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Hvězdnátuláctví- JaroslavBednáŤ

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-
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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
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souradného vyčtucelou báseĎ. Chce-li napŤíkladnaznačitkrutost
světovéválky' učinítak takŤkajgn such m seznamem padl1fch;
chce-li se vyznat z lásky k jiŽním Cechám. naplní obsáhlou báseř
strohyn q|čtem pŤírodníchdetailri, pracovních rikonri a drsnych
vj'jevri z nelehkéhoživota plného dňiny, ritrap a neštěstí'Tento
enumerační
patos nasycujícísepňedmětností
vesnickérealityje také
jedním z nejvyraznějšíchzdroj básníkova lyrismu. Jeho koŤeny
dosahujík tradici naivníchmalíŤri'kteréděs z prázďna nutí kupit
jeden detail na druh1y,bez mezer pokrft celou plochu obrazu; zároveř pŤedstavovánaivita těchto enumerací,vtiskujícíbásníkovu
rymovanémuvolnému veršiprvky vědoméhoprimitivismu, ukazuje obecně k tradicím lidového umění, zeiménadŤevorvtri.
Ač Čarkovapoezíese utváŤelamimo hlavníliterárnícentra dvacát ch let, právě tato naivita a prvky primitivismu v jejím ztvárnéní
básníka sbližujís tou částímladébásnickégenerace,která v naivním malíÍstvícelníka Rousseaua nalézala inspiračnípodněty pro
svou tvorbu a v okouzleníprostotou všedníchvěcíshledávalazdroj
novépoetičnosti(J. Seifert,F. Němec, J. Frič aj.).Zárove vyrazny
sociální a protiválečn1|'akcent sbírky i její ztotožněníse světem
chud1fchpňiňadi|yCarkovo ranédílo do blízkosti poezie proletáiské(ta byla ovšemorientována k městu a pr myslovémuproletariátu), která v prvnípolovině dvacá|fch let tvoŤilapŤevládající
tendenci v proudu básnické tvorby.
Sbírka Chudá rodina z HeŤmaněměla svrij krajově i sociálně vyhraněn1i čtenáŤsk!okruh a dočkala se několikerého vydání. To
bylo podnětemkproměnám textu.Ve tŤetím
vydáníz r. l935 básník
zhutnil její veršea zároveít, zŤejměv souladu s dobovou nonnou'
která se j|ž značněvzdá|1|anaivismu počátku dvacát ch let' silně
oslabil prvky jejího primitivního vyjádŤení.V novém vydání z r.
|952 pak některé z těchto riprav znovu zrušil a vracel text
k privodnímuznění.
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Itálie . JosefHora
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Tematicky jednotná sbírkačerpásvénáměty z autorovy turistické
cestydo Itálie v |étě|924.Jednotlivézastávky tohoto putováníjsou
podnětem básnívěnovanych Terstu, Benátkám, Florencii azejména Rímu, zněhož básníka nejvícezauja|y památky antické (básně
Forum Roma'num,Koloseum,Panteon);celébásně nebo jednotlivé
kulturně historickéreminiscencese t1íkají
Botticelliho, Savonaroly,
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Boccaccia, Michelangela aj. V básni Janovan spl1fvajíMarco Polo
s hlavním hrdinou Kolumbem ve vášnivou postavu moŤeplavce
hnaného Žíznípoobjevech a dálkách. PŤi exkursech do dějin a trazeměie objevujedobov.f motiv prolínáníantického
dic navštívené
mjltu: oba se vepsaly do mentality italského člově.a kÍesťanského
- p19 revolučně
ka, oba se staly i vlrazem jeho podiízenostimoci
rozdílu.
podstatného
není
nimi
proto
mezi
'Áyst"ji"it'o Horu
v pateiicte konfrontaci minulosti s pŤítomnostípolemizuje proleměsta.. poukazem na trvající
táisk! básník s legendou ,,věčného
a
nadvíádu vojenskěho, césarského kněžskéhopanstva a trvající
porobu aávnérroi moderního proletariátu (Roma in aeÍernum).
Ňaproti tomu je v monumentálnístylizaci oslavena tvoŤivostpra.
cu.jicítročlověka,živitelea udržovatele svéta(Klasy a ryby aj.). ÍJor v demokratick! postoj se projevujei ostrfmi vlpady proti vládě
fašismu (báseř Stráž, v prvních vydáních s titulem Mussolini).
cizokrajnlm pŤírodnímmotivem' kter! je s velNejzávažnějším
kou vynalézavostía metaforickou energiíopětovně exponován, je
podobách, pŤetepléjižnímoŤe.Hora je pŤedvádív nejrriznějších
odrazy věcí a světel i jas
devšímvšak rozvlněné větrem, tŤíštící
prudkého slunce. V dosahu moŤea slunce věci, dychtivě, barvitě
a nově viděné,ztrácejítížii ostrékontury, vlní se, odhmotĎují.Vypracovává se tu nová básnická technika, a spolu s ní se formuje
i stanovisko, kterénelze pŤevéstnavychozíjeho podnět, tj. na siavzápětízttácejícíhopiedměty ci.
tuaci turisty letmo shlédnuvšího
zíhosvěta:pŤipravujese tu noetická poloha Horovy poezie,která se
vyhranila v následujícísbírceSTRUNY VE VETRU - pohled na
rozvlněny hmotn1Ísvět neustále vznikající a zaníkajícív proudu
času.Tato dynamická koncepce saméhovnímánísvěta má v ltálii
svrij pňedpoklad v prudkém rozhoňení dychtiv1fch smyslri a svrij
pŤedobraz motivovany dějinami kultury: ,jlžní., lidsk1f typ, bezprostŤedněa odevzdaně,s živou citlivostívnímajícísmyslovou popln1fm
dobu věcí,je tu stavěndo protikladrr s člověkem,,severním..,
otázek a reflexí,toužícímpo nalezeníhlubšíhosmyslu jevri (báseř
Anzio aj'). Uvedenérozdvojeníneníjen pŤedvedeno,ale zároveř
básně sbírkyvesměssměŤují
i pŤekonáno.Umělecky nejprťrbojnější
od rozštěpenískutečnosti,ostrého a zabstraktřujícího rozlišení
mezi subjektem a objektem (častosignalizovanéhopŤívalemotázek) k sjednoceníobou pÓlri. PÍedmětnárealita se rozechvíváproŽitkem,je prostoupena subjektivitou.Na druhéstraně subjekt pojímá do sebenově prožívanouzkušenostz vnějšíhosvětaa pod jejím
vlivem se proměĚuje' Takové texty tedy nedávajíza pravdu jedinému z člen antiteze subjekt.objekt' ale poukazují k vyššírovině
básnicky sjednocenézkušenosti.

