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РаботапосвященатворчествуОтокараБржезины–самогозначимогопоэта
чешского символизма девяностых годовХІХ-ого в. Внимание сосредоточено на
философско-эстетической концепции Отокара Бржезины и на его лирическом
складеума,направленномнаметафизическуюпроблематикудуховногоуниверсу-
ма.ОтокарБржезинанеинтересуетсяежедневнымипроблемамижизни,акон-
центрируетсвоетворческоевниманиенаэкзистенциальныхпроблемахСотворе-
ниямираисуществования,напрепятствияхпереддушойнапутикАбсолюту.
Припомощисвоеготворчествапоэтпытаетсявыявитьпервичныестихиисози-
данияидойтидоизначалия.

ThefollowingarticleisdedicatedtotheworkofOtokarBřezina–themostsignifi-
cantpoetoftheCzechsymbolisminthe1890s.Itfocusesonpoet’sphilosophicaland
estheticapproachandhislyricalorientationtowardsthemetaphysicalproblematicsof
theinneruniverse.OtokarBřezinaisnotinterestedineveryday-lifeproblems.Hecon-
centrateshiscreativeattentionontheexistentialproblemsofCreation,theexistenceand
theobstaclesthatthesoulencountersonitswaytotheAbsolute.Throughhisliterary
work thepoet tries to identify theprimal forcesofcreationandreach theprimordial
stage.

Философско-лирическата нагласа на Отокар Бржезина (1868–1929) –
най-значимияпоетначешкиясимволизъмот90-тегодининаХІХв.,еори-
ентиранакъмметафизичнатапроблематиканадуховнияуниверсум.Твор-
чествотомуеинспирираноотдълбоката,непоносима,смъртнасамотана
индивида,койтов„краянавека“ненамиравъзможностдаизживееживота
сивщастиеилюбов.Затоваи90-тегодининаXIXв.сагледаникатототал-
накризанадуховнитеценности.Ощепърватастихосбирка–Тайнствени
далнини(Tajemnédálky,1895),задавапосокатанафилософско-естетически-
те търсенияна автора.ОтокарБржезинаостава встраниот ежедневните
проблеминабитието,насочвайкитворческотосивниманиекъмекзистен-
циалнитепроблемизаСътворението,съществуванетоипрепятствиятана
душатапопътяѝ къмАбсолюта.

ТворчествотонаОтокарБржезинаеимпулсираноотстраданието,което
не позволява на личността да изживееживота си вщастие, да изпълни
житейскитесипланове.Въввръзкастовасепоявяваобразътнасмъртта,

1ПредложенатастатияеоткъсотмагистърскатадисертацияПоетикатанаОтокарБрже-
зинаиизмерениятанаАбсолюта,защитенасотличиепрезоктомври2010г.(наученръко-
водител:доц.д-рЖоржетаЧолакова).
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койтопоказванезначителносттаначовешкияживотвсравнениесмащаби-
те на вселената.Но смъртта в поезията на Бржезина не е мислена като
истинскасмърт,катокрай,анапротив–катоначалонадруг,по-висш,духо-
венживот.Авторътимасъзнаниезаедин„другсвят“,заеднадругавселена,
мисленикатопо-висшесъществуванеоттованаземята.Затоваимъчител-
ната,жестокастрананаземнотобитиеевидянакатонеизмененстадийот
съзряването,отпътякъмдуховниякосмос.

Единственотоизкуплениенавсемирнатаболкаевяратавсъзидателната
силанадуха.ВтовасесъстоииидеалистическиятоптимизъмнаОтокар
Бржезина:имасъзнание,отеднастрана,занепреодолимотокатастрофично
противоречиемеждудухиматерия,аотдруга,запризваниетонапоетада
стигнечрезсвоятаинтуицияипроникновениедотайнитенаАбсолютаи
изконнатакрасотаисиланаДуха.

Душата,тръгналапосвояпъткъмАбсолюта,копнеенесамозадопира
доНай-висшия,ноизапознаниенасъщносттананещата.Вопитасида
съзреистинатазасътворението,даседокоснедоизначалнатасъщностна
духовниясвятОтокарБржезинасякашвзривявасигурното,видимото,мате-
риалното.Именновъввръзкастовапоетическатамисълнаавтораенасоче-
накъмизвежданенапървичнитестихиинасъзиданието.

