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Samota 

Samota jest dívka, která má oči jako lampy rozžhaveny touhou a vlasy předlouhé a černé 

smutkem. Jest žertvou na oltáři chrámu Ticha, jehož základové jsou z bolestí a zdi, žebra, klenby a 

věž z nadějí a rozbité vitraje z útěch. Sama pak též jest ticha jako perla, a byť byla spalována, 

skoná teprve v Den poslední. A takovýto chrám chová každý ve své duši, kdo poznal, že jest sám, 

podle obrazu Toho, Jenž Jest. V každém tom chrámě, jako v arše na vodách opuštění, jsou duše 

zvířat, a věrně se klanějí Tvůrci. Vedle žertvené dívky pak jest z jedné strany Anděl, z druhé Satan 

zápasí o ni, někdy podléhá ten, podruhé onen, ale druh druha zahubiti nemůže.1 

Rybí šupiny, 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Reynek B., Básnické spisy. Zlín; Petrkov: Archa; Petrkov, 2009; str.: 177 
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Úvod - Samota jako ústřední téma reynkovské literatury 

Slovo samota se ve spojení s Bohuslavem Reynkem objevuje snad v každé knize, 

monografii či článku zabývajícím se tímto umělcem, jež je symbolem usebranosti, ticha, 

silné katolické víry a obrácení se do sebe. Velká část autorů popisuje Reynkovo uchýlení 

se do samoty jako důkaz pokory k životní cestě, která je nám předurčena. Já jsem toho 

názoru, že to nebylo tak jednoznačné. Z četby Reynkovy korespondence a z knihy Aleše 

Palána, která je rozhovorem s Reynkovými syny, jsem došla k závěru, že odpověď na 

otázku po smyslu a účelu Reynkovy samoty je poněkud komplikovanější.  

Touto prací mám v plánu podrobněji prozkoumat téma umělcova dobrovolného 

oddálení se od společnosti. Chci lépe rozumět jeho životu v „samotě“, o němž se můžeme 

dočíst snad ve veškeré reynkovské literatuře, aniž bychom se doopravdy dozvěděli, co je 

v ní pojmem samota míněno. 

Hlavními zdroji pro zodpovězení této otázky mi bude Reynkova korespondence 

s rodinou, ostatními umělci a překladateli, s nimiž byl Reynek v kontaktu, a především 

s jeho tehdy nastávající ženou Suzanne Renaud. Své poznatky budu dokládat samotnou 

Reynkovou tvorbou, jak literární, tak výtvarnou. Ve své práci zohledním také názory širší 

odborné veřejnosti. Tyto informace budu čerpat z webových článků, esejí a recenzí. 

Velikým přínosem pro mě bude již zmíněný rozhovor Aleše Palána s Jiřím a Danielem 

Reynkovými. Synové Bohuslava Reynka v této knize detailně popisují jak otcovu 

uměleckou tvorbu, tak všední život celé rodiny, a to bez sentimentu, věcně a 

s objektivitou. Jejich vyprávění je plné detailů, které doplňují soužití dvou ojedinělých 

umělců.  

Práci plánuji rozčlenit do několika kapitol, které budou mapovat vždy určité období 

Reynkova života. 
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Samota jako generační vzdor 

V této kapitole se budu zabývat dětstvím a mládím Bohuslava Reynka. Léty, kdy žil se 

svými rodiči a kdy se od nich odpoutal.  Zajímá mě, jakým způsobem ho soužití s rodiči 

ovlivnilo, a co v tomto období jeho života znamená pojem samota. 

Bohuslav Reynek se narodil 31. května roku 1892 v malé vesnici Petrkově u Havlíčkova 

Brodu hospodáři Bedřichu Reynkovi a Marii Reynkové. Devadesátihektarový statek, ve 

kterém rodina žila, zakoupil roku 1866 Bohuslavův dědeček Josef Reynek a nadále na něm 

hospodařil. Statek je vlastně malým zámkem s věžičkou, který obklopuje zahrada 

připomínající park. Bohuslav zde prožil své dětství až do doby, kdy jeho rodiče statek 

pronajali a kvůli synovu studiu se přestěhovali do Jihlavy. Tam Bohuslav navštěvoval 

německou reálnou školu, a také se zde seznámil s profesorem Maxem Eislerem, který 

v něm vzbudil zájem o umění. V této době vznikají první Reynkovy kresby a olejové malby. 

 

                     

    Obr. 2: Autoportrét, olej, plátno, 1919                        Obr. 3: Portrét spolužáka Ťukala, olej, plátno, 1910 

 

O svém dětství Bohuslav, podle synů Jiřího a Daniela, příliš nemluvil. Vzpomíná na něj 

však v jedné ze svých básní v próze, v níž výstižně popisuje dětské vnímání a fantazii.  
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Vzpomínka 

Malý chlapec se probudil v zimním ránu, byla tma a pro něho ještě noc: ale bylo již zatopeno a po 

zdech se rozlévala záře plamenů a na strop malovala nádherné byliny a ratolesti a v nich ladné 

ptáky, kteří zdvihali a rozpínali křídla, ale neulétali. Kamna v přítmí se podobala ohromné 

choulené sově s ohnivou řití. Bylo to lesní houští v tmách, teplé a vonné, nekonečné do hloubky a 

trvající. Blažení pětiletí! Zlaté listí se snáší chlapci do podušek, něžná zvířátka se v něm chvějí, 

může je hladit a lapat ručkama po spánku malátnýma. Ještě je dlouho do dne. Venku je mráz, 

jasno, měsíc nesvítí, ale hvězdy jiskří. Vedle v kuchyni už chodí, tam už nemají noc. Vejdou sem za 

chvíli pro něco, půjdou po špičkách: nechají pootevřeno, než se vrátí, a vpustí vůni snídaně do 

pokojíka, vpustí jeho kočku, třeba též některého psa. Kočka zamňoukne a skočí k němu, bude 

přešlapovati vzrušením a zatínati drápky do peřiny, potom začne příst a lichotit se. Pes bude 

chvilku klapati přecházeje, kýchne a začne si vyklepávat blechy, načež se uloží někde na podlaze. 

Blažení pětiletí. Svět vůkol nich je veliký a dobrý. Kočka u hošíka usnula, ale on už neusne. Život je 

příliš pěkný, aby se zaspal… 2 

Had na sněhu, 1924 

V básni je výstižně popsán Bohuslavův postoj ke světu. On, samotný, v jedné místnosti 

a okolní svět, svět dospělých, v místnosti druhé. Z okolního světa k němu přicházejí 

vyslanci, kočky a psi, skrze které vzdálený svět vnímá.  A tak mu to vyhovuje. Okolního 

světa se nestraní, zajímá ho, ale chce ho pozorovat z povzdálí přes otevřené dveře své 

místnosti, kde je sám, se svým vlastním světem. 

 

Jak už báseň Vzpomínka napovídá, Bohuslav měl silný vztah k přírodě. Aby mohl být 

přírodě blíže, chtěl po dovršení studia v Jihlavě nastoupit na lesnickou školu. Rodičům, 

především otci, se tato představa nezamlouvala. Přál si, aby ze syna byl inženýr a poslal 

Bohuslava do Prahy na vysokou školu technickou se zaměřením na zemědělství. 

Bohuslava ale studia v Praze nelákala a po několika týdnech ze školy odešel. Nevrátil se 

však k rodičům do Jihlavy, ale nastěhoval se zpět do Petrkova, kde začal psát první básně, 

číst a překládat německé a francouzské básníky. 

 

Přestože rodina Reynkových strávila většinu života na malé vsi, vzdělání a kultivovanost 

v ní mělo svou tradici. Reynkův dědeček Josef se sice věnoval celý život hospodaření, ale 

v mládí získal titul strojního inženýra, což u majitele statku v této době nebylo vůbec 

                                                      
2
 Reynek B., Básnické spisy. Zlín; Petrkov: Archa; Petrkov, 2009; str.: 219 
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obvyklé. Reynkovi rodiče také patřili spíše ke kultivované městské třídě. Koneckonců 

v době Reynkova dospívání se přestěhovali kvůli synovým studiím do Jihlavy. I přes toto 

relativně bohaté vzdělanostní zázemí, byl Bohuslav zvláštní, stále zamyšlené a hloubavé 

dítě. Na vsi mnoho přátel neměl a z kruhu místních dětí se cítil vždy vyloučený. O to 

zvláštnější je, že celoživotně k Petrkovskému statku tíhl a už ve studentských letech se 

sem vrátil, když odešel od rodičů z jejich jihlavského bytu. Vesnice a statek pro něj nejspíš 

neznamenaly ani tak venkovské společenství, jako příležitost být sám a mít čas na sebe a 

své záležitosti.   

