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Vildrac aj.)' jejichž ohlas u nás právě Kiičkova tvorba zaznamena|a
jako první, k těm zdrojrim, které formálně nejvíce ovlivnily tuto
jinak zcela svébytnou a osobitou sbírku. Knížku vedle ňady milost.
nychvyznání a pňírodních ná|aduzavirá myšlenka na smrt prová-
zená opět oslavou pŤírody a lásky. Poslední slovo má až fejeto-
nisticky hovorná apostrofa vlastních verš , s nimiž se básník po
starodávnu loučí posílaje je za čtenáÍi.

KŤičkova prvotina zaznamena|a neěekan1i čtenáŤskf ohlas,
početjejích vydání dosáhl na lyrickou sbírku pŤekvapivě vysokého
čísla. V;frazně však zasáh|a i do v1ivoje české poezie. Svou kon-
krétností, srdečností a prostotou, pokornym prožíváním světa
a jeho zdtivěrřováním se nejen odlišita od civilizačních snah básní-
koq ch vrstevníkri, kteŤí krátce pŤed vydáním sbírky vystoupili
v Almanachu na rok l9l4, a|e zárove pŤedznamenala ony ten.
dence v mladé poválečné poezii, které zprvu vitalismem a poté lás-
kyplnfm vztahem k všedním věcem a snahou zlidštit svět reagovaly
na prožitek světové války (J. Wolker aj.) zp
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kterfmi procházi duše. osamocen1f subjekt, ktery podle vlastního
piesvědčení byl nucen vzďátse normálních vztahi k lidem a činné
učasti v životní praxi, se v absurdním rozdvojení obrací ke své duši
jako k někomu ,,druhému.., k partnerce bolestného rozhovoru
(napi. Návrat). Ve vnitŤním rozlišení 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 osvobozeného jedince učinit citlivějším pro tajemství, jehož
pňítomnost je rozechvěle, intimně proživána. Do piedstavy tajem-
ství se v tomto raném pesimistickém období samoty vtěluje BŤezi-
nova touha po absolutních hodnotách, která později u něho dosta-
ne kosmicky a kolektivistick! roaněr. První zásadní krok tímto
směrem učinil ostatně BÍezina už v Tajemnfch dálkách: je to v bás-
ních, které opouštějí běžnou pŤirozenou perspektivu prostoru
a času a nahrazlqi ji souhrnn1fm viděním pÍepodstatněné sku-
tečnosti, v němž okamžik a věčnost, vymezené místo a nekonečny
prostor pÍecházejí v sebe navzájem v prudk1fch qfbojích tvoŤivé
energie; básnická inspirace se tu pŤibližuje zkušenosti mystické, na
rozdíl od ní je ovšem podŤízena uměleckému Ťádu a směŤuje k vy-
tváŤení sugestivních, sdělitelnfch, do tradice a kultury začleněnlch
{povědí (nikoli k osamělé komunikaci s nejvyšší bytostí).

Cestou k tajemství je v Tajemnfch dálkách tělesná smrt (v Mo-
dlitbě večerní' v kruté vizi zá|tuby svéta Snad potom,,,, y Motivu
z Beethovena, inspirovaném vzpomínkou na koncertní provedení
sonáty Měsíčního svitu), zejména však umění (prolog a epilog sbír-
ky) pojaté jako sublimace (duchovní pŤedpodstatnění) sil v běžném
životě neuplatněnfch; směŤuje k qflučnosti a absolutní dokonalos.
ti. o dokonalost pŤístupnou jen zasvěcen m a kladoucí maximální
nároky na tvrirce programaticky usiluje i sama sbírka Tajemné dál-
ky. K mimoŤádné sugestivnosti, pŤesnosti a složitosti tu dospívá
obrazné pojmenování, které čerpá znáboženskych kultri i moderní
vědy, z citové zkušenosti, pŤírody i exotic(fch oblastí. Duchovní
zážitky jsou prostÍednictvím symbolri pňedváděny ve smyslově na-
léhav1fch pŤedstavách, v nichž se kombinují jemně odstíněné dojmy
a vedle zraku se silně uplatĎují napi. i vjemy čichové (Vúně zahrad
mé duše ovIjvněná 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 méně náročné formy poezie' odstín apartnos-
ti, rafinovaného umělectví a dokonce nadnesené pÓ zy. Zated|ollho
se však ukáza|ajejich nezbytnost pro vyslovení nového životního