Визиятазаизначалнатасъщностнадуховниясвятимпулсирапоетиче-
скатамисълнаОтокарБржезинавпосокакъмизвежданенапървичните
стихиинасъзиданието,средкоитодоминиращапозициязаемасимволиката
наогъня.Заразбираненанеговатапоетиканинасочваследнатамисълна
ГастонБашлар:„Акобавнитепроменисеобясняватчрезживота,тобързи-
тесеобясняватчрезогъня.Огънятесвръхживот.Тойеедновременнонещо
многоличноивсеобщо,коетоживееивсърцатани,ивнебесата.Надигасе
отсамитедълбининаматериятаинисепредлагакатолюбовта.Илипък
потъвадълбоковъввеществото,криесеисеспотайва,сдържанкатоомра-
зата и отмъщението. Единствено той от природните явления може така
определенодабъдеоцененподватапротивоположниначина–доброизло.
ТойблестивРая,горивАда.Тойемектопликиизтезание,домашнатопли-
наиапокалипсис“(Башлар1988:263).

ЗаБржезинаогънятепредивсичкосимволнаАбсолютаинавръзкатана
Творецасбожественотоначало.Илюстрациянатазипринципнаконцепту-
алнапозициянизадаваследниятстих,вкойтонепреходносттанаАбсолюта
е видимо свързана с духовнатапринадлежностна творецакъмогъняна
сътворението:

Uzdrojůnaftytvé,ježzapálenychvějí
sedechemstaletíasvítívěčnýmzořím

Крайпетроленитетвоикладенци,коитопламтящитрептят
сдъханастолетиятаисветятсвечнозарево2

(«Балътнавечноторазсъмване»3,«Plesvěčnýchsvítání»;
Разсъмваненазапад,Svítánínazápadě)

2Преводътнацитиранитестихотворенияенаавтораиимазацелдасепридържамаксимал-
ноблизкодооригинала.
3Зазаглавиеприемаменачалотонапървиястих.
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Неугасващата сила на абсолютния дух е почувствана като огън, като
пламъци,чиятосъдбовностлирическиятгеройдоброволноприема,зада
изгористяхитакаритуалнодасеслеесНай-висшия:

všakplnoučíšijejíjsem
převrh’nasebeavplamenechteďhořím

нопълнатачаша
върхусебесиизляхивпламъцисегагоря

(«Балътнавечноторазсъмване»,Разсъмваненазапад)

Лирическиятгеройосъзнаватовакатопредопределеност,разбира,чев
това,даносиискраотогънянасътворениетовдушатаси,секриешансът
даседокоснедоабсолютнатаистина.Съзналпреходносттаначовешкия
свят,тойеобреченнасамота:

Méjarobylosmutnou,elegickoupísní,
jižtichlýmtremolemmiživotzahrálflétnou,
dnymýchradostí,jakovtrávytrs,jenžtísní
sepřizdích,vedlažbě,kdyžkapkyrosyslétnou

Пролеттамибешетъжна,елегичнапесен,
коятосъсстихналотремоложивотътнафлейтамиизсвири
аднитенамоитерадостикатосноптрева,притиснат
къмстената,впаважа,когатокапкитеросападат

(«О,силаотекстазисънища»,«Ò,síloextasíasnů»;
Тайнственидалнини,Tajemnédálky)

„Искрящият поглед на деня“ като символ на надеждата, нащастието
проблясваединственов„дивотожеланиенанеродения“(«Утриннамолит-
ва»,Разсъмванена запад), тъйкато красивотои възвишенотов реалния
животсеоказвасамоплоднасубективноимагинативнатанагласанапоета.
Аименнотя–душатанапоета,еединственоспособнанадоловипослания-
танаАбсолюта,коитосапосланиянасветлината,ноинаизпепеляващия
огън.ОгънятвпоезиятанаБржезинасеявяванесамосимволнасъзидани-
ето,ноинатоталнатаразруха.

