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a hlavně její historickou poeziízaÍaďil do druhého vydání Golgaty'
(Zbytek s některfmi nov1Ími básněmi a s několika čísly z privodní
Golgaty vytvoŤil pak sbírku Péle-méle.) Touto genezí si lze také
vysvětlit velkou rriznorodost definitivní Golgaty. Nejednotnost
sbírky je dána i tím, žeyznIkalave tŤech zce\a odlišnfch po sobě ná-
sledujících situacích: v době největších autorovlch nadějí na spěch
reformního literárního i společenského hnutí' tj. bezprostňedně
kolem manifestu České moderny, a pak v době autorova hluboké-
ho pesimismu po rychlém rozpadu tohoto uměleckého seskupení'
od něhož si Machar sliboval všestrannou obrodu kulturně politic-
k1fch poměru. Vedle toho je v Golgatě zastoupeno i období nového
vnitňního vyrovnání, provázené až aristokratick mi individualis-
tickfmi gesty - tento rozchod s tradiční kolektivitou národního
hnutí znamenal pro Machara i sblížení s hnutím dělnickfm. Něko-
lik básní zachycuje tedy i tento postoj, pro kter1f byl Machar kriti-
kou napadán, že se podbízí sociální demokracii. odtud ívzájemná
pro tikladnos t mezí rtnnlmi časovf mi verši (soustŤeděn mi pŤede-
vším v oddílu Časové glosy): Moderní, Piráti nebo Solus siĎi jsou
plny sebevědomí a plchy na množství nepňátel; v jin1fch (DohoŤelo,
dohoŤelo..., Elegie o umění aj, z oddílu ornamenty I) se ozjvají tÓny
rezignace a skepse; a konečnějsou tu i verše, které ve shodě se sou-
dob1fmi neorenesančními tendencemi volají po harmonii a jasu
v umění. Rriznorodost Golgaty nepramení tedy jen z bohatství
druh , žánrt a forem, ale také z proměřujícího se básníkova myš-
lenkového světa; sbírka se stává takŤka autentickym souhrnem
dokladri o jeho nejosobnějších stanoviscích a názorech. Kritika ji
chápala jako ideové vyristění a vyhrocení básníkovy dosavadní
tvorby; zároveř vjejí historické poezii právem shledávala vykroče-
ní za nov mi umělecklmi cíli. Historická tematika později u Ma-
charazcela pŤevládla v obsáhlém básnickém cyklu Svědomím věkťt.
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Sbírka zahrnuje - kromě rivodního epigrafu - 37 básní v proze
a závěrečnou báseĚ veršovanou. (Jeden zprozaickych textťr spon-
tánně do veršri pŤechází.) Pňi jednotné, prisobivé a intenzívní styli-
zaci jsou žánrové zák|ady těchto básní rozmanité: jsou tu deníkové
záznamy prožitkri v reálnlch citovlch a krajinnlch situacích;
vzpomínky z venkovského dětství; komentované žívotní pŤíběhy
nereáln;i'ch po s tav ; ryvk o v ité záznamy s nri ; b aj ky a v ize v ztahujicí
se k r znym míst m, situacím a kulturním tradicím; a nejhustěji

v1fjevy a děje ze Starého i Nového zákona s odvážnlmi interpre-
tacemi a kombinacemi motivri biblického podání. Nehledě na oje-
dinělé lyrické básně, pŤipomínající autorovu soudobou tvorbu
veršovanou (viz RTY A ZUBY)' tíhne většina textri k epičnosti,
k podání dějri a vfjevťr pÍevážně nadreálného, mytického typu.

Celá tvorba B. Reynka od mladistrn.f ch Žízní (z|et |9|2-|9|6)
až po odlet vlaštovek z počátku let sedmdesát ch je ideově určena
vŤelou kŤesťanskou vírou svého autora. Měnící se osobní a spole-
čenské situace azpry! i kontakty se soudobymi literárními proudy
vyzdvihují však pro Reynka rrizné stránky kŤesťanství a dávají mu
zaujimat i rtvny vztah k Písmu. Sbírka Had na sněhu spadá do
období, kdy Reynek, stále ještě pod mocn1|'m dojmem kolektivní
zkušenosti z válečného kataklysmatu, čerpal inspiraci z německych
expresionistickych autorri (mnohé z nich v čele s G. Traklem také
pŤekládal). Válka a její expresionistick;f ohlas prudce zatemnily
básníkovo vidění světa. Sny o ráji, pŤíznačné projeho ranou tvorbu,
jsou smeteny vizí světa jako rejdiště pekeln1fch sil. Jestliže rivodní
text (po v1fkladu bizarního titulu sbírky) označuje symbolického
hadaza chiméru' pouh! stín oproti nezničitelnému ženství pramáti
Evy, vyvracejí to v dalším textu mnohonásobné obrazy vítězně
tančícího hada a dokoncezemězce|ahady ovládnuté a všeho jiného
života hadími uštknutími zbavené. Že jde o svého druhu utkvělou
pŤedstavu svědčí fakt, Že do hadri se tu Reynkovi fantaskně pŤevtě-
luje noční krajina a nebe (b. Zánik). T!ž symbol dábelského ne-
pňítele vévodí kulisám exotického pralesa nebo deníkovému zá-
znamu nedělního odpoledne (b. odpútdne bez data), kde civilní
motivy jako dechová hudba nebo čern! lem smutečního oznámení
se opět pŤevracejí v hady, nemluvě o psu u boudy, kterf se už rov-
nou stává dáblem s chŤestícím Ťetězem.