 

Návratem do Petrkova začala pro Bohuslava nová etapa života. Dobrovolně se odstřihl 

od přímého kontaktu se společností. Opustil akademickou malbu3 a začal kreslit a psát 

básně. Vydal se na zimní cestu do Francie, na doporučení malíře Václava Radimského, a 

cestoval přes Paříž do Bretaně a k moři v Concarneau.  

Po návratu z Francie roku 1913 Moderním Revue otisklo jeho první básně. Tím začala 

jeho cesta básníka. Roku 1914 se přes inzerát v časopise Moderní Revue seznámil 

s překladatelem Josefem Florianem. Skrze korespondenci navázali spolupráci, která se 

postupně prohloubila v přátelství. Florianův nakladatelský dům otiskl Reynkovi jeho báseň 

Panychida, věnovanou památce zesnulého spolužáka Jaroslava Libry. V následujícím čísle 

sborníku Nova et vetera vyšly čtyři jeho básně v próze. Tamtéž také později vyšly 

Reynkovy cykly Květná neděle a Smutek země. 

Bohuslav se pustil do intenzivního překládání francouzských a německých básníků. 

Překládal převážně básně L. Bloye, dále G. Bernanose, J. Giona, F. Jammese, J. de La 

Fontainea a P. Verlainea.  Během roku 1916 překládal Moudrost od Verlainea, 

Baudelairovy Květy zla, básně Georga Trakla a mnoho dalších rakouských, francouzských a 

německých básníků.  

Všechna Reynkova tvorba byla až do roku 1920 publikována v již zmíněném čtvrtletním 

sborníku Nova et vetera. V tomto roce měl vyjít Bohuslavův překlad Obrany Tartuffovy od 

Maxe Jacoba. Florian, jehož nakladatelství mělo v té době ekonomické problémy, však 

dílo nevydal a přestal dokonce vydávat i staroříšskou edici poezie. V důsledku toho vznikly 

Reynkovy Sešity poezie, jejichž byl vydavatelem. Během let 1921 a 1925 v tomto sborníku 

                                                      
3
 Během studií na německé reálné škole vzniklo několik olejomaleb (Portrét spolužáka ťukala, Portrét 

otce). 
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vyšly sbírky Žízně, Rybí šupiny, Had na sněhu, Rty a zuby, dále překlad Corbièrova cyklu 

Armor, a další překlady. 

Modlitba 

Pane, myslím na chvíli, až se tato země promění, 

až budem bez břemen a věčným světlem oděni, 

až nás prsy utěšení mlékem pokoje nasytí, 

až budem odpočívati, radostmi přikryti… 

Takovým je sladký večer, v zrcadle vše to již duše má vidí. 

Ale vidí a nemá – nerozsvíceny chodí tváře lidí, 

jenom oblaka a země, vody, pláním lásky Tvé jsou nasáty, 

a chci-li se těšit bezelstně, mohu jen se zvířaty… 

Pohleď jak se hlady, prázdnotou a zarytostí třeseme: 

proto, Bože, úpěnlivě prosí Tebe srdce mé, 

prosím Tebe pro lásku, již chabou k Tobě mám, 

duše naše údové jsou Tvoji, živý jsme a bolestný tvůj chrám: 

Bože, nechoď, nechoď již tak zbědován!4 

                                                                    Květná neděle, 1918 

Kdyby vešel ... 

Kdyby do zahrady naší vešel Pán 

a rudě otiskl ránu své ruky 

na bílou zeď domu, 

rád bych byl tomu 

v bídě svojí 

 

a nalámal bych snětí 

a složil bych je na zem pod obraz Rány 

a hlavu svou bych na ně skládal 

v úzkostech srdce 

tvrdě vězněného...5
                     

                                                Žízně, 1921 

                                                      
4
 Reynek B., Básnické spisy. Zlín; Petrkov: Archa; Petrkov, 2009; str.: 93 

5
 Reynek B., Básnické spisy. Zlín; Petrkov: Archa; Petrkov, 2009; str.: 30 
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Během svého intenzivního překladatelského a básnického období se Bohuslav seznámil 

s mnoha dalšími umělci. Například se spisovatelem a výtvarníkem Josefem Čapkem, také 

s bibliofilem Janem Václavem Pojerem a umělcem Vlastislavem Hofmanem. 

Zlomovým okamžikem jeho života je rok 1923, kdy se do Bohuslavových rukou dostala 

sbírka francouzské básnířky Suzanne Renaud Ta vie est là (Zde tvůj život). Ta ho natolik 

zaujala, že se po krátké korespondenci vydal za Suzanne do Francouzského Grenoblu a 

začalo tak jejich přátelství, které po několika letech vyústilo v manželství.  

 

Jak je patrné z tohoto souhrnu, je dozajista pravda, že dal Bohuslav přednost 

opuštěnému Petrkovu před studijním životem a odpoutal se tak od společnosti. 

Nemůžeme ale říci, že by se jednalo o bezprostřední „poustevnickou“ samotu. Skrze 

korespondenci k němu doléhaly vlivy okolního světa.  

Už za studií v Jihlavě byl prostřednictvím Maxe Eislera ovlivněn expresionismem. Velký 

vliv měl na Bohuslava jeho spolužák Jaroslav Libra, velice zdatný kreslíř, v jehož díle jsou 

patrné znaky symbolismu. Díky Librovu vlivu se Bohuslav pustil do usilovného kreslířského 

studia.   

Josef Čapek a Vlastislav Hofman mu byli mimo jiné inspirací k vytvoření prvních 

linorytů. Díky Josefu Florianovi, se k němu dostalo mnoho sbírek německých a 

francouzských básníků. Působily na něj silně také dobové vlivy, především však zahraniční. 

Zajímavé je, že přes Reynkovu silnou inklinaci ke katolicismu, od dětství se považoval za 

věřícího člověka, jeho kontakty s tehdejší katolickou modernou byly jen okrajové. Stejně 

pozoruhodný je i důvod. Podle svědectví synů nepovažoval Bohuslav tyto autory za 

umělecky na výši, proto se ani nepokusil s nimi navázat bližší kontakt. Ovlivněn Florianem, 

orientoval se na moderní katolické umění francouzské. 

Přestože Bohuslav zvolil samotu jako vzdor vůči okolní společnosti, odešel ze školy, 

odpoutal se od rodiny, byl silně ovlivněn dobovými uměleckými a myšlenkovými směry. 

Reynkovo prvotní uchýlení se do samoty nebylo projevem usebranosti a pokory.  Je to 

jednodušší - Bohuslav měl pravděpodobně fobii z lidí. Odchodem do opuštěného Petrkova 

a bohatou korespondencí s ostatními umělci si jednoduše mohl vybrat, s kým bude 

komunikovat a co bude z vnějšího světa vnímat. Bohuslavův syn Jiří vzpomíná: „Dokaď 

rodiče zůstávali v Jihlavě, poustevničil v domě. Nějaká bába mu navařila na tři dni - 

chlupaté knedlíky, bramborový guláš a zase dokola. Pár dní to jed a zase si nechal navařit. 



10 
 

Jinak překládal, čet, nikdo se o něj nezajímal, měl tu vagace, říkal, že to byla jeho nejlepší 

léta.“6 

Zdánlivá samota 

Po roce 1923 začíná nové období Reynkova života. Bohuslavův vztah se Suzanne se 

poté, co ji navštívil v Grenoblu, prohloubil a pokračoval nadále skrze korespondenci. 

Zanedlouho Bohuslav požádal Suzanne o ruku. Suzanne byla však nerozhodná a prosila 

Bohuslava, aby nechali budoucnost otevřenou. Přestože k Bohuslavovi chovala 

náklonnost, nedokázala se odtrhnout od své rodiny a rodné země. Na sňatek přistoupila 

po dvou letech, během kterých si nadále dopisovali. Po svatbě v květnu roku 1926 se 

Suzanne poprvé objevila v Petrkově. Následujících pět let žijí manželé Reynkovi převážně 

ve Francii a poté až do roku 1936 bydleli vždy půl roku v Grenoblu a půl roku v Petrkově. 

