
BÍezina 2ooo

PETR  HOLMAN

Nedávná pŤipomínka posledních v1/znamnějších bňezinovsk;11ch jubileí už moh.

la proběhnout ye zcela jiné společenské, politické a duchovní atmosféňe než

kdykoli dŤív' PŤinesla s sebou také Ťadu podnět k zamyšlení' uŽ i proto, že po-

slední knižní vydání BŤezinovlch veršri bylo uspoŤádáno pŤed více než pěta-

dvaceti lety (BÍezina 1975) aje dnešnímu čtenáÍi, stejnějako edice pŤedchozí,
prakticky nedostupné. A pŤece jde o dílo čelného pŤedstavitele symbolismu
a zfuoveťl jednoho z v,jznamnych tvrircri moderní evropské literatury v bec,
které bylo už v době svého vzniku se zcela zŤejm1/mi a viditeln mi Sympatiemi
pÍijímáno doma i za hranicemi, a to navzdory všem ideologizujícím, politizují-
cím, nábožensky uměle zabarvovanlm nebo leckdy až rimyslně pejorativním
q/rokrim o esoterické v lučnosti a nesrozumitelnosti tohoto díla.

Na první pohled by se mohlo zdát' Že současná pozornost _ a jak často uŽ
v historii k podobné situaci docházelo! -je spíše než dílu věnována životu bás-
níkovu a všem těm jeho moment m, které ještě nebyly a ani dosud nejsou
uspokojivě vysvětleny. Nikoliv bez zjevného pŤekvapení, s očima doširoka
otevŤenÝma a jen s nadlidskou námahou tak po Sto letech m žeme číst jakési
Zmatené a podivně nelogické konstrukce a bez jak1/chkoliv skrupulí jedině
správné interpretace básníkovy domně|é homosexuální orientace. ,. Zdá se a|e
také, Že napŤíště už nebudeme nikym nuceni prohlíŽet pouťově Ťvavé barvotis-
kové obrázky typu Bíezina - pravověrn katolík, BŤezina - antisemita, Bňezi.
na _ národní socialista, bolševik nebo komunista, básník-mystik a chaosem dne
vyrušovany kontempldtor či meditovat pÍed staticky ned věryhodn m obrazem
Mistra zpodobeného jako téměŤ ortodoxního hinduistického nebo buddhistic.
kého mnicha.

BŤezinovo dílo - a tedy ijeho obsahově i formálně mimoŤádně pozoruhodné
a obsáhlé, avšak stáleještějako celek nevydané korespondence - vznikalo pŤe-
devším na konci století' avšak je konstantně velmi pÍítomné i v našem pňechod-
ném čase. Nepostrádá ani dnes onu stá|e vzácnější vlastnost zaujmout i součas-
ného čteniíňe svou dynamickou mnohotvárností, nikdy neustávající hrou po-
zemsklch i kosmick1/ch metamorfÓz a pÍesvědčivostí sv1/ch mnohdy velmi ori-
gtnálních Ťešení základních otázek po smyslu existence člověka i světa' A to

>-.

281



i
l

t čtenáie zh; čkaného a věčně znovu znepokojovaného postmodernou a je.jí ob.
tíŽně uchopitelnou nrixturou nejvyššího i nejnižšího.

V několika existujících a stále ještě Íiagmentárních náčrtech bŤezinov-
skych biograÍjí se mnohdy zdŮraz uje rinavně ostinátní Ívrzení, Že básníkrjv
každodenní praktick1i život, navenck a pro nezasvěcené až pŤíliš jednotvárny,
ducha ubíjející a dokonale postrádající jakékoliv vnější vzruchy' probíhal
v pŤímém protikladu k os|řujícímu bohatství mel'aforičnosti díIa, vyjadňující-
mu pocit životní plnosti ve všech jeho nespočetn]ich, státe se proměřujících.
a tedy neuchopitelnych Íormáclr' Tyto známé skutečnosti tu nechceme dokon-
ce ani citovat. natož pak je znova opakovat; soustŤedíme se pouze na to' co Jc
novější aproza|ím méně známé, a co by tcdy snad mohlo byt ještě jaksi pii-
taž'Iivé.

o Íbktu' Že poslední edice BÍezinova básnického clíla pochází z poloviny
sedrndesát ch let, i o její nedostupnosti jsnre se uŽ zmínil i. Nicméně právě
v poslední době byly kromě obvyklych časov ch čIánk publikovány také nč-
kterézávažnější práce a pŤeklacly, které dokláclají konstantní. ne-li rostoucí zít-
Jem o básníka a jeho odkaz mimo zemí Čech. Dostatečně známá je napň. ital '
ská disertacc AIberta di Paoly (1916), Zarekova polská práce t1ikající se eseJu
(l979, srov. také l988) nebo reprezentativní vybor pÍeklac|r] poezie i prÓzy d<l
madhrštiny, ktery pňipravil Béla Hap (BŤezina l983). Co se tyká právě ma.
dhrské bohemistiky, je nutné pŤipomenout bňezinovské vystoupení na bu<la-
pešťské konf.erenci Koncepce subjektu v |iteratuŤe stÍední a v cl-rodní Evropy
v záÍi 1996 (srov' napŤ. Tomiš |991) a pozdější souhrnnou studii T. Berkesc
( 1 eee).

BŤezina byl v prriběhu let s větším či menším r1spěchem pŤekláclán do mno-
ha jazyk . 

