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roku 1894, dvě desetiletí po básníkově pŤedčasné smrti, Stroze po-
soudil Hálkriv|iterárnivfznam a negativně se vyjádŤil i o Večerních
písních, formuloval společné mínění mladé generace. Ostré projevy
nesouhlasu Ze strany tradicionalistri jen dokazova|y, že část Hál.
kova díla lze v dané situaci hájitjen nazákIadě kritérií literárním
v1fvojem už piekonan ch. Pozdější rispěšné rísilí o odhalení Hálko-
qÍch trvale platnfch hodnot se orientovalo na jiné části Hálkova
o-dku",, než na Véčerní písně (viz v PŘÍRODĚ)"' VÝjimku tu tvoŤí
ivahaZ' Nejedlého z roku 1948, která pŤíznačně právě v naivitě
a nekonfliktnosti Hálkovy lyrické prvotiny chce najít socialistické
poezii pŤíklad prostoty, vŤelosti a optimismu' podnět k orientaci
tradičně lidové. Zde už ovšem bylo Há|ka zneužito pro konzer-
vativní omezování básnictví. mc
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Knižka pŤírodních a intimních nálad, básnickfch dojmri z cesty do
Skandinávie, citov;fch vyznáni lásky kdomovu a obav o jeho osud
tvoií kompozičně vyváženf celek složen ze čtyÍ oddílri: I. Lyrické
jaro (svěnováním K. Tomanovi), 2. osmidílná básei Podzim,3, Na
Severu (s věnováním Valborg a Joen Lagerbergov5Ím), 4. Věčná ze.
mě (s vénováním A. M. Píšovi); také jednotlivé básně mají své de-
dikace, zejména četn;fm básníkov1fm seversk m pŤátelťlm. Vždy
dva sousední oddíly vytváŤejí vzájemnou kontrapozici jednak ča-
sovou (aro a podzim), jednak prostorovou (Sever a domov); vše-
chny části pak v jednotn1f lyrickf proud spojuje intenzita citového
prožíváni prchav1fch okamákri vyjádŤená lyrickou zkratkou, bás-
nick1fm obrazem a melodic\fm veršem.

Podobně j ako v piedcházejících sbírkách (napÍ. B ílj, kr uh, 1924),
i zde zistává F. Branislav kŤehlfm, zpěvn1ím lyrikem smyslového
okouzlení a citového zaujeti pĚírodou, citlivě odstiřujícímjejí hru
barev i proměny v čase, vystihujícím náladu chvíle. ZároveÍt pro-
stŤednictvím obraz z oblasti pňírody vyslovuje i svrij poměr
k ostatnímu dění, jež se v dŤívějších sbírkách zpravidla omezovalo
na intimitu citov]ilch prožitkri milostn;|'ch, na vztah k domovu a na
pocity melancholie z míjejícího času, a jež se nyní obohacuje o po-
znatky z návštěvy severskych zemi, o reminiscence na první světo-
vou válku azejména o prožitky osudn;fch dní podzimu 1938' Toto
tematické rozrriznění má za následek qfraznější odstínění básníko-
vy lyriky i její zkonkrétnění. DŤívější Branislavovu rétorikuustále-
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nÝchazabstraktĚujících slovních spojení ve Věčné zemi do značné
tiiry nabrazuje intenzita pŤedstav vyjádŤená lyrickou zkratkou,
koncentrovanfm básnick m obrazem' kter;f vtiskuje těmto pŤed-
stavám pevnější obrysy, zesilujejejich sdělnost; zárovei' tuto lyriku
neobyčejně zhutřuje, ponechávaje v ní z pÍiva|u dojmri, pocitri
a lá|ad jen jejich obrazně nebo až gnÓmicky vyjádŤenou esenci
a odsunuje stranou všechnu ostatní slovní v ztuž: ,,Modravé mlhy,
Praha v nich, l ze|ená Ťeka v dálku teče, f r ozžaté lampy na bŤezích /
na vlny kladou žluté meče... I tu však někdy dochází k oslabení
vztahtl mezi skutečností a jejím obraznym vyjádňením. Branislav
narušuje sdělnost své poezie hromaděním obrazně vyjádŤen1fch
pÍedstav, pŤičemž zamlčuje jejich vnitŤní vzájemnou vázanost, tak-
že báseř serozpadá najednotlivé, spolu neskloubené ajen obtížně
a neurčitě dešifrovatelné pŤedstavy: ,,Kamenná krása dálkou spí, /
tou dálkou, v níž chce ticho klamat, / pŤitančí sladce hudbou pod
1ípy, l vzďálená prohrám věčnfch dramat... V takov1ich situacích se
nositelem vyznamu v básni do značné míry stává veršovaná melodie
(zď razněná i pomocí refrénu), která svou spontaneitou pŤekr]Ívá
všechno ostatní, takže skutečnost sem proniká jen v náznaku.
To platí - byť oproti pŤedchozím sbírkám v oslabené míŤe -
o někter;fch pŤírodních náIaďách, intimních vyznánich a dokonce
i o aktuálních verších závěrečné části z hoŤk1fch dní Mnichova. PŤe-
važujícím rysem Věčné země se však stává básníkova schopnost
vyvolat na malé ploše těmi nejjednoduššími prostŤedky (napÍ. hrou
barev) rafinovan1f ričin: ,,od moňe vítr věčně vane. f Na šéry vzpo-
menuJi: l běLavy plamen bŤízy plane l z kahanu šedé žuly...

