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.'
.
IM

Ruce. otokar BŤezina

1901

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

Ruce- Oto\q1444
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-
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gického Ťetězu,znaku kolektivního sjednocenílidstva. BŤezinovo
risilí o sjednocení skutečnosti i s jejími negativními, bolestnymi,
odpudiv1fmi rysy' se tedy i tentokr át opírá o básnivou sílusymbolu,
o subjektivní obraznou vizi, o prožitek naděje, kter! je mimo básníkovu osobnost,do zástupri a kosmu, pouze projektován. Velikost
takové básně není jen v tomto závérečném
shrnutí myšlenky, ale
v napětímezi tímto shrnutím, vázanlmna okamžíté
spirituální zanícenísubjektu, a jednotliqfmi odstŤediv mi, samostatné žijicími,
neredukovateln1fmiprrihledy do lídskéhobyti a zápasu' kteréve své
obtaznéintenzitě a vroucí prožitosti se vymykajíjakékoli shrnující
formuli. Bez risílío nalezeníjednotného smyslu by ovšemvšechny
tyto jednotlivosti zristaly pouh1fmpsychick;Ímmateriálem a báseĎ
by ztratíla svrij dramatic\f nerv. - V závěru básně Rrrcejsou jmenovány dalšíěásti monumentálního cyklu chÓrick1ich básní, sama
titulní báserije označenaza 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 spíšvyrazem
vypjatého uchvácení velkolepou hrou elementárních sil - vod,
hvězd, lidí. V sériíchexklamací je vysloveno opojení nezměrnymi
moŽnostmi a formami bytí, je ltvrzována a zaklinána víra v kosmickou harmonií. Spíšenež o obraznost se stavba těchto básní
opírá o umělecké uspoŤádání rétoric\fch intonací. Y Kolozpěvu
srdcíse k tomu pŤipojujetakérefrén(prosluléBŤezinovo ,,sladko je
žíti!..)'kter]Íje paradoxně pÍiÍazováni k motivrim životníchporážek atragédií.Toto zvo|ání se stalo zkratkou pro poezii kladného
pŤijetíživota; ani zde ovšemnejde o spočinutív tom, co je dáno zdrojem sladkosti je životjako možnost a vlzva k aktivitě (,,Pro
ďráždivy lesk... všechmoŤínepŤeplutfch!..).
Nadpis a vstupníčástKolozpěvu srdcí nás upozorřují' ževedle titulního symbolu rukou jako ztělesněníakce má ve sbírce vyznamné
postavenítradičnísymbol srdce pojatéhojako nástroj empatie (vcítění), srozumění mezi člověkem a člověkem, člověkem a světem.
Největšíbolestí srdcíje vzájemná dálka a odcizení,největšíradostí
kladná rezonance se všemiproJevy Života; srdce se v tom podobá
dušiz básně Kr lovna naději (VĚTRY oD PÓLŮ), jeho cílémvšak
nyníje sladěnínezměrnych disonancíbytí v souzvučn1f
akord (terminologie hudby a písněse v tétosouvislosti objevujeskoro bezv jimečně);jetu tedy opět postup podle vzorce vše- jedin1f. Jen smér
pohybuje opačn!:u rukou š1oo začleněníjedince
do nadosobních
souvislo stí' osudovlm ríkolem srdce j e zahr nutínesčetnychzvněj š.
ka pŤicházejícíchtÓnri do svéharmonie. Je to rikol tragick1f,Struny
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srdce nesnesou toto pŤepětía trhaji se, vzniká nová verze romantickéhopŤíběhu,,pukléhosrdce,. ( Hudba slepc ) . obdobná situace
věčnéhozmámení,,,zničenítvarri..na prahu novéhokosmu je rídělem i pro jednu z posledníchpodob heroick1|chpostav Bňezinov1Ích.
Šílencize stejnojmennébásně ve svéschopnosti nekonečnélásky
a pochopení zristávají osamělí,ze světa vykloubení. - Zcela odlišnou metodou sjednocenískutečnostije v několika básních Rukou
odstup, pohled zďáLky:v distanci prostoru a časuje všekruté odfiltrováno amt e vystoupit prvotní nádhera země (Tichll oceán);
zbytízblvá ovšemjen jímavá elegická vzpomínka,a vfsledkem je
stejnénezměrnéutichnutí, jaké následovalo po ztroskotání vášnivého risilí o opravdovou integraci'
Duchovní drama vyslovenév Rukou má obdobu v osudu samé
BŤezinory poezie. Také zde, v poezii' risilí o totální integraci zkušenostinapíná tvoŤivésíly do krajnosti; začleněnídisparátních mo.
tivri v celéjejich konkrétní naléhavosti si paradoxně vynucuje máJi blt báseŘ pŤijatajako jednota -vždy abstraktnějšíshrnující
formule. Po Rukou uveŤejnil BÍezinaještě tŤináct básní (není na
nich stopa oslabenítvrirčíchsil), k dovršeníšestéknihy, jež se snad
mě|a nazlvat Země, však nedospěl. Vrcholné ideové vzepětí symbolistického básnictví znamenalo pro něho umlknutí, či lépe,náhradu poeziejednak mnohaletou, takéjenčástečně
dovršenouprací
na prozaick ch esejích,jednak svrchovanfm uměním rístníhorozhovoru v besedách s četnfmi pňáteli a obdivovateli. Jinak tomu
bvlo u ostatních svmbolistickÝch básníkri (Neumannťrv SEN
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SE VRÁTÍME s obdobně stupĎovanym smyslem pro sociální problematiku), kteŤípo jisté krizi na počátku století pokračovali na
nové základně.
Kolektivismus Rukou a jejich vztah k tématupráce prohloubily
ohlas sbírky v širšíchkruzích' jmenovitě v dělnickém hnutí. Prisob.
nost sbírky znovu zesílila v souvislosti s novymi ideovlmi a literárními proudy pŤed 1' světovou válkou a po ní (expresionismus);
značnoupozornost (S. Zweig aj.) vzbudil německf pŤekladsbírky,
jehožautoremje E. Saudek (VídeĎ1908).- 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 všaknezvládl právě nejlépe,
mč