Но смъртта е мислена като сливане, като най-близък допир с
„Най-висшия“:

Ažvečersenakloníkzemiazakřiknutévůněsevrátí,
ijápůjdu,pracovníkosamělý,kpříbytkůmkouřestoupajícího

Когатовечертасесведекъмземятаисвенливитеароматисезавърнат,
иазщеотида,тружениксамотен,къмобиталищетонаиздигащияседим

(«Утриннамолитва»,Разсъмваненазапад)
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Втозимомент

Irozpustísemáslovajaksůlvžíravémdeštitvévláhy
akrystalovatibudouvsršeníjiskeravpraskotuneznámésíly

Щесеразтворятдумитемикатосолвразяждащиядъжднатвоятавлага
ищекристализиратвпукотанаискриивпращенетонанепознатасила

«Утриннамолитва»,Разсъмваненазапад),

образитещепламнат,„изобилстващиотслава“.Сякашвсичкосевзривява;
взривяватсесимволитенатворчеството,наизкуството,задамогат„лъчи-
тенатяхнатаперспективадасеслеятвогнището“(„paprskyjejichper-
spektivsevohniskasletí“)(«Утриннамолитва»,Разсъмваненазапад).

Любовтаисмърттасеявяватпъткъмтрансценденталното.Втазивръзка
ГастонБашларвПоетиканапространствотоказва:„Любов,смъртиогън
–свързаниведномигновение.Саможертватанапреходното,изгарящотов
пламъците ни разкрива вечността. Да умреш напълно, без да оставиш
следа,егаранция,чепреминавашвотвъдното,безданакърнишцелостта
си.Дазагубишвсичко,задаспечелишвсичко“(Башлар1988:273).

Определени конотации на образа на огъня предизвикват асоциация с
мечтанието–онованежномечтаниенаосъзнатоблаженство.Впоезиятана
Бржезинаблаженството,успокоениетоевидяноединственовъввръзкатана
душата с абсолютниядух.Лирическият героймечтаеименно замига, в
койтощесеосъществитазивръзка,затоваисеподготвязанего:

jsemrozsvítillampyadováznatrhalkvítí
avůněmi,avůněmi,ježvplamenechšlehajíkrví,svésínějsemnadech’:
koberceprostřeljsem,nalévalvína,vnichžslunceminulásvítí

запалихлампатаисложихвъввазатацветя
исаромати,исаромати,коиторазбихавпламъцикръвта,своятастаяизпълних:
постлахкилима,наливахвино,вкоетонякогашнислънцасветят

(«Тинедойде»,«Tysnešla»;Разсъмваненазапад)

НотазисрещасИстинатанесереализиравдействителност:

růžeméchřadly,vínamáhořkla,rudlamásvětla,
asny,ježjsemtinaprotivyslal,sevrátilytesknyaněmy

розитемиповехнаха,винотомигорчеше,наляхасескръвсветлинитеми,
амечтите,коитотиизпратих,севърнахатъжниинеми

(П.там)

Затовасякашотдушатащесеизтръгнатдумите: „Тинедойде“ („Tys
nešla“).Мечтитеизгарятвогъня–всъщияонзиогън,койтогиепородил,а
младосттапулсирасогненритъм,койтодава,ноиубивавсяканадежда.

Визиятазатрансцендентапредполагаучастиетонабиблейскиобразии
мотиви,коитообачеприБржезинаиматразнообразнивариантиисавраз-
лично съотношение с библейския си смисъл.Най-плътнодобиблейския
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смисълеинтерпретиранмотивътзасветлинатакатонеотделимасъщност
наогъня.„Светлинатаевидимотопроявлениенабезформениясвят,което
съпровождавсякабожественапроява[…]–факт,койтоБитиеизразявас
думитеДабъдесветлина, аевангелиетонаИоанпредставякатопредве-
стникнаСловото.Тозибожественпорядък,разделилсветлинатаотмрака,
коитоизначалносасмесени, епроявлениенатворческатасила, скритав
мраканапървичнатанепознаваемост“(Беноа2000:59).

БиблейскиятмотивзаразделянетонасветлинатаотмракаприОтокар
Бржезинасепоявявавследнитестихове:

Tisíciletíčekalijsmevetmětajemstvítvého
ukolébanílahodouvěčnéhorythmuvdřímotunenarozených:
jakstalose,žesvětlotétozeměvnikloažvhloubkuodvěkénoci
aotevřelonámočiproslzyaslunce?

