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milence, kter1f dosáhl svého a hledí se z dalších drisledk erotického
vztahu nějak vykroutit. Konvenční,,romanticky.. sentimentální
doprovod lásky je znicotněn v konfrontaci s primitivními cíli po-
kládanlmi za její vlastní jádro - pŤedevším s potŤebou sexuální.
Mužažena se vzájemně vystavují do trapn1fch situací zrazovaného
nebo opuštěného partnera. PŤedevším se však z ničeho nedělá velká
tragédie. Mezi zĚetelně vyznačenou realitou prožitku a jejím vyjád-
iením v slově, gestu, konfesi (ať se tak vyjadŤuje lyrick;i hrdina'
nebo někten.f z jeho protihráč ) vždy se otvírá mezera, vyjádňení je
zámérně nadnesené, neadekvátní, a proto i komické;je pŤedvedeno
jako snadno demaskovaná součást i nástroj obelhávání druh1fch
nebo sebe sama. I na prožitek to vrhá stŤízlivé světlo: prožitek
i zptisob, jakfm si ho člověk uvědomuje, jsou takto bezohledně
posuzovány, pŤiŤazovány k nějaké standardní roli a tím zbaveny
osudovosti. osudová zistává pouze nutnost setrvání v tomto vše-
stranně zneváženém, a pŤece s melancholicklm pochopením pŤijí-
maném životě: vědomí této nutnosti je nevysloven1fm pozadím
Machovy lyriky - nevyslovenfm, neboť Mach nezná krajních po-
loh, v nichž jeho vzor Gellner stál náhle čelem proti obnažené ab-
surditě života s gestem vášnivého odmítání.

Zminěná zámérná neadekvátnost básníkova prožitku a jeho
nadneseného vyjádŤení se projevuje pŤedevším četn1fmi parodick1f-
mi rysy Machova stylu. Pro pomíjivé erotické vztahy se užívá for-
mulací' které v lumírovské, dekadentní nebo v bec citově zaanga-
žované lyrice vyznačovaly hloubku citu a pňenášely ho do vysoké
literární a duchovní sféry; proud básnické qfmluvnosti, jehož kon-
vence Mach s nevinnou tváŤí suverénně reprodukuje (takže čtenáŤ
málem uvěňí, že jeto míněno vážně, a chvíli váhá,zda jemožné, aby
to' co čte, bylo tak svrchovaně nejapné), b vá diskvalifikován
pouze tím, že rozestup reálného citu a vžitého vyrazu se zvětší nad
pŤijatelnou míru; jindy jsou básnické fráze pňerušeny racionalistic-
k1|m vfrokem, uvedením nejvšednějšího detailu z denního života
nebo hovorov m obratem glosujícího vypravěče. Je to další - roz-
jívená a hravá-verzekitiky sociálně podmíněn1fch p 6zacitovlch
sebeklam , jak ji k nám uvedla raná lyrika J. S. Machara ( viz
CONFITEOR). U Macha se na pÓlu ,,vznešeného..často objevují
narážky na trvale (Goethe, Dante) i dobově slavné spisovatele.
obdiv k Macharovi nebrání Machovi v drobn;!'ch bodavfch v]fpa-
dech proti tomuto vzoru. - Ironick! odstup je u Macha zpravidla
navozen také tím, že báseřje pojatajako vyprávění (živé povídání
v kruhu kamarád nebo fejetonistick! projev) o zkušenosti už
ukončené. Se zaměŤením k zábavnosti a ne bez kontaktu s Haško-
v m mluvním pojetím povídky tu mluvčí dává k lepšímu pňíhodu ze

oceřuje Gellnerovo protiměšťáctví a bezohlednou otevienost jeho

intimní zpovědi. - Vlstižné a chápající rivahy věnovali Gellnerovi
J. Hora azejména St. K. Neumann, později napŤ. Milan Kundera.
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Prvotina mladšího souputníka generace K. Tomana se těsně pŤi-
myká k pojetípoezie, které razil F. Gellner (viz RADoSTI ZIvo-
TA). Jako on, omezuje i Mach programově tematiku svych básní na
to' co sám prožil, a píše tedy osobní lyriku, pŤevážně erotickou nebo
erotikou alespoř zabarvenou, obr ážejicí jednotlivé zkušenosti bo.
hémského mládence v nejcivilnějších kulisách soudobého rakous-
ko-uherského mocnáŤství. Toto pŤimknutí k fakticitě vlastní
biografie vycbázíjednakzodporu ke všemu literátskému a ke každé
pÓze, jednak z autorovy nechuti k risilí o pŤekročení ttzkych hranic
vnucenfch člověku danym zprisobem jeho existování; i když je tíseĎ
a šeď všednodennosti piesně rozeznána a uměleckfmi prostŤedky
zbavenajakéhokoli iluzorního lesku, stává se táž banalita básní-
kovi opětovně základnou stŤíztivého odmítnutí každého pokušení
vydat se dál, v..fš a hlouběji, byé aspoř ve sféŤe idejí, snu a tvorby. -

