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o iednom vášnivém pohledu
na Bohuslava Reynka
v současné Francii

CATHER INE  SERVANT

,,obnažen! hlas zemŤelych, jakoby ,mimo obraz,, se nikdy navŽdy neodm|čí;
jako pták položeny na vzdušném proudu, se nechává unášet časem, |etě kdesi na
pomezí paměti a zapomnění, zmateného snu a okouzlení'..píše francouzská spi-
sovatelka a esejistka Sylvie Germainová na konci knihy, kterou nedávno věno-
vala petrkovskému domu. A pokračuje: ,,Hlas a pohled Bohus|ava Reynka, kte-
ré se vznesly z Petrkova, se šíĚí pomal;/mi vlnami a spirá|ami da|eko za jeho
hranice" (Germain 1998: 128-29).

Pozorovatel osud a života české |iteratury ve Francii nem že neblt zaujat
dosahem těchto vln, které vyvěraji z dí|a a osobnosti Bohuslava Reynka
(|892_19,1|), a pňekvapen fenoménem zájmu o dí|o básníka a malíňe a jeho Že-
ny Suzanne Renaudové (l889-l964), Í.enoménem zejména v posledním deseti-
letí. K tomu je tŤeba poznamenat, Že poztistalost obou básníkú je doposud čas-
to vnímána jako jeden ce|ek. Ptáme-li se paní Annick Auzimourové, jedné
z hlavních iniciátorek tohoto zájmu - či dokonce hnutí? _, na počáteční motiv
všech jejích aktivit, tykajících se obou básníkrj, odpovídá bez váhání, že jde
o devoir de mémoire (,,povinnost k paměti..), což je pojem v současné Francii
hojně frekventovany, ktery blvá často zjednodušován a bana|izován. Ve jménu
imperativu ,,devoir de mémoire.. bojují jeclnotlivci či skupiny proti symbolické-
mu zániku událostí nebo osobností,jež dějiny odsoudi|y k zapomnění či kterym
hrozi vymazání z nejistého Íbndu kolektivní paměti' Jde o to, vzkŤísit ,,drahé
hlasy, které se odmlčely.., navrátit je ,,zpět do obrazu.., a Znovu jim dodat pro-
Stor' pozornost, zkrátka existenci.

Pokudjde o pozornost věnovanou české literatuňe ve Francii, bylo by pÍed-
časné tvrdit, že osobním iniciativám náleŽí méně místa v análeoh Íiancouzské
bohemistiky než ,,velk1im akcím.. oficiálního rázu. ostatně by to nebylo ani
moŽné, vzhledem k pocitu a driležitosti těchto iniciativ. Právě činnost paní Au.
zimourové a společnosti pÍátel z Dauphiné již pÍes patnáct let rozvíjí tuto tradi-
ci, tradici, v níž pÍevažuje idea vlastního individuálního poslání. Nebyl snad
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tento pocit vlastního poslání, pŤesahujícího pouhy vědeck!, zájem, velmi pod-
statnym jevem u pLťrkopníkú usi|ujících o rozšíÍení znalostí o Češích a ojejich
kultuĚe a |iteratuňe ve Francii | 9. století? ostatně dějiny těchto vášnivcri čekaií
na svého autora.

Shrnutím zásadních etap objevování díIa obou básníkri ve Francii se pokusím
načrtnout několik poznámek k iniciativám tohoto druhu - a to zejména s ohle-
dem na |iterární historii, která se psala a píše mezi Francií a česklmi zeměmi'

První stopy Í.enoménu ,,povinnosti k paměti,.se projevi|y v osmdesátlch le-
tech v Grenoblu. Jako první měla b;it zaclrráněna pŤed symbolickym zánikern
básníŤka Suzanne Renaudová, narozená v Lyonu, ale ,,srdcem patŤící Grenob-
lu... V roce 1983 pronesl Pierre Dal|oz, architekt z Grenoblu a manŽel jedné
z pĚíte|kyř S. Renaudové, ma|íŤky Henriette Grci|lové, pŤed Académie delphi-
nale pŤednášku nazvanou Velká básníňka z Dauphiné: Suzanne Renaudová. Da|-
|oz vyzva| majitele jejích rukopisri, aby je věnovali městské knihovně' coŽ sám
také udělal (později sem daroval téŽ některá díla B' Reynka). TÍi roky po této
první pŤednášce vyšIa díky Dallozově iniciativě básnická kniha Suzanne Re-
naudové Ailes de cendres et autres poěmes v nákladu 300 kusri (Renaud l986).

