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Hudba na náměstí- JindŤichHoÍejší

Hudbana náměstí. JindŤichHoŤejší
192I
v pětatňicetiletech.Látku
Svou básnickou prvotinu vydal HoŤejší
ke sbírcemu poskytly dva základní prožitky, kterétakéčleníknížkir
rídělvelkoměstskéhočlověkaa válka. Jako celek
do dvou od<Jílri:
je patrně nejstaršíoddíl druh!' nazvany Z vojny. obsahuje verše,
v nichžsebásníkovaosobnízkušenostvtělujebuďdo vyznánístejně
v konkrétpostiženych,do kcllektivníhomy voják , anebo pŤináší
ale mnohokrát osobně
nosti svych detailútŤebai osobně neprožité,
procítěné
monologickézpovědi:pěšáka,raněnéhoa dokonce i města odsouzenéhok válečnézkáze nebo vánočníhostromku - opět
jen podobenstvíodvedenéhovojáka -, kter musízemŤít,aby byl
oslaven JeŽíš.V obou pŤípadechse nad těmito momenty z války
vznášíatmosférazmaru, která všakzároveĎ rozšiŤujeobzor postiženych,probouzí vědomí, že ',všudejsou tvrdé mozoly na tvrdé
dlani..,stejnémilování i umírání,že,,Jsmelidé,jsme lidé'/ Jsme na
světě sami. / Jen my jsme s námi...
Není pochyb,že právě intenzívníválečnázkušenostutváŤelabásníkriv sociálně vzrušenypostoj v prvním oddíle s titulem totožnym
poválečn1fchveršíchse HoŤejs názvem sbírky' V těchto pÍevážtté
tématemstává velkoměsto a jeho kontrasty. PňedšíhoristŤedním
stavujemu dramatick;f,vnitŤněrozporny sociálnífakt: je to místo
lidské samoty a oďcizení uprostÍed tisícri lidí, dějiště hazardních
dobrodružstvíbohatlch, semeništělidskfch nesvárria nepŤátelství,
z nich živéautomaty; lidéjsou tu
smrtelně plenícídušelidí, čínící
galejníky a otroky práce spoutan 'mi okovy kaŽdodenních stereotypri. Ale městoje i místem,kde lze na chvíli zazvuk hudby z ná.
městí dezertovat ze skutečnosti,stát se součástí,'lidskéholesa..,
v němŽ neštěstídává ta okamžik vzkvést..květinělidskéhoSourukde ,,drahéhobásníka tváÍ,,dává procítit lidské teplo
čenství..;
(v básni věnovanéP. KŤičkovi)nebo kde duha nad domy rozkiene
i v duši chvíli pohody' Piedevšímvšak tvrdost města se pŤelévá
v tvrdost člověkaa ženeho do boje. Milenci se tu proměĚujív děti
revoluce,kteráje nadějívšech(sociálnístránku milostnéhovztahu
rozvinui HoŤejšíve sbírce Korálovj: náhrdelník' 1923);z psancli se
stávajíhrobaŤi světa peněz. Velkoměsto tak neníjen produktem
moderní civilizace, dějištěm lidské depersona|ízacea odcizujícího
k vzpouŤe,prostŤeosamění,ale zárol'eĎ i prostŤedímsdružujícím
dím,kde se nejlépedaŤísociálnímuvzdoru' Ve zkratce koncentrovanédo mohutnéalegorie vypovídá o tom báseĚ Pavouci města,
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kde město se proměřuje v gigantickou pavučinuplnou lákadel, vysávajíci mozky, ale kde takémouchy se rozpomenou na ,,písničku
nezákonnych činri..aproměníse v obrovskou mstícírukuievolučního aktu. Toto dvojí viděnívelkoměstaje provázeno rezignujícím
vztahem k pŤírodě,která sice je schopna na chvíli okouzlit, ale
nemriženabídnouttrvalévykoupení.PŤedevším
k městu patňíi odosobnění a odsobečtěnímilostného citu i soucítěnísé sociálně
deptan1fmi,jejichžosud básník podává v jednotliv1/chžánrovych
v jevech, krátk1ych scénách, koncentrujících co nejvíce z napětí
moderního žlyoÍa.
o{{í|koneč1ědopl ujíverševěnovanévelk1fmmrtvym; asi nejstaršíbáseí sbírky U hrobu oscara Wilda (wšIa 1911)a d,a|ší
Veí.