Autobiografičnost Machovy knížky se projevuje i Ťazením básní
podle časového umístění událostí a podle lokalit, jak za sebou ná-
iledovaly v autorově životě. ČtenáŤ se tak s lyricklm hrdinou ocitá
na prázdninách gymnazisty v Machově rodném polabském kraji;
sleduje ho na pražská univerzitní studia a mezi anarchistické ka-
maráďy, kteŤí jsou v dlouhé humorné básni vystaveni posměchu
jako papíroví revolucionáÍi (Anarchisti); na jižnim okraji monar-
chie, v italském Tridentu, s ním prožívá drobné pŤíhody jednoroč-
ního dobrovolníka rakouské armády, načežnah\édne do alpského
Innsbrucku, kde se Mach ještě pokoušelpokračovat v univerzitních
studiích. (Následující období, kdy Mach patŤil k nejvěrnějším pŤí.
slušníkrim pražské bohémy kolem J. Haška, už se ve sbírce, pŤed ná-
vratem do Prahy skoro dokončené, téměŤ neprojevilo')

Drobné životní epizody proživané lyrick1|m subjektem sbírky,
a také pŤevážně humorně znevažujíci postoj, kterf k nim básník
zaljímá, se v rriznych lokálních kulisách pŤíliš nemění. Kromě ně.
kolika dialogri satiricky zaměŤenlch proti víŤe v Boha a svaté jsou
to vesměs zprávy o dočasnfch setkáních s rrizn;imi ženami. Vypra-
věč pŤi nich ve vědomém aumělecky záměrném souhlasu s konvencí
soudob1fch humoresek a zábavnych veršíkri z ilustrovan;ich časo.
pisri hraje rilohu buď zaníceného a dožadujícího se milovníka, buď
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svého života, vysmívaje se pŤedevším sám sobě. StŤízliv1f postoj se
piitom mísí s citovostí spjatou se samym aktem vzpomínání, vědo-
mím prchajících let atd. Vlastní i cízi zpozdi|ost je v odstupu s hu-
morem rozeznána a tak pŤekonána. K této flegmatické, nenáročné
katarzi (tj. sebeočistě uměleck1Ím reflektováním prožitku) napo.
mábá i vypravěčská gestikulace s komickfmi efekty za|oženymi
napŤ. na hovorovlch nepatetick;fch zvoláních, glosách o,stranou..,
aforistick ch v1frocích a zejména na dvojznačnosti pojmenování:
fráze o tom, že ,,extrémy se dot1fkají.., se pojme tak, že dvojici extré-
m tvoŤí severskf básník a jeho jižní (italské) děvče' a ,,dotjkání.. je
pak vyloženo ve smyslu erotického laskání. Časov! odstup, umož.
Ďující vložit mezi prožitek a báseĎ akt vyprávění, je skoro nezbyt-
nou podmínkou Machovy lyriky' Jeho v sledkem je i epické za-
barvení celé Ťady básní (nejdále v tom zašla rozsáhlá Po vídka o kr li
zlodějtt).

Machovy verše dosáhly ohlasu v publiku, které hltalo Haškovy
povídky a o málo později navštěvovalo veŤejné schrize Strany mír-
ného pokroku v mezích zákona, do jejíchž ''dějin.. se Mach v'.f-
znamně zapsaL. Byly skoro zapomenuty po autorově odjezdu do
Spojen1ich stát , kde Mach pokračoval v podobném stylu sbírkou
Na obou polokoulích (Chicago 19 l 8) a kde naopak za l. světové vál-
ky svou hravou lyriku zcela opustil ve prospěcb patetické vlas-
tenecké poezie podporující Masarykovu zahraniční aktivitu. Raná
Machova lyrika vstoupila znovu do literárního povědomí a byla
kritikou všestranně zhodnocena po vydání velkého souboru Ma-
choqfch básní r. 1933. mč

