
timĎuje sakrální tematika' a zbavuje se expresívní exklamativnosti;
básníkova transcendent á.|a se už začínď,,uzemř o,ut,,, p, o"iiii
chlévem a zápražím vesnického domu, coi ie zÍete|né pÝe.dzname-
nání Reynkova budoucího básnického postoje'

. P-o sbírce Rty a zuby se B. Reynek na delší dobu odmlčel (eho
další kniha verši Setba samot wchází až v roce 1936). Vešierá
Reynkova básnická tvorba zlet |922-25 má jednoho společného
jmenovatele: prožitek rozpadu tradičního evropského duchovního
a sociálního prostŤedí, jenž vyvrcholil první světovou válkou' Tento
rozpad je pak pociťován i jako krize lidské osobnosti, což v umění
pŤedstavuje jeden ze zák|adnich pramenli expresionismu. Tento
proud se v české poezii uplatnil daleko slaběji něž napŤ, v Německu,
a proto Reynkovy verše stály mimo hlavní proud ěeské básnické
avantgardy dvacát1fch let. Tam, kde avantgarda postulovala svrij
spontánní pŤístup ke skutečnosti a pňi q|stavbc versri.|í imponovalá
plynulost hovorovéhojazyka, tam staví Reynek do popňeáí niternf
prožitek (,,VnitŤní hrad, a vrikol sráz.. - báseř.Svitání v zimá
a určitou knižnost větné stavby, podtrženou symboličností básnic.
kÝc| gojpe1ování. V jeho verších nalézáme něiteré jevy, které byly
v tehdejším básnickém kontextu neobvyklé, napň. ilovosledné in-
verze, zdtnazněná arytmičnost, kladení lexikálně neobvykl ch slov
na-konec rytmické ňady; tyto stylové zvláštnosti ještě zvyšovaly
dobovou osamocenost Reynkovy poezie, pŤedstavující 'cělu o'o-
bitou variantu českého básnického expresionismu. Táto poezie pak
Těl3.- spolu s Reynkovj'mi pŤeklády básnického díia Georga
Trakla - nedeklarovan;|., ale o to hlubinnější vliv na někte;é
z.českfch básníkri (zejména na F. Halase, als i na J. Zabradníčka,
v, Z'!xa!y ?j.), jimtposkytla jeden z podnětri pŤi formování jejich
poetiky i jejich osobitého básnickétro postoje ke skutečnosti.' 
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V poslední ukončené BŤezinově sbírce pŤevládá kolektivni poezie;
pÍiznačné pro ni je množné číslo nejen pňi oslovení jejích aáresátri
a p-Ťi pojmenování pŤedmětri, lidí a událostí, o kter1Ích se mluví, ale
i pŤi označení mluvícího a prožívajícího subjektu. Ďrira" na mnohé'
mnohonásobné (často vyjádrenf i slovy jako nesčetn , nesčísln1f,
miliÓny), jakož i volba básnického druhu, tj. chÓrické poezie s jejímí
pŤíznačn;fmi žánry (sborová píseĎ, ,,kolozpěv..' dithyramb) má tu
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vÝraznou ideovou motivaci: Bňezinovo stanovisko vyplynulo
zínitÍního v1fvoje básníkovy osobnosti i ze setkání se skutečnostmi
moderního světa včetně velkfch kolektivních hnutí směÍujících
k jeho pŤeměně (ohlasy této zkušenostínacházime i v soudobé BŤe-
zinově esejistice). Vědomí reálnfch proces světového sjednocení
dalo nové impulsy starému BŤezinovu evolučnímu mftu o budou-
cím dozrání člověka, o jeho piechodu k vyšším formám duchovní-
ho bytí a zač|enéni do tajemnfch hierarchií kosmicklch bytostí.
Tento vysněnf triumf lidství pňedstavuje si nyní básník jen jako