Dalloz se snažiI pÍedevším zač|enit do fiancouzského písemnictví básníňku,
jíž ve Francii nevyš|a Žádná kniha, vyjma prvotinu z roku |922 Ta vie est ld...
(viz i Renaud l926); pÍístupn je pouzejeden exempláĚ v knihovně v Grenob-
lu. od samého počátku zde hraje roli nejen literární motivace, ale i ani v dneš.
ní době nepominuteln;i f.aktor: zájem o krajanku z Dauphiné má totiŽ silně /o.
kdlní a poněkud regionalisticky rozměr.

PŤátelé B. Reynka a S. Renaudové se na prahu osmdesát;Ích let zača|i sdru-
Žovat ve jménu vzpomínky na oba umělce' v čemž dnes pokračují mnozí po-
tomci těchto iniciátor . Thto společnost existovala již za Života S. Renaudové.
Zachov áv ala věrnos t m y tickém u Petrkovu, zavňeném u za že|eznou oponou' kde
melancholická vyhnankyně Suzanne Renaudová žila. Francouzka' pro niž by|a
zima a izo|ovanost utrpením' byla podle slov P. Dalloze ,,ve|mi nešťastná, když
mys|ela na Dauphiné,,a,,nacháze|a ritočiště v tichu a samotě..(Dal|oz l985:
4445), Díky zakladatelskému risití P. Dalloze pŤináší tato spo|ečnost věrná svě-
dectví o Renaudové a Reynkovi, o jednotliq/ch risecích jejich života, zvláště
pak o onom deseti|etí (|926_|936), kdy dvojice žila stĚídavě mezi Grenob|em
a Petrkovem.

První iniciativa tykající se tentokrát Reynka, která pŤišla brzy po první vlně
zájmu o jeho ženu, se nevymykala z tohoto velmi |okálního rozměru. Soukro-
mé sbírky grenobe|sklch rodin pĚedstavují ÍotiŽ značn,! fond Reynkovych gra-
Íick ch a jin ch děl. Díla' která zrjstala v crenoblu a okolí, jsou pozŮstatky
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z nÍedválečnych vystav či skromn]ich prodejri z padesátych let, ale často jsou to

lrtte vanoení dárky, zas|ané umělcem z Čech Íiancouzsklm pŤáte| m'
'.í 

.o"" 1985 se tedy konala první spo|cčná vystava Suzanne Renaudové

a Bohuslava Reynka v Maison Stendha| v Grenoblu, tvoŤená mimo jiné lepty

l í"t'y'i.i"t'lami z místních soukrom ch sbírek. Mal./ a ještě velmi amatérsk!

rco,o g téio v.fstavy Renaudová-Reynek začíná Ťadou svědectví' vzpomínek

u |.o;""u'i ricty od obyvatel z Dauphiné. PÍestože si tato iniciativa zachovávala

,*j ."gionatní, pŤatelsky a téměŤ rodinn! ráz, jiŽ tehdy pŤekračovala hranice

buupt'l-ne, aby se uplatni|a na širším poli uměleckych a literárních vztah mezi

prancii a česk]/mi zeměmi. okolo roku l985 se po stopách P. Dalloze vydala

dŮležitá pĚedsiavitelka grenobe|ského hnutí, jež uskutečnila jeho ,,deloka|iza-

ci..: paní.Annick Auzimourová, matematička a věrná pÍítelkyně petrkovského

pa ru ,uněhožpoby l aměsícv roce l963 .Koncemosmdesáq /ch |e tvyš lovma-
iém nákladu několika vltiskri napÍ. Bohuslav Re1,ngk ,raveur poěte (Reynek