.\ětšina 
těohto starších piekladri je dobňe z'námá (viz napŤ. BŤezina

1970)' chystají se pňeklady da|ší. Ukázky nov ch rusk ch pŤekla<lťr Bňezino-
vych básní poÍizené o. Malevičem a V. Kamenskou mohly b t prozatím uve-
Ťejněny pouze časopisecky (BŤezin a 1994). Zce|a neznámé ale zatÍm zristaly so-
litérní a pravděpodobně historicky vribec jediné známé pŤeklady do esperanta
(Bňezina |968-69, |982) a podobně i pŤeklad eseje oslnění svobody a básnč
PŤíroda do makedonštiny, vznikly zásluhou J. Stojčevski-Zdichyncové (BÍezi-
na l990), která také rovněž pr běžně pracuje na riplném makedonském pŤekla.
du básnického i csejistického díIa'

Detailnímu, i kdyŽ stále ještě neriplnému soupisu pŤeklarl BŤeziny do něnr'
činy byla věnována samostatná kapitola uŽ dŤív (NezdaŤil 1985: 254_73). Tu jc
nyní moŽné doplnit napiíklad novější švycarskou antologií z roku l990 (BŤezj.
na l990a) nebo dnes už více než deseti|et] mi pŤekladatelsk;imi aktivitami
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U. Heftricha.' Poněkud rnéně známé jsou (nepub|ikované) Íiancouzské pňekla.

dy jednotliv;ich esej Hudby, pramen' H. Voisine-Jechové, pŤipravované vy.

hradně jako studijní texty pro posluohacYe českého jaz,yka a literatury na Sor-
bonně, nebo publikované pŤeklady E. Abramsové (napň. BŤezina l988, zde rov-
néŽ ukázky z dí|a I ' Demla, L. Klírny' J. Durycha, V. Holana, B. Hrabala). PĚe.
kladern BŤezinovlch esejt) do Íi.ancouzštiny se v současné době zabyvá Xavier
Galmiche, známy kromě jiného sv1ini v zkumy českého expresionisnru, surrea-
|ismu a zájmem o život a dílo J. Váchala (nejnověji Galmiche l999). Historic-
ky první riplny anglicky pieklad Sknllyg11 dějin by| poňízen C. M. Bulkinem
a knižně vydán v Praze (BŤczina |997, srov. i ukázku _ eseje The Present..fhe
Work of Death' Hidden History in Bňezina |996: 182-228. viz i Tognazzini
|998, Partridge l999). o dva roky později, rovněŽ v Praze, vyšla poslední ver-
ze Naughtonova anglického p ekladu básně Ruce (Biezina |999).. Prozatírn po.
s|ední publikovanou knihou piekladŮ ( p|ná Hudba pramettťt a v1ibor z veršrj),
kterou za pŤispění Ministerstva kultury České republiky poŤídila a v Buenos Ai.
res v Ťadě Coleccion Ars Bohemiae vydala H. Voldanová, byl BŤezina v bec po.
prvé vlznanrněji uveden do španělsky mluvících zerní (BŤezina l999a). A mlu-
víme-|i tu uŽ o pŤekladech' je nutné znovu piipomenout a znovu vyzdvihnout
vfjimečny' naprosto ojediněly a dosud ncdoceněny počin brněnského J. Šprin-
cla, samizdatov a dosud stále ještě nepublikovany pÍek|ad kompletu BŤezino-
v1ich básnick1ich sbírek do latiny.] Jednotlivé ukázky (Motiv z Beethovena pÍe-
tištěn několikrát) byly koncem roku l 968 vydávány pŤeváŽně v katolick ch ča-
sopisech ve Francii a v Německu (Vox Latina, Vita Latitn ai),

Jednot|ivé piek|ady BŤezrnov;/ch básní spo|ečně s pi.eklady veršťr J' Zahradnít:ka a V' Ho]ana a s články
a recenzemi tykajicími se napi. J. Haška. K' Čapka' B' Hrabala. L. Mřačka, .I. Skáce|rr. M. Holuba nebo
I. Klírny by|y od roku |99| prriběžnč ul'eŤejĎovány v l itcrárních pŤílohách v1/značnych novin. napi' ďclc
Zilrcher Zeitung neb() Fr.InkÍi|rter Allgcnaina Zeitung: by|y také vydávány jako pii lcŽitostné soukromé
sborníčky.

Jedna z prvních \erzí tohoto pr-tk|aiiu by|a roku l99I včnoviina autoro\,i t()hoto člá|]ku,

ottacarus Bíezina: opartt 1natícu l-6' I ' Longinquirates lrcanae. 2' ln occidente dilucescit. . l ' Vcnti a po.
l i s  f l an tes ,  4 .  Arch i tec t i  templ i .  -5 .  Manus  f la t runr .  6 .  F ragmcnturn  sexr i  l i b r i  poet i c i .  E  Boenro  in  Lar inunr
ven i t  loannes  Špr inc| '  B runa I983 (s t ro jop i s .  40  + 3 .1  + 35 + 3! t  + 36 + 27 s t r ' ) '  P ravděpodobně nc j r r l z -
sáhlejšÍ ukázka Z tohoto pÍekladu. l3 básní z Rlloti (Horarunt l.antam novi. cluando; Musica caccorumi
Do lor  homin i s ,  Oceanus  mutus;  f lo r resco .  qu id  queat  ipsa  vo luntas :  Dementes;  Mane purum; Loc i  har -
mon|ae e t  p|acat ion i s :  Carn len  carmint tn t :  Feminae:  Respons iones:  Nox verna:  Tempus) .  by la  u  nás  pod t i -
tulem Manus pub|ikována in BÍezina | 975a' Da|ší ukázky (Mea ntater, Cuttl veneris spcrata'. Mediac noc-
tes  mag icae .  Do|or  homin i s .  Canebant  in  te  nr i I Ie  corda)  spo|ečnč s  pÍekIady dr r  mnoha. i in l ch . iazykŮ in
Biezina | 970.
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i čtenáŤc zh; čkaného a věčně znovu znepokojovaného postmodernou a její ob-
tíŽně uchopitelnou nrixturou nejvyššího i nejnižšího.