První sbírka zÍady pěti knih symbolisticképoezie o. BŤeziny si
uchovává inspirační qfchodisko v autorovfch citovfch prožitcích
a tedy i blízkost tradičním |yrickymžánrrim. Na počátku knihy lze
tozeznat cyklus intimních zpovědí věnovanych zemŤelé matce (bá-
se Moje matka, z BÍezinovlch děl nejznámější, vyjádŤila sepětí
hoŤkého matčina osudu s duchovním typem synov 'm), odcizivšímu
se pňíteli (PŤátelství duší), neuskutečněnému citovému spojení se
ženou, mládí odešlému dŤív, než mohlo bft prožito ( Mrtvé mládí):
jsou to elegie nad vyhasl1fmi životními možnostmi a kontakty, po
nichž zbyvájen samota a naděje se upínají mimo reáln1f život' -
V následujícím pŤísném vlběru z tehdejší BŤezinovy pŤírodní poezie
je krajina viděna v monumentální stylizaci, často též v cel1fch sériích
souŤadn1fch obraz postihujících její nejrriznější vrstvy a oblasti.
Modlitba večerní horečně vrší motivy z organického i nerostného
světa, z ruzn;fch zeměpisn1fch pásem, hlubin země i dálek kosmu
a prostŤednictvím této enumerace vyznává touhu po poznání hmot-
né i duchovní skutečnosti v celé šíŤi, hloubce i niterné dramatičnos.
ti. Pňírodní verše vyznívají dočasn;fm pojetím pŤírodyjako snového
vlplodu subjektu v duchu filozofie A. Schopenhauera (Vězež) ' -
Druhá polovina sbírky pŤináší symbolické obrazy stavri a proces ,
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obsahu, nemluvě už o jejich v znamu pro další vlvoj poezie i pro
v raz moderního pohledu na stále komplikovanější skutečnost'

Tajemné dálky - spolu s verši K. Hlaváčka, prvotinami
St. K. Neumanna a jínlch tehdy dekadentních básníkri - patŤí na
počátek období, v němž nová generace kulturních tvrircri se posta-
vila do opozice vriči současné společnosti. Jednotlivec tu indivi-
dualisticky ptoŽiváknzi dosavadní společenské struktury a chápeji
jako krizi lidské skutečnosti v bec. BŤezinovo silné mravní cítění
však zaměňuje básníka ke kladnlm hodnotám' byť dosud vflučnlm
a neurčitym, k tvorbě, k pŤijetí těžkého životního kolu, k hluboké
opravdovosti. V tom je už zďe pÍedpoklad pozdějších sociálně
aktivnějších veršri BŤezinov1fch. Brzy po uveÍejnění sbírky podpi.
suje BŤezina nonkonformní, ve svém individualismu společensky
aktivní manifest České moderny. Učinil tak mj. i proto, že vedlé
krajně dekadentní Moderní revue byl v této době velice blízk1f ča-
sopisu Rozhledy s jeho kulturně a politicky reformnímprogramem.

Sbírka vznikala od r. 1892; autor byl učitelem v Nové Říši,
zapadlém městečku Českomoravské vysočiny. Usilovnym sebe-
vzdě|ávánim získal pŤístup k vrcholťrm moderní i klasické světové
kultury. Podněty odtud čerpané pňispěly i k BŤezinovu obratu od
psychologického realismu pŤedchozích prÓz k symbolistické poezii.
Největší vyznam mělo tehdy pro Bňezinu studium Baudelairovych
Květtt zla a klasické německé filozofie v čele s Schopenhauerem;
k jeho sebeuvědomění piispělo i intenzívní myšlenkové rísilí v lite-
rární kritice let devadesátlch fmenovitě Šaldova programová stať
Syntetism v novém uměn). Tematika samoty, bolesti a smrti byla
pŤipravena i krut1|m osobním zážitkem mladého básníka' kter!
r. 1890 najednou ztratil oba rodiče a od té doby nikoho neměl.