1986), biblioÍilie z roku 1986 v počtu sto kusri, a dále v roce 1992 Romarin ott

Annette et Jean (Renaud l992), balady a lidové básně pŤe|ožené do Íiancouz-

štiny Suzanne Renaudovou. Podle naposled jmenované knížky (Rounatin aneb

Annette a Jean) bylo nazváno sdružení, které vznik|o rok nato.

V prosinci l993, či|i deset let po Dal|ozově zahajovacím projevu, za|oŽ||a

A. Auzimourová sdružení Romarin - les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav

Reynek. Tento počin dodal spo|ečenství, existujícímu jiŽ dlouhou dobu, oÍiciál-

niia,'vy,namn:/m zp sobem ovlivnil postupy a cí|e činnosti ve prospěch Re-

naudové a ReynŘa a pŤipomenul, že v pŤípadě spisovate|ri a umělcťr se .,povin-

nost k pamětii. nemriže realizovat jinak než prostŤednictvím jejich díla a opě-

tovn.,m včleněním umě|cri do dějin literatury a umění. Činnost sdružení Roma-

rin je pŤedevším vydavatelská a drží se pňesn]/ch zásad: pÍednost má vydávání

dvoujazyčnlch knih pŤi respektování literárního textu a nutnosti kritickfch vy-

dání.
Noví spolupracovníci, pÍicháze1íci z univerzit nebo z vfzkumu, brzy zača|i

pracovat |ro Romarin, zv|áště pak v roce l994 Barbora Bukovinská, jejíž dok.

torská práce se stala zák|adem vydání dvoudílnych Splsri Suzanne Re.naudové

(|ggst:Iggg). S postupnou proÍ.esionalizací vydavatelské činnosti (prohloubení

bibliografick1/cll vlzkumú atd.) se proměnilo i publikum, k němuž se tato díla

obraceji. Nyni se snaží zasáhnout širší čtenáŤskou obec.Za tímto riče|em získá-

vá sdružení finanční podporu francouzského i českého ministerstva kultury.

Z publikací Romarin ie treua zmínit dvoujazyčné dí|o Had na sněhu _ Le Ser-

pent sur Ia neige (Grenoble |991 , píe|. X' Ga|miche) a Halasovy básně pŤelo.

Žené Suzanne Renaudovou (Halas-lssa)' Je tŤeba dodat, že činnost Romarinu
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tento pocit vlastního poslání, pÍesahujícího pouh! vědeck! zájem, velmi pod.
statn m jevem u prťrkopníkú usilujících o rozšíŤení znalostí o Češích a o jejich
kultuÍe a literatuÍe ve Francii l9. století? ostatně dějiny těchto vášnivcri čekaií
na svého autora.

Shrnutím zásadních etap objevování díla obou básníkri ve Francii se pokusím
načrtnout několik poznámek k iniciativám tohoto druhu - a to zejména s ohle-
dem na literární historii, která se psala a píše mezi Francií a česk1imi zeměmi.

První stopy Í.enoménu ,,povinnosti k paměti.. se projevily v osmdesátych le-
tech v Grenoblu. Jako první měla bj,t zachránéna pied symbolicklm zánikem
básníŤka Suzanne Renaudová, narozená v Lyonu' ale ,,srdcem pa ící Grenob-
lu... V roce 1983 pronesl Pierre Dalloz' architekt z Grenoblu a manžel jedné
z pŤítelkyř S. Renaudové, ma|íŤky Henriette GrÓ||ové, pŤed Académie delphi-
nale pÍednášku nazvanou Ve|ká básníĚka z Dauphiné: Suzanne Renaudová. Dal-
|oz vyzva| majite|e jejích rukopisŮ, aby je věnovali městské knihovně, což sám
také udělal (později sem daroval též některá díla B. Reynka). TŤi roky po této
první pŤednášce vyšla díky Dallozově iniciativě básnická kniha Suzanne Re-
naudové Ailes de cendres et autres poětttes v nákladu 300 kusťr (Renaud l986).

