
1n Hudba na náměstí _ Jindiich HoŤejší

t,-lt''ir'o hnutí - iakŤka všechny básně sbírky. Vyvstává bezpro-

stŤedně, bez rétoriky a sentimentu, z kresby životních vyjevri, bás-

;*u 'ialegorií, konfesí í z mistrnychstylizací piímé hovorové Ťeči

'rre't'tor'o iidového mluvčího, které jsou velklm HoŤejšího obje-

u* p.o českou moderní poezii. 'n"!í tl\9-'.bírku Hudba na ná-

*8'ti1'por". Horovym pŘeculÍcÍM DNEM z r. 1920) k prvním

p.ojeu.im proletáŤské poezie, která po světov-é.válce po několik let

určávala v.fvoj českého básnictví. Také Hoiejšího verše razily cestu

nejmladší bás.'i"ké g".'.'u"i dvacátfch let, která básníka jen o málo

později v risilí o proietáŤskou poezii následovala a která, ač o mno-
.no 

-tuasi, pňijaia i HoŤejšího tvorbu (podobně jako v^ pt'g^,dil:

Ýiuai'ruuá Ýaáčury) jakďnejvlastnější součást svého tvrirčího rísilí'
zp
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Básnická skladba epického rázu o jedenácti zpěvech, věnovaná pa-

mátce paní Běly W1rthové-BednáŤové (manželce autorova bratra,

kterou i básník kdysi miloval) a uvedená motem z G. de Nervala

','e" je d.uhÝ život.:, je snovourekapitulací básníkova dosavadního

{i,otu' UprostŤed noci, kdy ,,pláč deště po stromech / mě vyklepá-

val rytm/. a kdy,,prilnocíbežhvězdŤeka sténala v závojimlh.., se

uá*it oáaaua 'né.'i, u němž se mu vynoÍují vzpomínky na klíčové

okamŽikyjehoŽivota.ZnovupŤednímvyvstávánekl idnémládí
naplněné tuláctvím, jeŽ splácel nerispěchy v praktickém životě: ve

státe 1,,a někdo musj vzdát se studií' / mít nezákonné mravy, / aby

k snrim došel hvězdn1|m tuláctvím / své nepokojné hlavy..) i v lásce.

PŤipomíná si svou životní volbu, zaměstnání lékárníka, které vzně-

cujě fantazii, sbližuje básníka s dávnlmi alchymisty i astrology.

Básník evokuje p.oštr"dni"tuím jedri z rtnnych končin zeměkou1e

pŤedstavy vzdálénlch světri (,,Herby, záhadné sfingy a mrtvé. květi-

nv| / Na íšech dítech světa kvetla vámi zem. / Do smutn ch zásuvek

uLaxiráme vás s povzdechem: / Vašeho světa viděti světy!..) a za-

chycuje snové chárakteristiky těchto exoticklch jedťr (opium, lau-

da.,'m, meconium, atropin, kokain' kurare, hašiš). Do proudu

evokaci tajemnlch Ťíší snri, fantazie a exotiky náhle vstupuje bás-

níkova n"j.o"ncjsi vzpomínka na ,,hoňká, ubohá a trpná létat. l
Nejhroznéjší chvíle, o nichž vím.., na první wětovou válku, kterou

neánár prozil na italské frontě. Básníkovy vá1ečné verše se nebouÍí,
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neprotestují' neobviřují, i válka je v těchto reminiscencích zbavena
syrové konkrétnosti, pňekryta nánosem pocitti' které pŤedevším
zristaly: bolest, vědomí viny' bezmocnost tváŤí v tváŤ krutosti smrti
a nade vším hlubok! soucit s lidskfm utrpením, kter;f dává trpně
plakat,,všem očím lidsk1fm azviÍecim,,, ba i,,očím hvězd... Návrat
zválky je pak spojen se smrtí první lásky i s manželstvím, ale rány
utržené ve válce i v lásce z stávají' (,,Srovnávám zase herbái milo-
vany: l Rána - láska. Rána - válka. / TŤídím své rány...) Válka se
později znovu vynoŤuje v podobě padljch básníkri včetně enume-
račního defilé verš , které nenapsali; vrací se také obraz mrtvé první
lásky. V té chvíli se poezie, čas a zejména pŤíroda stávají hojiv1fmi
Iéky, jež podobně jako dŤíve jedy jsou ve sbírce zastoupeny cha-
rakteristikami léčiv-ich bylin' Radostnější tÓny loučení se smutkem
jsou však vykupovány samotou - básník se vrací ke s m retor-
tám, do jejichž obsahri si promítá ,,malé i velké tragiky.. lidsk ch
osudri a zníchžtěžípoznáni, že ,,největší jedy, největší básně / jsou
věci nejprostší.,. Závět skladby tvoŤí báseĎ Skleněn! svál uvedená
motem zDanta. Tak jako Dante se vyznává,že ,,zesvychve,sel uči-
nil jsem kŤídla pro svrij let šílen!.., i lyrick! subjekt nad sv m mi-
kroskopem proživá snová dobrodružství ,,nové mystiky,,, na|ézaje
v kr pěji rosy ,'životri biliÓn.. i pŤítomnost boha.