V několika existujících a stále ještě Íiagmentárních náčrtech bieztnov-
skych biograÍlí se mnohdy zrJisrazíuje rinavně ostinátní tvrzení, Že básníkŮv
každodenní praktick1i život' navenek a pro nezasvěcené až pňíliš jednotvárn ,
ducha ubíjející a dokonale postrádající jakékoliv vnější vzruchy, probíhal
v pŤímém protikladu k osli iujícírnu bohatství metaÍbričnosti díla, vyjadŤující-
mu pocit životní plnosti ve všech jeho nespočetnlch, stále se proměřujících.
a tedy neuchopiteln;ich fbrmáclr' Tyto znánré skutečnosti tu nechceme dokon-
oe ani citovat' natož pak je znova opakovat; soustňedíme se pouze na to, co Jc
novější a prozatím rnéně znám , a co by tedy snad mohlo b t ještě jaksi pŤi-
taŽl ivé.

o Íaktu, že poslcdní edice Biezinova básnického díla pochází z poloviny
sedrndesát;ich |et, i o její nedostupnosti .jsme se už zrnínil i. Nicméně právě
v poslední době byly kromě obvykl ch časov1ich článkr] publikovány také ně-
které závaž'nější práce a pňeklady, které dokládají konstantní. ne.li rostoucí zír-
jt:rn o básníka a jeho odkaz mimo uzemí Čech. Dostatcčně známá.1e napŤ. ital.
ská disertace Alberta di Paoly (1976)' Zat.ekova po|ská práce t kající se ese.jťr
( l 979, srov. také l 988) nebo reprezentativní v;i bor pŤeklad poezie i prÓzy cltl
madarštiny, ktery pŤipravil Béla Hap (Bňezina l983)' Co se t1 ká právě ma-
d'arské bohemistiky, je nutné pŤipomenout bŤezinovské vystoupení na buda.
pešťské konf'erenci Koncepce subjektu v l iteratuŤe stÍední a vychodní E'vropy
v záÍí 1996 (srov. napŤ. Tomiš l 99]) a pozdější souhrnnou studii T. Berkese
( r eee).

BŤezina byl v prriběhu let s větším či menším rispěchem piekládán do mncl-
ha jazyk . Většina těohto starších pŤeklad je dobíe z'námá (viz napŤ. BŤezina
l970)' chystají se pňeklady další. Ukázky nov ch rusk ch pŤekladťr BŤezino-
v;ich básní poŤízenc o. Malevičem a V. Kamenskou mohly b t prozatím uve-
Iejněny pouze časopisecky (BŤezin a 1994:). Zce|a neznámé a|e zaLím zristaly so.
l itérní a pravděpodobně historicky v bec jediné známé pŤeklady do esperanta
(Biezina l968-69' |982) a podobně i pŤek|ad eseje oslnění svobody a básně
PŤíroda do makedonštiny, vznikl1i zásluhou J. Stojčevski_Zdichyncové (BÍezi'
na l990)' která také rovněŽ pr běžně pracuje na rip|ném makedonském pňekla-
du básnického i esejistického dí|a.

Detailnímu, i když stále ještě ne p|nému soupisu pÍeklad BŤeziny do něnl-
činy byla věnována samostatná kapitola už dŤív (Nezdaňi| 1985:254-13). Tu je
nyní moŽné doplnit napŤíklad novější šv1icarskou antologií z roku l990 (BÍezi-
na l990a) nebo dnes už vice neŽ desetilet]1imi pŤekladatelskymi aktivitami
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U. Heftricha'' Poněkud méně známé jsou (nepub|ikované) franc<-luzské pŤekla.

dv iednot|ivych ese.;ri Hudby pramenti H' Voisine-Jechové, pŤipravované vy-

niaáne jako studr1ní texty pro posluchacYc českého jaz'yka a literatury na Sor.

bonně, nebo publikované pŤeklady E. Abramsové (napŤ. BŤezina l988' zde rov.

néžukázky zdilaI. Demla, L. Klímy' J. Durycha, V. Holana, B. Hraba|a). PŤe-

kladem BÍezinov ch esejri do Íiancouzštiny se v současné době zab1ivá Xavier

Galmiche, známy kromě jirrého sv rni vlzkurny českého expresionismu, sun.ea-

lismu a zájmem o život a dílo J. Váchala (nejnověji Galmiche l999)' Hist<,'ric-

ky první ripln;/ anglick;y pŤeklad SkrytÝch dějin by| poŤízen C. M. Bulkinem

a knižně vydán v Praze (BŤczina |997, srov. i ukázku - ese.je Thc Present..fhe

Work of Death. Hidden History in BŤezina l996: l82_228' viz i Tognazzini

|998, Partridge l999). o dva roky později, rclvněŽ v Praze, vyšla poslední ver-

ze Naughtonova anglického pÍekladu básně Ruce (BŤczina l999).: Prozatím po-

slední publikovanou knihou pŤcklad ((ry|ná Hudba prdmenú a v bor z veršťr),

kterou za pŤispění Ministerstva kultur'y Čcské republiky poŤídila a v Buenos Ai.
res v Ťadě ColecciÓn Ars Bohemiae vydala H. Voldanová, byl BŤezina v bec po-
prvé vfznan.rněji uvcden do španělsky mluvících zerní (BŤezina |999a). A mlu-
víme-li tu uŽ o piekladech, je nutné znovu pŤipornenout a znovu vyzdvihnout
v;/jimečn1/, naprosto ojediněly a dosud ncdoceněny počin brněnského J. Šprin-
c|a, samizdatovy a dosud stále ještě nepublikovan;y pÍeklad kornpletu BŤezino-
v1ich básniok1/ch sbírck do latiny.] Jednotlivé ukázky (Motiv z Becthovena pí.e-
tištěn několikát) byly koncem roku l968 vydávány pŤevážně v katolickych ča-
sopisech ve Francii a v Německu (Vox Latina, Vita Intitn aj,),