Dalloz se snažil pÍedevším začlenit do fiancouzského písemnictví básníŤku,
jíž ve Francii nevyšla žádná kniha, vyjma prvotinu z roku 1922 Ta vie est ld.''
(viz i Renaud l926); pÍístupny je pouze jeden exempláŤ v knihovně v Grenob-
lu. od samého počátku zde hraje ro|i nejen literární motivace, ale i ani v dneš.
ní době nepominute|n! faktor; zájem o krajanku z Dauphiné mátotiž silně /o-
kdLní a poněkud regionalisticky rozměr.

PŤátelé B. Reynka a S' Renaudové se na prahu osmdesátych let zača|i sdru-
Žovat ve jménu vzpomínky na oba umě|ce, v čemž dnes pokračují mnozí po-
tomci těchto iniciátorŮ. Thto společnost existova|a již za Života S. Renaudové.
Zachováva|a věrnost mytickému Petrkovu, zavŤenému za Že|eznou oponou' kde
melancholická vyhnankyně Suzanne Renaudová žila. Francouzka, pro niŽ byla
zima a izolovanost utrpením, byla podle slov P. Dalloze ,,ve|mi nešťastná, když
mys|ela na Dauphiné,,a,,nacháze|a točiště v tichu a samotě..(Dalloz t985:
4445), Díky zakladate|skému risilí P. Da|loze pŤináší tato společnost věrná svě-
dectví o Renaudové a Reynkovi, o jednotlivych risecích jejich života, zvláště
pak o onom desetiletí (|926_|936), kdy dvojice žila stŤídavě mezi Grenob|em
a Petrkovem.

První iniciativa t;ikající se tentokrát Reynka, která pĚiš|a brzy po první vlně
zájmu o jeho ženu, se nevymykala z tohoto velmi lokálního rozměru. Soukro-
mé sbírky grenobelskych rodin pŤedstavují totiž značny Íbnd Reynkov1ich gra-
Íickych a jinlch děl. Díla, která zrjstala v Grenob|u a okolí, jsou pozristatky
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z nÍedvá|ečnych vystav či skromn]/ch prodejŮ z padesát]/ch let, ale často jsou to

oioste vanoení dárky, zaslané umělcem z Čech francouzsk!m pŤátel m.
.. 

v .o." 1985 se tedy konala první společná v stava Suzanne Renaudové

a Bohuslava Reynka v Maison Stendhal v Grenoblu, tvoŤená mimo jiné lepty

a zuchfmi jehlami z místních soukrom]/ch sbírek. Mal! a ještě velmi amatérsk]/

ko,t, g téio v./stavy Renaudová-Reynek začíná Ťadou svědectví' vzpomínek

" 
pÁ;*t ricty od obyvatel z Dauphiné. PÍestoŽe si tato iniciativa zachovávala

s-vuj iegionilni, prat"l't.y a téměŤ rodinn./ ráz, j|Ž tehdy pŤekračovala hranice

oauptrlne, aby se uplatnila na širším po|i urněleckych a literárních vztahri mezi

r.un.ii a česŘymi zeměmi' okolo roku 1985 se po stopách P. Dalloze vydala

dťrležitá pŤedsiavite|ka grenobelského hnutí, jež uskutečni|a jeho ,,de|oka|iza-

ci..: paní.Annick Auzimourová, matematička a věrná pŤítelkyně petrkovského

paru, u něhoŽ pobyla měsíc v roce l963. Koncem osmdesátlch let vyšlo v ma.