Za pobytu v Grenoblu Bohuslav intenzivně kreslil, především okolní krajinu a 

předměstskou, převážně sakrální architekturu. 

 

          

Obr. 4: Podzim v Dauphiné, pastel, 1929                                                                    Obr. 5: Corenc u Grenoblu, uhel, 1933  

 

 

                                                      

6 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami - Rozhovor Aleše Palána. Praha: Torst, 2004; str.: 34 
 



11 
 

V prosinci roku 1927 se konala Reynkova první francouzská výstava. Po ní následovaly 

další. Například samostatná výstava pastelů a kreseb v galerii Saint Louis v Grenoblu. 

Hned na to mu uspořádali výstavu v Československu v Pardubicích. Společně s kresbami 

z Petrkova a Dauphiné byly vystaveny kresby z Provence, kde Bohuslav strávil se Suzanne 

svatební cestu a kam se ještě několikrát vrátil. Většina kreseb z Provence je barevná, 

prosvětlená. Bylo to jediné místo, kam kromě Grenoblu Bohuslav jezdil. Seznámil se zde 

se spisovatelem Jeanem Gionem, jehož dílo Manosque-des-Plateau Bohuslav právě 

překládal. Stali se přáteli a navázali spolupráci. Překlad Gionova díla vyšel v Pardubicích 

s názvem Vysočiny, doplněn o Bohuslavovi ilustrace. Ilustrace knih nebyla pro Bohuslava 

typická, byla známkou velkého přátelství s autory knih. V tomto případě k sobě oba dva 

umělce vázala silná spřízněnost. Provence se stala pro Bohuslava místem, na které velice 

rád vzpomínal. 

 

Obr. 6: Provence, pastel, 1932 

 

Rodina Reynkových se rozrostla roku 1928, kdy se 9. června narodil syn Daniel. Hned 

další rok, 5. července, se narodil Jiří. Na Otázku Aleše Palána: Jaký byl Bohuslav Reynek 

otec, odpovídá syn Jiří takto: „Ani ne mazlivý, jako spíš kamarádský, tolerantní, pozorný. 

Na druhou stranu si hájil svou svobodu a od dětí se nenechal osedlat. Bránil se tomu, co 

dělají všechny děti, když chtějí své rodiče ujařmit.“; „Nebyl vůbec patriarchální typ. Necítil 

se jako otec - vládnoucí třída. Byl to demokrat par excellence a k dětem zejména. 

Nemanipuloval nikým, svobodu chtěl a svobodu druhým přál. “7 

                                                      
7 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 59, 60 
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Když byli v Grenoblu, brával Bohuslav každý den syny na procházku. Chodívali do 

zoologické a botanické zahrady. Právě při jedné z procházek botanickou zahradou našli 

balíček několika tub měditiskové barvy. Bohuslav to považoval za osudové znamení. Ještě 

ten večer napsal svému příteli, tiskaři Vladimíru Vokolkovi, aby mu poslal nějakou 

příručku o grafických technikách. Vokolek mu obratem poslal knihu s názvem Příručka 

umělce-grafika. Jednalo se o popis technologie mědirytu, leptu a barevné grafiky. Část 

knihy je věnována mědirytu a příbuzným technikám. Jednou z nich byla suchá jehla, která 

později v Reynkově tvorbě nad linorytem a kresbou výrazně převládala. 

Bohuslav se následující dva roky zdokonaloval v technice suché jehly, dokonce si pořídil 

vlastní malou satinýrku, tiskařský lis formátu B4 (rozměry papíru 250 × 353 mm) a také 

začal pracovat na svých prvních akvarelech. Po celé období mezi léty 1927 - 1934 se 

konaly ve Francii výstavy jeho děl. Vystavovalo se v Salonu de L´ Effort v Grenoblu, také 

poprvé v Paříži v Galerii Art contemporain. Dlouhodobě vystavoval také v prodejní galerii 

Saint Louis. Ani v literatuře nezaostával. Roku 1926 vydal v Sešitech poezie č. 6 ve svém 

překladu Suzanninu básnickou sbírku Zde tvůj život. Vydávání Sešitů poezie ukončil 

sedmým číslem, které obsahovalo Valéryho Palmy. O sborník nebyl dostatečný zájem. 

Roku 1928 vyšly Reynkovy překlady románů Georgese Bernanose Pod sluncem 

satanovým a Noc. Téhož roku vyšly La Fontainovy Bajky, na jejichž překladu Bohuslav 

pracoval deset let. Spolu se Suzanne vydali roku 1931 své básně ve sborníku Poezie, který 

navázal na zaniklé Sešity poezie. O čtyři roky později Bohuslav, ve svém překladu, vydal 

Suzanniny básně Křídla z popele a o rok později vyšla jeho Setba samot. 

 

S rokem 1936 se objevila otázka, co se vzděláním Jiřího a Daniela, kteří dospěli do 

školních let. Bohuslav, jakožto nepřítel škol, chtěl své syny nechat co nejdéle „na 

svobodě“. Zavázal se tedy, že je bude vyučovat sám. Vyučování se povětšinou svezlo 

v procházku k rybníku, či na borůvky. Ve výsledku byli v době, kdy už bylo nutné do školy 

nastoupit, obeznámeni jen s několika písmeny. Daniel, který měl jít do třetí třídy, 

přijímačky neudělal a musel nastoupit k prvňákům. Jiří na tom byl lépe. Dostal se tam, 

kam věkem patřil - do druhé třídy. I pro něj však byly první měsíce perné. Jiří se po nějaké 

době v učení vyšvihl a měl jedny z nejlepších výsledků. Vzpomíná: „Byl jsem primus celou 
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dobu, ale tatínkovi nějaké vysvědčení nehnulo palcem u nohy. Maminka byla zřejmě ráda, 

ovšem žádné slavnosti se nekonaly.“8 

Daniel na tom byl hůř: „Cejtil jsem se tam jako vězeň. Seděl jsem v lavici, viděl chodit lidi 

po venku a říkal si: co jsem komu udělal, že tady musím sedět? Bral jsem to jako velikou 

křivdu - já musím být ve škole, zatímco tamhleten si klidně chodí s vidlema přes rameno. 

To byl dominantní pocit po celou dobu mé školní docházky.“9 Suzanne doufala, že po 

základní škole půjdou synové dále na gymnázium. S Danielem však o dalších studiích 

nebyla žádná řeč. Jiří byl povolnější, na gymnázium se však taky příliš nehrnul: „Maminka 

měla trochu měšťanskou hrůzu z toho, že se budeme muset živit rukama. Bála se, že 

skončíme u lopaty, ale ta lopata pak nebyla zdaleka to nejhorší, co nás potkalo. Přitom: 

studovat ve škole chemii je podle mě stejně inspirující jako kopat někde s partou cikánů 

kanály.“10 

 

Po smrti otce roku 1936 začal Reynek s opravami Petrkovského zámku, aby zde mohla 

rodina trvale bydlet. Bohuslav v Petrkově nikdy sám nehospodařil. Polnosti a chlévy měla 

dlouhodobě pronajaty velkostatkářská rodina Krausova. Ještě za časů, kdy Bohuslav bydlel 

v Petrkově, mu byla udělena funkce adjunkta, dohlížitele. Podle slov Jiřího Reynka: „… aby 

měl oficiální existenci“. Daniel Reynek v rozhovoru s Alešem Palánem vyprávěl: 

„Petrkovská pamětnice paní Vencovská vzpomínala, jak chodili plet pole a tatínek měl 

dozírat na postup práce a hlídat, aby pracovníci někde jen tak zbůhdarma neseděli. Raději 

si ale zalez někam do žita a pořád si něco psal na papírky. Jim bylo divné, co to je a tak; 

když sem tam nějaký ten papírek ztratil nebo odložil, hned se k němu hnaly. To jsme se 

nasmály, vzpomínala bába, jak se holky při čtení bavily.“11 

Je zřejmé, že Bohuslav Reynek byl v Petrkově považován za podivína. Ostatní obyvatelé 

nechápali, proč majitel tak rozsáhlých pozemků nehospodaří, nechápali jeho izolovanost a 

některým se nelíbilo, že má za manželku Francouzsku. Ženu, která se s nimi nebavila, 

které nerozuměli a s níž neměli nic společného. Bohuslavovo postavení v Petrkově je 

výstižně zobrazeno v jeho knižně nevydané básni Blázen. 

