Alfred Kubin stál u zrodu evropského modernismu
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Knižní recenze

Praha Přestože rakouský malíř a ilustrátor Alfred Kubin napsal za svůj život jen jedinou rozsáhlejší prozaickou knihu, jeho místo v středoevropských dějinách literatury je naprosto pevné. Země snivců, vydaná roku 1908, je velkou měrou předzvěstí modernistického hledačství a experimentu, zároveň si však ponechává četné rysy typické pro literaturu 19. století.
Vliv E. A. Poea se odráží v budování mysteriózní atmosféry, E. T. A. Hoffmann promlouvá skrze bizarní obrazotvornost, avšak zároveň je v Zemi snivců na dosah uhrančivá fantasknost Prahy Gustava Meyrinka či náznaky tíživé situace Evropy, jak se projevily v románech Franze Kafky.
Úvodní situace románu je jako vystřižená z brakového dobrodružného dílka. Vypravěčmalíř dostane pozvánku od svého spolužáka ze základní školy Klause Patery. Patera díky ohromnému dědictví vybudoval město kdesi ve střední Číně. Toto město pojmenoval Perla a nechává do něj svážet největší umělecké poklady kulturní minulosti, spolu s obyčejnými, zapráskanými domy a staromódními úbory. Zvláštní město Perla žije vlastním životem bez většího kontaktu s vnějším světem. Až příchod amerického zbohatlíka Bella převrátí fungování městečka naruby a rovnováha místního společenství se pomalu hroutí. Vše završují téměř apokalyptickými výjevy chaosu a zkázy.
Přes všechnu originalitu, která je Kubinovi právem přisuzována, je ze Země snivců poznat, že jejím autorem je v prvé řadě malíř, člen expresionistické skupiny Der blaue Reiter. Velmi strohý jazyk se zaměřuje spíše na detailní prokreslení popisu okolního světa, než že by Země snivců oplývala impozantní vnitřní stavbou, soudržností či mimořádnou myšlenkovou plností. Síla Kubinovy knihy leží zcela v osobité představivosti. Pomocí slova je schopen vykreslit mnohé z toho, co je charakteristické pro jeho práci se štětcem. Fantaskní výjevy pevně svázané s pohanskou mytologií, všudypřítomné šedé odstíny barev, náznaky mystiky a doznívajícího symbolismu.
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