Hrob Bohuslava Reynka, Svatý Kříž
Popis:
Poslední zastavení naučné stezky nesoucí jméno českého básníka, grafika a překladatele
Bohuslava Reynka nás zavede ke hřbitovu ve Svatém Kříži. Spolu s manželkou zde rodák z
blízkého Petrkova našel místo svého posledního odpočinku. Naučná stezka začíná v Havlíčkově
Brodě, má 5 zastavení a provází nás životem Bohuslava Reynka.
Podrobný popis:
Bohuslav se narodil v roce 1892 v Petrkově u Havlíčkova Brodu jako jediný syn statkáře Bedřicha
Reynka. Po základní škole ve Svatém Kříži navštěvoval reálku v Jihlavě, kde ovlivněn profesorem
Maxem Eislerem, projevil zájem o literaturu a začal se věnovat i kresbě a malbě. Důležité pro něj
bylo v roce 1914 setkání s vydavatelem Josefem Florianem ze Staré Říše, s nímž spolupracoval až
do konce jeho života. Svými překlady poezie i prózy, vlastními básněmi a grafikami ovlivnil řadu
staroříšských edic, zejména edici Dobré dílo. Roku 1923 odjel do Grenoblu, kde se seznámil s
básnířkou Suzanne Renaudovou, kterou si později vzal za manželku. Následujících deset let (1926 1936) žil s rodinou, která se rozrostla o dva syny, střídavě ve Francii a v Petrkově, kam se nastálo
vrátil až po otcově smrti, aby se ujal správy statku. Roku 1944 byli Reynkovi donuceni se vystěhovat
ze statku. Po roce se sice na statek vrátili, ale ten byl zanedlouho zestátněn a Bohuslav Reynek zde
do roku 1957 pracoval jako zemědělský dělník. V tomto období vzniká většina Reynkova grafického
díla a dozrává také jeho osobitý básnický projev. K významným motivům Reynka díla patřil rodný
kraj, Vysočina, a její příroda. Z jeho básní je stále patrnější křesťanská spiritualita a láska k Bohu a
ke všemu stvoření po vzoru sv. Františka z Assisi. Význam jeho překladatelského úsilí spočívá
zejména v tom, že jako výborný znalec francouzské a německé literatury přeložil do češtiny díla do
té doby českému čtenáři neznámých autorů. Bohuslav Reynek zemřel v roce 1971 a pohřben byl na
hřbitově ve Svatém Kříži.
Region: Havlíčkobrodsko
Město: Havlíčkův Brod
URL:
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: nedefinováno
GPS: 49°33'59.382"N, 15°34'33.283"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.566495,15.5759119&z=12
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