iém nákladu několika v;ítiskťr napí. Bohuslav Reynek Traveur poěte (Reynek

1986), bibliofilie z roku 1986 v počtu sto kusú, a dále v roce |992 Romarin ou

Annette et Jean (Renaud |992), ba|ady a lidové básně pňeložené do Íiancouz-

štiny Suzanne Renaudovou. Podle naposled jmenované knížky (Rozm'arfn aneb

Annette a Jean) bylo nazváno sdružení, které vzniklo rok nato'

V prosinci l993, čili deset let po Dal|ozově zahajovacím projevu, z'alož1la

A. Auzimourová sdruŽení Romarin - les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav

Reynek. Tento počin dodal společenství, existujícímu již d|ouhou dobu, oficiál-

niíáz.vyznamn.im zprisobem ovlivnil postupy a cíle činnosti ve prospěch Re-

naudové a Reynka a pŤipomenul, Že v pŤípadě spisovatelťr a umělcú se ',povin-

nost k paměti.. nemriže realizovat jinak než prostŤednictvím jejich díla a opě-

tovn]/m včleněním umělcri do dějin literaturry a umění. Činnost sdružení Roma-

rin je pŤedevším vydavatelská a drží se píesn:/ch zásad: pÍednost má vydávání

dvoujazyčnjctr t<nitr pri respektování |iterárního textu a nutnosti kritick ch vy-

dání.
Noví spolupracovníci, pÍicházejicí z univerzit nebo z vfzkumu, brzy zača|i

pracovat pro Romarin, zvláště pak v roce n994 Barbora Bukovinská, jejíŽ dok-

torská práce se stala základem vydání dvcludílnych Spk Suzanne Re.naudové

(|9g5l1999). S postupnou profesionalizaclí vydavatelské činnosti (prohloubení

bibliograťrck1/ctr v;/zkumri atd.) se proměnilo i pub|ikum, k němuž se tato díla

obraceji. Nyni se snaží zasáhnout širší čtenáŤskou obec.Za tímto ričelem získá-

vá sdružení finanční podporu Íiancouzského i českého ministerstva kultury.

Z publikací Romarin je tÍeba zmínit dvoujazyčné dílo Had na sněhu _ Le Ser-

pent sur la neige (Grenoble 1991 , pÍe|. X. Galmiche) a Halasovy básně pŤelo-

žené Suzanne Renaudovou (Halas l998). Je tÍeba dodat, že činnost Romarinu
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zasahuje i k uměleckému dí|u Bohus|ava Reynka. K velké vystavě věnované
Reynkovi v grenobelském tnuzeu (listopad |997_|ec]en l998), u jejíhož zrodu
stálo sdružení Romarin' patňí další dvě publikace: ko|ektivní katalog Bohuslav
Reynek, L'image dans l'oeuvre poétique et graphique (Reynek 1997) a Bohuslav
Reynek. Regards du Dauphiné od A. Auzimourové (l998). Konají se také kon-
ference' projevy, sympozia... Postupem času se skupina česk1/ch pŤátel také
značně rozšíňi|a: už k ní patÍí nejen Reynkovi synové JiÍí a Danie|, ale i JiŤí Še-
r1/ch, Josef Mlejnek, \ěra Jirousová, Vác|av Jamek a další...