Jednotlivé pŤeklady BÍezrnov]lch b.lsní společně s pÍck|ady veršťt J' Zahradníčka a V' Ho|ana a s čIánky

a recenzemi t]Íkajícími se napň. J. Haška. K' Čapka. B. Hrabala. L. Nířačka' J. Shíce|a. M. Holuba nebo

l. Klírny by|y od roku |99| prriběžnč ur,eŤejřovány v Iiterárních pňílohách v]íznačn]/ch novin. napŤ' Nťlť

Ziircher Zeitun14 neb(, ['r(lnkÍi er A!lgcncinc Zeítung.' by|y také vydlivány jako pŤÍ|cžitostné sottkromé

sborníčky.

Jedna z prvních verzi lohoto piekIarJu bylr roku ]99I r,čnovitna autorovi tohoto č|ánku'

ottacarus BÍezila: opera poatíca l-Ó' l. Ltlnginquitates arcanae' 2' In occidente dilucescit. J. Vctlti a po.

l i s  f l an tes ,4 .  Arch i tec t i  t c rnp l i .5 .  Manus  f ra t run l ,6 .  F ragmentum sext i  l i b r i  poet i c i .  E  Boenro  in  Lat inun

ver t i t  loannes  Špr inc| .  Bruna l93]  (s l r c iop i s .40  + 3- t  + 35 + 38 + 36 + 27 s t r . ) .  P ravdt ipodobnč nr1r r l z -

sáhlejší ukázka z rohoto pÍekladu. l3 básIlí z Ralott (Horarunt flntam novi. quando: Musica caccorum:

Dolor hominis; Oceanus rnutusi l lorresco. quid queat ipsa voluntas; Dementesl Mane purum; I-oci har-

moniae et placationis; Carnlen carminunr; Feminae; Responsiones: Nox vetna: Tempus), byla u nás pod ti-

tu lem Manus pub| ikována in  BÍez ina  l  975a '  Da|ší ukáZky (Mea n) . l te r ,  Cum vener i s  spcra ta ' .  Med iae  noc .

tes  mag icae .  Do|or  horn in i s .  Canebant  in  te  rn i l Ie  corc la )  spo|ečnč s  pÍekJady do nrn<rha. j in ; /ch . jazyk  in

BŤez ina  l970 '

>-.

283



K dalším počinrim v oblasti cizojazyčně vydávan1/ch prací posledního desetile-
tí patŤí Heftrichova monografieo zabyvající se detailním srovnáním filozofickfch,
estetick]ich i etick1/ch v1/chodisek BŤezinovy tvorby s dílem Schopenhauerovlm
a Nietzscheho a v mnohém rozvíjející prukopnickou práci R. Hav|az tŤicát1/ch |et
(Havel 1949)' Roku 1993 byl v Německu (česky, s německlm pŤekladem rivodní
studie) vydán také dvoudíln! frekvenční slovník BŤezinova básnického díla, první
takto pojatá práce z oboru matematické lingvistiky svého druhu v Čechách vťrbec.s
Básníkovo jméno je rovněŽ spo|ečně s F. X. Šaldou, o. Fischerem, V. Čern1/m
a V' Havlem zastoupeno v encyklopedii světové esejistiky (Encyclopedia l997).
V roce, kdy uplynulo l30 let od básníkova narození, byla publikována da|ší pozo-
ruhodná, zcela nově a samostatně koncipovaná a množství nov/ch pohled a in-
terpretací pŤinášející monografie J. Vojvodíka (l998, srov. i Červenka 2000).

Táké v Čechách se v posledních letech objevily některé publikace i časopisec-
ké studie, které pŤinesly ňadu da|ších novych poznatkri. Vce nebo méně zdaŤile
napsané učebnice, slovníky, slovníkové pÍíručky atd. vydané u nás i v zahraničí
po roce l989 a obsahující více nebo méně zdaňile zpracované heslo otokar BŤe-
zina pro tuto chvíli pominene; v;/jimku pÍedstavuje Slovník bdsnicbj,ch knih za-
počat1i v sedmdesátych letech a vydan;Í až o tŤicet let později.o Vedle této a ně-
kter ch dalších rozsáhlejších prací se objevily i speciální studie věnované napŤ.
BŤezinovu prisobení v Jinošově (Pěnčík l988), básníkovu vztahu k ruské literatu-
Ťe a kultuŤe (Jehlička l996) nebo historii česk;/ch kandidatur na Nobelovu cenu
za literaturu včetně sedminásobné kandidatury BÍezinovy (Michl l995). Detailně
byl zkoumán vztah básník - pŤekladatel v pŤípadě E' Saudka (Binder 1997)'

M. Červenka uveŤejnil studii BŤezinrjv vlklad Svít ní na aipadě, provedl vzorovy

rozbor Modlitby za nepŤátele a později zásadním zpŮsobem osvětlil situaci ko]em
prvních česk1fch píekladri Maeterlincka (Červenka 19791199|, |989/|99|, |999).

