RobinsonKrusoe - Josef Mach

svéhoživota, vysmívaje se pŤedevším
postoj se
sám sobě. StŤízliv1f
piitom mísís citovostí spjatou se samym aktem vzpomínání,vědomím prchajícíchlet atd. Vlastní i cízi zpozdi|ost je v odstupu s humorem rozeznána a tak pŤekonána. K tétoflegmatické,nenáročné
katarzi (tj. sebeočistěuměleck1Ímreflektováním prožitku) napo.
mábá i vypravěčská gestikulace s komickfmi efekty za|oženymi
napŤ.na hovorovlch nepatetick;fch zvoláních, glosách o,stranou..,
aforistick ch v1frocícha zejménana dvojznačnosti pojmenování:
fráze o tom, že,,extrémyse dot1fkají..,se pojme tak, žedvojici extrém tvoŤíseverskf básník a jeho jižní(italské)děvče'a ,,dotjkání.. je
pak vyloženo ve smyslu erotického laskání. Časov! odstup, umož.
Ďujícívložit mezi prožitek a báseĎ akt vyprávění, je skoro nezbytnou podmínkou Machovy lyriky' Jeho v sledkem je i epickézabarveníceléŤadybásní (nejdále v tom zašlarozsáhlá Po vídkao kr li
zlodějtt).
Machovy veršedosáhly ohlasu v publiku, kteréhltalo Haškovy
povídky a o málo později navštěvovalo veŤejnéschrize Strany mírného pokroku v mezích zákona, do jejíchž''dějin.. se Mach v'.fznamně zapsaL.Byly skoro zapomenuty po autorově odjezdu do
Spojen1ichstát , kde Mach pokračoval v podobném stylu sbírkou
Na oboupolokoulích (Chicago 19l 8) a kde naopak za l. světovéválky svou hravou lyriku zcela opustil ve prospěcb patetické vlastenecképoezie podporující Masarykovu zahraničníaktivitu. Raná
Machova lyrika vstoupila znovu do literárního povědomí a byla
kritikou všestrannězhodnocena po vydání velkého souboru Machoqfch básnír. 1933.
mč
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Pátou básnickou sbírkou seuzavirá Reynkovo první tvrirčíobdobí,
pro něžje charakteristick! intenzívní prožitek smutku a zániku
a silná expresivita vyrazu. Sbírka Rty a zuby je v jistém smyslu klíčovou sbírkou Reynkova básnického v1ivoje;dovršuje se v níjednak expresionistická tendence,z nížReynek vyšel'jednak se zde už
anticipuje budoucí Reynkova oproštěnosta zakotvenost v horizontu rodnéhoPetrkova na Českomoravskéwsočině. Nalézáme
v ní ňadu básni(Vlasy, Pavouk, Moucha, Žaty ái.),v nichžje Reynek ještěcele v zajetíexpresionisticképoetiky. Jeho verše,jdoucí za
sebou v rychlémrytmickém sledu, jako by vyjadŤovaly sv1fmpohybem z nitra navenekjakésikŤečovité
pŤekypění.Ve veršovéštruk-
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tuŤe se to projevuje hromaděním substantiv a čast1fmužíváním
dvojtečky,po nížnásleduje enumerativní sled básnichfch pŤirovnání jako zprisob Ťečitoto pŤekypěnípŤímosugerující.Na dynamismu verš se podílíi typická expresionistická touha po adoraci:
touha zaklínat a vzyvat skutečnostvšemožnfm zprisobem, aby se
moŤiživota..,
a dala člověku,zmítanémuna,,pŤehoŤkém
.,otevŤela..
sv j smysl aÍád. Zce|a v expresionistick1fchintencích se zde kumulují vfznamy, jako by básník h\edaIvyraz, jenžby byl absolutní.
Také expresionistická barevnost a kult ošklivosti a hnusu spoluprisobí na Reynka pňi vfstavbě jeho básní;vše,co vidí a vnímá, je nějak porušeno, ze skutečnostijako by byl pŤítomenpouze její rub.