 

                                                      
8
 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 97 

9
 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 97 

10
 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 97 

11
 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 34 



14 
 

Blázen 

Blázen jsem ve své vsi, 

znají mne smutní psi, 

bílí psi ospalí, 

plynoucí do dáli, 

žádný z nich neštěká: 

těší mne zdaleka 

jsou to psi oblaka, běží a nekvílí. 

Smutkem jsme opilí, 

kam jdeme, nevíme; 

požehnej duši mé 

Pastýři prastarý 

s hlubokými dary 

měsíce a bdění, 

s trny na temeni 

těžkém rozbodaném 

jako srdce. Amen.12 

                                 (20. léta) 

 

Manželství Bohuslava a Suzanne, už od počátků provázely pochyby. Syn Jiří na toto 

téma řekl: „Tatínek jel maminku požádat o ruku a ona se rozmýšlela dva roky. Říkala, že 

když poprvé přišla do Petrkova, sevřela jí před barákem taková úzkost, že si ji pamatovala 

navždycky. Ani ne z toho, co viděla, ale z tušení, pocitu, snad únavy po cestě. Šokovaly ji i 

takové detaily, jako že se mísa s polívkou položila při obědě na stůl jen na noviny.“13 

Suzanne pocházela s francouzské intelektuální rodiny. Byla zvyklá na úroveň života 

typickou pro měšťanskou společenskou vrstvu. Trvalo ji dlouho, než se rozhodla takového 

života vzdát a přestěhovat se do pro ni zcela neznámé země. S Bohuslavem se pustila do 

soužití, o kterém neměli ani jeden reálnou představu. Prostřednictvím korespondence se 

jim sice naskytl vzájemný obraz duchovních hodnot a postojů. Tímto způsobem však 

nemohli poznat praktickou stránku osobnosti toho druhého, která souvisí 

s každodenností, se základními hodnotami běžného života. Suzanne byla světu otevřený 

                                                      
12

 Reynek B., Básnické spisy. Zlín; Petrkov: Archa; Petrkov, 2009; str.: 623 
13

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 53 
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člověk. Toužila po uznání, po společnosti. Bohuslav byl naopak obrácený do sebe, uznání 

ho sice těšilo, ale k tvorbě ho nepotřeboval a společnosti lidí se odjakživa vyhýbal. Milejší 

mu byla spíše zvířata než lidé. Petrkov byl místem, které dokonale vyhovovalo jeho 

způsobu života. Měl klid, kolem sebe přírodu a zvířata, a pokud sám nechtěl, nemusel 

s nikým ze sousedů přijít do styku. Pro Suzanne Petrkov tak ideálním místem nebyl. 

Nejenže zde byly drsnější podmínky - tuhé zimy, také samotný zámeček nebyl v úplně 

dokonalém stavu - ale především jí zde chyběla společnost. V Grenoblu byly ve zvyku 

časté návštěvy a kulturní akce. Obojího se jí v Petrkově nedostávalo. Jiří vypráví: 

„Maminka vždycky na konci léta naléhala, aby se už jelo do Francie, zatímco tatínek to co 

nejvíc oddaloval. Zjara to bylo opačně: naléhal tatínek a odjezd oddalovala maminka, jen 

aby aspoň kousek jara prožila v Grenoblu.“.14 

Suzanne v jednom dopise Bohuslavovi, ještě před svatbou, napsala: „Cítím, že máte 

pravdu, musíme se naučit pohrdat svým osobním štěstím, anebo si alespoň kout štěstí jiné, 

vznešenější. Hlavně nesmíme popírat svoje poslání na zemi, ať je jakkoli skromné a nejisté. 

Všechno tohle vím, ale nejsem o to méně občas „slabou ženou“ podle pěkného, něžně 

ironického úsloví našich předků …“.15 Vyskytuje se však otázka zda takovéto poslání, které 

tak sedí k Bohuslavu Reynkovi, bylo vhodné i pro Suzanne Renaud. 

 

Reynkova samota se v letech 1926 -1936 nacházela někde v dáli. Suzanne měla ráda 

společnost a často chodila na návštěvy. Tomu se Bohuslav vyhýbal. V Grenoblu byly však 

časté návštěvy zvykem, takže i u Reynků doma se často vyskytla společnost. Ve chvílích, 

kdy chtěl být Bohuslav sám, musel vyrazit do přírody. Toho také často využíval a v okolí 

Grenoblu intenzivně kreslil. Grenobelské prostředí nabízelo různé motivy, které se 

v Petrkově nevyskytovaly - město, intelektuální společnost. Reynek přesto ve Francii 

vyhledával stejné motivy, jako ty, které kreslil v Petrkově - pastviny, mírně zvlněné krajiny, 

vesnice s kostelíkem, dvůr. 

                                                      
14

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 74 
15

 Šerých J., Med J., Bohuslav Reynek Korespondence. Praha: Karolinum, 2012; str.: 338 
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    Obr. 7: Pole u Grenoblu, uhel, pastel, 1935                                                   Obr. 8: Krajina v Provenci, pastel, 1929 

 

Obr. 9: Krajina u Petrkova, 30. léta 20. století 

 

Bohuslavova výtvarná tvorba sklidila ve Francii úspěch. Suzanne později v Petrkově 

vzpomínala, že úspěch manželových pastelových a uhlových kreseb byl tak veliký, že 

z toho mohla rodina vyžít. V Petrkově to bylo s úspěchem špatné. Ještě mnoho let po 

návratu o Reynkovy kresby nejevila ani lepší a uměnímilovná společnost na Vysočině 

vůbec zájem. 

 

Je zajímavé prohlédnout si na konci tohoto období Reynkovu uplynulou tvorbu. 

Akademickou malbu opustil poměrně rychle. Inspirován zdatným kreslířem Jaroslavem 

Librou se intenzivně pustil do kreslení. V roce 1920 přišlo krátké období techniky linorytu. 

Na Reynkovo nadání pro drobnokresbu však hrubost a plošná monochromatičnost 
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linorytu nestačila a po roce se zase uchýlil ke kresbě. Období pastelu a uhlu bylo poměrně 

dlouhé. Vytlačila ho až technika suché jehly, která začala převládat ve 40. letech. Na 

sklonku 40. let se Reynek začal učit techniku leptu. V budoucnu pak většinou lept 

dokončoval suchou jehlou. Došlo tak ke kombinaci obou technik, která vedla k lepšímu 

využití kontrastů, které vznikají rozdílnou výškou leptaných a rytých míst. 

                   

    Obr. 10: Portrét spolužáka Ťukala, olej, plátno, 1910              Obr. 11: Cesta, linoryt, 1920  

 

 

Obr. 12: Krajina z Provence, pastel, 1933 
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Obr. 13: Poisat u Grenoblu, uhel, 1936                                    Obr. 14: Dvůr v Grenoblu, uhel, 1935 

 

                

Obr. 15: Motiv z Grenoblu, suchá jehla, 1935              Obr. 16: Zasněžený dvůr, suchá jehla, 1936 
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Samota na okraji totality 

Roku 1937 se Bohuslav plně věnoval opravám Petrkovského domu. Hospodářstvím se 

však stále zabývala rodina Krausova. Zůstalo to tak až do roku 1939, kdy skončila platnost 

společné smlouvy. Bohuslav ji nehodlal prodloužit, byl toho názoru, že hospodaření 

zvládne sám. Rokem 1938 však začaly nepříjemnosti. Začátkem srpna mu zemřela matka, 

Marie Reynková. V září skončily idylické francouzsko-české vztahy, což nepříjemně 

poznamená Bohuslavovo a Suzannino manželství. Mnichovská smlouva byla pro Suzanne 

strašnou ranou, styděla se za Francii. Bohuslav byl sice také nerad, ale pevně věřil, že 

Němci zase odejdou. Synové Daniel a Jiří vyprávějí: „Tatínek byl hodně zranitelný a tyhle 

představy byly jeho sebeobranou. Žil víc než maminka ve vlastním světě a tyhle vnější 

události k němu sice nepříjemně zaléhaly, ale zněly trošičku z dálky.“16 

Atmosféra začínající války zasáhla i Petrkov. V Petrkově žilo několik židovských rodin, 

mezi nimi i hospodářská rodina Krausova. Bohuslavovi synové vzpomínají: 

„Antisemitismus tu kvetl jako všude jinde. Ve vsi 

byla druhá židovská rodina, Hofmannovi. 