lain v pomníkl, Lucctnburskazahradě, proziazuji básníkovyirispirační'zdroje:nepochybně básnicky prožité'ale nezveňejnéné
privodní symbolisticko-dekadentnívfchodisko. Z něho veibírce zistalo jen symbolickétraktování lidsk;fchhodnot jako víry,naděje,
lásky, práce s velkfmi písmeny,obměněnécitáty aparafráze obecně
uŽivanych vyrokri, soustieděné do podoby hutn1fch sentencí
(,Prach městajsi, v ten se obrátíš..;-,,
Žiiotabído, ty nejsidědičná!..,
cožje zátoveř citace titulu první Šrámkovy sbírky, aJ.) a konečně
i nenávistné,takŤka vizionáŤskéobrazy světa kapitálu' pňipomínajícíSovovy točnéverševrcholnéhosymbolistickéhoouaoui ae"
vadesát1fchlet. Toto symbolisticko-dekadentnív chodisko ovšem
v HoŤejšíhoprvotině pŤeklenul dalšív1fvojliteratury, zejménaprisobeníunanimismu, patrné v básníchjak o Hudba na ntiměstíněbo
Uraz na ulici, zachycujicí zrod kolektivního myšlenía cítěnív náhodně shromážděnémdavu jeŠtěpŤed chvílíosaměl1Ích
jedincri'
a zejména vliv verhaerenovského a neumannovského civilismu'
kter1i sice básníka rovtěžpŤipoutal k velkoměstskéscenérii.ale ie.
hož obdiv pro krásu technick ch záztakipod vlivem války u HoŤejšího
vystŤídalodpor.PŤedválečné
moderně všakza mnoho vděčí
HoŤejšíhorymovan a ner1imovan! voln! verš ve své plasticitě
a intol-ačnív raznosti' uchylujícíse někdy i k enumeračoím.'pa.
tosu. Usporná hutnost pŤibližujenaopak mnohébásně Hudby na
náměstíKarlu Tomanovi, ke kterémuHoŤejšínejvícepŤilnui.
V nejobecnějšírovině piináŠísbírka Hudba ná náměstí zce|a
konkretní napětí dvou svět : odpuzující reality, v níž pomíjivé
okamžiky uspokojenía snad i štěstílze dosáhnout ien dézerciod
skutečnostinebo s nasazenímbr1flímámení'a světatouhy, snu, kte:yT ': realita poměŤuje,snu zd'ánlivě vzdáleného, takŤi<an"áo,uŽitelného,ale koneckonc uskutečnitelného,
jakmile člověkdojde
k poznání,ženenína světěsám a že životabidanenídědičná.Toto
poznání prostupuje - se zŤetelněmravně tvoŤiv m ci|em a se zá-
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t,-lt''ir'o hnutí - iakŤka všechny básně sbírky. Vyvstává bezprostŤedně,bez rétoriky a sentimentu, z kresby životníchvyjevri, bás;*u 'ialegorií,konfesííz mistrnychstylizacípiíméhovorovéŤeči
'rre't'tor'o iidového mluvčího,kteréjsou velklm HoŤejšíhoobjeu* p.o českoumoderní poezii. 'n"!í tl\9-'.bírku Hudba na ná*8'ti1'por". Horovym pŘeculÍcÍM DNEM z r. 1920)k prvním
po několik let
p.ojeu.im proletáŤsképoezie, která po světov-é.válce
razily cestu
verše
Hoiejšího
Také
básnictví.
českého
v.fvoj
určávala
jen o málo
nejmladšíbás.'i"ké g".'.'u"i dvacátfch let, která básníka
ačo mnokterá,
a
poezii
následovala
později v risilí o proietáŤskou
.no
jako
pt'g^,dil:
v^
(podobně
tvorbu
pňijaia
i
HoŤejšího
-tuasi,
Ýiuai'ruuá Ýaáčury)jakďnejvlastnějšísoučástsvéhotvrirčíhorísilí'
zp

Hvězdnátuláctví- JaroslavBednár1930
Básnická skladba epickéhorázu o jedenácti zpěvech,věnovaná pa(manželceautorova bratra,
mátce paní Běly W1rthové-BednáŤové
motem z G. de Nervala
uvedená
a
kterou i básník kdysi miloval)
básníkovadosavadního
je
je
snovourekapitulací
život.:,
d.uhÝ
','e"
{i,otu' UprostŤednoci, kdy ,,pláčdeštěpo stromech/ mě vyklepával rytm/. a kdy,,prilnocíbežhvězdŤekasténalav závojimlh.., se
uá*it oáaaua 'né.'i, u němžse mu vynoÍujívzpomínky na klíčové
okamŽikyjehoŽivota.ZnovupŤednímvyvstáváneklidnémládí
naplněnétuláctvím,jeŽ splácel nerispěchyv praktickémživotě:ve
státe 1,,a někdo musj vzdát se studií'/ mít nezákonnémravy, / aby
k snrim došelhvězdn1|mtuláctvím / svénepokojnéhlavy..) i v lásce.
