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Elegie - Jiff Orten

jen tak nebude porušena celistvá pŤísnostbásníkovy cesty vpňed,
,,ažza smrt,,.
Po dvou pŤedchozích elegiích' v nichž básník proputoval
v lyricky podmaniv1|ch asociacích šťastn!prostor dětství a mládí,
shrnuje nyní orten svépoznání do alegorie o cirkusovém poníkovi
(Šestá),kter!neznáodpověďna otázku proč?,ale ví,žemusísloužit
dál, protožeje tím, co dělá. Tato existenciální alegorie o sisyfovské
absurditě lidského ridělu je jak;fmsi pňedznamenáním Ortenova
nejvyššíhomravně filozofického vzepětí, jímžje nesporně Sedmá.
Tato elegie,napsaná formou dopisu Karině (dánskéspisovatelce
Karin Michaelisové, autorce románu o erotickém životě stárnoucí
ženy Nebezpečnj,věk), jíŽ se básník zpovíďá ze sv ch lásek, je
vrcholem j eho sebepŤetváŤe
ní.Y otázkách, pŤipomínajících
M áchu
právě tak jako barokního B. Bridela' Ťeší
orten svrij vztah k náboženskémutranscendentnu, aby posléze Boha popŤel, navzdory
samotě, která po jeho pádu zaplĎuje svět. Básník docházíkpoznání: Život je absurdní sen (,'neměl se mi však zdát, když jsem se neprobudil..), proto v něm Brjh nemá místo. V tomto vyprázdněném
světě je všeovládáno narcisovsk m paradoxem; každ1fobjekt navenek zaměŤenétouhy čichtění mizíjako pŤelud,jakmile je na dosah' Vjlchodisko však neníani v zahleděnído vlastníhonitra: subjekt toužíspatŤitsebesama v zrcadle ciáho vědomí.V melodičnosti
ortenov'.fch alexandrín i v osloveníKariny rozeznáváme touhu po
druhém člověku' po porozumění, jehož se mluvčíSedmévášnivě
dožaduje.
Po metafyzickém vzepětí a dramatické konfliktnosti pŤedchozí
elegie následuje osmd;je psána ťrsečně
strohlm veršema pŤináší
jakésivyrovnání a usmíŤení.
orten pŤijalsmrt jako paradoxnízrození, jímžse vchází do ,,sněnéhosvěta..,jehož jedinou realitou je
tvorba, poezie, básníkovo novétranscendentno.Byla.li smrt tvorbou integrována do Života, mriže se básník rozloučit s minulostí,
anižby ji ztrácel,.ona žijea bude žítdál v jeho dile.Proto je Devátá,
jížseuzavíráortenriv elegick! cyklus' písníloučenía dík za vše,co
bylo a čímbásník žil. Podmaniv m pásmem lyrick1fch enumerací
opěvuje orten všechnykrásy, radosti i žaly, kterému život dal,
a,oďcházinyrize sqfch elegií..,protože,,teďona (smrt)chopila se
žez|aajalase nášživotformovati...Navzdory tomuto poznánívšak
básníknerezignuje'chce svou písníprolirrri()\ltt
tlell()irŽtltl konce
(,,Jsmesníh,kdyžmlčíme..- to je vychozímotiv Devaté)'protože
to je jediná svoboda,ježmu zbyla v hrriznémsvětěnesvobody'Tato
víra v osvoboclivoumoc poezie je zároveř i vírou v nepŤemožitelnost lidského ducha; v tom je zák|aďni mravní poselstvíortenova
básnického díla, jeho oda na radost, jíž vrcholí a končíjeho
tragicky pŤervan! básnickjl v1ivoj.
