
     Otokar Březina (1868 – 1929): Ruce (1901) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

 

V oslňující bělosti světla ležela země, jako kniha písní 

otevřená před našimi zraky. A takto jsme pěli: 

 

Hle, v této chvíli ruce milionů potkávají se, magický řetěz, 

jenž obmyká všechny pevniny, pralesy, horstva 

a přes mlčenlivé říše všech moří vzpíná se k bratřím: 

V městech, jež z hlubokých horizontů se tmí, tragická obětiště, 

a kde slunce, mystická lampa, spuštěná nízko z kleneb azuritových, 

krvavě doutná v dýmu, valícím se nad nádražími a kathedrálami, 

paláci králů a vojsk, parlamenty, žaláři, amfiteatry, 

a kde žár milionů srdcí v soumračná nebesa duchů 

rozdrážděn sálá, v horečném větru slasti a smrti, 

zrní žhavého uhlí, železným nástrojem rozrývané; – 

v zasmušilých mlčeních nížin, v bolestných předtuchách léta, 

když květem vyvřelé proudy sil jarních jak láva kamení v nepohnutosti, 

dni, jak dělníci tajemných hutí za sebou plíží se unaveny 

a v krůpějích potu jiskří se člověk i zvíře, bratrsky sepjati ve jho, 

pod jedním bičem neviditelným, od východu k západu šlehajícím; – 

na vlnách moří a duší, kde úzkostné povely plavců, stržené vírem, 

kolem stožárů krouží, oněmlé jásotem blesků, když nebe a vodstva 

slily se v jediný element hrůzy a smrti; – 

u všech výhní, stavů a lisů, v lomech a podzemních štolách, 

na staveništích faraonů, kde zapřaženi úpí národové 

a staví hroby gigantické pánům nad nesčíslnými; – 

v démonickém pohybu kol, pístů a pák a nad hlavami letících kladiv; – 

na bojištích, ve hvězdárnách, učilištích, lazaretech, laboratořích; – 

v dílnách mistrů, zamyšlených nad mramorem, kde dříme 

svět mocnější hrůzy a slávy a z hmoty odvěkých mrákot 

napolo ozářen vstává v blýskotu dlát a v tvůrčím zjitření zraků; – 

  

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Když se 15. září 1830 za účasti legendární Stephensonovy lokomotivy Rocket zahajoval provoz 

na první parostrojní železnici světa, Liverpool and Manchester Railway, byla to slavná a dodnes 

připomínaná událost. 



     Optimistům oponovaly starostlivé hlasy varující, že železnice zcela rozvrátí společenský řád, 

protože si bude moci každý jet, kam chce. Také existovala vážná obava, že se revolucionáři, 

volnomyšlenkáři a podobné podezřelé živly budou moci najednou svobodně pohybovat po celé zemi  

a šířit své podvratné myšlenky. Praktici a tehdy nepočetní technici předpovídali podstatné zlepšení 

úrovně dopravy, technický pokrok a zvýšení blahobytu celé společnosti. Podnikaví lidé se zase těšili  

na možnost výhodných investic do stavby a provozu železnic i návazných oborů.  

     Producenti zboží očekávali podstatné usnadnění dopravy surovin a rozšíření trhů pro své 

výrobky. Začínající průmyslová revoluce se mohla rozběhnout na plné obrátky. 

     Zrodila se tak železnice, a svět se změnil. 

 

     Text patří do osvětové sféry analytické publicistiky, na rozdíl od textu odborného je lexikálně 

jednodušší, zřetel na laického čtenáře se projevuje jak v hodnotících výrazech (starostlivé hlasy, 

podezřelé živly – zde je to míněno ironicky), tak v nadpisu ve formě otázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Otokar Březina 

     Pseudonym Václava Jebavého (13. 9. 1868 Počátky – 25. 3. 1929 Jaroměřice nad Rokytnou)  

 

     Český básník a esejista, zakladatelská i vrcholná osobnost českého 

literárního symbolismu. 

     Jeho otec byl dvaapadesátiletý venkovský švec, matka byla o 16 let 

mladší. Březina byl jediným dítětem svých rodičů, které se dožilo 

dospělosti. Matka jej velmi ovlivnila svým odříkavým životem, hlubokou 

katolickou vírou i vyprávěním o rodové minulosti. V Počátkách tehdy často 

pobývali lumírovci Josef Václav Sládek a Julius Zeyer. Březina studoval 

střední školy v regionálním kulturním centru Telči a v Praze, již jako 

student začal psát básně (od r. 1886 je časopisecky publikoval). Po chudých 

studentských letech se stal učitelem obecné (základní) školy. Učitelské 

povolání se nikdy nestalo jeho zálibou a Březina se uzavřel do samoty. 

Nejprve (1887 – 1888) krátce učil ve vesnici Jinošov blízko Náměšti nad 

Oslavou. Zde se seznámil s Annou Pammrovou (1860 – 1945), manželkou 

lesníka, a navázal s ní celoživotní přátelství, které ovšem udržoval především korespondenčně. 

Pammrová se sama vzdělala v humanitních oborech a byla svéráznou myslitelkou, spojující 

filozofická, náboženská, feministická a ekologická témata; v manželství nebyla šťastná, rozvedla se 

r. 1903 a od té doby žila na lesní samotě u Tišnova. Březina učil v letech 1888 – 1901 v Nové Říši 

nedaleko Telče, v r. 1890 mu v rozmezí jediného týdne zemřeli oba rodiče (tuberkulóza). Všechny 

tyto události posílily proměnu Březiny v symbolistického básníka s bohatou obrazotvorností, 

výjimečně básnivým jazykem a filozofickými úvahami. V r. 1895 podepsal Českou modernu.  

     Od r. 1901 žil v Jaroměřicích nad Rokytnou: učil zde do r. 1918, kdy – již jako proslulý 

básník – začal dostávat permanentní tvůrčí dovolenou až do svého penzionování v r. 1925. 

Korespondenčně a občasnými setkáními udržoval kontakty s mnoha vynikajícími osobnostmi 

českého kulturního života (s F. X. Šaldou, Františkem Bílkem aj.). V r. 1919 dostal čestný doktorát 

Univerzity Karlovy.   

 

     Některá díla: 

 

     Básnické sbírky (či knižní básnické skladby) v duchu symbolismu Tajemné dálky (1895), 

Svítání na západě (1896), Větry od pólů (1897), Stavitelé chrámu (1899), Ruce (1901).  

     Knižně (a posmrtně) vyšly také Březinovy eseje i dochovaná Březinova korespondence 

s Pammrovou, Šaldou aj.   

  

 

 

  