PŤipomínási svou životnívolbu, zaměstnánílékárníka,kterévzněcujě fantazii, sbližujebásníka s dávnlmi alchymisty i astrology.
Básník evokuje p.oštr"dni"tuím jedri z rtnnych končin zeměkou1e
pŤedstavyvzdálénlch světri (,,Herby, záhadné sfingy a mrtvé.květinv| / Na íšechdítechsvětakvetla vámi zem. / Do smutn ch zásuvek
uLaxiráme vás s povzdechem: / Vašeho světa viděti světy!..) a zachycuje snovéchárakteristiky těchto exoticklch jedťr(opium, lauda.,'m, meconium, atropin, kokain' kurare, hašiš).Do proudu
snri, fantazie a exotiky náhle vstupuje básevokaci tajemnlch Ťíší
níkova n"j.o"ncjsi vzpomínka na ,,hoňká, ubohá a trpná létat.l
chvíle,o nichžvím..,na první wětovou válku, kterou
Nejhroznéjší
veršese nebouÍí,
prozil
na italskéfrontě. Básníkovyvá1ečné
neánár
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neprotestují'neobviřují, i válka je v těchto reminiscencíchzbavena
syrové konkrétnosti,pňekryta nánosem pocitti' které pŤedevším
zristaly:bolest,vědomíviny' bezmocnosttváŤív tváŤkrutosti smrti
a nade všímhlubok! soucit s lidskfm utrpením, kter;f dává trpně
plakat,,všemočímlidsk1fmazviÍecim,,,ba i,,očímhvězd...Návrat
zválky je pak spojen se smrtíprvní lásky i s manželstvím,ale rány
utrženéve válce i v lásce z stávají' (,,Srovnávám zase herbái milovany:l Rána - láska. Rána - válka. / TŤídímsvérány...)Válka se
později znovu vynoŤujev podobě padljch básníkri včetněenumeračníhodefiléverš , kterénenapsali;vracíse takéobraz mrtvéprvní
lásky. V téchvíli se poezie, časa zejménapŤírodastávají hojiv1fmi
Iéky,jež podobně jako dŤívejedy jsou ve sbírcezastoupeny charakteristikami léčiv-ichbylin' RadostnějšítÓny loučeníse smutkem
jsou však vykupovány samotou - básník se vrací ke s m retortám, do jejichžobsahri si promítá ,,maléi velké tragiky.. lidsk ch
jedy, největšíbásně / jsou
osudri a zníchžtěžípoznáni, že,,největší
věci nejprostší.,.Závět skladby tvoŤíbáseĎ Skleněn! svál uvedená
motem zDanta. Tak jako Dante se vyznává,že ,,zesvychve,selučinil jsem kŤídlapro svrij let šílen!..,i lyrick! subjekt nad sv m mikroskopem proživá snová dobrodružství,,novémystiky,,, na|ézaje
v kr pěji rosy ,'životribiliÓn.. i pŤítomnostboha.
Dějovou osnovu skladby tvoŤítedy chronologíebásníkovaŽivota v podobě pásma vzpomínek. Tím, žejednotlivézpěvy se více
soustňed'ujína vyjádňení pocitri a duševníchstavri než na vlastní
události, a také tím, Že jsou prostoupeny snovostí,proměĎují se
v lyrické ritvary; tato lyričnostje ještě zd razněna gnÓmicky sevňen1fmi,eliptick mi verši, ježvíceutajují nežptoztazujia ježpracuji
s náznakem. V tomto typu lyrické vlstavby skladby, kterou dějová
osnova zabarvuje epicklmi prvky, se nejzŤetelnějiprojevil vliv polytematickéApollinairovy poezie; BednáŤovytematickéjednotky
nejsou však tak mnohoznačnéa rizné časovéa prostorovéroviny
jako v Pásmu. Současněv neustálém
se tak svobodně nestňídají
proměĎovánískutečnostiv sen a v pŤeludné
vidiny, a ovšemi ve využitíefekt spojen1fchs jedy, bylinami a jejich vriněmi je možné
shledávat prisobení poezie Ch. Baudelaíra, z jehožMalj,ch básní
v prÓze ostatně Bednáň volí i moto k jednéčástisvéhofinálního iedenáctéhozpěvu.
Vztah skutečnostia snu tvoŤízákladní rozpětískladby. Toto rozpětí však nemá charakter konfliktu, jenŽ by vedl k negaci skujak to známe napŤ.z romantismu;konfrontace skutečnosti
tečnosti,
a snu ne stíani v kritiku nepňijatelné
skutečnosti'ani ve vyzvu k vytvoŤenínovéskutečnostipodle obrazu snu, jak tomu bylo zejména
v proletáňsképoezii. Sen se stává skutečn1fm
druh1fmživotem'jenž