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Do pŤevážnělyrické struktury ortenovy poezie, založenédosucl
na monologickém vyslovování pocitri lyrického subjektu, vnášejí
Elegie prvek dějovosti. Realita, která byla dŤívečastozniterĎována
až k sentimentu (značnf vliv měl na Ortena v tomto směru francouzskf básník F. Jammes), je v Elegiích zabirána v mnohem větší
Jak je vnímána i drsná protikladnost reality' ortenova poezíe
šíŤi.
se dynamizuje; alegorie a rtuné epické vsuvky vytváŤejíjakousi
vnitňnídramatizujícípolemiku s plynul;fm pásmem lyrickfch asociací. Vpádem epickévěcnosti a pŤedmětnostido lyrické struktury
ortenovy poezie se také rozšíŤilybásníkovy vyrazové možnosti,
vyběr slov a motivti. A navíc tento vpád umožnil ortenovi jisté
osvobození z mnohdy až pŤílišsvridnéhomelodického Stereotypu
jeho poetiky. Zároveíl v těchto vnitŤních proměnách ortenovy
poeziena|ézámei drikaz usilovnéhohledání v.fchodiska, ježby básníkovi dalo moŽnost včlenitsvésubjektivní existenciální drama do
objektivních společensklch souvislostí. Realizaci těchto tendencí
však znemožnila básníkova smrt.
im
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Golgata pŤedstavujenejpestŤejší
Macharovu sbírku; ve svémdruhém,definitivním vydání obsahuje politickou lyriku, lyriku sociální, náladovou a reflexívní,elegii i epigram, ža|m j traktát, dále
drobnou i většíepiku, romanci a legendu i blasfemick1Ípamflet.
Jádro sbírky tvoŤíhistorická poezie, k nížse Machar uchyluje, aby
prostŤednictvímmotivri z minulosti v podobě alegorií nebo symbolri vyslovil - stejnějako ve svélyrice - svrij vyhraněnf osobní
soud o soudobémsvětě.Jednota básníkovanázoruje takéjedinfm
tmelem celétérriznorodé směsi. Básně ruznjch žánru a stylri jsou
nadto tematicky soustŤeděnyke dvěma základním okruhrim. Hovoňío tom i básníkovaprozaická rívodníglosa: ,,Brih - náboženství- kněží,vlast - vlastenectví- vlastenci, nekonstruoval jsem
sice z těchto pojmri pŤítomnouknihu, ale ex post vidím, žeta konstrukce v níjest. Jinébásně... jsou pŤidányjako ornamentálnív1plř...
Ve shodě s tím obsahuje sbírka skutečnětŤisamostatnéoddíly
nazvanéornamenty I,II,III. V prvém zníchpÍevažujesubjektivní
lyrika; tesknépodzimní pŤírodnínálady korespondujís duševním
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Stavem lyrického subjektu, s jeho nostalgíi a rezignací,která sice
má i ryze osobnízabarvení (rozpor ideálri mládí s tím, co znichzbylo), ale vyvěrá zároveí z kritické nespokojenosti se soudob m
uměním i společností:
společnostje ironizována parodií didaktickéhonabádáník moudrémua spoŤádanému
životu.- Druh! oddíl
naproti tomu málo soudrŽnousměsbásnickfch
ornamentťtpŤináší
vizí, ponorri do lidské psychiky (pŤíběho snadném probuzení
dravčíchpudri v člověku se zolovsk m názvem La bétehumaine
: Lidská bestie) apod.; jsou tu i parodické sty|ízacena zprisob
starobylérytíŤskéromance a past1fŤské
idyly ve slohu osmnáctého
sto|etí(Zdob Werther'sLeiden-v titulu s narážkouna slavnédílo
J. W. Goetha, s nímžmá jinak báseĚ velice málo společného).
Sqfmi hodnotami nejvícenesourodá je pak tŤetíŤadaornamentú..
vedle pronikavé aktualizace moudrosti , žívotnídistance a stoické
pevnosti Valeria Asiatica (postava zTacíta), jež paÍÍíke stěžejním
dílrim Macharovy historicképoezie, a vedle mohutnésociálnívize
V noci prvníhomáje, v nížverbíŤBída pŤedvádíSmrti svéregimenty
mrtvych dělníkŮ' je tu i apokryfní legenda o Josefu Pěstounovi,
konvenčnífolkloristická romance z tŤicetiletéválky i sarkastick
vánočnípamflet na víru v Krista a lepšíposmrtny život.