Na Reynkovu obraznost zde prokazatelně prisobí dílo rakouského
expresionistického básníka Georga Trakla, ježbezmáLa celéReynek takéve dvacátfch letech pŤetlumočildo češtiny.Krása pÍírodníhojevu,hudby nebo tŤebakohouta na dvoŤejev samémzárodku
negována poznánímjeho zániku čirozpadu. Tato ažbarokní anti
tetičnostje téměňvšudypŤítomná- napŤ. pavouk' ,,strrijce pŤe.
jemného kvítí.., se proměřuje v ,,černésémě vypučeléz kleteb
země*;moucha, ,,oheĎ zelen az|aty, květti šperk..,se mění v ,,rriži
hnití..;žáby ,,Kuřky, kukačky soumraku / hvězdy krvavé v oblaku
f par a studenosti hlíny.. transformuje básníkova vize v ,,paskvily
pohlaví.., ve ,,vtělenéa čpavéhŤíchy'l v jejichžočíchohně tlení /
teskna jitŤenímse nítí...Barevnost a skvělost krásy je u Reynka jen
rouškou zakryvajícíšklebnicoty, baudelairovskou maskou klamu,
jímžnás vábí peklo.Závěrečná báseĎ sbítky Moíepak jen potvrzuje
Reynkovu expresionistickou inspiraci: básník uchopí motiv moŤe
a zcela v expresionistickémduchu pŤevrátíjehoznakovou hodnotu.
Symbol čistéhoživlu se mění v něco odporně zrridného- v ,,Sinou
riemocnici, / v které ríd běl se vzpíná l nad zteÍe|áprostěradla...
Vedle těchto expresionisticky laděnfch básní na|ézámevšak ve
Rtech a zubech také verše,v nichž je již pÍedznamenán budoucí
Reynkriv básnic(f v1fvoj.Motivicky se to projevuje pŤedevším
básníkoqim pŤíklonemk venkovské realitě, k obyčejn;fmkaždodenním věcem' jež ho obklopují a v jejichž tichéslužebnostia pokoŤe
nacházínaději. (,,Po našemrozlehlémdvoŤe/ naděje bloudí i hoŤe..
- báseř Dvržrv dubnu.),,Zamrz|ostv hr ze..se začínáproměĎovat
v pokornépochopenílidskéhoridělu - ,,Nejtvrdšísi hledám štěstí,
a ne opojení,/jako hlubok! chléb
/ štěstíuprostŤedbolesti. / Štěstí
denní..- báseř Štěstí.
krizlata svou něhou pÍekonáTÍi skotačící
vají smutek básníkova zraku, jejich ostŤe vnímaná konkrétnost
oprošťujeReynkovu obraznost od vypjatě expresívníbarevnosti.
(,,V d1fmuzadumané stáje l záÍe rírodná z nich vkročí/ v kalné komorv mÝch očí..- báseÍl'Kťtzlata.)V těchto básních se také zin-

timĎuje sakrální tematika' a zbavuje se expresívníexklamativnosti;
básníkova transcendentá.|a se už začínď,,uzemřo,ut,,, p, o"iiii
chlévema zápražímvesnickéhodomu, coi
pÝe.dznameie zÍete|né
nání Reynkova budoucího básnického postoje'
P-osbírce Rty a zuby se B. Reynek na delšídobu odmlčel (eho
.
dalšíkniha verši Setba samot wchází až v roce 1936). Vešierá
Reynkova básnická tvorba zlet |922-25 má jednoho společného
jmenovatele: prožitek rozpadu tradičníhoevropskéhoduchovního
a sociálního prostŤedí,jenžvyvrcholil první světovou válkou' Tento
rozpad je pak pociťován i jako krize lidské osobnosti, což v umění
pŤedstavujejeden ze zák|adnich pramenli expresionismu. Tento
proud se v české
poezii uplatnil daleko slaběji něžnapŤ,v Německu,
a proto Reynkovy veršestály mimo hlavní proud ěeské básnické
avantgardy dvacát1fch let. Tam, kde avantgarda postulovala svrij
spontánní pŤístupke skutečnostia pňi q|stavbc versri.|íimponovalá
plynulost hovorovéhojazyka, tam stavíReynek do popňeáíniternf
prožitek (,,VnitŤníhrad, a vrikol sráz.. - báseř.Svitání v zimá
a určitou knižnost větnéstavby, podtrženou symboličnostíbásnic.
kÝc| gojpe1ování. V jeho veršíchnalézámeněiteréjevy, kterébyly
v tehdejšímbásnickém kontextu neobvyklé, napň. ilovosledné inverze, zdtnazněná arytmičnost,kladení lexikálně neobvykl ch slov
na-konec rytmické ňady; tyto stylovézvláštnostiještězvyšovaly
dobovou osamocenost Reynkovy poezie, pŤedstavující'cělu o'obitou variantu českéhobásnického expresionismu. Táto poezie pak
spolu s Reynkovj'mi pŤeklády básnického díia Georga
Těl3.Trakla - nedeklarovan;|., ale o to hlubinnější vliv na někte;é
z.českfch básníkri (zejménana F. Halase, als i na J. Zabradníčka,
jimtposkytla jeden z podnětri pŤiformování jejich
v, Z'!xa!y
?j.),
poetiky i jejich osobitéhobásnickétropostoje ke skutečnosti.'