Petrkovské děti Hofmannovic mladé pokořovaly, 

ponižovaly, zesměšňovaly. Urazit Žida bylo 

považováno za dobrý fór. To ale bylo o generaci 

dřív, za nás už ne.“17 Už na začátku války byli 

všichni místní občané židovského původu posláni 

do koncentračních táborů. Ti, co přežili, po válce 

emigrovali do Kanady.  

Navzdory válečným nepříjemnostem Bohuslav 

nepřestává tvořit. Na začátku 40. let vyšla 

básnická sbírka Pietà, dále Bohuslavovo první 

grafické album - cyklus suchých jehel Sníh. 

  

                                                      
16

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 109 
17

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 112 

Obr. 17: Sníh IV., suchá jehla, 1940-41 
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Smrt 

Tajemnými obrazy 

světlo smrti prochází: 

jako srna do mlází 

Jak do dřímot únava, 

jako touha těkavá 

ztrácí se, z mlh povstává. 

Záhy, jíní na stromech, 

ozářených Jeslí mech, 

závoj na úzkosti snech, 

oslnění opály 

vysvitnou, tmu zahalí. 

Zalkají, kdo nelkali18 

 

                                                                                                  Pietà, 1940 

 

Na jaře roku 1941 si Bohuslav pořídil stádo ovcí, s nímž se cítil mnohem lépe, než ve 

společnosti lidí. Ovce ho inspirovaly k vytvoření cyklu Pastorale. V téže době také vznikly 

básně Podzimní motýli. Později začal pracovat na cyklu osmnácti suchých jehel s názvem 

Pašijový cyklus. 

 

                               

             Obr. 18: Pastorale I., suchá jehla, 1942-47              Obr. 19: Pastorale III., suchá jehla, 1942-47 

                                                      
18

 Reynek B., Básnické spisy. Zlín; Petrkov: Archa; Petrkov, 2009; str.: 394 
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Na konci roku 1941 zasáhla Bohuslava nepříjemná zpráva. Zemřel jeho dlouholetý 

přítel a kolega Josef Florian. Po třech letech přichází další rána. Stále se rozpínající 

německý fond pro řešení židovské otázky Reynkovým sebral statek. Jako náhrada jim byl 

nabídnut statek jiný. Podmínkou však bylo přihlásit se k němectví, což Bohuslav odmítl. 

V rámci odebrání statku byly také rozprodány ovce. To s Bohuslavem velice otřáslo. Jeho 

synové vzpomínají, že slovo ovce před ním neřekli léta, vzbuzovalo to v něm velký žal. 

Azyl Bohuslavově rodině poskytli Florianovi, kteří bydleli v malém bytě, a Reynkovým 

nabídli pokoj po zesnulém Josefovi. Bohuslav nabídku přijal a spolu s rodinou u Florianů 

rok pobýval. Bylo to pro něj nepříjemné období. Jiří o jeho stavu řekl: „Nemoh vstávat ve 

dvě, když jsme v pokoji spali my. Usnout ale taky nedokázal, tak ležel v posteli a čekal, až 

se rozední. Propadal pasivitě, jen seděl a doufal, že se bude moct brzo vrátit domů. Neměl 

žádný program: nový si nedokázal vymyslet, starý nefungoval. Za celou dobu v Říši udělal 

sotva tři grafické listy, dvě básně a nějaký malinký překlad. Zhubnul, povad, nanejvýš se 

trochu proběh venku...“.19 V říjnu roku 1944 byl Bohuslav nasazen do továrny Fantowerke, 

rafinérie minerálních olejů v Pardubicích. Byl v té době však tak zbědovaný, že ho po 

deseti dnech propustili. 

Suzanne pobyt u Florianových snášela lépe. Ve Staré Říši bylo hodně knih. Suzanne 

ráda četla a to ji zde plně zaměstnávalo. Povzbuzující pro ni také byly Florianovic dívky, 

které si ji velmi oblíbily a společně se navštěvovaly ještě dlouho poté, co se Suzanne 

vrátila do Petrkova. 

Rok 1945 byl pro Reynkovy velkým uvolněním. Konec války pro ně znamenal návrat do 

Petrkova. Nouze však s válkou neskončila. Statek nebyl v příliš dobrém stavu a Bohuslav 

se musel pustit do oprav domu a obnovení hospodářství. Tím trpěla jeho výtvarná tvorba, 

na kterou mu nezbýval čas. Básně však psát nepřestal. Pracoval na sbírce Sníh na zápraží, 

která vyšla až o 25 let později. Suzanne roku 1948 vydala sbírku Chvála oběti napsanou 

v pomnichovské náladě ještě před válkou. Postupně však její tvorba utichala. Jiří situaci 

popsal takto: „Byla zklamaná, že oběť, kterou přinesla tím, že se tady zakopala, nestála - 

pro pár lidí, kteří to čtou a nečtou a nikdo se neozve - za to. Neužila žádného 

zadostiučinění. Dělala si představy, že kdyby ve Francii zůstala, přece jen by se na scéně 

nějak umístila.“20 

                                                      
19

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 120 
20

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 153 
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Suzanne byla postupem času stále více zklamána. V Čechách panovala jiná kultura, jiné 

zvyky. Snad by si i zvykla, ale situace se stále zhoršovala. Začátkem války musela utnout 

veškeré styky s Francií. Navíc rodina na tom byla finančně čím dál hůře. A k tomu všemu 

jim byl sebrán statek. Suzanne toto nepříjemné období přetrpěla a s koncem války věřila, 

že se vše vrátí do předválečných kolejí. Ale bylo stále hůř. Statek byl roku 1949 znárodněn 

komunisty. Bohuslav začal přemýšlet o emigraci do Francie. Bylo však potřeba jednat 

rychle, sbalit se a odjet. To Bohuslav nedokázal a šanci propásl. V té době na tom byli 

Reynkovi finančně hodně špatně. Hlavním příjmem rodiny byla Danielova výplata 

pomocného zedníka.  Jiří pracoval u státních statků jako krmič prasat.  

Je zajímavé, že si Daniel s Jiřím udrželi v prostředí združstevněného venkova 

kultivovanost typickou pro jejich rodinu, ale zároveň neměli problém v komunikaci 

s okolním vesnickým světem. Stali se kýmsi, kdo zprostředkovával kontakt mezi dvěma 

zcela odlišnými světy. Jednou nohou stáli ve světě svých rodičů. Stále více se uzavírajícího 

Bohuslava, jehož hodnoty se zcela vymykaly okolnímu světu, a kulturně založené Suzanne, 

která toužila po vysoké společenské úrovni. Protipólem byli prostí vesničané, s nimiž se 

Bohuslavovi synové každodenně stýkali v práci.  

 

Období 40. a 50. let bylo zklamáním nejenom pro Suzanne, ale i pro Bohuslava, jen 

z jiného důvodu. Zprvu je důležité poznamenat, že během těchto let oba dva zestárli, čímž 

jejich přirozené povahové rysy zesílily. Bohuslav se tak okolnímu světu stále více uzavíral a 

Suzanne postupně ztrácela své ideály a život v Čechách začala brát jako životní chybu. 

Bohuslav toto období prožil ve vnucené samotě. Poprvé žil v osamění, o které nestál. 

Přesněji bych ho nazvala vyhnanstvím. Nacisti zabrali Petrkovský statek a tím Bohuslava 

uvrhli do existenciálního vyhnanství. Bylo to pro něj první přímé napadení od okolního 

světa, který k němu domů vtrhnul bez zaklepání a neurvale.  

Je zajímavé, že Bohuslavova nechtěná samota nebyla způsobena nepřítomností rodiny. 

Ve vyhnanství u Florianů žil se svou manželkou a syny. Cítil se osamělý, protože mu byl 

odňat jeho svět, jeho zvyky, rituály. Po této zkušenosti a po dalším tvrdém ataku ze strany 

nové komunistické moci, se Bohuslav okolnímu světu nadobro uzavřel. Už s ním nechtěl 

mít nic společného.  
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Obr. 20: Job VII., suchá jehla, 1940 

 

           

  Obr. 21: Pieta, suchá jehla s monotypem, 1949            Obr. 22: Pieta u studně, suchá jehla s monotypem, 1949 
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Samota jako volba z nezbytnosti 

Začátkem 50. let byl statek zkonfiskován komunisty. Reynkovým však bylo dovoleno 

zde zůstat. Bohuslav bral později konfiskaci jako osvobození. Nemusel se starat o 

zaměstnance, o peníze, dodávky, úřední záležitost a mohl se plně věnovat tvorbě. 