Znovu byla také otevŤena otázkaBÍezinovy metafory a metaforizace (Jílek 1997)'

Velmi potěšitelná je skutďnost, Že mezi autory těchto a mnoha da|ších prací uŽ

dnes najdeme nejenom literární teoretiky a historiky, ale také napŤíklad filozofy'

sociology, teoretické matematiky a fyziky, biology' lékaÍe nebo psychology, coŽ

. Heftrich l 993 - púvodně disertační práce ( l 99 l ). Recenze napÍ' J' Hol! ( l 994), R. B. Pynsent ( l 997)' A. Mok.

rejš (l997)' Část Heftrichovy práce in Heftrich l992. Další práce - Heftrich l994, l996. Nejnovější piíspěvek

k bňezinovské tematice viz Heftrich l999: 26_37.

J Holman (l993) _ privodnějako samizdat (|974-|986),9 exenrpláÍú,6 sv' Recenze: J' Hol! (l994)' M. Těši-

telová (l995), R' B. Pynsent (l997).

n Srov. Červenkovy rozbory BŤezinov:/ch sbírek (Červenka ad. l990: 250_53 [Ruce], 30I_303 |St<tviteLé chni'

nu)' 3||_|4 |svít ní n(] zlixtd\,3|6-|8 [Tajemnt dtílkl.],358_60 |Větn, od ptjL,ú]).
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kromějiného Znamená i doklad o v razném posunu k obecnější a vpravdě trans-

disciplinární snaze Zachytit a Íundovaně ana|yzovat i takové aspekty, které stále
ještě vjistém smyslu izo|ované skupině |iterárních vědc aŽ dosud neby|y a ani ne-
mohly.b;/t pŤístupné. Leccos se změnilo také v ob|asti vydávání bňezinovsk;/ch
publikací. Jenom několik pňíklad : komě dvou vydání riplného Souboru BŤezino-
vlch esej (BŤezina 1989, pozn. aparát rozš. a dopln. 1996a) byly objeveny a vy-
dány rukopisy vzpomínek E. Lakomé (Lakomá 1991/|992),, korespondence BŤe-
zina-Bouška (Biezina-Bouška l 989/1 996, ke korespondenci a esejrim srov. též Li.
Erátní archiv 1 989)' listy Dostál-Luti nov -Zey er-BÍ ezi na (PŤátelství l 997), Dopi sy
otokara Bňeziny R Ženě Svobodové (BŤezina l990b)' nové doplřující pŤíspěvky
ke korespondenci Šaldy Bňezinovi (Šalda 1990/199l)' nejprve menší vybor a poz-
ději i riplné vydání vzájemné korespondence s E. Lakomou, onou jedinou skuteč-
nou Ženou BÍezinova života (BŤezina-Lakomá |996/|999, srov. i Slomek 2000,
Lukeš 2000)' studie BŤezina v dopisech Anny Pammrové Marii Ježkové (Holman
|992), neznám;i rukopis A. Pammrové (Pammrová 1995/1998) a tak podobně' Pňi
spěvky z v bec prvního a prozatím bohužel i posledního bŤezinovského sympozia
by|y včetně v1iběrové bibliografie z |et 1989_|996 publikovány jako samostatn
sborník (Biezina l996). Studie t;i kající se BÍezinovych prací publikovan;/ch v Mo.
derní revui byla otištěna roku 1997 a Znovu byly t,aké shrnuty zák|adní pohledy na
básníkúv vztah ke Katolické moderně (Holman 199.7 '2000). Poslední a vribec nej.
novější monografie D, Ž. Bora (Bor 2000) ,'pŤekvapivě pŤib|ižuje život a dílo nej-
většího básníka českého symbolismu. Dot; ká se cit|ivě mnoha míst, jimŽ se větši-
na dŤívějších kitik , apologetri a pamětníkri snaži|a vyhnout... Na tomto místě je
obzvlašť nutné znovu pŤipomenout, že esoterické dílo má funkci mystickou...

Z téchto několika náhodně vybranych pŤík|adri je zce|a zŤetelně vidět snaha
o stále nové hledání a interpretace, které se t;ikají nejenom BŤezinova díla, ale
i někter;Ích dalších, téměň by se chtělo Ííci praktick;/ch i praxi pÍesahujících

Rukopisn! Vécn! rejstŤík k Ú|omkrlm hovoru otokara BÍeziny, jehož originál byl věnován Muzeu o' BÍeziny
v Jaroměňicích nad Rokytnou, poŤídil na podzim roku l999 E. Černf' Na stejném místě uloženy i další rukopis-
né práce téhoŽ autora, většinou texty vyběrovych pŤednášek na l.ékďské Íhkultě Masarykovy univerzity v Brně:
Medicínské aspekty v díle otokára BŤeziny ( | 992), PŤínos dí|a otokara BŤeziny moderní medicíně ( | 993 _ otisk
in Biezina |996:4|48), organismus a choroba v pojetí otokra Bieziny, Fenomén smrti v díle otokara BŤezi-
ny a v modemí pŤírodovědě (l994), Vidmo bo|estí v díle otoktra BŤeziny (|995), osobní memoárov]Í text oto-
kar BŤezina v mém Životě ( |996), Pťrsobnost lásky v dí|e otokara BŤeziny (|997), Zamyš|eni lékďe nad zdravím
a smÍtí otokila Bieziny ( l998). Dále viz Dodatky k Ú|omkrim hovorú otokua BŤeziny (B ox |994: 4047): zde
rovněž M. Mrézová: František Bí|ek a otokar BŤezina (4_l3); A' Filip: Mriza bolest v pffběhu Tvr]rce (|'|.|9);
S. Batušek: Dem|ovo Slovo k otčenáši Františka Bílka (20_22), Katolická moderna lI, otokr BŤezina v revui
NovÝ život (82-83); V Vokolek: obrana básníka, otokar BŤezina (23-2.5)l Vzpomínky rodiny Krulovy na oto.
kara Biezinu (26-38); V Durych: otoku BÍezina a Jaros|av Durych (78) aj.