od osmdesát11ich let prošla ,,povinnost k paměti.. vriči Suzanne Renaudové
a Bohus|avu Reynkovi cestou od ,,vťrle k svědectví.. v rozměrech loká|ních
s bibliofilsk;/mi v1ikony k ambiciÓznější vydavatelské etapě, i když se nevy-
hnula dvěma pŤedvídatelnyn nebezpečím: tendenci k oslavování a jistému du-
chu,,slovníkového hromadění... A možná, že jsme nyní svědky nové fáze, která
se literárních vědcŮ tyká obzvláště, je|ikož začíná zce souviset s v zkumem.
Romarin pŤipravuje právě zvláštní číslo časopisu univerzity v Grenoblu věno-
vané Reynkovi (Reynek 2000). Toto číslo nese stopy pňedchozích etap: jednak
péči nezapomenout na kraj Dauphiné a určité pŤetrvávající os|avné tendence'
jednak silí o bib|iograÍické a chrono|ogické dodatky, které se nashromáŽdily
během d|ouholeq/ch bibliograÍicklch a geneticklch studií věnovan ch Renau-
dové a Reynkovi. Zároveťl však toto číslo obsahuje mnohem specializovanější
studie' tlkající se určit ch aspektri poetiky a estetiky básníka a umě|ce Bohu-
s|ava Reynka' Lze sledovat určitou souvislost mezi ,,deloka|izací,, (tedy vychá-
.zenim za hranice Grenob|u a spiáte|en ch kruhri)' otevíráním univerza|ity díla
Bohuslava Reynka, již odděleného od dílajeho ženy, a nezbytností vstoupit na
pole vědy. Jde o to, najít jiné k|íče, s jejichž pomocí bude možné Bohuslava
Reynka včlenit do literární historie české a francouzsko-české a do dějin poe-
tické a umělecké tvorby v bec.

Romarin nás nutí zamyslet se nad mnohostí cest, kter;Ími proš|a a snad nadá-
le prijde bohemistika' zvláště kdyŽ její poutníci nejsou Češi sami (což nebylo do-
nedávna ve Francii tak obvyklé); nutí nás zamyslet se nad skromností a záměr-
nou partikulárností někter]/ch jejích hlasrj a klást si otázku, zdapráce Romarinu
mŮže zajímat badate|e. 7Áá se, že nejen pracemi a publikacemi, ale i neustálou
častí na životnosti Bohus|ava Reynka se stává kulturní sdružení energické paní

Auzimourové nepŤeh|édnutelnym. Není vše, v čem by mohl badatel spatÍovat ne-
dostatky, nezměrně Sympatické, jestližeje to diktováno vášní? TŤeba dodat, že ta-
to vášeř není slepá a jejím záměremje spíše rozvíjet se a sjednocovat.

Romarin se však nebude moci dlouho vyh1ybat otázce, která není dosud vy-
Ťešena: d. otázce pÍekladu Reynkova básnického díla do fiancouzštiny. Absen-
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ce reynkovského poetického textu nesouvisíjenom s tím, že dosud nenašel své-

"^ "í.[ruau,"le, 
panuje také určitá legenda o nepňeloŽitelnosti jeho poezie. Ta-

'. rln"nau ještě posiluje auru tajemství ko|em Reynkova díla. V čísle zmíněné

;;;; 
" 

Reynkovi je ještě (napŤ. v pojeclnání Jana Vladislava nazvaném Je ne-

'"zie pŤeíožit Bohus|ava Reynka do francouzštiny?) potvrzena. Je tomu sku-

."eie .ur., Že Reynka není moŽné píekládat, když bylo do Íiancouzštiny moŽno

"r"rozi. 
básníky obtížnější, jako napŤ. Vladimíra Holana? Je ovšem zÍejmé, Že

in"g'u." básníLa do Íiancouzsko-c.eského prostŤedí' jak ji pojímá Romarin, vy-

žad je pÍekladjeho díla _ a to bezpochyby pÍek|ad básnick .
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|986 Bohuslttv Reyngl< gravetlr poěÍe (Saint-Laurent du Pont: Le Verbe et l'Em-

preinte)
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Zasahuje i k uměleckému dílu Bohuslava Reynka. K ve|ké v stavě věnované
Reynkovi v grenobe|ském muzeu (listopad |991_|eden l998), u jejíhož zrodu
stálo sdružení Romarin' patŤí další dvě publikace: ko|ektivní kata|og Bohuslav
Reynek. Limage dans l'oeuvre poétique et graphique (Reynek .|997) a Bohuslav
Reyn,ek, Regards du Dauphiné od A. Auzimourové (l998)' Konají se také kon-
ference, projevy, sympozia... Postupem času se skupina česk1/ch prátel také
značně rozšíĚi|a: už k ní patÍí nejen Reynkovi synové JiÍí a Daniel, ale i Jiňí Še-
rych, Josef Mlejnek' \čra Jirousová,Yác|av Jamek a další...