Dějovou osnovu skladby tvoŤí tedy chronologíe básníkova Živo-
ta v podobě pásma vzpomínek. Tím, že jednotlivé zpěvy se více
soustňed'ují na vyjádňení pocitri a duševních stavri než na vlastní
události, a také tím, Že jsou prostoupeny snovostí, proměĎují se
v lyrické ritvary; tato lyričnost je ještě zd razněna gnÓmicky sevňe-
n1fmi, eliptick mi verši, ježvíce utajují nežptoztazujia ježpracuji
s náznakem. V tomto typu lyrické vlstavby skladby, kterou dějová
osnova zabarvuje epicklmi prvky, se nejzŤetelněji projevil vliv po-
lytematické Apollinairovy poezie; BednáŤovy tematické jednotky
nejsou však tak mnohoznačné a rizné časové a prostorové roviny
se tak svobodně nestňídají jako v Pásmu. Současně v neustálém
proměĎování skutečnosti v sen a v pŤeludné vidiny, a ovšem i ve vy-
užití efekt spojen1fch s jedy, bylinami a jejich vriněmi je možné
shledávat prisobení poezie Ch. Baudelaíra, z jehož Malj,ch básní
v prÓze ostatně Bednáň volí i moto k jedné části svého finálního ie-
denáctého zpěvu.

Vztah skutečnosti a snu tvoŤí základní rozpětí skladby. Toto roz-
pětí však nemá charakter konfliktu, jenŽ by vedl k negaci sku-
tečnosti, jak to známe napŤ. z romantismu; konfrontace skutečnosti
a snu ne stí ani v kritiku nepňijatelné skutečnosti' ani ve vyzvu k vy-
tvoŤení nové skutečnosti podle obrazu snu, jak tomu bylo zejména
v proletáňské poezii. Sen se stává skutečn1fm druh1fm životem' jenž
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umocřuje i obohacuje život bděl a reá|ny, naplĚuje ho vzrušením;
zárove , podněcuje básníkovu fantazíi a vytváŤí pŤedpoklady pro
|yrizaci celé skladby.

Skladba Hvězdná tuláctví je BednáŤov1fm nejzralejším básnic-
klm dílem. Svym charakterem životní rekapitulace se v české poezii
ocitá v blízkosti současně vznikl1fch a obdobně koncipovan ch
skladeb J. Hory (De.set let) a K. Biebla (NOVY IKAROS). Po-
dobnějako ony i tato kníŽka vstŤebává do sebe zkušenost moderní
světové poezie i zkušenost posledních let vlvoje české básnické
tvorby. Jestliže svym soucitnym personifikujícím vztahem k věcem
a zvláště k pňírodě i skrytym humanistickym patosem souvisí s těsně
poválečnou poezií tehdejšího mládí zdrivěrĎujícího a polidšťujícího
svět a jestliŽe pasáŽemi s pňevahou asociativní obraznosti (nejvíce
v sugestivních charakteristikách jedťr a 1éčiv1fch bylin) navazuje na
poetismus, pak prolínáním skutečnosti a snu, uvolĎujícím nezŤídka
i mechanismy podvědomí, pŤedjímá alespoĎ v českém měÍítku
- poezii rradrealistickou. Zároveí však elegické tÓny, stavy me-
lancho|ie nad proŽit1|'m i intenzívní pocity uplyvajícího času prová.
zené motivy smrti dosvědčují, že skladba se včleĎuje v onen proud
české básnické tvorby, kter1i právě tehdy - v protikladu ke kolek-
tivismu a optimismu dvacát1/ch let - prostŤednictvím novych ná-
vratri k prožitku války stavěl do popŤedí tragické momenty v životě
jednotlivce i společnosti. PŤitom pŤes všechny literární podněty
kultivující BednáŤovu poezii - i tato sbírka' právě tak jako celá
Bednáňova básnická tvorba, si zachovala od všech těchto tendencí
zŤeteln1i odstup, zristala neredukovatelná na kteroukoli z nich; 1ite-
rární podněty vešly do skladby jen jako zobecnělé znaky moderní
poezie. Snad právě pro svou nezafaditelnost zristala BednáŤova
sbírka neprávem mimo soubor nejčastěji komentovan;|ch v1ftvorri
meziválečné poezie a informace o ní se nedostala k velkému počtu
čtenáŤri. Zméntt tento nepiízniv! stav se nejvíce snažil básník
F. Hrubín, kter]il dobŤe rozezna| originalitu, osobitou obsažnost
a ptisobivost této knížky.