Důležité pro něj bylo, že mu nechali zahradu a příliš se o něj nestarali.  

Objevili se však jiné nepříjemnosti. Jiří s Danielem byli povoláni na vojnu. Daniel 

narukoval k automobilovému praporu do Brna. Příliš se mu tam nelíbilo, rozhodl se tedy, 

že tajně nebude jíst. Dík známostem s lapiduchy a špatnému zdravotnímu stavu byl po 

několika týdnech z vojny propuštěn.  

Jiří na tom byl hůře. Inspirován bratrem také nejedl. Psychiatr, u kterého byl na 

vyšetření, ho však hned napoprvé nepropustil. Jiří tak na vojně strávil čtyři měsíce.  

Během tohoto období vedl bohatou korespondenci s rodinou. Bohuslav mu skoro 

každý den psal veškeré Petrkovské novinky. Jeho popis nejnovějších událostí je v lecčems 

zajímavý. Týká se především rostlin, zvířat a literatury. 

„...V zahradě dokvétají jabloně, bez je v plném rozkvětu a kdoule a mišpule mají 

poupata. Ptactva mnoho, pěnice v bezu zpívají na 2 kroky od člověka, zvláště v ranním 

přítmí. V trávě spousta zajíců, onehdy při trhání jsem jednoho málem nahmátl, byl by se 

snadno dal chytit, byl ještě maličký. Také máme jedno kuře. Sletěla onehdy bílá slepice 

s trámu pod špejcharem, podíval jsem se tam a našel 3 vejce. Chtěl jsem si je udělat 

k svačině, ale v jednom to písklo, tak jsem je dal pod Pavlu F., ta vyseděla za 2 dni jedno 

kuře bílé a jedno satrapáče. Bílé chcíplo a satrapáče vodí po zahradě...“21  - Bohuslavův dopis 

Jiřímu 

 

Rok 1952 byl pro Bohuslava rokem experimentování. S pomocí syna Daniela začal 

pracovat s technikou cliché verre. Jde o postup na pomezí malby, grafiky a fotografie. Na 

skleněnou desku vyryl motiv. Desku položil na fotopapír, na něj přidal další skleněnou 

desku a rozsvítil lampu. Odpočítal několik vteřin a lampu zhasl. Papír dal do misky 

s vývojkou (roztok chemických sloučenin sloužící ke zviditelnění obrazu) a pak  postupoval 

jako při vzniku klasické černobílé fotografie. 

                                                      
21

 Šerých J., Med J., Bohuslav Reynek Korespondence. Praha: Karolinum, 2012; str.: 591 
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Bohuslav toho času v grafice často využíval barvy. U cliché verre však bylo zapotřebí 

používat fotografické barvy, které bylo obtížné sehnat, a práce s nimi byla nákladná a 

náročná. Bohuslav se tedy vrátil zpět k suché jehle. 

 

                            

         Obr. 23: Korunování trním, cliché verre, 1952               Obr. 24: skleněný negativ 

 

Obr. 25: Orání, cliché verre, 1952 

K ucelení obrazu Reynkovy tvorby je důležité podívat se, jakým způsobem tvořil a jaký 

měl názor na její pozdější analyzování. Bohuslav nebyl typ ateliérového umělce. Prý neměl 

ani svůj pracovní stůl. Grafiky škrábal v kuchyni a tiskl je ve vedlejším pokoji. Žádné místo 

nebylo určené pouze pro tvorbu. 
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Náměty vznikaly povětšinou na mezích během 

procházek. Předtím než vyrazil, si dal do kapsy 

destičku s tužkou, a když ho nějaké místo zaujalo, 

načrtl jej a poté vytvářel u kamen v kuchyni.  Jiří o 

něm řekl: „Když šel do Brodu a měl lepší náladu - 

nebyla to zrovna cesta kvůli nějakým ouřadům - vzal 

si destičku, kdyby cestou něco uviděl.“22 

Na otázku, zda Bohuslav prostředí, předtím než 

jej načrtl, upravoval, jeho synové odpovídají: „Že by 

tatínek sám něco aranžoval? Bylo by proti jeho 

povaze něco rafičit, spíš se jen díval. Pro tatínka byla 

realita dost bohatá, nepotřeboval nic přidávat - když 

tak raději něco odnést. Impulsů měl dost, nepotřeboval si strojit další. Nejlepší jsou věci 

nalezené, náhodné.“23 

Výkladům svých básní a grafik se Bohuslav vyhýbal. Považoval to za zbytečné. Jeho 

krédem bylo: „Básně se čtou a na obrázky se dívá.“ Jiří říká: „Nechtěl být mudrcem, který 

zodpovídá dotazy. Neteoretizoval, nebyl moc ochotný ani schopný analyzovat, co píše. 

Mluví to samo za sebe, a když tomu nerozumíš, tak to nečti, nedívej se.“24 

Bohuslav svá výtvarná díla nepojmenovával. Velkou část pojmenovali synové až po 

jeho smrti. S básněmi to tak nebylo, ty pojmenovával sám už při jejich vzniku. Bohuslavův 

postoj k básnické tvorbě je také nevšední. „Eliminoval všechno, co bylo navíc. Viděl jsem 

pár jeho básnických skic s naznačenými rýmy, báseň potom rostla, a když dosáhla určitého 

rozměru, začal zase škrtat, redukovat. Ze semínek veršů nechal vyrůst rostlinu a pak ji 

prořezával do minima. Někdy vyřadil celou větu, celou sloku. Dvě slova nahradit jedním - 

to byla jeho stavební technika.“25 

 

V první polovině 50. let začala Bohuslavova básnická tvorba utichat. Ještě roku 1955 

dokončil sbírku Mráz v okně, pak se však jako básník na patnáct let odmlčel.  

                                                      
22

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 183 
23

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 187 
24

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 189 
25

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 196 

Obr. 26: Bohuslav Reynek v kuchyni 
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Příčinou byly nepříjemné zážitky, které se v něm za ta léta nahromadily, a on se tak stále 

více uzavíral do sebe. Jednalo se o nepříjemnosti z období války a později o zážitky 

způsobené mnohými návštěvami obdivovatelů, kteří se zajímali o jeho život a dílo. 

Bohuslav byl citlivý člověk, potřeboval svůj klid. Už z dřívějších dob byl zvyklý na návštěvy. 

Tehdy se však jednalo o dlouhodobé přátele, s nimiž našel společnou notu. Příval 

návštěvníků, se kterými si ne vždy rozuměl, ho ubíjel. Přestal vycházet z domu. Bál se, že 

venku někoho potká, že na pozemek někdo vleze a něčím ho rozruší. Začal se lekat 

každého stínu, šustnutí. Později začal říkat, že všude vidí strašidla. Tak říkal těm lidem, 

kteří ho něčím rozrušovali. Jiří vzpomíná: „Nějakých bezhlavých rytířů se nebál. Na něj 

působili živí lidi, kteří se z představitelů moci a jeho vlastní bezmoci stali přeludy. “ Kvůli 

přízrakům vstával brzy, často ve dvě ráno, tehdy, kdy strašidla – lidé, z nichž měl obavy, 

ještě spali. Měl pocit, že se jim tak může vyhnout, že je nepotká.  

Je zajímavé, že tyto úzkosti se v Reynkově básnické tvorbě nevyskytují. Právě proto, že 

nechtěl, aby se strašidla objevovala v jeho básních, přestal úplně psát. S grafickou tvorbou 

to bylo trochu jinak. Tvořil dále, ale v těžkých dobách se stále častěji vracel k biblickým 

tématům. 