Básník v vztah k náboženstvíse ustalujev záklaďnipňesvědčení,
nejlépevyjádŤenév promluvě Satana k JeŽíšoviv titulní básni Na
Golgatě:Kristova oběťnic nezměnilana Ťádusvěta,zrodila jen nová krveprolití,nová otroctvía novézločiny,hromaděnéteď v jeho
jménu'Proto se básník odvracíod náboženstvíavítá každ1fprojev
po staletíchznovu světa; proto takév závěreč,.
- nevíry zmocřující se
nébásni celésbírkykŤísí
ňímského
císaŤe
Juliána Apostatu, odpadlíka od kŤesťanské
víry: ,,Vstař, trrin tvrij je zvrácen, Ťíše
rozmetána
- / všakbratry najdeš!..V protináboženském
duchu tvoŤíMachar
téžněkolik nepŤílišzdaŤen;fchhumorně satirick1fch vizí o konci
Satana a konci papežství. Zároveí však v kontinuitě zápastl
o spravedlnostspatŤuje- neméněprovokativně - souvislostmezi
Ježíšovou
obětía soudob;fmipopravami francouzskych anarchistri
Ravachola, Vaillanta a Henryho (báseí Vize).
Závažnějšia také básnicky v raznějšípostavení zaujímá v Golgatě Macharriv vztah k vlasti a vlastenectví.Projevemjeho kritického poměru k současnépolitické praxi pŤedstavitelŮnároda je
několik otevŤench i alegoricky zašifrovan ch invektiv. Machar je
pŤesvědčen,
že ve vlastenectví,jak je v současnostipoliticky pojímáno, se cele projevuje egoismus vládnoucích tŤíd'a v drisledku
toho se vlastenectvístává zástěrkou pfo domovnickéslužbypanujícíVídni; aby tento pojem znovu nabyl svéhodnoty, je tŤebapostavit šibenicepro ,,prilmiliÓnu vlasteneckychhrdel' těch ňvoucích
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f,f,

V protikladu k vládnoucímu
vlasteneck ch hrdel.. (PíseilrodinnrÍ).
nacionalismu básník spojuje národní otázku s problematikou sociální;dělnickéhnutípodle odvážnéMacharovy teze právem dává
v opičílásce l
sbohem vlasti, .,starézlé maceše.,,která se ,,zh|íží
v lotrech svych, sobcícha darebech..;básník sám pak proti tomu
individualisticky vyhlašuje:,,má vlast jest jen ve mně...
otázky náboženství,vlasti a v|astenectvíi subjektivnílyrika Golgaty pŤedstavujímyšlenkovéuzrání tematiky, která se ozlval'a
Macharově tvorbě.Pro Machara typická je i forma této
i v dŤívější
poezie, která klade diraz na stŤídmouvěcnost (pŤedmětnost)sdělení,popŤípadějeho satirické zvyraznéní,a nejvícese koncentruje
do stroze rétoricképodoby traktátu, žalmu nebo modlitby.
Novou složkou Macharovy tvorby se v Golgatě stává epická,
lyrickoepická a reflexívnípoezies náměty z dějin;jsou jí věnovány
zejménaoddíIyB h a král a Šaškovatragédie.PatŤísem několik
portrétridějinn1fchpostav podávan1|chobvykle ve vědomémrozporu s jejich dosavadnímkonvenčnímobrazem a pňibližovan1ich
čtenáňizvnitŤkuzachycenímjejich zprisobu myšlení,kterym ostŤe
patrnéje to na antickontrastujíse svym okolím a dobou. ZvIášť,
k ch hrdinech Diokleciánovi, Valeriu Asiaticovi, Juliánu Apostatovi a Neronovi (v jehoŽ krutémšílenství
objevuje Machar básníka-dekadenta,Baudelairova praděda'jemužumdlená doba strávila
duši)a pak na postavách biblickfch (královéDavid a Šalamoun).
