
Věčná země - Franťšek Branislav

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-
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z podmínek a rikolri' které by slabšího zlomily (Polední zrání).
Vrcholem pozemského Života je BŤezigovi duchovní typ nejčastěji
nazyvany Sva|im nebo Siln m (báseí'Šthstni aj.). Svatí soustŤeďuJí
v sobě maximum v le a duchovní čistoty, vítězinaď časem a ucho.
vávají si svou identitu v proměnách pozemského bytí i po jeho zá-
niku. Jsou to qfjimečné osobnosti, netvoŤí však rn.flučnou sektu, jak
tomu bylo ještě ve svÍrÁNÍ NA ZÁPADĚ s postavou Siln;fcrr:
jsou tu pro veškeré lidstvo, zasluhují se o ně intenzitou víry ( Bratr-
ství věíících), lásky (qfzvou k lásce i varováním pŤed jejími ne-
bezpečími a tĚinami je rozsáhlá, jarním jasem naplněná báseř
Láska), pŤinášejí svrij podíl pro duchovní zrání všech. Radost z ne-
smírnfch perspektiv duše, z možností jejích nesčísln;fch a mnoho-
tvárn1fch kontaktri se všemi vrstvami skutečnosti je rístŤedním pro.
žitkem básně Královna nadějí.

Větry odpÓlri spoluse Sovovfmi VYBoUŘENÝtur svurry
a Hlaváčkovou MSTIVOU KANTILÉNOU spoluvytváŤejí
vrcholnf okamžik českého symbolismu, kterf posilován i aktivitou
soudobé literární kritiky rychle dozrál k dílrim usilujícím podat ce-
listvou pŤedstavu světa a jeho perspektiv, na|ézat pozitivní lidskf
ideál a tak i ovlivnit společenskou skutečnost - neJi v kontaktu sé
všemi, pak alespoř prostiednictvím těch, kdo jsou zaujati morál-
ním poselstvím uměleckého díla a pŤedávají je dalším. Sbírka vy-
užív á - bezotevŤenych narážeka citací - podnětri z nejrriznějších
kulturních oblastí; vedle stňedověké mystiky se tu - v pŤetvoŤení
a pŤekonání - uplatřuje jak protikŤeséansk1i individualismus
F. Nietzscheho, tak tradice vypjatého obrazu světce znovu o živená
v esejích katolického myslitele E. Hella.

V recenzi Větrri od pÓlri poprvé zhodnotil BŤezinovo umění
F. X. Šalda, ktery zejménazdrirazĎuje zde vysloven! jasn1f a ra.
dostn! poměr k životu; v tom spojuje sbírku s literárním proudem
,,nové renesance.., kter obratem ke kladnlm hodnotám crrtct pre-
konat destruktivnost dekadentní literatury. Druhf v1fznačn]Í kiitik
F. V. Krejčí, kter;f probojovával Bíezinovy prvotiny, zaujal k Vě.
trrim od pÓlri pro jejich spiritualismus chladnější stanovisko. BŤe-
zina z této a ostatních, zqména pozdějších sbírek, měl vlrazn1f vliv
na moderní vytvarné umění (F. Bílek, J. Konripek, J. Váchal),
a ovšem i na Ťadu dalších básnic\fch generací. Klíčové básně Větrri
od pÓl byly mnohokrát komentovány a vykládány. Po první svě-
tové válce, v době mimoňádného ocenění BŤezinova dílďu němec-
kfch expresionistri, byla celá sbírka samostatně vydána v němec-
kém pŤekladu E. Saudka a F. Werfela. mc

Všemu navzdory . otakar Theer 1916
Poslední Theerova sbírka pŤináší názorov! pŤeděl v básníkově
lidském i uměleckém v1fvoji. Ještě ve své pňedchozí sbírce Úzkosti
a naděje (l911) psal Theer básně plné beznadějného pesimismu,
odvrácen od osudu kolektivu, a dával pŤednost setrvání v,,klášteňe
umění..; ale nyní na počátku války se v něm probouzí siln nacio-
nalismus (v mnohém podobn! nacionalismu V. Dyka), a básník,
pln uzkosti nad válečnlm ohrožením, chce svrij národ ,,všemu na-
vzdory,, vidět svobodny, zbaveny cizí nadvlády.

Dobov1f prožitek války se projevil u Theera v dvojí podobě: změ-
niljednak jeho poměr ke smrti (básně Sladko je žít a Milosrdenstvf ,
jednak prohloubil jeho vztah k domovu a vlasti. Theer dŤíve zcela
v intencích romantického titanismu viděl ve smrti pŤedevším vy-
svobození z profánní skutečnosti; válečná realita mu odhalila fy-
zickou hrrizu umírání, takŽe zce|a nepokrytě adoruje bňezinovskou
,,sladkost života,, (viz RUCE). Proměnu básníkova vztahu k vlasti
zŤetelně dokazuje básei Návrat, v niž srovnává českou malost
a porobu s vyspělou cizinou (,,Iá z ciziny se domri vracel, jak ze
světla stoupal bych v stín..), a pŤesto věŤí a doufá v šéastn1Í zítŤek
českého národa. Vrcholem Theerova vlasteneckého vzepětíje bá-
se Mé Čechy, patrně jeho nejznámější a nejpopulárnější báseĎ vri-
bec. Theer tu velmi konkrétními obrazy a pŤíznačnlmi krajinn1fmi
motivy evokuje čtyŤi podoby české země (ižní Čechy, Krkonoše,
rodné Polabí a Prahu), a pak si toto čtyŤdílné panoráma pŤisvojuje
jak msi imperátorsk m gestem nacionální v le, která velí ,,vyttvat,
žít a rlist na svém... Voluntar-istické gesto pŤisvojení je obsaženo
i v samotném názvu básně. Uzkost o osud národního kolektivu"
pŤehlušující v době války básníkriv vypjatf individualismus, dala
této básni silnf vlasteneckjl patos, jímž se básník aspoĎ na okamžik
ztotožn1| s nejhlubšími tužbami českého lidu' Tato Theerova báseř
rizce souvisí se steinoimennou básní Antonína Macka (z básnické
sbírky MÉ ČBcriy A JINÉ nÁsNĚ; a pŤedjímá Soiovy Zpěvy
aomova.

Jedině tato čtveŤice básní, byé velmi podstatnjch a obsáhl1fch,
konkretizuje Theerovo sepětí s dobou a má vyrazně společensk1f
smysl. V ostatních verších sbírky ztistává Theer věren svému
básnickému naturelu, kter1i mrižeme definovat jako vyhraněn1f
individualismus uctívající aristokratickou vylučnost a samotu
a pohrdající davem. Proto Theer, pŤesvědčen1f idealista, hlavní
drama svého ďí|anacházív ryze subjektivních oblastech, pŤedevším
v oblasti erotické. Zďe se v nejrťrznějších obměnách rczehtává