Хилядолетиячакахмевтъмнинатанатвоятатайна,
успокоениотсладосттанавечнияритъмвунесананеродените:
какстанатака,чесветлинатанатазиземяпроникначаквдълбините
наизвечнатанощ
иотвориочитенизасълзитеислънцето?

(«Съссмърттаговорятспящите…»,«Sesmrtíhovoříspící…»;
Строителинахрама,Staviteléchrámu)

Пепелтасъщоесвоеобразнахипостазанаогъня.Посипванетоначовеш-
ките глави с пепел вБиблията е ритуаленжест на дълбоко страданиеи
покаяние(Езекиил27:30).ПриБржезинаобачеточнотозибиблейскимотив
еинтерпретиранвдухананицшеанскатафилософиязасвръхчовека,който
сечувстваравностоеннаБога („Богумря,даживеечовекът!“)ипоради
тованеприемасамосъжалението.ЗалирическиягеройнаБржезинапосип-
ванетонаглавитеспепелепо-скороизразнаБожиягнявсрещусмирените
души–тези,коитоняматсилатаидостойнствотодапоематотговорността
насвояжребий.Етотакъвеосновниятсмисълнаединотнай-сложноорга-
низиранитеиметафоричноразклонениобразинаБржезина:

Oblakysdrápyohnivýmivyhnalzvod(schoulenévmořízářícíhnízda),
vpadldostádaopilýchvůníahlasjejichzakřiklhněvembíléhožáru,
vevarusvětelrozkypělbarvy,žhavéjenastříkalvduše,
apalčivýmpopelemokamžikůposypalhlavylitujících

Облацисогнениноктитойпрогониотводата(сгушенивморетосияйнигнезда),
нахлувтълпиопияняващиароматиитехниятгласзакрещясгневанабялпламък,
впянатаотсветлининаправидакипнатцветовете,горещогивпръскавдушата
исизгарящатапепелнамиговетепосипаглавитенакаещитесе

(«Утриннамолитва»,Разсъмваненазапад)

Другбиблейскиобраз,свързансогъня,койтосепоявявавпоезиятана
Бржезина,етозинапророкаичудотворецаИлияотСтариязавет.Тозибиб-
лейскисюжетБржезинаобаченеразгръщавепическиплан,асамоназова-
ваобразанаИлия,катометафоричногосвързвас„властнатасила,вдъхно-
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вениетоотпламък,огненатастихия,обляладушата“,коятосеизливавърху
него.ОчевидночрезтозибиблейскимотивБржезинаправианалогиямежду
богоизбранияИлияи твореца– защотовярва, ченай-висшатамисия е в
служба на олтара на Изкуството. Чрез стихотворението „О, сила на
екстазитеисънищата“(«О,силанаекстазитеисънищата»,«Ò,síloextasía
snů»;Тайнственидалнини,Tajemnédálky), вкоетосесрещабиблейският
образнаИлия,сеформулирадраматанатвореца,натърсещатаИстината
личност.

Изгарящият,изпепеляващ,наказващиунищожаващогънсеасоциираи
сдругбиблейскиобраз,койтосесрещавпоезиятанаОтокарБржезина,а
именно този на горящата Геена – другото име на Ада, на пъкъла, на
преизподнята:

VplamennouGehennusedívalynašeočiaosleplyžárem:
zrcadlavrženávkypícívýheňarozteklánaskelnéslzy.
Příšernýsmíchjsmeslyšelizetmyasluchnášzkameněl:
jakovevápennéulitěvšechnostejněvněmšumí,
mořeúkladnévlnyirythmickýúderandělskýchkřídel.–

ОчитенигледахаогненатаГеенаиослепяхаотпламъка:
огледала,хвърленивкипящотоогнищеиразтеклисевстъкленисълзи.
Чувахмеужасяващиясмяхоттъмнинатаислухътнисевкамени:
кактовъвваровитараковинавсичкоеднаквошумивнея,
мореотпредумишленивълнииритмичниударинаангелскикриле.–

(«Съссмърттаговорятспящите…»,«Sesmrtíhovoříspící…»;
Строителинахрама)

Огъняткаторазрушителна,унищожаващастихияносисъссебесиапо-
калиптичнатакартиназасъдбатанасвета,зададенаотпоследнатакнигана
Библията(Откровение8:5,7,8,9).