Všudetu volí Machar vyraznéindividuality uchovávajícísi odstup
od svéspolečnostia V tom smyslu vytváÍíi analogie svévlastní
distance od soudobych česk1ích
poměrri. Jeho básnickérísilí- pŤi
záměrnéjednoduchosti stylistick1fchi rytmick1fchprostÍedkti- se
soustŤed'uje
k prohloubenípsychologickécharakteristiky, a to mj.
v souhlasu se soudobymi vědecklmi pňedstavamio mnohorozměr.
né, vnitÍně zvrstvenéa rozporné lidské osobnosti' Protikladem
těchto více méněobdivn1fch portrétrije trojdíln! cyk|us Ferdinandus II, kde spolu s podlostí a pokrytectvímMachar naopak zdrirazĎuje lidskou prriměrnost bělohorského vitěze, a pak portrét
Napoleonriv: v básni je mu vysloveno sarkasticképoděkování' že
navrátil lidstvo bohu, prelát m i králi a žemu pouštěltak dlouho
Žilou, ažmu obnovil skálopevnézďraví,kter1fmse dodnes mťtžeme
pyšnit.(Dalšíhistorickébásně jsou věnovány fiktivním postavám
matek Jana Husa a Jana Žlžky, a takécísaňiJosefu II, kter mezi
zemŤelymivládci jedinj' vyvolává záchvat vášnivélásky v děsivé
krvavé žensképostavě, alegorii francouzskérevoluce)'
Zde popsaná definitivnípodoba Golgaty, jak jiznámezdruhého
vydání,vznikla ze dvou sbírek:z prvníhovydání Golgaty a z knihy
veršristroze tazvané 1sg3-]896. Tuto sbírku autor poždejizrusil
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a hlavně její historickou poeziízaÍaďil do druhého vydání Golgaty'
(Zbytek s některfmi nov1Ímibásněmi a s několika číslyz privodní
Golgaty vytvoŤil pak sbírku Péle-méle.)Touto genezí si lze také
vysvětlit velkou rriznorodost definitivní Golgaty. Nejednotnost
sbírkyje dána i tím, žeyznIkalave tŤechzce\a odlišnfch po sobě následujícíchsituacích:v době největšíchautorovlch nadějína spěch
reformního literárního i společenskéhohnutí' tj. bezprostňedně
kolem manifestu Českémoderny, a pak v době autorova hlubokého pesimismu po rychlém rozpadu tohoto uměleckého seskupení'
od něhož si Machar sliboval všestrannouobrodu kulturně politick1fchpoměru. Vedle toho je v Golgatě zastoupeno i období nového
vnitňního vyrovnání, provázené až aristokratick mi individualistickfmi gesty - tento rozchod s tradičníkolektivitou národního
hnutí znamenal pro Machara i sblíženís hnutím dělnickfm. Několik básní zachycuje tedy i tento postoj, pro kter1fbyl Machar kritikou napadán, žese podbízísociální demokracii. odtud ívzájemná
pro tikladnos t mezí rtnnlmi časovfmi verši (soustŤeděnmi pŤedevšímv oddílu Časovéglosy): Moderní, Piráti nebo Solus siĎi jsou
plny sebevědomía plchy na množstvínepňátel;v jin1fch (DohoŤelo,
dohoŤelo...,Elegie o uměníaj, z oddílu ornamenty I) se ozjvají tÓny
rezignace a skepse;a konečnějsou tu i verše,kteréve shodě se soudob1fmi neorenesančnímitendencemi volají po harmonii a jasu
v umění. Rriznorodost Golgaty nepramení tedy jen z bohatství
druh , žánrt a forem, ale takéz proměřujícího se básníkova myšlenkového světa; sbírka se stává takŤka autentickym souhrnem
dokladri o jeho nejosobnějších
stanoviscícha názorech. Kritika ji
chápala jako ideové vyristění a vyhrocení básníkovy dosavadní
tvorby; zároveř vjejí historické poezii právem shledávala vykročení za nov mi umělecklmi cíli. Historická tematika později u Macharazcela pŤevládlav obsáhlém básnickém cyklu Svědomímvěkťt.