E-.
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K dalším počinrim v oblasti cizojazyčně vydávan;/ch prací posledního desetile-
tí patŤí Heftrichova monografieo zabyvající se detailním srovnáním filozoficklch,
estetickych i etick1/ch v1/chodisek BŤezinovy tvorby s dílem Schopenhauerovlm
a Nietzscheho a v mnohém rozvijející prukopnickou práci R. Hav|az tŤicát1/ch let
(Havel 1949)' Roku 1993 byl v Německu (česky, s německyim pŤekladem rivodní
studie) vydán také dvoudíln! frekvenční slovník BŤezinova básnického díla, první
takto pojatá práce z oboru matematické lingvistiky svého druhu v Čechách vťrbec.s
Básníkovo jméno je rovněŽ spo|ečně s F. X. Šaldou, o. Fischerem, V. Čern1/m
a V' Havlem zastoupeno v encyklopedii světové esejistiky (Encyclopedia l997).
V roce, kdy uplynulo l30 let od básníkova narození, byla publikována da|ší pozo-
ruhodná, zce|a nové a samostatně koncipovaná a množství novlch poh|ed a in-
terpretací pŤinášející monografie J. Vojvodíka (l998, srov. i Červenka 2000)'

Thké v Čechách se v posledních letech objevily některé publikace i časopisec-
ké studie, které pŤinesly ňadu da|ších novych poznatkri. Vce nebo méně zdaŤile
napsané učebnice, slovníky, slovníkové pÍíručky atd. vydané u nás i y zahran1či
po roce l989 a obsahující více nebo méně zdaňile zpracované heslo otokar BŤe-
zina pro tuto chví]i pominene; v;/jimku pŤedstavuje Slovník bdsnicbj,ch knih za-
počaty v sedmdesát1ich letech a vydan1i až o tŤicet let později.o Vedle této a ně-
kter ch dalších rozsáhlejších prací se objevily i speciální studie věnované napŤ.
BŤezinovu prisobení v Jinošově (Pěnčík l988), básníkovu vztahu k ruské literatu-
Ťe a kultuŤe (Jehlička l996) nebo historii česk;/ch kandidatur na Nobelovu cenu
za literaturu včetně sedminásobné kandidatury BÍezinovy (Michl l995). Detailně
byl zkoumán vztah básník - pŤekladate| v pŤípadě E. Saudka (Binder 1997)'

M. Červenka uveŤejnil studii Bňezinrjv v;íklad Svít ní na aipadě, provedl vzorovy

rozbor Modlitby za nepŤátele a později zásadním zprisobem osvětlil situaci kolem

prvních česk1ch píekladri Maeterlincka (Červenka 1979l199|, |989/|99|, |999).

Znovu byla také otevŤena otázkaBÍezinovy metafory a metaforizace (Jílek l997).

Velmi potěšitelná je skutďnost, Že mezi autory těchto a mnoha da|ších prací uŽ

dnes najdeme nejenom literární teoretiky a historiky, ale také napŤíklad filozofy'

sociology, teoretické matematiky a fyziky, biology' lékaÍe nebo psychology, coŽ

. Heftricb l 993 - púvodně disertační práce ( l 99 l ). Recenze napÍ' J' Holy ( l 994), R. B. Pynsent ( l 997), A. Mok.

rejš (l997)' Část Heftrichovy práce in Heftrich l992. Další práce - Heftrich l994, l996. Nejnovější pŤíspěvek

k bňezinovské tematice viz Heftrich l999: 26_37.

J Holman (l993) _ privodnějako samizdat (|914-|986),9 exempláŤú,6 sv' Recenze: J' Hol! (l994)' M. Těši-

telová (l995), R' B. Pynsent (l997).

n Srov. Červenkovy rozbory Bňezinov:/ch sbírek (Červenka ad. l990: 250_53 [Race], 30I_303 |stdvitelé chr '

nu)' 3||_|4 |Svít.íní n(] zlixtd\,3|6-|8 [Tajennt dtílkl. l,358_60 |Větn, od ptjLúD.
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kromějiného Znamená i doklad o v, razném posunu k obecnější a vpravdě trans-