V druhé polovině 50. let vzniklo mnoho suchých jehel. Monochromní cyklus Don 

Quijote, a také suché jehly s monotypem, následně kolorované. Náměty grafik byly 

převážně biblické příběhy, vzniklo i několik přírodních scenérií z okolí Petrkova. Ty pak 

Reynek dále barevně zpracovával technikou monotypu. 
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Obr. 27:  Oběť Abrahámova, kolorovaná suchá jehla            Obr. 28: Mladý Tobiáš, suchá jehla s monotypem, 1955              
s monotypem, 1945                       

 

 

       

Obr. 29: Rút a Boaz, suchá jehla s monotypem, 1954              Obr. 30: Podzimní večer, suchá jehla s monotypem, 1958 
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Reynek začal v grafické tvorbě barvu používat už v počátcích. Zprvu si vystačil 

s kolorováním. Dřevěnou třískou namočenou v barvě se zlehka dotýkal papíru a tím 

dodělával malé barevné plochy. Především stigmata či plody rostlin. K velkým barevným 

plochám si dopomohl monotypem. Na desku s vyrytým motivem prstem rozetřel barvu. 

Desku poté otiskl na papír (viz obr.:31). Po zaschnutí otiskl desku na stejné místo podruhé, 

tentokrát s černou barvou z hloubky26 (viz obr.:32). 

 

                  

      Obr. 31: Slepý Tobiáš, monotypický otisk, 1951     Obr. 32: Slepý Tobiáš, suchá jehla s monotypem 

 

Na počátku šedesátých let se dostalo dílo Bohuslava Reynka do povědomí odborné 

veřejnosti. Počet výstav se zvyšoval. Petrkov začalo navštěvovat mnoho mladých českých 

umělců a intelektuálů. Například tehdy knihkupecký učeň, později kunsthistorik Jiří 

Šerých, studentka, později historička umění Věra Jirousová se svým manželem Ivanem 

Martinem Jirousem, literární historik Jaroslav Med, filozof Jiří Němec se svou ženou, 

psycholožkou Danou Němcovou, germanista Vladimír Kafka, básnící Ivan Diviš, Věra 

Provazníková, Jiří Kolář, grenobelská studentka Annick Auzimour a mnoho dalších.  

Bohuslava zájem o jeho dílo těšil.  Avšak stále se zvyšující počet návštěv v něm, jak už 

jsem výše zmiňovala, vyvolával úzkosti. Nejhorší stavy, jež byly plné přeludů, strašidel, se 

však dostavily v plné míře až v druhé polovině 60. let. 

                                                      
26

 Barva se rozetře rovnoměrně po celé ploše desky. Poté se setře a barva tak zůstane jen ve vyrytých 
místech. 
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21. ledna roku 1964 zemřela Suzanne Renaud. Po dvou týdnech v nemocnici podlehla 

mozkové příhodě. Již v dřívějších letech prohlásila: „Touha psát pohasíná, radosti ze života 

ubývá. Smetla jsem jakoukoliv touhu, jakékoliv očekávání, i tu nejskromnější ctižádost.“27. 

Bohuslav v té době procházel těžkým obdobím, kdy už vůbec nevycházel ven. Nešel tedy 

ani na Suzannin pohřeb. 

                                

 

 

 

                                                             Křídla z popele 

Nad stádem, jež mlha do svých vírů halí, 

vlaze vůně krouží, vzpomínkami štědrá; 

kráva, vědma niv, rzí skvrnitá má bedra, 

jako kdyby suché listy na ně napadaly. 

 

Na tvém údělu tma záhy sobě ustele, 

snílku opožděný na plynoucích pláních, 

život, žel, jenž chvěje se ti v dlaních, 

nečitelný jest jak pergameny otřelé, 

deštěm smyté, mhou a váním popele...28 

 

                                                                  Suzanne Renaud, Křídla z Popele, 1935 

 

                                                      
27

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 216 
28

 Chalupa P., Bohuslav Reynek. Řevnice: Arbor vitae, 2011; str.: 54 

Obr. 33: Suzanne Renaud 
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Podle synů Jiřího a Daniela, neexistoval způsob jak zkroušenému Bohuslavovi pomoci. 

Žádné utěšování mu nepomohlo. Bohuslav u nikoho nehledal útěchu, se svým žalem byl 

vždy sám. Že se jeho stav lepší, bylo prý poznat podle jeho chování ke kočkám. Ve chvíli, 

kdy s nimi začal mluvit, blížily se lepší časy. „Tatínek u nás zavedl, že kočky mluví. Kočky 

měly své hlasy a my interpretovali, co si která kočka myslí. My za jednu, tatínek za druhou, 

zkrátka takové divadýlko. Vedli jsme to od 

dětských let. Takový paralelní kočičí svět. 

Tatínek na tu loutkohru moc rád 

přistupoval. Když byl ale ve svém propadu, 

nefungovala ani ta. Když už na ně po 

kočičím, trošku fistulkou, zavolal, bylo 

vidět, že se křísí.“29 

 

V druhé polovině 60. let chytl Bohuslav druhý básnický dech. Tou dobou naopak upustil 

od grafik. Zájem o jeho dílo se stále zvyšoval. Roku 1967 se konala výstava v pražské 

poetické vinárně Viola, dále zahraniční výstava v římské galerii L´ Agostiniana d´ Arte sacra 

contemporanea. V Praze v Galerii Václava Špály proběhla výstava patnácti grafiků. 

K Reynkovu dílu se tam na popud Jindřicha Chalupeckého přihlásilo čtrnáct mladých 

umělců. Mezi nimi například Jiří John, Kamil Lhoták, Karel Malich, Vladimír Boudník, 

Adriena Šimotová, Jaroslav Šerých a další. V roce 1969 následovalo mnoho úspěšných 

výstav. Konaly se po celých Čechách. V dalším roce Československá televize natočila 

dokumentární film o Reynkově životě a díle, nesoucí název Jak žije básník. 

V roce 1970 vyšla po 24 letech první kniha veršů. Jednalo se o soubor sbírek Podzimní 

motýli, Sníh na zápraží a Mráz v okně. 

Roku 1970 Bohuslav dopsal básně své poslední sbírky Odlet Vlaštovek. Jeho zdravotní 

stav se zhoršoval. Začátkem září podstoupil operaci žlučníku. Ta sama o sobě proběhla 

dobře, ale Bohuslav už směřoval ke smrti. Dne 28. září, na svátek svatého Václava zemřel. 

Byl Pohřben o svátku svatého Františka 4. října, vedle Suzanne Renaud na hřbitově 

v nedaleké vesnici Svatý Kříž. 

                                                      
29

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 211 

Obr. 34: Kočka na zdi II., suchá jehla, 1957 
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                                                            Odlet Vlaštovek 

Odletají vlaštovice,  

mlh a strnisk temné svíce,  

šípy černých plamenů.  

Pod střechou a nad pěšinou  

v krvi namočenou třtinou  

kreslí Amen na stěnu. 

 

Oči léta. Bolí. Hynou. 

 

Nevzpomínej. Vzpomenu. 

 

Uletěly. Už ne naše,  

hřeby v očích Tobiáše,  

stébla z hnízda, střepy z bláta,  

touha v síti stínů jatá. 

 

V tůni ryba uzdravení. 

 

Tma je v síti. Ryba není. 

 

Odletěly. V polích stohy  

sezlátly a v chlévech stlaní,  

Ezauovo požehnání,  

hrstě slámy v přítmí dlani.  

Osiřely v chlévech rohy,  

pokácené otazníky  

na čele krav, křivé dýky,  

půlměsíce zjizvené. 

 

Lampy zhaslé. Ještě ne. 
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Ztuhlé lokte rohů v stáji  

nikoho neobjímají,  

po někom se ještě ptají.  

 

Bílá světla spadaná,  

sliby stydlé do rána  

v slámě s otlučenou duší. 

 

Němota, jež z kleneb stéká,  

sloupů s košilemi z mléka,  

sloupů v plášti z plísně muší. 

 

Sloupů stromů. V ráji kvetly.  

Čekají, až zima setlí. 

 

Čekají, až zkameněly. 

 

Čekají. Už na anděly. 

 

                                                                                                   Odlet Vlaštovek 

 

50. a 60. léta byla obdobím velké slávy, ale také velkého utrpení. Bohuslavovi se 

začátkem 60. let otevřela možnost návratu do velkého světa.  Díky politickému uvolnění 

bylo zase možné cestovat, navázat zpřetrhané kontakty s Francií. Bohuslav však tento 

návrat odmítl a naopak se ještě více stáhl do samoty. Vzniká tak aura básníka sedícího u 

kamen, plně zabraného svým rytím suché jehly. Kolem Reynkovy osoby se začaly spřádat 

legendy. V každém jeho činu hledali jeho obdivovatelé symboliku a hloubku. Vznikl také 

obraz dobrého pastýře. Bohuslavovi synové si o tom myslí své: „Tatínek se mnohým lidem 

líbil jako stvrzení jejich víry, aby jim zapadl do ikonografie, do obrázku dobrého pastýře. 