НесамовконтекстанапоезиятанаОтокарБржезина,аизобщоогънят
неможедабъдеизолиранотостаналитепървичнистихиинасъзиданието,
неможедабъдеразглеждан самостоятелно.Тези стихии са комплексни,
взаимносвързаниивсвоятасъвкупностстоятвосноватананещата.Ако
огънятемъжкасила,тонеговатапротивоположнастихия–водата,носи
женскотоначало.

„Най-общобимоглодасекаже,чеводитесимволизираттоталносттаот
виртуалности;тесаfonsetorigo4,маткатазавсичкивъзможностизасъщест-
вуване“(Елиаде1995:219).Водитесавосноватанавсякакосмическапро-
ява, те символизират „примордиалната субстанция, от която се раждат
всичкиформиивкоятосевръщатотновочрезрегресияиликатаклизъм“
(пактам).Тесабиливначалотонасътворениетоисезавръщатследвсеки
историческииликосмическицикъл.ВодатаесъществувалапредиСътворе-
ниетонаЗемята: „тъмнинасеразстилашенадбездната,иДухБожийсе
носешенадводата“(Битие1:2).

4Fonsetorigo(лат.)–извориначало.–Б.пр.
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ВтворчествотонаОтокарБржезинаипостазитенаводата,иглавнооке-
анът, са мислени като първоначално, изначално, предцивилизационно
съществуване,катообразнаалегориянаВсемира,катопазителинапаметта
занещоотдавнаотминало,непознато,недостижимо:

Jenohlastvýchoceánůvníkvílí
ajejichzpěněnévlnysemšlehajítragickýmtichem
avýsměšnějiskřísezetmynáplavemjemnéhozlata,
smytéhozostrovůnesčetnýchvzdálenýchsvětů
nepřístupných.Amyzdezajatítvoji!
Самоекотътнатвоитеокеанивнеястене
итехнитеразпененивълнистрагичнатишинатуксеблъскат
инасмешливоискрятоттъмнинатаснаносанафинозлато,
измитоотостровитенанеизброимидалечнисветове
непристъпни.Иниетуксмепленницитвои!

(«Съссмърттаговорятспящите…»,«Sesmrtíhovoříspící…»;
Строителинахрама)

Отделенотвсемирнотобитие,човекътекато„разпененавълна“,която
носи„трагичнатишина“,катоеднапрашинка,обреченадаселута.Човеш-
киятживот е нищожен, поставен до мащабите на вселената, той е като
„изгубенбряг“средтозибезкрай:

Ztracenýmbřehemjezeměvmořinekonečností
anadnísestydlblankyt,baldachýnotevřenéjeskyněbasaltové,
kterávyvřelaohněm.
Изгубениятбрягеземявморетонабезкрайността
инаднеяизмръзналлазур,балдахинътнаотворенабазалтовапещера,
коятоизригваогън.

(«Съссмърттаговорятспящите…»,
Строителинахрама)

Обреченосттаначовекавземнотобитиееясноосъзната,водидоотчая-
ние, до опит за бягство, до стремеж към промяна. На човека е дадено
непрестаннодасенадява,дажадува,дасестремикъмузнаванетонапоне
еднамалкачастотвеликиязамисълнаНай-висшия,койтообачеезаглушен
отхаосанаденя:

Sniliorozkošíchnejistotyahry,rozčilenítržišť,
ozmatkutisícejazyků,pokřikemplnícíchdušijakpřístaviště,
kamzevšechmořísevracejíloděakdeorgiebázní,
nadějí,krveahříchupřehlušujíhukotmoří
apozdravnoustřelbuaorchestrypřijíždějících.
Сънувахаблаженствотонанесигурносттаинаиграта,суматохатана
тържищата,
хаосаотхилядиезици,свикизпълващидушатакатопристанище,
къдетокорабитесевръщатотвсичкиморетаикъдетооргиитена
страховете,
нанадеждата,накръвтаинагрехазаглушаватшуманаморетата
иприветственатастрелбаиоркестритенапристигащите.

(«Строителинахрама»,Строителинахрама) 
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Хората,недостигналидопознаниезасъщносттананещата,савприста-
нището,аневморетонаживота,тепропускатсамияживот.Самовмигове-
те,съдбоноснипосвоятасъщност,прекъсващимонотоннияритъмнаживо-
та, човек получава знание за частица от вековната история, за едно по-
висшенивонасъществуване,многопо-значимоотземнотобитие.