disciplinární snaze zachytit a Íundovaně ana|yzovat i takové aspekty, které stále
ještě vjistém smyslu izo|ované skupině |iterárních vědc až dosud neby|y a ani ne-
mohly.b;/t pŤístupné. Leccos se změnilo také v ob|asti vydávání bňezinovsk;/ch
publikací. Jenom několik pňíklad : komě dvou vydání riplného souboru BŤezino-
v1ich esej (BŤezina 1989, pozn. aparát rozš. a dopln. 1996a) byly objeveny a vy-
dány rukopisy vzpomínek E. Lakomé (Lakomá 1991/|992),, korespondence BŤe-
zina-Bouška (BŤezina-Bouška l 989/1 996, ke korespondenci a esejrim srov. též Li-
Erátní archiv 1 989)' listy Dostál-Luti nov -Zey er-BÍ ezi n a (PŤátelství l 997), Dopi sy
otokara BÍeziny RriŽeně Svobodové (BÍezina l990b)' nové doplřující pŤíspěvky
ke korespondenci Šaldy Bňezinovi (Šalda 1990/199l)' nejprve menší v bor a poz-
ději i riplné vydání vzájemné korespondence s E. Lakomou, onou jedinou skuteč-
nou ženou Bňezinova života (BŤezina-Lakomá |996/|999, srov. i Slomek 2000,
Lukeš 2000)' studie BŤezina v dopisech Anny Pammrové Marii Ježkové (Holman
|992), neznám;i rukopis A. Pammrové (Pammrová 1995/1998) a tak podobně' PŤí-
spěvky z vribec prvního a prozatím bohužel i posledního bŤezinovského sympozia
by|y včetně v1iběrové bibliografie z |et 1989_|996 publikovány jako samostatn;Í
sborník (Bňezina l996). Studie t;Íkající se BÍezinovych prací publikovanlch v Mo.
derní revui byla otištěna roku 1997 a Znovu byly t,aké shrnuty zák|adní pohledy na
básníkúv vztah ke Katolické moderně (Holman 1997 '2000). Poslední a v bec nej.
novější monografie D, Ž. Bora (Bor 2000) ,'pŤekvapivě pňibliŽuje Život a dílo nej-
většího básníka českého symbolismu. Dot1 ká se cit|ivě mnoha míst, jimŽ se větši-
na dŤívějších kitik , apologetri a pamětníkťr snaži|a vyhnout... Na tomto místě je
obzvlašť nutné znovu pÍipomenout, že esoterické dílo má funkci mystickou...

Z téchto několika náhodně vybranych pŤíkladri je zce|a zŤetelně vidět snaha
o stále nové hledání a interpretace, které se t;ikají nejenom BŤezinova díla, ale
i někter;Ích dalších, téměň by se chtělo Ííci praktick;/ch i praxi pÍesahujících

Rukopisnj Věcn! rejstŤík k Ú|omkrlm hovoru otokara Bieziny, jehož originál byl věnován Muzeu o' BÍeziny
v Jaroměňicích nad Rokytnou, poŤídil na podzim roku l999 E. Černf' Na stejném místě uloženy i další rukopis-
né práce téhoŽ autora, většinou texty V'běrovych pňednášek na Lékďské Í.akultě Masarykovy univerzity v Brně:
Medicínské aspekty v díle otokara BÍeziny (|992), PŤínos dí|a otokara BÍeziny moderní medicíně (l993 _ otisk
in Biezina l996: 4l-48), organismus a choroba v pojetí otokra BÍeziny, Fenomén smrti v díle otokara BŤezi-
ny a v modemí pŤírodovědě (I994), Vidmo bo|esti v díle otoktra BŤeziny (|995), osobní memoárov]Í text oto-
kar BŤezina v mém životě ( | 996), Pťrsobnost lásky v dí|e otokara BŤeziny (|997), Zamyš|eni lékďe nad zdravím
a smní otoktra Bieziny ( l 998). Dále viz Dodatky k Ú|omk m hovorú otokra BŤeziny (B ox |994: 4o47): zde
rovněž M. Mrézová: František Bí|ek a otokar BŤezina (4_l3); A' Filip: Mriza bolest v pÍíběhu Tvr]rce (|.|.|9);
S. Batušek: Demlovo Slovo k otčenáši Františka Bílka (20_22), Katolická moderna lI, otokr Bčezina v revui
Novy život (82-83); V Vokolek: obrana básníka, otokar BŤezina (23-25); Vzpomínky rodiny Krulovy na oto.
kara BŤezinu (26.38); V Durych: otokar BÍezina a Jaros|av Durych (78) aj.
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aspekt jeho osobnosti ' A zrrriĚujerne-|i se o praxi, nebude neužitcčné pŤipome-
nout, Že v posledních letech se podstatně rozrostl bňezinovsk fond Literárního
archivu Památníku národního písenrnictví, kam se mimo jiné dostala i rozsáhlá
část pŤi1até korespondence a v poslední době i soubor originálťr <lopisri BŤezi-
na_Lakomá. Podrobn1i soupis a zpráva o tomto fondu byly zpracovány a publi-
kovány M. Zahradníkovou (Zahradníková l997).

Současně se však objevuje množství nevyňešen1ich oÍázek' tím naléhavějších'
Že některé z nich byly vysloveny už pŤed desetiletínri. Jakjsme už pŤed lety na.
značili, chybějí spolehlivé edice dclposud znám ch, nově objeven;ich a stáleješ-
tě nově objevovan clr souborťr básníkovy korespondence. Podrobná bibliograÍie
cizojazyčnych pŤekladťt doposud neexistuje. Vyčerpávající kriticky životopis
dosud nebyl napsán. Citelně je pociťován nedostatek komparatistick1ich studií,
které by postavily BŤezinovo dílo vedle dalších vynikajících osobností světové
literatury. Neexistují studie' které by prokázaly, jak BÍezinovo dí|o prisobiIo na
generace našich básníkri,1ak se jeho transfbrmace objevují napŤíklad v dílech
J. Derltla, J. Zahradníčka, B. Reynka, V. Nczr,a|a, V Holana, V' Renče, K. Bed-
náňe, ale i u B' Fučíka, S' Vodičky a některych dalších.

Zdít se, Že tedy až teď, na konci tohoto podivně zmateného století a tisíciletí
a na začátku tisíciletí nového, začíná deÍlnitivně ztrácet platnost ironická Íbr-
mule, že jubilejní hlalrol se ozyvá pŤedevšírn tam, kde není stálého ohlasu bás-
níkova díla. opět budou vycházet marné novinové a časopisecké články a učeb-
nice a opět budou jen opakovat to, co uŽ bylo Ěečeno nesčetněkrát. Rozhodně
však není mclŽné stále jen opakovat totéŽ. Domnívánte se, že v budoucnu prijde
pŤedevším o to, aby na základě všeclr znánrych i nově Zjištěn]Ích skutečností byl
l idsky i umělecky obraz básníkovy osobnosti skutečně objektivně a kriticky
zhodnocen. Znovu, stejnějako kdykoliv dÍív, tedy chápejme tyto Ťádkyjako no-
r ,ou a konstantně p|atnou vyzvu.

