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Golgata- Josef SvatoplukMachar

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.
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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.
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Je to jen jeden z mnoha pňíklad toho, jak silně ovlivnil expresionismus Reynkovo zacházení s biblicklmi motivy. Platí to uŽ
o jejich vyběru - v centrujsou temnénáměty' jejichždrsnostje ma.
ximálně zesílena,jako potopa, zkáza Sodomy, egyptskézajetí(několik biblick1/ch verš o těžképráci v bažinách dává v básni Kraj
vizi utrpení'ježlidem prisobícelá krauzkosti podnět k vybičované
jina' v čelese svymi zvíÍaty,změněná k dáblovu obrazu;jakási paraiela je i ve vidění soudobych civilních lesníchprací v b, ostny
Golgata. Biblickémotivy jsou
v závoji),babylÓnská věža nejčetněji
zárovet s nesmírnou odvahou a vynalézavostíexperimentálně
a apokryficky pŤejinačoványa uváděny do neslychanych vztah .
PŤíběhyPísmase stávajímateriálem subjektivnímytickétvoiivosti.
Napi. ve Snu o Golgatě se vytváií svéráznákosmogonie od potopy
po současnost(s identifikacíKrista s opil1fmNoem), v Babylonu
áil baďocházík mnohonásobnémuzoomorfnímu pŤepodstatiiov
bylonskévěže'kteráje nakonec rozmetánazásahemDucha sv.,jenž
polyglotismemapoštolriz aŽehnává kletbu starozákonníhozmětení
jazykt. - Reynkriv mytologismus pokračuje v kombinacích
biblicklch motivri s podánímijinéprovenience(napŤ.velképostavy
Písma jsou viděny ve stylu iecklch titánri' Smrt Mojžíšovaaj.)
poskytuje jen některé
a konečněvribec ve vizích',kde kŤesťanství
jednajícípostavy (Legenda s krutym pŤíběhemduše'jež je spíše
antickou Psyché,beránka a vlka), nebo kde kulturní zdrojejsou už
je to napŤ.apostrofa pohansky označené
vylučněmimokŤesťanské:
smrti v Moraně, slunce nazyvanémodlou a ztělesĎované
kohoutern
(Kollout a den) aj.;zdrojem motivti a pŤedmětemnarážekmrižebyt
i profánní bajka nebo pohádka' mj. pŤifantaskníinterpretacipŤírodníchscéna událostí'Y Dob},vatelíchvytváÍí
Reynek zcela vlastní vizibez viditelnlch vzor ' jde o jakousi konkvistu,jejíŽprotagonisté,když byli zamíÍiIí
lukern na slunce, oslepnou a potácejíse
pralesenrovládan;Ímbrutálními zvíiecímibytostrni.
Reynkovo zaměÍenína slunečníkult nrožnásouvisís charakteristickym motivem Hada na sněhu,jímŽje vidění (event.i pievrácenéviděnínebo oslepnutí)a dále i zvídavost,vášeĎpoznání.objevuje se nejenv souvislosti s Lotovou Ženou (b. Solny sloup),kdeje
snad nasnadě a kde rovnice vidění: poznátí je vyjádŤenai paralev apokryfní
lou s poznavšíEvou, ale i v kontextechpÍekvapivějších;
verzi poclobenství o Milosrt]nt'.mSam,aritánu,jehoŽ hrdina je
identifikován s moderním francouzskym básníkem Apollinairem,
je Samaritánovapomoc raněnénru
motivovánanikoli soucitem'a|e
lrledačstvím,
hladem poznání, pro kter1íjsou černéa červené
rány
jako smyslrré
pňitažlivé
projevy tajemství.A na opačném
konci sbírky báseĚ LazarovépŤedvádíarchetypickou postavll člověkas lač-
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nyma očirna,pro něhožtouha vědět a schopnost vidět se v protíkladu k Samaritánovi stává prokletím, zdrojem neskonalésousvěta;když
strasti s ostŤerozeznávanou nedokonalostístvoÍeného
umŤe,stanou se z jeho očíproroci, karateléa odhalovatelézloÍádri.
Vedle bizarní mytotvornépŤedstavivostije zňejmězdrojem tohoto tématuautorova osobnízkušenost.Reynkriv vytvarny talent
realizovanyi ve vynikajícímgrafickémdílese od počátkujehotvor.
by básnicképrosazuje právě vizuálností - intenzívnímvyužitím
osamostatněnychtematizovanych barev a geometricky ornamentálníchlinií' Tyto prvky nemajíjen zobrazovacíriiohu' jsou voleny
velice raÍinovaně,tvoňíspolu s metaforikou záměrně rozbujelou
vrstvu, strhávajícík sobě samotičelnoupozornost čtenáŤe
a vyvolávajícísvéráznéestetickézážitky. Zvyrazněnébarvy a tvary mají
zárove potenciálníznakovou, ba symbolickou platnost. Spoluvy.
tváňejísmysl obrazu svymi kontrasty (emblematická běl a nach
ptákťt'žluťdáblovlchobojživelníktvPoznántceo poÍopě) a bohatě
rozvinutymi škálami (bílá- zelená- olivová -. z|atá - opálová
- modrá - ryšavá - fialově žíhaná- černáv Písni mrazu).
V poezii dvacát;|chlet byl Reynek za pÍevahy avantgardy jak
sviÍmnáboŽenstvím' tak svym názorem urněleckym relativně izo.
lován. Hlubšíkontakty měl s rizk1fm,neméněizolovanym krouŽkem katolick1/ch literárních pracovník.Ů, na realizaci jejich prrikopnick1|ch kulturních programri se podílel (J. Florian). Jeho
tvorba a samorostlá osobnost pŤitahovala Josefa Čapka, jehož
pr6za Lelio vyrostla téžz expresionismu; Čapek vynikajícími
linoryty ilustroval Reynkovu piedchozí knihu básní v proze Rvbí
jeho pŤe.
šupiny(.1922).Privodní tvorba B. Reynka a pŤedevším
klady poezie Traklovy sehrály vyznačnouroli pŤi Halasově a Závadově v1yvojiod poetismu k samostatnéranétvorbě tragického
viděníve sbírkáchKoHoUT PLAŠÍsvRt a SIRÉNA a oodobně
i v počátcíchtvorby Zahradníčkovy ( Pokušenísnrti) . Z omez'eni
na rizk! okruh nevyvedla Reynkovu poezii ani pováiečnáléta;větŠinatvorby z\et |945-55 směla b1ftpublikována dokonce ažkoncem let šedesát1|ch.
Nové potlačenínáboženskyinspirovanépoezie
pak prolomily jen exilové edice, z nichŽ nejvyznamnějšíje ripln
soubor díla ve dvou svazcích(Lond n 1986).Teprve současnost
vytváňípŤedpoklady prcr pňiblížení
velkého, umlčovaného,sobě
i svévíňevěrnéhobásníka širším
čtenáŤskvm
vrstvám. Do tétosouvislostipatňíi novésamostatné
vyclánísbírkyHad na sněhu. mč