triumf celého lidského rodu, drisledek ,,slití všech miliÓnri v Jedi-
ného Člověka vykoupeného... opakovaná formule ,,miliÓny -
jedin1f.. je vlrazem BŤezinova dramatického pojetí vlvojovlch
perspektiv. Cíle tohoto procesu Ieží nyni mimo jiné v reálném pŤe-
tváŤení země: sjednocené miliÓny budou formovat hlínu planety
v tvoŤivém gestu věčné nespokojenosti s dosaženfm. Cesta k ideálu
není už tedy zá|ežitostí vfjimečnfch jedincri; má do ní bltzabryuta
veškerá skutečnost a všichni lidé. Jako už v STAVITELICH
CHRÁMU chce pŤitom mít básník otevŤené oči pro vše bolestné,
tížívé a kruté, co se vzpirá vidině sjednocení v dokonalosti. Básni
kov1fm pŤedmětem vedle ,,země krásné.. je i ,,zem bolestná.. (rivodní
básei C hvíle s lávy). K jejímhlavním pŤíznakrim patŤí sociální rítlak,
sobectví a nespravedlnost. Ve Vedrech,jedné z nejdramatičtějších
básní BŤezinovfch, je právě tato historická nespravedlnost spjata
s ontologickou krizí' s ro4radem skutečnosti vribec. I pŤíroda se tu
s rískočnou nenávistí staví proti člověku, vysmívá se jeho touze po.
chopit svět v rámci jednotného plánu; změť reáln1fch jevri nelze vy-
luštit jako šifru, neumíme pŤečíst poselství, zprávu o smyslu, kterou
nám snad prostŤednictvím pŤírody a lidskfch osudťr dává Nejvyšší.

V souvislosti s ostŤe exponovanym motivem utrpení a spole-
čensklch rozporri se v někter ch básních stupřuje drsná věcnost
zobrazení a pÍedmětnost pojmenování. Zejména v titulní básni se
BŤezina snaž] do rámce symbolistické poezie začlenit prvky soudo-
bého městského života acivilizace, neobrazně pojmenované; vždy
však jsou to spíš izolované v1fpady na cizíuzemí, neboť dtislednější
uplatnění této nové orientace by pro BŤezinu znamenalo rozrušení
jeho básnické metody vcelku. Básei Ruce, nejtypičtější vysledek
risilí o zahrnutí bolestnfch stránek skutečnosti do procesu duchov-
ního vzestupu, je fantastickou pňehlídkou lidskfch aktivit (horečně
vybičovan;fih á po"nameoanfch tragikou), typicklch situací a.gest
práce, tvoiby, iápasu o zachování života. Co těmto rozmanitym
vyjevrim dává jednotnou perspektivu, je symbol rukou: tento spo-
|éčn! jmenovaiel všech lidsk1Ích činností mriže byt v dalším už^zcela
mytickém pŤepodstatnění vyložen ve smyslu rukou - článkri ma-
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srdce nesnesou toto pŤepětí a trhaji se, vzniká nová verze roman-
tického pŤíběhu,,puklého srdce,. ( Hudba slep c ) . obdobná situace
věčného zmámení,,,zničení tvarri..na prahu nového kosmu je rídě-
lem i pro jednu z posledních podob heroick1|ch postav Bňezinov1Ích.
Šílenci ze stejnojmenné básně ve své schopnosti nekonečné lásky
a pochopení zristávají osamělí, ze světa vykloubení. - Zcela odliš-
nou metodou sjednocení skutečnosti je v několika básních Rukou
odstup, pohled zďáLky: v distanci prostoru a časuje vše kruté od-
filtrováno amt e vystoupit prvotní nádhera země (Tichll oceán);
zbytízblvá ovšem jen jímavá elegická vzpomínka, a vfsledkem je
stejné nezměrné utichnutí, jaké následovalo po ztroskotání vášni-
vého risilí o opravdovou integraci'

Duchovní drama vyslovené v Rukou má obdobu v osudu samé
BŤezinory poezie. Také zde, v poezii' risilí o totální integraci zku-
šenosti napíná tvoŤivé síly do krajnosti; začlenění disparátních mo.
tivri v celé jejich konkrétní naléhavosti si paradoxně vynucuje -
máJi blt báseŘ pŤijata jako jednota -vždy abstraktnější shrnující
formule. Po Rukou uveŤejnil BÍezinaještě tŤináct básní (není na
nich stopa oslabení tvrirčích sil), k dovršení šesté knihy, jež se snad
mě|a nazlvat Země, však nedospěl. Vrcholné ideové vzepětí sym-
bolistického básnictví znamenalo pro něho umlknutí, či lépe, ná-
hradu poeziejednak mnohaletou, takéjen částečně dovršenou prací
na prozaick ch esejích, jednak svrchovanfm uměním rístního roz-
hovoru v besedách s četnfmi pňáteli a obdivovateli. Jinak tomu
bvlo u ostatních svmbolistickÝch básníkri (Neumannťrv SEN
o zÁsrupu zovptlÍciCH, Sovova suirta rBŠrĚ JEDNoU
SE VRÁTÍME s obdobně stupĎovanym smyslem pro sociální pro-
blematiku), kteŤí po jisté krizi na počátku století pokračovali na
nové základně.