od osmdesát;/ch |et prošla ,,povinnost k paměti.. vriči Suzanne Renaudové
a Bohus|avu Reynkovi cestou od ,,v le k svědectví.. v rozměrech lokálních
s bib|iofilsk;Ími qikony k ambiciÓznější vydavatelské etapě, i kdyŽ se nevy-
hnula dvěma pŤedvídateln1/nr nebezpečím: tendenci k oslavování a jistému du-
chu ',s|ovníkového hromadění... A noŽná, že jsme nyní svědky novéfáze,která
se literárních vědcti t]riká obzvláště, jelikoŽ začiná zce souviset s v5ízkumem.
Romarin pŤipravuje právě zvláštní číslo časopisu univerzity v Grenoblu věno-
vané Reynkclvi (Reynek 2000). Toto čís|o nese stopy pÍedchozích etap: jednak
péči nezapomenout na kraj Dauphiné a určité pŤetrvávající os|avné tendence'
jednak rlsi|í o bibliografické a chrono|ogické dodatky, které se nashromáždily
během d|ouholetlch bibliograÍick ch a genetick1/ch studií věnovanlch Renau-
dové a Reynkovi. Zároveťl však toto číslo obsahuje mnohem specializovanější
studie' tykající se určit1ich aspekt poetiky a estetiky básníka a umělce Bohu-
slava Reynka' Lze sledovat určitou souvis|ost mezi ,,delokalizací..(tedy vychá.
zenim za hranice Grenoblu a spŤátelenlch kruhŮ), otevíráním univerzality dí|a
Bohuslava Reynka' jiŽ odděleného od dílajeho ženy, a nezbytností vstoupit na
pole vědy. Jde o to, najít jiné k|íče, s jejichŽ pomocí bude moŽné Bohuslava
Reynka včlenit do literární historie české a Í.rancouzsko-české a do dějin poe.
tické a umělecké tvorby vribec.

Romarin nás nutí zamys|et se nad mnohostí cest, kter;/mi prošla a snad nadá-
le prijde bohemistika, zvláště když jeji poutníci nejsou Češi sami (což nebylo do-
nedávna ve Francii tak obvyk|é); nutí nás zamyslet se nad skromností a záměr.
nou partikulárností některlch jejích h|asrj a klást si otázku, zda práce Romarinu
m že zajímat badatele. 7.dá se, Že nejen pracemi a publikacemi, a|e i neustálou
častí na životnosti Bohuslava Reynka se stává kulturní sdružení energické paní

Auzimourové nepŤehlédnute|nym. Není vše, v čem by mohl badatel Spatrovat ne-
dostatky, nezměrně sympatické, jestliže je to diktováno vášní? TŤeba dodat' že ta-
to vášeř není slepá a jejím záměremje spíše rozvíjet se a sjednocovat.

Romarin se však nebude moci dlouho vyhybat oÍázce, která není dosud vy.
ňešena: tj. otázce pŤekladu Reynkova básnického dí|a do Íiancouzštiny. Absen-
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ce reynkovského poetického textu nesouvisíjenom s tím, že dosud nenaše| své-

i" oí"naautele, panuje také určitá legenda o nepŤeložitelnosti jeho poezie. Ta-

.o r"g"nau ještě posiluje auru tajemství kolem Reynkova díla. V čísle zmíněné

;;;; 
" 

Reynkovi je ještě (napÍ. v pojeclnání Jana Vladis|ava nazvaném Je ne-
'Á,i,e 

píe|oŽit Bohus|ava Reynka do francouzštiny?) potvrzena' Je tomu sku.

ternc tat, Že Reynka není možné pňekládat' kdyŽ bylo do Íiancouzštiny moŽno

or"rozi, básníky obtíŽnější, jako napŤ. Vlaclimíra Ho|ana? Je ovšem zÍejmé, Že

in*g'u." básníka do Íiancouzsko-cYeského prostŤedí, jak ji pojímá Romarin' vy.