За Отокар Бржезина водата е символ на изконното, тя е тази, която
отвежда,връщакъмзачеванетонасвета:

Bratrskézachvění,ježletívšemidušemi,
početísvěta,jenžsevhloubcevěkůtvoří,
akněmužjaraminuláskořistísvojíodplula
průplavyžhoucíchzápadů,přesčernévlnymoří

Братскияттрепет,койтолетисвсичкидуши,
зачеванетонасвета,коетосесътворявавдълбинитенавремето
икъмкоетоотминалитепролетистрофеитесвоиотплуват
поканалитенанажеженитезалези,презчернитевълнинаморетата

(«Когатонебетовашитепрозорциозари…»,«Kdyžnebevašeokna
ozáří…»;Строителинахрама)

Водата енатоварена спречистваща, обновяваща, благославящафунк-
ция.ВнеяевъплътентворческиятдухнаНай-висшия,благосклоненкъм
душите, търсещисмирениеилюбов.Въввръзка с товаводатаучаствав
религиозния ритуал на поръсване със светена вода. В Библията пише:
„Измиймеище станапо-бялот сняг“ (Псалми51: 7), „Щевипоръся с
чиставодаивиещесеочистите“(Езекиил36:25).ВпоезиятанаОтокар
Бржезинатозибиблейскимотивсесрещавследнитестихове:

JakopřiAsperges5tajemnémpostupníchsvětůpřednámijdeš,
gestem,ježduhovébránynadvěkyklene,všeposvěcuješ:
geniasmute,ženkrásu,veselostdětí,rozkošezahoření,
jemnýsenkvětůizvířatoddané,nereptajícípokoření

Кактопритайнствотонапоръсванесвода
постъпалатанасветоветевървишпреднас,
сжест,койтоиздигасводнадвреметонадуховнитепорти,
всичкоблагославяш:
гениянаскръбта,прелесттанажените,радосттанадецата,
насладатадагориш,
нежниясъннацветятаинаживотнитесмирени,
нероптаещисрещупокорността

(«Местатанахармониятаисмирението»,«Místaharmonieasmíření»;
Ръце,Ruce) 

ВсвоятакнигаТрактатпоисториянарелигиитеМирчаЕлиадепише:
„[…] във водата всичко се „разтваря“, всяка „форма“ е дезинтегрирана,

5Aspergesсенаричаритуалътнапоръсванесъссветенавода.Иметоидваотпърватадумав
9-иястихнаПсалм51(50)влатинскатаБиблия.Българскиятпреводнатозистихесъответ-
но:“Поръсимесисопищебъдачист;умиймеищебъдапо-бялотсняг.“–Б.пр.
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всяка„история“епремахната;нищоотонова,коетоесъществувалопреди,
не продължава да съществува след потапяне във водата, никой профил,
никой„знак“,никое„събитие“.[…]защотовсичко,коетоепотопеновтях,
„умира“инадигайкисеот водите, топриличанадетебез греховеибез
„история“,способнодаполучиновооткровениеиданачененов„собствен“
живот“(Елиаде1995,226).

Въввръзкастоваводатасеасоциирасрелигиознияритуалнакръщени-
ето,мисленокатосвоеобразнасмърт,водещакъмдуховнообновление.И
аковчовешкипланпотапянетоееквивалентнонасмъртта,товкосмически
план–накатастрофата,напотопа,„койтопериодичноразтварясветавпри-
мордиалнияокеан“ (Елиаде1995:226).Тозипотопесвързансидеятаза
поглъщаненачовечествотоотводатаиустановяванетонановаепохасново
човечество,очистеноотгреховете(Битие7:4,23).

Водата,кактоидругитестихиинасъзиданието,енатоваренасбивалент-
низначения:тядаряваживот,пречистваиобновява,ноиунищожававсич-
ко,наказва.