Ostatně ani ženství, v postavě Evy v rivodním textu tak pevné,
není pŤed touto agresí pekla uchráněno. Někdy se žena jeví jako
svod hŤíchu, pňinejmenším je dvojznačná, rískočná' hrozivá i ve své
pŤitažlivosti (b. Setkání, kde mezi pohledy na tělo židovky ve vlaku
se mísí reminiscence na surovosti, páchané na ptácích a želvách.
a kde mluvčí v duchu ženu ripěnlivě prosí, aby skryla své privaby
a ponechala jen ruce' symboly StvoŤení)' Rrižov m hadem se v cito-
vaném odpťtldni bez data stává i zesnulá někdeiší milenka a šikmé
kozí (:655glské) oči má i dívčí postava viděná ve snu. Expresívní
stylizace sexualityjako čehosi běsovského pronásleduje autora i ve
sféŤe svatého v Detailu z umučení je Kristus na kŤíži diážděn prou-
dy krve, které stékají po jeho těle ,jako dlouhé' tlusté vlasy lelitající
na plodnou rozkoš.. a vize jde ješté dá|, až k cikánskému tanci di-
voklch myšlenek Syna božího.
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Je to jen jeden z mnoha pňíklad toho, jak silně ovlivnil expre-
sionismus Reynkovo zacházení s biblicklmi motivy. Platí to uŽ
o jejich vyběru - v centru jsou temné náměty' jejichž drsnost je ma.
ximálně zesílena, jako potopa, zkáza Sodomy, egyptské zajetí (ně-
kolik biblick1/ch verš o těžké práci v bažinách dává v básni Kraj
uzkosti podnět k vybičované vizi utrpení' jež lidem prisobí celá kra-
jina' v čele se svymi zvíÍaty, změněná k dáblovu obrazu; jakási pa-
raiela je i ve vidění soudobych civilních lesních prací v b, ostny
v závoji), babylÓnská věž a nejčetněji Golgata. Biblické motivy jsou
zárovet s nesmírnou odvahou a vynalézavostí experimentálně
a apokryficky pŤejinačovány a uváděny do neslychanych vztah .
PŤíběhy Písma se stávají materiálem subjektivní mytické tvoiivosti.
Napi. ve Snu o Golgatě se vytváií svérázná kosmogonie od potopy
po současnost (s identifikací Krista s opil1fm Noem), v Babylonu
ďochází k mnohonásobnému zoomorfnímu pŤepodstatiiov áil ba-
bylonské věže' kteráje nakonec rozmetána zásahem Ducha sv.,jenž
polyglotismem apoštolri z aŽehnáv á kletbu starozákonního změtení
jazykt. - Reynkriv mytologismus pokračuje v kombinacích
biblicklch motivri s podáními jiné provenience (napŤ. velké postavy
Písma jsou viděny ve stylu iecklch titánri' Smrt Mojžíšova aj.)
a konečně vribec ve vizích', kde kŤesťanství poskytuje jen některé
jednající postavy (Legenda s krutym pŤíběhem duše' jež je spíše
antickou Psyché, beránka a vlka), nebo kde kulturní zdrojejsou už
vylučně mimokŤesťanské: je to napŤ. apostrofa pohansky označené
smrti v Moraně, slunce nazyvané modlou a ztělesĎované kohoutern
(Kollout a den) aj.; zdrojem motivti a pŤedmětem narážek mriže byt
i profánní bajka nebo pohádka' mj. pŤi fantaskní interpretaci pŤí-
rodních scén a událostí'Y Dob},vatelíchvytváÍí Reynek zcela vlast-
ní vizibez viditelnlch vzor ' jde o jakousi konkvistu, jejíŽ prota-
gonisté, když byli zamíÍiIí lukern na slunce, oslepnou a potácejí se
pralesenr ovládan;Ím brutálními zvíiecími bytostrni.

