézprvu vitalismem a potéláskyplnfm vztahem k všednímvěcem a snahou zlidštit svět reagovaly
na prožitek světovéválky (J. Wolker aj.)
zp

Tajemné
dálky - otokar BŤezina I895
První sbírka zÍady pěti knih symbolisticképoezie o. BŤeziny si
uchovává inspiračníqfchodisko v autorovfch citovfch prožitcích
a tedy i blízkost tradičním|yrickymžánrrim. Na počátku knihy lze
tozeznat cyklus intimních zpovědí věnovanych zemŤelématce (báse Moje matka, z BÍezinovlch děl nejznámější,vyjádŤila sepětí
hoŤkéhomatčinaosudu s duchovním typem synov 'm),odcizivšímu
se pňíteli (PŤátelstvíduší),neuskutečněnémucitovému spojení se
ženou,mládí odešlémudŤív,nežmohlo bft prožito (Mrtvé mládí):
jsou to elegie nad vyhasl1fmi životními možnostmi a kontakty, po
nichž zbyvájen samota a naděje se upínajímimo reáln1fživot' V následujícímpŤísném
vlběru z tehdejšíBŤezinovy pŤírodnípoezie
je krajina viděna v monumentální stylizaci, častotéžv cel1fchsériích
souŤadn1fchobraz postihujícíchjejí nejrriznějšívrstvy a oblasti.
Modlitba večerníhorečněvršímotivy z organického i nerostného
světa, z ruzn;fch zeměpisn1fchpásem, hlubin země i dálek kosmu
a prostŤednictvímtétoenumerace vyznává touhu po poznání hmotnéi duchovní skutečnostiv celéšíŤi,
hloubce i niternédramatičnos.
ti. Pňírodníverševyznívajídočasn;fmpojetímpŤírodyjako snového
vlplodu subjektu v duchu filozofie A. Schopenhauera (Vězež) ' Druhá polovina sbírky pŤinášísymbolické obrazy stavri a proces ,

kterfmi procházi duše.osamocen1f subjekt, ktery podle vlastního
piesvědčeníbyl nucen vzďátse normálních vztahi k lidem a činné
učastiv životnípraxi, se v absurdním rozdvojení obrací ke svéduši
jako k někomu ,,druhému..,k partnerce bolestného rozhovoru
(napi. Návrat). Ve vnitŤnímrozlišení duše a její dynamice hledá
rovnomocninu reálného světa; tato náhrada je jen zdánlivá, a to
zabarvuje básně hlubokou melancho|ii (Lítost aj.). Životni ztráty
jsou však také vykládány jako zámérná oběť,akt vrile, kter;f má
takto osvobozenéhojedince učinit citlivějšímpro tajemství,jehož
pňítomnostje rozechvěle, intimně proživána. Do piedstavy tajemství se v tomto raném pesimistickém období samoty vtěluje BŤezinova touha po absolutních hodnotách, která později u něho dostane kosmicky a kolektivistick! roaněr. První zásadní krok tímto
směrem učinil ostatně BÍezina užv Tajemnfch dálkách: je to v básních, které opouštějí běžnou pŤirozenou perspektivu prostoru
a času a nahrazlqi ji souhrnn1fm viděním pÍepodstatněnéskutečnosti,v němž okamžik a věčnost,vymezenémísto a nekonečny
prostor pÍecházejí v sebe navzájem v prudk1fch qfbojích tvoŤivé
energie;básnická inspirace se tu pŤibližujezkušenosti mystické,na
rozdíl od níje ovšempodŤízenauměleckému Ťádu a směŤujek vytváŤenísugestivních,sdělitelnfch, do tradice a kultury začleněnlch
{povědí (nikoli k osamělé komunikaci s nejvyššíbytostí).
Cestou k tajemstvíje v Tajemnfch dálkách tělesná smrt (v Modlitbě večerní'v kruté vizi zá|tuby svétaSnad potom,,,, y Motivu
z Beethovena, inspirovaném vzpomínkou na koncertní provedení
sonáty Měsíčníhosvitu), zejménavšak umění (prolog a epilog sbírky) pojatéjako sublimace (duchovní pŤedpodstatnění)sil v běžném
životě neuplatněnfch; směŤujek qflučnosti a absolutní dokonalos.
ti. o dokonalost pŤístupnoujen zasvěcen m a kladoucí maximální
nároky na tvrirce programaticky usiluje i sama sbírka Tajemnédálky. K mimoŤádnésugestivnosti, pŤesnosti a složitosti tu dospívá
obraznépojmenování, kteréčerpá znáboženskych kultri i moderní
vědy, z citové zkušenosti, pŤírodyi exotic(fch oblastí. Duchovní
zážitky jsou prostÍednictvímsymbolri pňedváděny ve smyslově naléhav1fchpŤedstavách,v nichž se kombinují jemně odstíněnédojmy
a vedle zraku se silně uplatĎují napi. i vjemy čichové(Vúnězahrad
médušeovIjvněná M. Maeterlinckem). Technicky náročná veršová
forma (ambickf alexandrín) spolu s rafinovan;fmi qfmy dodává
básním dramatické nebo slavnostní zabaweni; poprvé se objevuje
i voln;f verš.Řáda těchto rysri dodala Tajemn m-dálkám v očích
ČtenáŤri'
zvykl1ich na méněnáročnéformy poezie' odstín apartnosti, rafinovanéhoumělectvía dokonce nadnesenépÓ zy. Zated|ollho
se však ukáza|ajejich nezbytnost pro vyslovení nového životního