Žaduje pĚekladjeho díla - a to bezpochyby pŤeklad básnickf.
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|997 Bohuslav Reynek' L'image dans |'ocuvrc poétique et graphique (Grenob-
le: Romarin)

(v tisku) ',L'oeuvre de Bohus|av Reynek. Unc éclaircie au loin.,, Esl^clt st,tr Icdiscottr's de l,Europe éclatée č. |6

Kasalrjv Jám

poznámky k interpretaci)

l V A  MÁLKoVÁ

Dovolte mi pŤednést několik vstupri k intcr1lretaci J tnttLubora Kasala (Pctrov.
Brno |997, dále cit. pouze číslenr stránky)'

Vychodisko textu je jasnč postmoderní. kor.esprlndu.jc s devirdesátynli léty
české literatury; intertextuální. ncní rnožnÓ v konečné podobě ttna|yzovat Jcínt
bez l iterárního kontextu a základní návaznosti na další texty. Prctextem je M j
Karla Hynka Máchy' avšak v Jtimu 'iclc o intertcxtutilní Íungtlviiní citací, kvazi.
citací a aluzí. Sérnantické bloky tldkazující k prctextu se váŽi k sémiotice sko-
nu č|ověka, u Kasala jsou však unlíráním .ztl živa. Máchova sklaclba se stává v -
chodiskem' l iterárním dílem, .ieŽ poskytuje Kasalovi prostor k uchopení vlastní
rea|ity a vypoĚádání se s vlastní poctikou.

Kasal uvozuje celou skladbu ,,pieclzpěvcm... Vstupní tcxt Začíná ráncm a vní-
máním světa. Věci a bytosti j iž existují, ale oN .jirn clávir jrnéna. ,'Postel..,
' 'skŤíĎ.., ,,pes.., ,,venčič.., ',Žebrák... , 'opuštčnec... ,.Čcchrlvé nárocl statn .._ jsou
vyvoláváni na scénu jrnénenl. Ce|y prclstor je oct počátku rtlzclě|cn a vydělen.
Uvni tŤ jsou věc i ,  z  okna. jsou nahlíŽeny bytost i  v  inc l iv iduá lním nebo kolckt iv-
ním provedení. Jako bychonr byli svěrlky pokusu ustitvování. nebo lÓpe. znovu
ustavování či individuálního sestavovírní světa. Vše jako by z, |.yzické cXlstence
teprve slovy ožívalo. A hlas, akt pojrrlenování, jako by oŽivoval. Shazoval
z.-, NĚJ-, ktery pojmenovává, tíhu a nejistotu. ,,op|ácav takto svět slovy rnolru si
jít v-klidu po svérn a myslet t eba nrrto jak mi .r. 'yt,is..(l)'

' 
Kasal pŤi pŤechoclu k ciruhénru odstavci vyuŽívá stŤihu a navazu.je situací re.

Žiséra ihlavní postavy,,Inscenacc.,'ZmrtvěIy obraz pojtnenovánítn vybarvu;e,
pIostor rozpohybujc' oŽiví h<l a v c|anÓ chví|i cl<l něj vchírzí. PojIncnovírvá,,žeb.
ráka opuštěnce.'17; a vzápětí pŤijírnár.|eho roli: , 'rnyslet ti.eba na to jak mi chy.

:l. .T!r 
tady u obchrtdního clonru Máj seclávírnr Krabičku c|robnych pŤecl se.

ot'u..(7). Zde se poprvé setkáVámc s citací. Alc název Máj (psán i s vclk m pís-

:1.:"":") 
je pouze paradoxem a irtlnií očekávanc vznešenosti, je náznakem je.|í

proměny'  EXistencc je zarnčrrčna v prrhyt  a ohstaráVání.  Httct|  na poč'átku jc  te-
oy naznačcna r .cIacc k pt lz tnčnčnéInu svě lu '

(Uvod n í
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