Иаководатаеположиланачалотонасътворението,товъздухъте„ема-
нациянаБожествениядух(руах),койтовБитиесеносинадизначалните
води,задагиотделиидасъздадесвета“(Беноа2000:62).Въздухъте„еле-
ментнамеждинниясвят,посредникмеждунебетоиземята,междуогъняи
водата.Тойесредата,вкоятосепроявявабожествениятдух,идентиченсъс
Словото,бликналоотустатанаЯхвеведносдъхаотноздритему,предста-
вляващтворящатаиудържащаживотамощ“(Беноа2000:62).

ВпоетикатанаО.Бржезинавсичкиипостазинавъздухасасвързанис
представатазаабсолютниядухидушата.Единственочрездухасмърттана
материятаепреодолима:

Zvýslunítajemnéhožárdoméduše,
jakupomínkasvětladozrakůvyhaslých.
Дишавдушатамиотслънчеватастрананатайнственияплам,
катонапомнянезасветлинавочитеугаснали.

(«Движениетонанемитеуста»,«Pohybněmýchúst»;
Ветровеотполюсите,Větryodpólů)

Въздухътинеговитеипостазиразнасятнебеснитеаромати,защототойе
„средата,присъщанасветлината,наизвисяването,нааромата,нацвета,на
междупланетнитевибрации; той епътятна общуванетомеждунебетои
земята“(Шевалие2000:186).Разнасяйкинебеснитеаромати,въздухътсъз-
дава усещане за силатаимилосттанаНай-висшия. Затоваинадеждата,
водещадушатавпътя ѝ къмАбсолюта,сераждаотумиращатанадежда,
възстановявасе,възраждасе,неумира:

Paprsky,kteréjsemsamavysílala,odráželysedomnespalčivoutrýzní
aomdlívalajsemvdechnutímdechu,kterýjsemsamavydechovala.

Лъчите,коитосамаизпратих,сеотразихавменсизгарящострадание
иотмалявах,поемайкивъздух,койтосамаиздишвах.

(«Кралицатананадеждите»,«Královnanadějí»;
Ветровеотполюсите)
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Иаковъздухътеактивен,мъжкиелемент,символнаспиритуализация,
тоземятаеженският,символназемнотобитие.Тяносиусещанезакрат-
костта,замимолетността,заобърканосттаидраматаназемнияживот,за
повторяемосттанадвиженията,коитоземятаеобреченадаправи,„окована
от сугестията на вечното зрение“ („spoutaná suggescí věčného zraku“)
(«Песензаслънцето,земята,водитеитайнствотонаогъня»,«Píseňoslunci,
zemi,vodáchatajemstvíohně»;Ветровеотполюсите):

Země!Bloudícívěky!
……………………………..
Lodi,zakletávjedinémkruhuplavíšsevěky,
ahodiny,záhadnílodnícimlčenliví,
střežítvécizincenesčíslné,
zpalubytoužebnědodáleksedívající,
zrádnědumajícíoosvobození,
věkyavěky,vjedinémkruhuplavíšsevěky,
všakvlny,ježházíš,vtisícikruzíchsevlníažkbřehům
novéhočasu.

Земя!Блуждаещивекове!
……………………………..
Корабе,омагьосанвединственкръгдаплавашсвекове,
ичасовете,загадъчнимълчаливиморяци,
приютяваттвоитечуждоземцибезбройни,
отпалубатаскопнежгледатдалечината
сизменническатамисълзаосвобождение,
вековеивекове,вединственкръгдаплавашсвекове,
новълните,коитомяташ,вхилядикръговесевълнуватчакдобреговете
нановотовреме.

(«Песензаслънцето,земята,водитеитайнствотонаогъня»,
«Píseňoslunci,zemi,vodáchatajemstvíohně»;Ветровеотполюсите)

Четиритепървоначалаобаченикоганеучастватвизгражданетонапей-
зажни описания, а носят винаги метафизичен смисъл. Посредством тях
търсещатадушасесрещанесвидимиясвят,апостигамистичнообщуване
с Абсолюта. Именно затова надеждата е жива дори при сблъсъка с
материалното:

Aťomyjiočisvé,nemocnésoumrakem,
navýšitvýchhor,zjichžtemensevalí
pramenyšumícípísněminesmrtelnými!

Некаизмияочитеси,болниотздрача,
високовтвоитепланини,отчиитовърховесестелят
изворите,нашепващипеснибезсмъртни!