PŤijetí sbírky ovlivnily literární spory devadesátlch let. Starší
generace odmítla už časopisecké otisky prvních básní pro ridajnou
pÓzu a nesrozumitelnost (Vrchlického nepŤátelská parodie) a vedla
nadŤazenou polemiku i proti Tajemnfm dálkám (E. Albert). BŤezi-
novi vrstevníci' jmenovitě skupina Moderní revue a kritik Roz-
hled F. V. Krejčí, věnovali knize nejen nadšené, ale i seriÓzní
analytické stati. Pozdějším generacím byl často osobní lyrismus
Tajemn;fch dálek bližší než složité myšlenkové konstrukce pozděj-
ších sbírek (Gellner). BŤezinovo umění mělo velk v znam pro
meziválečnou básnickou avantgardu (Závaďa, Nezval), pro Horu,
Hrubína i Holana' a jeho čtenáŤsk! ohlas neslábne ani v sou-
časnosti. mč
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Druhá Holanova lyrickoepická skladba (pŤedcházel PRVNÍ TEs-
TAMENT z r. 1940) obsahuje dva pŤíběhy, skloubené technikou
prozaícké povídky: jedna z postav prvního (,,rámcového..) vyprá-
uění se sama stává vypravěčem pŤíběhu druhého (,'h1avního..).
Scenérii prvního děje tvoŤí drsny kamenit;f kraj, jehož chudoba
a nehostinnost jsou líčeny v sugestivních, byť abstraktních obra-
zech a stávají se činitelem pŤíběhu. Vypravěčem je dočasn! host
tohoto kraje, sám básník, ríčastn1i svědek cizího osudu a ideální
posluchač cizího vyprávění. Hlavní událostí je téžké zranění a po-
šléze smrt venkovského mladíka, nešťastně sraženého padajícím
kmenem, když s otcem na podzim kácejí pňestárl! jabloĎov! sad.
Stary venkovsk5i doktor, s nímž se vypravěč za těchto chmurnfch
okolností seznámí, ho pozve do svého domku a nad sklenicí vína
vzpomíná na svou dávnou lásku. (Také toto druhé vyprávění má
v básni podobu bezprostŤedně pronášené pŤímé Íeči). Jen mimo-
chodem pŤipomene neštěstí, která dala ráz jeho mládí prožitému
daleko odtud v kraji vinic: v jediné noci zemŤel jeho otec a vyhoŤel
rodny grunt, zapálen bleskem; pak sestru takto zchudlou-opustil že-
nich a ona se utopila. Budoucí lékaň se zamiloval do dívky' Terezky
Planetové, kterou i teď ve stáŤí líčí tÓnem mladistvého horování.
Byla tak krásná, že pohled na ni s hrdostí vyvolával hned i stesk;její
samozŤejmá čistota jako by rušila čas, neboťz ní d;fchala ,,stálá pŤí-
tomnost... Snové ovzduší Terezčiny neskutečné postavy je umoc-
něno podivnlm ,,citátem.. lidové písně s odvážnlmi expresívními
metaforami. Na dotaz vyznává vypravěč hlavního piíběhu, Že o své
lásce nikdy Terezce neŤekl, dokonce utekl z rodné vsi, dlouho se
toulal a stal se druhem ,,slab!ch.., pronásledovan ch osudem. Zde
je doktorriv pŤíběh pŤerušen svítáním a návratem k rámcovému
vyprávění' jež je uzavŤeno vyjevem u chalupy rakváŤovy, kde otec
těžce raněného a teď již zemielého mladíka.na dluh objednává ra-
kev. A pak uŽ několika slovy dostává pointu i vyprávění lékaňovo;
když se po tÍiceti letech vrátil do rodné vsi a vyptával se na Terezku
Planetovou, uŽ se na ni nikdo nepamatoval.

Skladba je v podstatě lyrickou elegií nad pomíjející krásou a ne-
uskutečněnymi životními možnostmi, má však další myšlenkové
vrstvy vyplyv ajíci z jeji epické osnovy : člověk ve chvíli vyžadující čin
(zamilovan1í lékaň) je pasívní a pŤedem se smiŤuje se ztrátou
vrcholnych hodnot; k opravdovfm událostem, zásadně měnícím