Na závěr mi dovolte citovat z nedávno objeveného dopisu, ktery 12, záií
1928, tedy k básníkov1im šedesát1/m narozeninám. do JaronrěŤic adresoval teh-
dejší student, později l iterární historik a autor vyjimečné bŤezinovské monogra-
fle o. Králík: ,,MistŤc, pŤryrněte v den sv clr narozenin blahopŤání od akademi-
ka, snad více neŽ akademika v otŤelém s|ova smyslu, trochu žáka P|atonova,
ktery by však rád imaginární háj heroa Akadema zaměnil za sad v od|ehlénl
koutu Moravy s géniem, jehoŽ slova neprošla několika abecedami, n1i brž vni'
kají do duše se všemi vrjněmi pňítomnosti '..

A jak asi o čtyŤicet let později pŤipornněI tyž o. Králík - také tato zásadní
slova byla pňi rrizn1ich pŤíležitostech citována už, vícekrát, m Žeme si tedy do.
volit zopakovatje po dalších více neŽ tÍiceti letech _, stá|e na násještě čeká rikol
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nadjiné dtileŽity a v naší Současné nepŤeh|edné realitě až bolestně aktuální, pňe-

číst a vyloŽit BŤezinovo dílo očima dneška a pro dnešek.
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aspektťljeho osobnosti ' A znriĚujerne-|i se o praxi, nebude neužitečné pŤipome-
nout, Že v posledních letech se podstatně rozrostl bňezinovsk fond Literárního
archivu Památníku národního písenrnictví, kam se mimo jiné dostala i rozsáhlá
část pŤi1até korespondence a v poslední době i soubor originálťr dopisrl BŤezi-
na_Lakomá. Podrobn;/ soupis a zpráva o tomto fondu byly zpracovány a publi-
kovány M. Zahradníkovou (Zahradníková l997).

Současně se však objevuje mnoŽství nevyňešenych otázek' tím naléhavějších'
Že některé z nich byly vysloveny už pŤed desetiletínri. Jakjsme uŽ pŤed lety na.
značili, chybějí spolehlivé edice dclposud znám ch, nově objevenlch a stáleješ-
tě nově objevovan clr souborťr básníkovy korespondence. Podrobná bibliograÍie
cizojazyčn,lch pŤeklad doposud neexistuje. Vyčerpávající kriticky životopis
dosud nebyl napsán. Citelně je pociťován nedostatek komparatisticklch studií,
které by postavily BŤezinovo dílo vedle dalších vynikajících osobností světové
literatury. Neexistují studie, které by prokázaly, jak BÍezinovo dí|o p sobilo na
generace našich básníkri,1ak se jeho transfbrmace objevují napŤíklad v dílech
J. Dentla, J. Zahradníčka, B. Reynka, V. Nczva|a, V Holana, V' Renče, K. Bed.
náňe, ale i u B' Fučíka, S. Vodičky a některyoh dalších.

Zdít se, Že tedy aŽ teď, na konci tohoto podivně zmateného století a tisíciletí
a na začátku tisíciletí nového, začíná deÍlnitivně ztrácet platnost ironická Íbr-
mule, Že jubilejní hlalrol se ozyvá pŤedevšírn tam, kde není stálého ohlasu bás-
níkova díla. opět budou vycházet marné novinové a časopisecké články a učeb-
nice a opět budou jen opakovat to, co uŽ bylo ĚečeIro nesčetněkrát. Rozhodně
však není nroŽné stále jen opakovat totéŽ. Domnívánte se, že v budoucnu prijde
pŤedevším o to' aby na základě všeclr znánrych i nově Zjištěn]Ích skutečností byl
l idsky i umělecky obraz básníkovy osobnosti skutečně objektivně a kriticky
zhodnocen. Znovu, stejnějako kdykoliv dŤív, tedy chápejme tyto Ťádkyjako no-
r ,ou a konstantně p|atnou vyzvu.

Na závěr mi dovolte citovat z nedávno objeveného clopisu, ktery 12, zá|í
1928, tedy k básníkov;Ím šedesátlm narozeninám. do JaronrěŤic adresoval teh-
dejší student, později l iterární historik a autor v1/jimečné bŤezinovské monogra-
fle o. Králík: ,,MistŤc' pŤryrněte v den sv clr narozenin blahopŤání od akademi-
ka, snad více neŽ akademika v otŤelém s|ova smyslu' trochu žáka P|atonova,
ktery by však rád imaginární háj heroa Akadema zaměnil za sad v od|ehlénl
koutu Moravy s géniem. jehoŽ slova neprošla několika abecedami, njbrŽ vni'
kají do duše se všemi vrjněmi pňítomnosti '..

A jak asi o čtyŤicet let později pŤipornněI t!ž o. Králík - také tato zásadní
slova byla pňi rrizn1ich pŤíležitostech citována už, vícekrát, m žeme si tedy do.
volit zopakovatje po dalších více neŽ tÍiceti letech _, stá|e na násještě čeká rikol
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nadjiné dtileŽity a v naší Současné nepŤeh|edné realitě až bolestně aktuální, pňe-

číst a vyloŽit BŤezinovo dílo očima dneška a pro dnešek.
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