Chudá rodina z HeÍmaně . Jan Carek 1924
Druhá Čarkova sbírka vnesla do mladé poezie dvaoát;fch let, inspi-
rující se pŤevážně městsk1ym prostňedím, zcela novou a zárovei
tradiční tematickou oblast: náplĎ sbírky tvoňí obrazy ze žívota
rodné vesnice, její rolnické i Ťemeslnické práce, dále hluboké ro-

t - ,1) Chudá rortina z HeŤmaně - Jan Čarek

dinné svazky a vztah k domovu a jihočeskému kraji. Vedle toho sem
zaléhajíještě ohlasy světové války; nikoliv však v podobě vlastních
básníkov1fch bezprostŤednich zážitktl, jak tomu bylo v prvotině
Vojna(|920), alejako bolestné rány zasazenéživotu rodné vsi. Nyní
válku evokují pňedevším hroby na heňmaĎském hŤbitově ( Voják ze
Sedliště ) a obsáhl1f seznam padl;fch, na které se marně čeká, ale je-
jichŽ smrt nemrjŽe zastavtt běh života na vesnici ( Ve válce padlí)." 

Čarkova HeŤmař, to je pŤedevším svět tvrdé a morné price, jež
se stává zdrojem uspokojení i trvallch jistot, k nimž se básník neu-
stále vrací ze svého vyhnanství ve městě a jež ho posilují ve chvílích
tíživych pocitri vykoŤeněnosti. Je to do značné míry do sebe uza-
vňen svět, v něnŽ vládne pŤírodně pojímany a s pokorou pŤijírnan1f
koioběh Žjvota a smrti' svět ponoŤeny do náboženské víry, ale také
svět starych pohansklch pověr; pŤitom vždy svět chudoby a odŤí-
kání. Tu všude, v pňím1fch autorsk ch vyznátích, ve vyjevech ze ži-
vota vesničanri i v líčení odvěkfch pracovních a životních ríkonri je
patrné básníkovo citové spiíznění s děln1fm člověkem i radost
z hodnot, jež vytváÍí svou ne navnou prací.

HeÍmař je však také básník v domov, kter mu bez pŤestání pŤi-
pomíná, odkud vyšel, ktery mu dává ažfyzicky ptocítit sepětí s pri-
dou; v neposlední Ťadě je to i místo' kde žijí rodiče a kam se čas od
času vrací celá do světa rozptylená rodina. V Čarkovije pevně za-
koŤeněn pocit rodinné sounáležitosti, Zahloubává se do rodokme-
nu rodiny, sleduje její osudy, těší se z chvil' kdy je pohromadě. I tu
pojítkem se stává rodná chalupa, p da a pŤedevším uctívany stŤed
celé rodiny, matka, jíž básník věnoval hned několik jímavfch básní
drsné synovské lásky (Maminka' Chudá rodina, Tělo mé matky
aj.). Pojítkem je však i chudoba, a tu rodina v Čarkově podání pŤe-
kračuje pokrevní svazky, zahrnuje nejdiíve všechny chudé ze vsi
a pak v stále širších kruzích chudé,,v cel1fch jižních Čechách azce\é
zemé, l anejetz této země, ale ze všech zemí, / neboťmy jsme rodina
všudypÍítomná, nepotlačená hranicemi, / my všichni chudí a zdep.
taní i jsme bratňi a sestry rodiny chudé v HeŤmani... A jak se rozší-
iuje básníkriv rodin;nÝ kruh, tak i jeho vztah k domovu nakonec
obsáhne celé jižní Cechy, jejichž básnickou apostrofou se sbírka
uzavirá (Jižní Čechy).

Pňes mimoŤádnou citovou ričast, která prostupuje Čarkriv obraz
domova, je jeho poezii cizíidealizace venkova i deklarativnost. Sil.
ny patos, ktery pŤesto vystupuje z této poezie, mázák|aďy v drivěrné
znalosti lidí a jejich pracovních rikonri; básník pŤímo zaplavuje své
verše mnoŽstvím věcny'ch' životní konkrétností až pŤesycen ch,
piitom pŤevážně drsnlch detailri z vesnického života, hromadí je
vedle sebe a vytváŤí z nich často v jediném spontánním proudu
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