(«Владетели,коитосповелятанасветлината…»,
«Vládnoucí,jenžrozkazemsvětla…»;Ветровеотполюсите)

Единствениятначиндушатадаполучипознаниезавеликиятворчески
актнаНай-висшия,койтоевосноватанавсичко,еистинската„жажда“,
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вярата,вглъбенототърсене.ОтокарБржезинаимасъзнание,честрадащият,
търсещижадуващИстинатачовекнеможедастигнесамдонея.Тойтряб-
вадасеслеевтълпатаот„братя“,задаизвървятзаеднодългияитруденпът
къмпознанието,задаседокоснатдокрасотатанаживота,насвета,навсе-
лената,наАбсолюта:

Stabratřířeklo:Známetajemstvíjeho,
mrtvívněmvstávajízesna,živívněmzmírajísnem;
milenciřekli:Přílišnouzáříoslepízraky
ačasjakovůněneznámýchkvětůkaždéhousmrtívněm;
ati,kteřídovedlividětitisíciletí,
súsměvemptajíse:Zem?

Стотицибратяказаха:Познаваметайнствотонегово,
мъртвитевнегоставатотсъня,живитевнегозамиратвсън:
възлюбенитеказаха:Прекомернотосияниеослепяваочите
ивреметокатоароматнанезнайницветяубивавсекиговнего;
атези,коитосъумяхадавидятхилядолетията,
сусмивкасепитат:Земя?

(«Разпадасесветът…»,«Světrozkládáse…»;Строителинахрама)

Търсещитедушина„братята“иматвъзможносттадаседокоснатдоедна
„Земя“, различна от тази, на която човек е принуден да изживее своето
земнобитие.Товае„Земя“,къдетосъществуванетоенапо-високо,духовно
ниво.

ВтворчествотонаОтокарБржезинавръзкатамеждучетиритеелемента
на съзиданието, участващи в акта на Сътворението, е много ясна,
обозрима:

Snynašesespojilyvjedinésněníašumělytisícistromůjednohohvozdu,
kdyžtřesenímvětvípodávajísiposelstvíjednohovětruzneznámýchmoří.

Сънищатанисеобединихавединенсънихилядидърветашумяхаведна
гора,
когатоспотрепванетоклонитесипредаватпосланиятанаединвятърот
незнайнитеморета.

(«Братствотонавярващите»,«Bratrstvívěřících»;
Ветровеотполюсите)

Отдругастрана,стихиитеносятсъссебесиусещанетозамилосттана
Най-висшия,коятоможедабъдедоловенанавсякъдеивъввсичко:

Kdyžzajitra,snůmnožstvímzemdleni,jsmevyšlidozahrad,
zemcelou,jakodušisvou,jsmezřelivohnirozkvétat;
iptalijsmesevětrů,vodastromů,ptáků,včel:
kdodnešnínoci,tajemný,zahradounašíšel?
Hrálpísekvzlatozměněný,kdesvatéstopyležely,
šumělyvodyléčivé,jakrozvlněnéanděly,
dechkaždýsílužitíměljaknastažhoucíchdní,
avkaždémpohledubylúžasznovuzrození.
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Когатопрезутрото,изморениотмноготосънища,отидохмевградините,
цялатаземя,кактодушатасвоя,видяхмевогъндаразцъфва;
ипитахмеветровете,водитеидърветата,птиците,пчелите;
койпрезтазинощ,тайнствен,вградинатанашаеидвал?
Танцувашепясъкът,взлатопревърнат,къдетосветитестъпкистояха,
шумяхалечебнитеводи,сякашразвълнуваниотангели,
всекидъхимашесилазаживотзастотицижаркидни
ивъввсекипогледимашеизумлениеотвъзраждането.

(«Чистоутро»,«Čistéjitro»;Ръце) 

Именно усещането за силата и милостта на Най-висшия, идеята, че
душитенатърсещитеинадяващитесеиматвъзможностдаседокоснатдо
еднодругобитие,доеднодругонивонайерархичниявсемир,носисъссебе
сиутехавусловиятаназемнияживот.Втазиабстрактнавизиязадухасе
състоиметафизикатанавъзгледитенаОтокарБржезина,койтосестреми
чрезсвоетотворчестводадостигнеизначалието,извеждайкипървичните
стихиинасъзиданието.
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