zp

Had na sněhu. BohuslavReynek 1924
Sbírka zahrnuje - kromě rivodního epigrafu - 37 básní v proze
a závěrečnou báseĚ veršovanou. (Jeden zprozaickych textťrspontánně do veršripŤechází.)Pňi jednotné,prisobivé a intenzívnístylizaci jsou žánrovézák|ady těchto básní rozmanité:jsou tu deníkové
záznamy prožitkri v reálnlch citovlch a krajinnlch situacích;
vzpomínky z venkovského dětství; komentované žívotnípŤíběhy
nereáln;i'ch po stav ; ryvk ov itézáznamy snri ; b aj ky a v ize v ztahujicí
se k r znym míst m, situacím a kulturním tradicím; a nejhustěji

v1fjevya děje ze Starého i Nového zákona s odvážnlmi interpretacemi a kombinacemi motivri biblického podání. Nehledě na ojedinělé lyrické básně, pŤipomínajícíautorovu soudobou tvorbu
veršovanou (viz RTY A ZUBY)' tíhne většina textri k epičnosti,
k podání dějri a vfjevťr pÍevážněnadreálného, mytického typu.
ch Žízní(z|et |9|2-|9|6)
Celá tvorba B. Reynka od mladistrn.f
ažpo odlet vlaštovekz počátku let sedmdesát ch je ideově určena
vírou svéhoautora. Měnícíse osobní a spolevŤeloukŤesťanskou
čenskésituace azpry! i kontakty se soudobymi literárními proudy
vyzdvihují však pro Reynka rriznéstránky kŤesťanství
a dávají mu
zaujimat i rtvny vztah k Písmu. Sbírka Had na sněhu spadá do
období, kdy Reynek, stále ještěpod mocn1|'mdojmem kolektivní
zkušenostiz válečnéhokataklysmatu, čerpalinspiraci z německych
expresionistickych autorri (mnohéz nich v čeles G. Traklem také
pŤekládal). Válka a její expresionistick;f ohlas prudce zatemnily
básníkovoviděnísvěta.Sny o ráji, pŤíznačné
projeho ranou tvorbu,
jsou smeteny vizí světa jako rejdištěpekeln1fchsil. Jestližerivodní
text (po v1fkladu bizarního titulu sbírky) označuje symbolického
hadaza chiméru' pouh! stín oproti nezničitelnémuženstvípramáti
Evy, vyvracejí to v dalším textu mnohonásobné obrazy vítězně
tančícího
hada a dokoncezemězce|ahady ovládnutéa všehojiného
života hadími uštknutímizbavené.Že jde o svéhodruhu utkvělou
pŤedstavusvědčífakt, Že do hadri se tu Reynkovi fantaskně pŤevtěluje nočníkrajina a nebe (b. Zánik). T!ž symbol dábelského nepňítelevévodíkulisám exotického pralesa nebo deníkovémuzáznamu nedělního odpoledne (b. odpútdne bez data), kde civilní
motivy jako dechová hudba nebo čern! lem smutečníhooznámení
se opět pŤevracejív hady, nemluvě o psu u boudy, kterf se už rovnou stává dáblem s chŤestícímŤetězem.
Ostatně ani ženství,v postavě Evy v rivodním textu tak pevné,
není pŤed touto agresí pekla uchráněno. Někdy se ženajeví jako
je dvojznačná,rískočná'hrozivá i ve své
svod hŤíchu,pňinejmenším
pŤitažlivosti(b. Setkání, kde mezi pohledy na tělo židovky ve vlaku
se mísíreminiscence na surovosti, páchané na ptácích a želvách.
a kde mluvčív duchu ženu ripěnlivě prosí, aby skryla svéprivaby
a ponechala jen ruce' symboly StvoŤení)'Rrižov m hadem se v citovaném odpťtldnibez data stává i zesnulá někdeišímilenka a šikmé
kozí (:655glské) očimá i dívčí
postava viděná ve snu. Expresívní
stylizace sexualityjako čehosiběsovskéhopronásleduje autora i ve
sféŤe
je Kristus na kŤížidiážděn prousvatého v Detailu z umučení
dy krve, kteréstékajípo jeho těle ,jako dlouhé'tlustévlasy lelitající
na plodnou rozkoš..a vize jde ještédá|, až k cikánskémutanci divoklch myšlenekSyna božího.