Rty a zuby - Bohuslav Reynek t925
Pátou básnickou sbírkou seuzavirá Reynkovo první tvrirčí období,
pro něž je charakteristick! intenzívní prožitek smutku a zániku
a silná expresivita vyrazu. Sbírka Rty a zuby je v jistém smyslu klí-
čovou sbírkou Reynkova básnického v1ivoje; dovršuje se v ní jed-
nak expresionistická tendence, z níž Reynek vyšel' jednak se zde už
anticipuje budoucí Reynkova oproštěnost a zakotvenost v hori-
zontu rodného Petrkova na Českomoravské wsočině. Nalézáme
v ní ňadu básni(Vlasy, Pavouk, Moucha, Žaty ái.),v nichž je Rey-
nek ještě cele v zajetí expresionistické poetiky. Jeho verše, jdoucí za
sebou v rychlém rytmickém sledu, jako by vyjadŤovaly sv1fm pohy-
bem z nitra navenekjakési kŤečovité pŤekypění. Ve veršové štruk-
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tuŤe se to projevuje hromaděním substantiv a čast1fm užíváním
dvojtečky, po níž následuje enumerativní sled básnichfch pŤirov-
nání jako zprisob Ťeči toto pŤekypění pŤímo sugerující. Na dyna-
mismu verš se podílí i typická expresionistická touha po adoraci:
touha zaklínat a vzyvat skutečnost všemožnfm zprisobem, aby se
.,otevŤela.. a dala člověku, zmítanému na,,pŤehoŤkém moŤi života..,
sv j smysl aÍád. Zce|a v expresionistick1fch intencích se zde kumu-
lují vfznamy, jako by básník h\edaIvyraz, jenžby byl absolutní.
Také expresionistická barevnost a kult ošklivosti a hnusu spolupri-
sobí na Reynka pňi vfstavbě jeho básní; vše, co vidí a vnímá, je ně-
jak porušeno, ze skutečnosti jako by byl pŤítomen pouze její rub.
Na Reynkovu obraznost zde prokazatelně prisobí dílo rakouského
expresionistického básníka Georga Trakla, ježbezmáLa celé Rey-
nek také ve dvacátfch letech pŤetlumočil do češtiny. Krása pÍírod-
níhojevu, hudby nebo tŤeba kohouta na dvoŤeje v samém zárodku
negována poznáním jeho zániku či rozpadu. Tato až barokní anti
tetičnost je téměň všudypŤítomná - napŤ. pavouk' ,,strrijce pŤe.
jemného kvítí.., se proměřuje v ,,černé sémě vypučelé z 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 ,,vtělené a čpavé hŤíchy' l v jejichž očích ohně tlení /
teskna jitŤením se nítí... Barevnost a skvělost krásy je u Reynka jen
rouškou zakryvající škleb nicoty, baudelairovskou maskou klamu,
jímž nás vábí peklo.Závěrečná báseĎ sbítky Moíepak jen potvrzuje
Reynkovu expresionistickou inspiraci: básník uchopí motiv moŤe
a zcela v expresionistickém duchu pŤevrátíjeho znakovou hodnotu.
Symbol čistého živlu se mění v něco odporně zrridného - v ,,Sinou
riemocnici, / v které ríd běl se vzpíná l nad zteÍe|á prostěradla...

Vedle těchto expresionisticky laděnfch básní na|ézáme však ve
Rtech a zubech také verše, v nichž je již pÍedznamenán budoucí
Reynkriv básnic(f v1fvoj. Motivicky se to projevuje pŤedevším bás-
níkoqim pŤíklonem k venkovské realitě, k obyčejn;fm každoden-
ním věcem' jež ho obklopují a v jejichž tiché služebnosti a pokoŤe
nacházínaději. (,,Po našem rozlehlém dvoŤe / naděje bloudí i hoŤe..
- báseř Dvržr v dubnu.) ,,Zamrz|ost v hr ze.. se začíná proměĎovat
v pokorné pochopení lidského ridělu - ,,Nejtvrdší si hledám štěstí,
/ štěstí uprostŤed bolesti. / Štěstí a ne opojení, /jako hlubok! chléb
denní.. - báseř Štěstí. TÍi skotačící krizlata svou něhou pÍekoná-
vají smutek básníkova zraku, jejich ostŤe vnímaná konkrétnost
oprošťuje Reynkovu obraznost od vypjatě expresívní barevnosti.
(,,V d1fmu zadumané stáje l záÍe rírodná z nich vkročí / v kalné ko-
morv mÝch očí..- báseÍl' Kťtzlata.) V těchto básních se také zin-