Reynkovo zaměÍení na sluneční kult nrožná souvisí s charakte-
ristickym motivem Hada na sněhu, jímŽ je vidění (event. i pievrá-
cené vidění nebo oslepnutí) a dále i zvídavost, vášeĎ poznání. ob-
jevuje se nejen v souvislosti s Lotovou Ženou (b. Solny sloup),kde je
snad nasnadě a kde rovnice vidění : poznátí je vyjádŤena i parale-
lou s poznavší Evou, ale i v kontextech pÍekvapivějších; v apokryfní
verzi poclobenství o Milosrt]nt'.m Sam,aritánu, jehoŽ hrdina je
identifikován s moderním francouzskym básníkem Apollinairem,
je Samaritánova pomoc raněnénru motivována nikoli soucitem' a|e
lrledačstvím, hladem poznání, pro kter1í jsou černé a červené rány
pňitažlivé jako smyslrré projevy tajemství. A na opačném konci sbír-
ky báseĚ Lazarové pŤedvádí archetypickou postavll člověka s lač-
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nyma očirna, pro něhož touha vědět a schopnost vidět se v protí-
kladu k Samaritánovi stává prokletím, zdrojem neskonalé sou-
strasti s ostŤe rozeznávanou nedokonalostí stvoÍeného světa; když
umŤe, stanou se z jeho očí proroci, karatelé a odhalovatelé zloÍádri.

Vedle bizarní mytotvorné pŤedstavivosti je zňejmě zdrojem to-
hoto tématu autorova osobní zkušenost. Reynkriv vytvarny talent
realizovany i ve vynikajícím grafickém díle se od počátkujeho tvor.
by básnické prosazuje právě vizuálností - intenzívním využitím
osamostatněnych tematizovanych barev a geometricky ornamen-
tálních linií' Tyto prvky nemají jen zobrazovací riiohu' jsou voleny
velice raÍinovaně, tvoňí spolu s metaforikou záměrně rozbujelou
vrstvu, strhávající k sobě samotičelnou pozornost čtenáŤe a vyvo-
lávající svérázné estetické zážitky. Zvyrazněné barvy a tvary mají
zárove potenciální znakovou, ba symbolickou platnost. Spoluvy.
tváňejí smysl obrazu svymi kontrasty (emblematická běl a nach
ptákťt' žluťdáblovlch obojživelníktv Poznántce o poÍopě ) a bohatě
rozvinutymi škálami (bílá - zelená - olivová -. z|atá - opálová
- modrá - ryšavá - fialově žíhaná - černá v Písni mrazu).

V poezii dvacát;|ch let byl Reynek za pÍevahy avantgardy jak
sviÍm náboŽenstvím' tak svym názorem urněleckym relativně izo.
lován. Hlubší kontakty měl s rizk1fm, neméně izolovanym krouŽ-
kem katolick1/ch literárních pracovník.Ů, na realizaci jejich prri-
kopnick1|ch kulturních programri se podílel (J. Florian). Jeho
tvorba a samorostlá osobnost pŤitahovala Josefa Čapka, jehož
pr6za Lelio vyrostla též z expresionismu; Čapek vynikajícími
linoryty ilustroval Reynkovu piedchozí knihu básní v proze Rvbí
šupiny (.1922). Privodní tvorba B. Reynka a pŤedevším jeho pŤe.
klady poezie Traklovy sehrály vyznačnou roli pŤi Halasově a Zá-
vadově v1yvoji od poetismu k samostatné rané tvorbě tragického
vidění ve sbírkách KoHoUT PLAŠÍ svRt a SIRÉNA a oodobně
i v počátcích tvorby Zahradníčkovy ( Pokušení snrti) . Z omez'eni
na rizk! okruh nevyvedla Reynkovu poezii ani pováiečná léta; vět-
Šina tvorby z\et |945-55 směla b1ft publikována dokonce až kon-
cem let šedesát1|ch. Nové potlačení nábožensky inspirované poezie
pak prolomily jen exilové edice, z nichŽ nejvyznamnější je ripln
soubor díla ve dvou svazcích (Lond n 1986). Teprve současnost
vytváňí pŤedpoklady prcr pňiblížení velkého, umlčovaného, sobě
i své víňe věrného básníka širším čtenáŤskvm vrstvám. Do této sou-
vislosti patňí i nové samostatné vyclání sbírky Had na sněhu. mč
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