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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
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život.:,
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{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
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veršese nebouÍí,
prozil
na italskéfrontě. Básníkovyvá1ečné
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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
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umocřuje i obohacuježivotbděl a reá|ny,naplĚuje ho vzrušením;
zárove , podněcuje básníkovu fantazíia vytváŤípŤedpokladypro
|yrizaci celé skladby.
Skladba Hvězdná tuláctví je BednáŤov1fmnejzralejšímbásnicpoezii
klm dílem.Svym charakteremživotnírekapitulacesev české
ocitá v blízkosti současněvznikl1fch a obdobně koncipovan ch
skladeb J. Hory (De.setlet) a K. Biebla (NOVY IKAROS). Podobnějako ony i tato kníŽkavstŤebávádo sebezkušenostmoderní
světovépoezie i zkušenostposledníchlet vlvoje českébásnické
tvorby. Jestližesvym soucitnym personifikujícímvztahem k věcem
a zvláštěk pňíroděi skrytym humanistickym patosemsouvisís těsně
poválečnoupoeziítehdejšího
mládí zdrivěrĎujícího
a polidšťujícího
svět a jestliŽepasáŽemi s pňevahouasociativníobraznosti (nejvíce
v sugestivníchcharakteristikáchjedťra 1éčiv1fch
bylin) navazuje na
poetismus,pak prolínánímskutečnostia snu, uvolĎujícímnezŤídka
i mechanismy podvědomí,pŤedjímá alespoĎ v českémměÍítku
- poezii rradrealistickou.Zároveí však elegickétÓny, stavy melancho|ienad proŽit1|'m
i intenzívnípocity uplyvajícíhočasuprová.
zenémotivy smrti dosvědčují,
žeskladba se včleĎujev onen proud
české
básnickétvorby, kter1iprávě tehdy - v protikladu ke kolektivismu a optimismu dvacát1/chlet - prostŤednictvímnovych návratri k prožitkuválky stavěl do popŤedítragickémomenty v životě
jednotlivce i společnosti.PŤitom pŤesvšechnyliterárnípodněty
kultivujícíBednáŤovu poezii - i tato sbírka' právě tak jako celá
Bednáňova básnická tvorba, si zachovala od všechtěchto tendencí
zŤeteln1i
odstup, zristalaneredukovatelnána kteroukoli z nich; 1iterární podněty vešlydo skladby jen jako zobecněléznaky moderní
poezie. Snad právě pro svou nezafaditelnost zristala BednáŤova
sbírka neprávem mimo soubor nejčastějikomentovan;|chv1ftvorri
poezie a informace o ní se nedostala k velkémupočtu
meziválečné
čtenáŤri.Zméntt tento nepiízniv! stav se nejvíce snažil básník
F. Hrubín, kter]ildobŤe rozezna|originalitu, osobitou obsažnost
7n
a ptisobivost tétoknížky.

. Jan Carek1924
Chudárodinaz HeÍmaně
Druhá Čarkovasbírkavnesla do mladépoezie dvaoát;fchlet, inspirujícíse pŤevážněměstsk1ymprostňedím,zcela novou a zárovei
tradičnítematickou oblast: náplĎ sbírky tvoňí obrazy ze žívota
rodné vesnice,její rolnické i Ťemeslnické
práce, dále hluboké ro-

- Jan Čarek
Chudá rortinaz HeŤmaně
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kraji. Vedle toho sem
dinnésvazky a vztah k domovu a jihočeskému
ohlasy světovéválky; nikoliv všakv podobě vlastních
zaléhajíještě
básníkov1fch bezprostŤednich zážitktl, jak tomu bylo v prvotině
rodnévsi. Nyní
Vojna(|920),alejako bolestnérány zasazenéživotu
hroby na heňmaĎském
hŤbitově( Voják ze
válku evokujípňedevším
Sedliště) a obsáhl1fseznampadl;fch,na kterése marně čeká,ale jejichŽ smrt nemrjŽe zastavtt běh života na vesnici ( Ve válce padlí).
"
Čarkova HeŤmař, to je pŤedevším
svět tvrdéa morné price, jež
se stává zdrojem uspokojeníi trvallch jistot, k nimžse básníkneustále vracíze svéhovyhnanstvíve městě a ježho posilujíve chvílích
tíživychpocitri vykoŤeněnosti.Je to do značnémíry do sebe uzavňen svět,v něnŽ vládne pŤírodněpojímanya s pokorou pŤijírnan1f
koioběh Žjvotaa smrti' svět ponoŤenydo náboženské
víry,ale také
svět starych pohansklch pověr; pŤitomvždy svět chudoby a odŤíkání. Tu všude,v pňím1fchautorsk ch vyznátích, ve vyjevech ze života vesničanrii v líčení
odvěkfch pracovnícha životníchríkonrije
patrné básníkovo citové spiízněnís děln1fm člověkem i radost
z hodnot, jež vytváÍísvou ne navnou prací.
pŤiHeÍmař je všaktakébásník v domov, kter mu bez pŤestání
pomíná, odkud vyšel,ktery mu dává ažfyzicky ptocítitsepětís pridou; v neposledníŤaděje to i místo'kde žijírodičea kam se časod
časuvracícelá do světa rozptylená rodina. V Čarkovije pevně zakoŤeněnpocit rodinnésounáležitosti,Zahloubává se do rodokmenu rodiny, sledujejejí osudy, těšíse z chvil' kdy je pohromadě. I tu
pojítkemse stává rodná chalupa, p da a pŤedevším
uctívanystŤed
celérodiny, matka,jížbásníkvěnoval hned několik jímavfch básní
drsnésynovskélásky (Maminka' Chudá rodina, Tělo mé matky
aj.).Pojítkemje všaki chudoba, a tu rodina v Čarkověpodání pŤekračuje pokrevní svazky, zahrnuje nejdiíve všechny chudé ze vsi
a pak v stále širších
kruzíchchudé,,vcel1fchjižníchČecháchazce\é
zemé,l anejetz tétozemě,ale ze všechzemí,/ neboťmyjsme rodina
všudypÍítomná,
nepotlačenáhranicemi, / my všichnichudía zdep.
taníi jsme bratňia sestryrodiny chudév HeŤmani...A jak se rozšíiuje básníkrivrodin;nÝkruh, tak i jeho vztah k domovu nakonec
obsáhne celéjižníCechy, jejichž básnickou apostrofou se sbírka
uzavirá (Jižní Čechy).
PňesmimoŤádnoucitovou ričast,která prostupuje Čarkrivobraz
domova, je jeho poezii cizíidealizacevenkova i deklarativnost.Sil.
ny patos, ktery pŤestovystupujez tétopoezie,mázák|aďy v drivěrné
znalosti lidí a jejich pracovníchrikonri;básníkpŤímozaplavuje své
veršemnoŽstvímvěcny'ch' životníkonkrétnostíaž pŤesycench,
piitom pŤevážnědrsnlch detailri z vesnickéhoživota,hromadí je
vedle sebe a vytváŤíz nich častov jediném spontánním proudu