Kolektivismus Rukou a jejich vztah k tématu práce prohloubily
ohlas sbírky v širších kruzích' jmenovitě v dělnickém hnutí. Prisob.
nost sbírky znovu zesílila v souvislosti s novymi ideovlmi a literár-
ními proudy pŤed 1' světovou válkou a po ní (expresionismus);
značnou pozornost (S. Zweig aj.) vzbudil německf pŤeklad sbírky,
jehož autorem je E. Saudek (VídeĎ 1908). - Do podoby 1. vydání
sbírky se vepsala Bňezinova spolupráce se sochaŤem a grafikem
F. Bílkem' kter1i vydal Ruce ve velkém formátu a s vynikajícím
ilustračním doprovodem. Jazykové problémy spojené se sazbou
textu však nezvládl právě nejlépe, mč

gického Ťetězu, znaku kolektivního sjednocení lidstva. BŤezinovo
risilí o sjednocení skutečnosti i s jejími negativními, bolestnymi,
odpudiv1fmi rysy' se tedy i tentokr át opírá o básnivou sílu symbolu,
o subjektivní obraznou vizi, o prožitek naděje, kter! je mimo bás-
níkovu osobnost, do zástupri a kosmu, pouze projektován. Velikost
takové básně není jen v tomto závérečném shrnutí myšlenky, ale
v napětí mezi tímto shrnutím, vázanlmna okamžíté spirituální za-
nícení subjektu, a jednotliqfmi odstŤediv mi, samostatné žijicími,
neredukovateln1fmi prrihledy do lídskéhobyti a zápasu' které ve své
obtazné intenzitě a vroucí prožitosti se vymykajíjakékoli shrnující
formuli. Bez risílí o nalezení jednotného smyslu by ovšem všechny
tyto jednotlivosti zristaly pouh1fm psychick;Ím materiálem a báseĎ
by ztratíla svrij dramatic\f nerv. - V závěru básně Rrrce jsou jme-
novány další ěásti monumentálního cyklu chÓrick1ich básní, sama
titulní báseri je označena za jejich rívod. Jsou to básně Zpívaly vody,
Zpívaly hoŤící hvězdy, Kolozpěv srdcí a Dithyramb svět .Y nich má
byt ,,odpověď na otázku bolestnou.., položenou drsn]j'mi obrazy
pozemského žívota v básnt Ruce; odpověď ve smyslu básnické
reflexe se však nedostavuje, jmenované básně jsou spíš vyrazem
vypjatého uchvácení velkolepou hrou elementárních sil - vod,
hvězd, lidí. V sériích exklamací je vysloveno opojení nezměrnymi
moŽnostmi a formami bytí, je ltvrzována a zaklinána víra v kos-
mickou harmonií. Spíše než o obraznost se stavba těchto básní
opírá o umělecké uspoŤádání rétoric\fch intonací. Y Kolozpěvu
srdcí se k tomu pŤipojuje také refrén (proslulé BŤezinovo ,,sladko je
žíti!..)' kter]Í je paradoxně pÍiÍazován i k motivrim životních porá-
žek atragédií. Toto zvo|ání se stalo zkratkou pro poezii kladného
pŤijetí života; ani zde ovšem nejde o spočinutí v tom, co je dáno -
zdrojem sladkosti je život jako možnost a vlzva k aktivitě (,,Pro
ďráždivy lesk... všech moŤí nepŤeplutfch!..).

Nadpis a vstupní část Kolozpěvu srdcí nás upozorřují' že vedle ti-
tulního symbolu rukou jako ztělesnění akce má ve sbírce vyznamné
postavení tradiční symbol srdce pojatého jako nástroj empatie (vcí-
tění), srozumění mezi člověkem a člověkem, člověkem a světem.
Největší bolestí srdcí je vzájemná dálka a odcizení, největší radostí
kladná rezonance se všemi proJevy Života; srdce se v tom podobá
duši z básně Kr lovna naději (VĚTRY oD PÓLŮ), jeho cílém však
nyníje sladění nezměrnych disonancí bytí v souzvučn1f akord (ter-
minologie hudby a písně se v této souvislosti objevuje skoro bezv -
jimečně);je tu tedy opět postup podle vzorce vše - jedin1f . Jen smér
pohybuje opačn!: u rukou š1o o začleněníjedince do nadosobních
souvislo stí' osudovlm ríkolem srdce j e zahr nutí nesčetnych zvněj š.
ka pŤicházejících tÓnri do své harmonie. Je to rikol tragick1f, Struny
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