.
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V poslední ukončenéBŤezinově sbírcepŤevládá kolektivni poezie;
pÍiznačné
pro ni je množnéčíslonejen pňi osloveníjejích aáresátri
a p-Ťipojmenování pŤedmětri,lidí a událostí, o kter1Íchse mluví, ale
i pŤioznačenímluvícíhoa prožívajícího
subjektu. Ďrira" na mnohé'
mnohonásobné (častovyjádrenf i slovy jako nesčetn nesčísln1f,
,
miliÓny), jakoži volba básnickéhodruhu, tj. chÓricképoeziesjejímí
pŤíznačn;fmi
žánry (sborová píseĎ,,,kolozpěv..'dithyramb) má tu
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vÝraznou ideovou motivaci: Bňezinovo stanovisko vyplynulo
zínitÍního v1fvojebásníkovy osobnosti i ze setkání se skutečnostmi
moderního světa včetně velkfch kolektivních hnutí směÍujících
k jeho pŤeměně(ohlasy tétozkušenostínacházime i v soudobéBŤezinově esejistice).Vědomí reálnfch proces světového sjednocení
dalo novéimpulsy starémuBŤezinovu evolučnímumftu o budoucím dozrání člověka, o jeho piechodu k vyššímformám duchovního bytí a zač|enénido tajemnfch hierarchií kosmicklch bytostí.
Tento vysněnf triumf lidství pňedstavuje si nyní básník jen jako
triumf celéholidského rodu, drisledek ,,slitívšechmiliÓnri v Jediného Člověka vykoupeného... opakovaná formule ,,miliÓny jedin1f.. je vlrazem BŤezinova dramatického pojetí vlvojovlch
perspektiv. Cíle tohoto procesu Iežínyni mimo jiné v reálném pŤetváŤenízemě: sjednocenémiliÓny budou formovat hlínu planety
v tvoŤivémgestu věčnénespokojenosti s dosaženfm. Cesta k ideálu
neníuž tedy zá|ežitostívfjimečnfch jedincri; má do ní bltzabryuta
veškerá skutečnost a všichni lidé. Jako už v STAVITELICH
chce pŤitom mít básník otevŤenéoči pro všebolestné,
CHRÁMU
tížívé
a kruté, co se vzpirá vidině sjednocenív dokonalosti. Básni
kov1fmpŤedmětemvedle ,,zeměkrásné..je i ,,zembolestná.. (rivodní
básei C hvíleslávy). K jejímhlavnímpŤíznakrimpatŤísociální rítlak,
sobectví a nespravedlnost. Ve Vedrech,jednéz nejdramatičtějších
básní BŤezinovfch, je právě tato historická nespravedlnost spjata
s ontologickou krizí' s ro4radem skutečnostivribec. I pŤírodase tu
s rískočnounenávistí stavíproti člověku,vysmívá sejeho touze po.
chopit svět v rámci jednotného plánu; změťreáln1fchjevri nelze vyposelství,zprávu o smyslu, kterou
luštitjako šifru,neumímepŤečíst
nám snad prostŤednictvímpŤírodya lidskfch osudťrdává Nejvyšší.
V souvislosti s ostŤe exponovanym motivem utrpení a společensklch rozporri se v někter ch básních stupřuje drsná věcnost
zobrazenía pÍedmětnost pojmenování. Zejménav titulní básni se
BŤezinasnaž]do rámce symbolistické poezie začlenitprvky soudobéhoměstskéhoživota acivilizace, neobrazně pojmenované;vždy
všakjsou to spíšizolované v1fpadyna cizíuzemí,neboťdtislednější
uplatnění tétonovéorientace by pro BŤezinu znamenalo rozrušení
jeho básnické metody vcelku. Básei Ruce, nejtypičtějšívysledek
risilí o zahrnutí bolestnfch stránek skutečnostido procesu duchovního vzestupu, je fantastickou pňehlídkoulidskfch aktivit (horečně
vybičovan;fih á po"nameoanfch tragikou), typicklch situacía.gest
práce, tvoiby, iápasu o zachování života. Co těmto rozmanitym
vyjevrim dává jednotnou perspektivu, je symbol rukou: tento spo|éčn!jmenovaiel všechlidsk1Íchčinnostímrižebyt v dalšímuž^zcela
mytickém pŤepodstatněnívyložen ve smyslu rukou - článkri ma-