Stereotypy Branislavovy poezie však nyní nerozrušujejen v1fraz-
nější koncentrace piedstav a ríspornost vyjádÍení. Vfznamnf podíl
na této proměně pŤipadá i zesílené konkrétnosti těchto veršri, jež je
vyvolána novou nebo alespoĎ staronovou tematikou (lyrické
dojmy ze Severu)' Její vliv se objevuje už v melancholickfch nála-
dách diuhého, podzimního oddílu sbírky, kam se promítají vzpo-
mínky na první světovou válku v podobě piíznačného prolínání
válečn1fch motivri s pŤírodním děním (,,děsí mne květy bodlákri /
podobou smutnfch vojákri, l raněn! hlavu k smrti zdvih: / květ
rud! v drátech ostna|fch...); objewje se i téma nové válečné hrozby
(,,Pád drsn1fch klasri ukazujezákopy, lsmutnější jsou dnes oteviené
dálky / oblohou táhnou vojska v stínu Evropy, / olovem zpitá
mračna z dešťri války...). Rovněž do tŤetí části sbírky s pŤevažující
pochmurnou náladovostí Severu, s jeho moŤem, močály, skalami
i námoŤnick1ími hŤbitovy proniká zkonkrétřující realita v podobě
motivri z těžkého života rybáÍri, tragickfch osudri moŤeplavcri
a dobyvatelri nezmapovanlch světri: ZnovutlJzazr|ívá i pŤipomínka
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války v podobě kontrastu hrajících si dětí a plující válečné |odí. Zá-
věrečné loučení se Severem je pak jlžcele naplněno obavami o rod-
nou zemi ,,krásnou a statečnou.., ,ove věčném stŤehu...

Nejsilněji se proud nové zkonkrétĚující tematiky rozlil v oddíle
posledním Věčná země. odrážeji se v něm mnichovské události,
které básník proál jako mobilizovan;i voják: ztvárřuje je sice opět
lyrickou zkratkou a náznakem, ale s takŤka epickou následností
jednotliv1fch fázi tragsckého dění od rizkosti a strachu ,,z pŤíštích
ran..' pŤes mobilizaci a jednotu vrile obráncri hranic až k evakuaci
pohraničí a k smutku za podzimu, kdy ,,vojensk1f plášť už visí.., ale
básníkova víra stále neuhasíná' Vtěluje se ve verše čekajicí, až
,,dozraji v tvrdost klasu.., v apostrofu Prahy, jež je ,,raněná kopím
v boku.., a nakonec i v glorifikaci vlasti, jejíž věčné trvání symboli-
zuje nejprve v podobě vracejícího se refrénu tvar houslí, zvonu
a kŤídel a posléze i obraz dětí proávajících svéjaro. Tu všude Bra-
nislavovy verše souzní s obecnou tendencí české poezie té doby a ani
básníkriv v}voj k větší konkrétnosti verš neby1 vjejím rámbi oje-
diněl!. obdobnlm procesem procháze|a tehdy pod tlakem doby
i poezie V. Holana, F. Hrubína aj.