Pokud ale jdou do detailů, brzy zbloudí. Dobrý pastýř není nic k smíchu. Hned se ale vybaví 

kýč toho napomádovaného Krista Pána s vymydlenýma ovečkama.“30  

                                                      
30

 Palán A., Reynek D., Reynek J., Kdo chodí tmami. Praha: Torst, 2004; str.: 190 



34 
 

Povaha víry Bohuslava Reynka 

Srovnáme-li Bohuslava Reynka s jeho katolicky orientovanými současníky, Jaroslavem 

Durychem, Jakubem Demlem, Janem Čepem, Josefem Zahradníčkem, vidíme zřetelně, 

v čem se od nich liší v pojetí víry a způsobu, jak ji promítal do svého díla. Pro Bohuslava 

byla víra především útočiště, jistota domova, jistota známých a stokrát slyšených 

biblických příběhů. Ty mu byly stejně jako okolní příroda fakticky jediným zdrojem 

námětů pro jeho grafiky i básně. Nejblíže měla jeho víra k odkazu Františka z Assisi. 

V nenápadnosti, skromnosti, vztahu k malým tohoto světa, ke zvířatům a přírodě. Nebylo 

to ale tak, že by svatého Františka obdivoval, a proto se rozhodl takto věřit a žít. Do 

františkánsky pojaté víry vplynul, usadil se v ní jako v důvěrně známé kuchyni.  

Bohuslavův vztah k víře nebyl ideologický, v básních ji nikomu nevnucuje. Byla pro něj 

jedinou opravdovou jistotou, pevným bodem v tak nejisté době. Bohuslav žil ve světě 

plném biblických výjevů. Viděl je všude kolem sebe. Na těch nejprostších místech. Je 

zajímavé podívat se na dvě grafiky, které od sebe dělí pět let. První grafika Slepice ve 

chlévě vznikla kolem roku 1955. Bohuslav se k této desce vrátil po pěti letech a do 

prázdného místa vyryl Pannu Marii s Ježíškem. Tyto dva grafické listy, které vznikly 

z otisku té samé desky, nám mohou přiblížit rozdíl v našem a Bohuslavově myšlení. Tam, 

kde většina z nás vidí prázdný, špinavý roh chléva, viděl Bohuslav Reynek klečící Pannu 

Marii s Ježíškem v náručí. 

                               

                       Obr. 35: Slepice ve chlévě, kolorovaná                         Obr. 36: Maria ve chlévě, kolorovaná 
                       suchá jehla, 1955                                                                suchá jehla s monotypem, 1960 
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Závěr 

Ve své práci jsem chtěla ukázat, že mytický obraz Bohuslava Reynka jako vírou 

prodchnutého samotáře přes všechna úskalí stále hledajícího naději, měl i svou mnohem 

méně symbolickou a v mnohém lidskou stránku. Kdybychom četli jen reynkovskou 

literaturu, tak se před námi vytvoří obraz katolického mystika a symbolisty. Pokud se však 

pozorně podíváme na jeho dílo a přečteme si rozhovor s jeho syny, uvidíme obraz 

uzavřeného muže milujícího samotu. Milujícího svůj malý svět, který se nemění a který je 

zabydlen zvířaty a biblickými postavami. Ta samota nebyla programová. V různých 

etapách jeho života byla spíše zdánlivá, často narušovaná. Přesto k ní Bohuslav stále 

instinktivně směřoval. Ne z rozhodnutí. Ne pro klid k duchovnímu růstu. Prostě proto, že 

mu v ní bylo dobře.  

Báseň Vzpomínka, o které jsem mluvila v první kapitole, přesně pojmenovává 

Bohuslavův postoj k okolnímu světu. Je v ní on, sedí sám v místnosti s dveřmi do druhého 

pokoje, který je vnějším světem. Stačí nechat dveře otevřené, nevycházet ven, jen se 

dívat. Vpustit k sobě jen to, o co stojím. Jen ty, kterým dovolím vstoupit. Je zvláštní, že 

v jeho díle se nikde nevyskytují jeho blízcí. Rodina, manželka, děti. Ti nejspíš vždy seděli 

v tom vedlejším pokoji, snad k němu zaznívaly jejich hlasy, ale do jeho vnitřního života, do 

míst, která mu byla nejdražší, nejspíš nepatřili. Bohuslavova pozitivně laděná Vzpomínka 

ale nezachycuje tu část umělcova života, kdy unaven, zneklidněn a zklamán tím, co se ve 

vedlejší místnosti děje, ty dveře raději nadobro zavřel. 

Možná je tento obraz básníka v rozporu s aurou, kterou mu jeho obdivovatelé po léta 

budují. Ale jsem přesvědčena, a o tom je má práce, že to, co je na Reynkově díle 

pozoruhodné, je jeho vývoj, jeho cesta k jednoduchosti. Od patetického symbolismu 

k prostotě a čistotě při pohledu na svět okolo sebe. Tím, jak se celý život od okolního stále 

složitějšího světa snažil oddělit, zůstala v něm dětská touha po jednoduchosti a 

přehlednosti. Necítil se katolickým mystikem, věděl dobře, že je „blázen ve své vsi“. 

Nedělejme z něj tedy někoho, kým nebyl, a zkusme jemu a jeho dílu skutečně naslouchat. 
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Večerní okna 

Řekněte, že mám v prvém poschodí dvě okna vedoucí do sadu zastavená květinami, - ale není to 

jen tak! Opijte se nebo se dlouho modlete nevyslyšeni nebo se vystavte vydatnému pokušení, 

prostě pomozte si k obraznosti, a hned poznáte, že to tam nejsou dva rudé chomáče rozvité 

pelargonie, ale že to jsou veliké rány po uřezaných prsech mučennice, že čerň a zlatost, které 

máte za pučící stromy v západu slunce, jsou její líbezně prokreslenou, úchvatem ustrnulou tváří a 

jejími rozpuštěnými vlasy. A vedle to vysoké není svlačec na prutě, to je žebř Jakobův a chór 

andílků ve vonných řízách tu čeká na dívčinu duši, aby ji odnesli do lůna Abrahámova. - A zdá-li se 

vám, že v druhém okně mám fuchsii, já tvrdím, že to jsou krůpěje Krvavého potu; nevidíte-li Pána, 

to ještě vám prominu, zéterněl bolestí a také jej těžko rozeznávám; ale jak byste neviděli zahrady, 

naší zahrady, zahrady oliv? A není-li všecka mřežována kříži a křížky? A reflexy zapadšího slunce v 

skle vidíte? Ó ne, to jsou pochodně pochodů a Jidáš dole mňouká nedočkavostí jako ryšavý kocour 

po úkoji. 

Rybí šupiny 
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Obr. I.: Pieta v Polích, kolorovaná suchá jehla s monotypem, 1959   

 

   Obr. II.: Kalvárie, suchá jehla, 1943-1949                                 Obr. III.: Pieta IV., 1950 



II 
 

 

Obr. IV.: Job s vlaštovkami, lept a suchá jehla s monotypem, 1952 
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Obr. V.: Magdalena pod křížem, suchá jehla s monotypem, 1962 
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Obr. VI.: Krocan, suchá jehla s monotypem, 1964 
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Obr. VII.: Zimní keř, suchá jehla s monotypem, 1960 
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Obr. VIII.: Pieta na dvoře, kolorovaná suchá jehla s monotypem, 1950 

 

 

Obr. IX.: Velké ukřižování, kolorovaná suchá jehla s monotypem, 1948 
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Obr. X.: Zahrada v zimě, suchá jehla, 1958 
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Obr. XI.: Bohuslav Reynek 

 

 

Obr. XII.: Daniel Reynek 
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Obr. XIII.: Daniel a Jiří Reynkovi 

 

 

Obr. XIV.: Bohuslav Reynek se syny 
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Obr. XV.: Rodina Reynkova v Petrkově na počátku 30. Let 

 

 

Obr. XVI.: Zimní Petrkov 