Věčná země je pátou sbírkou lyrika, jenž začina| ve dvacát1ich
letech po boku Wolkrově soucitn;fmi verši blízkjlmi proletáŤské
poezii. Jeho básnickf profil však pŤedevším utváŤel drivěrn1f vztah
k pňírodě a spontánní lyričnost, jež básnickou obraznost spojuje
s harmonizující melodičností. Zrcadlí se v tom Branislavriv vztah ke
krajináiské lyrice Sovově, pňičemž stopy symbolistické lyriky pŤe-
krlvá vliv lyriky impresionistické. Teprve ve sbírce Věčná země se
k těmto podnětrim pÍidružila také soustŤeděnost tvárného rísilí, jak
ji známe z veršri K. Tomana.
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tičtější, ale i statičtější je básníkriv pohled. Taková situace pŤevažuje
právě ve Větrech od pÓlri, i když tato pŤevaha naprosto není abso-
\utní. Zdá se, že sbírka by|a rozvržena jako celistvf cyklus básní,
znichžkaŽdámá svou lohu pŤi ztělesnění pŤedem pŤijatého ideo-
vého záměru.

Ve Větrech od pÓlri má naprostou pŤevahu reflexívní lyrikalcela
originálního typu, kter1f si BÍezina vytvoŤil už ve SVITANI NA
zfipnoÉ. Rozsáhlá báseř se rcniji v cellch Ťadách vlznamově
znaÓné samostatnfch obrazri (odpovídají často jedinému neb;fvale
dlouhému, monumentálnímu, volně rytmovanému verši pŤipomi
najícímu antickf hexametr), které pŤinášejí velmi intenzívní a reál-
né zážítky a srn.fm citovlm nebo smysloqÍm obsahem pŤesahují
myšlenkovou osnovu básně; zároveř však tyto obrazy navazují na
ristňední symbol, kter'.f pomáhá pŤi jejich pochopení a spojuje je
s hlavní myšlenkou skladby (napŤ. symbol obilí zrajícího ve v1fhni
léta v básni Polední zrán). Tato souvislost s celkem rozhoduje
i o hierarchickém postavení jednotlirn.fch veršri a obrazri, které
jsou iazeny, odstíněny a odstupřovány tak, aby skrytě posouvaly
vpŤed ristŤední rozvíjející se reflexi. Rozsáhlá plocha textu je nadto
členěna apostrofami a refrény, které často dávají této kosmické
poezii charakter individuálního nebo kolektivního rozhovoru
s Nejvyšším (v tom pŤipomínají modlitbu), kazatelského oslovení
obce stejně věÍících ,,bratŤí.. apod. - Složky světa, ktery BŤezina ve
Větrech od pÓlu vytváÍí, jsou vyrazné odstupřovány co do hodno-
ty. Na vrcholu stojí božská bytost, Nejvyšší; BŤezina ji nenazyvá
Bohem, pŤi jejím oslovení dává pŤednost hodnotícím pŤívlastkrim.
Projevuje se v tom snaha vyloučit jednoznačnou ideologickou cír-
kevní interpretaci básníkova spiritualismu; tajemství zastírající
jádro věcí zristává neodhalené, schopné nab;fvat mnoha v1fkladri
a umělecky sugestivně prisobit. K Nejvyššímu směŤuje celá ňada
cest; odlišná pojetí světa, byť vedla k nelítostnému duchovnímu zá-
pasu svych zastáncri, nemohou zastŤít společenství mezi nositeli
protich dnfch koncepcí, pŤehlušit soucítění a bolestnou lásku
k nepŤíteli (Modlitba za nepŤátele, která je mimo to i svéráznou
reakcí na ostrost současn;fch sporri literárních). - PŤedstava Nej-
vyššího je pojmenování pro souhrnnf smysl, ktery prostupuje
všechny stránky a části skutečnosti a stává se kritériem jejich
hodnocení. Jednotlivé složky světa a zejména lidské duše však
nejsou osudově pŤipoutány k některému stupni hierarchie hodnot,
ale směiují stále vfš. Lidská duše prochází pozems{fm životem
s jeho bolestí, bídou a slabostí (Mučenici) a pŤibližuje se naplnění
svého kosmického rikolu. Závažnou rilohu ve sbírce má prožitek
zrání, ověŤování a nab1fvání sil. Siln čerpá jen novou posilu

V prostňední z pěti sbírek o' BŤeziny se autorova básnická metoda
i jeho idealistická myšlenková koncepce uskutečnily s největší
jistotou a jednoznačností. Bňezinovo dílo je proniknuto pňesvědče-
nim, že spolu s viditeln1fm světem neméně reálně existuje ještě dru-
hy, hodnotově nadŤazen! svět, k němuž nedokonalé pozemské bytí
vlvojem směŤuje nacházejic tam vyrovnání a ospravedlnění sv1fch
rozporri. Cím bezpečněji se podaŤilo uhájit tento model světa pŤed
nárazy životní zkušenosti, zahrnout do něho, aniž se rozpadl, i vě-
domí lidského utrpení a nespravedlnosti, tím radostnější, optimis-




