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Abstrakt 

 

Práce se zabývá pozapomenutým básníkem Vladimírem Houdkem, jenž své jediné dvě 

sbírky publikoval na samém přelomu 19. a 20. století. Důraz je kladen na všechny 

dostupné materiály o jeho díle a životě. Na základě analýzy těchto pramenů 

a literárněhistorické charakteristiky autorových textů a jejich motivů se práce pokouší 

určit místo Vladimíra Houdka v české literatuře. Představuje dobový ohlas jeho poesie 

a současně ji porovnává s tvorbou dalších autorů. 
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Abstract 

 

This thesis deals with the forgotten poet Vladimír Houdek, whose only two books were 

published during the turn of the nineteenth century into the twentieth. Emphasis is 

placed on all of the available materials about his work and life. Based on the analysis of 

these sources and literary-historical characteristics of author’s texts and their motives, 

my work tries to determine the place of Vladimír Houdek in Czech literature. It 

introduces the contemporary response of his poetry and compares it with other poet’s 

work at the same time. 
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Úvod 

 

Přelom devatenáctého a dvacátého století byl (nejen) pro českou literaturu 

specifickým obdobím. Česká poesie „objevovala nové látky, myšlenky a formální 

prostředky, zahraniční literární proudy“,
1
 literatura přestávala plnit funkci národní 

a stávala se svébytným prostorem („umění pro umění“), větší důraz byl kladen 

na individualitu, subjektivní vyjádření, zvyšoval se počet metafor a symbolů, rostlo 

„úsilí o obraz duševní nálady, o zjevení vnitřní vize a ideje, o nietzscheovskou extázi, 

o nové, podvědomé a tajemné tušení podstat“.
2
 V české literatuře se v tomto období 

objevuje mnoho nových jmen, mnoho básníků se pokouší vstoupit do literárního světa. 

Na většinu takovýchto debutantů se v průběhu let více či méně zapomnělo. Jedním 

z těchto pozapomenutých básníků je také Vladimír Houdek, jenž vinou nemoci 

a předčasné smrti stačil publikovat pouze dvě sbírky. Čím se od ostatních odlišoval? Pro 

co by měl být připomínanějším mezi ostatními zapomenutými? 

Tato bakalářská práce představí tohoto osobitého básníka v celém rozsahu: 

seznámíme se s dostupnými informacemi o jeho životě, připomeneme jeho nepříliš 

rozsáhlé dílo, zrekapitulujeme si dobový ohlas obou jeho sbírek. Pomocí motivického 

rozboru, porovnáním s dalšími básníky a hlavními literárními proudy té doby se 

pokusíme vyznačit místo Vladimíra Houdka v české literatuře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Merhaut, L.: „Vrchol a propast v jednom“. Proměny dekadentních souřadnic v české literatuře 

přelomu 19. a 20. století, in V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–
1914, Praha, Arbor vitae 2006, s. 41–42. 
2
  Merhaut, L.: Cesty stylizace, Praha, Ústav pro českou literaturu 1994, s. 9. 
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Život 

 

Vladimír Houdek se narodil 21. října 1869 v Praze.
3
 Jeho otec byl zámečníkem.

4
 

V Praze také Houdek studoval. Absolvoval gymnázium v Žitné ulici, kde maturoval 

v roce 1891. Do stejné třídy chodili například také Ivan Hálek, přední český lékař, 

politik, syn básníka Vítězslava Hálka, nebo bratr kritika F. X. Šaldy Alois. Studia ale 

pro Houdka nebyla jednoduchá. „Jako syn chudičkých rodičů těžce se probíjel studiemi 

a poznal všechnu bídu a ponížení, všechen trpký los studenta, odkázaného na sebe 

sama. Nesl jej mužně a bez reptání. 

Odslouživ si dobrovolnický rok,
5
 dal se 

zapsati na filosofii.“
6
 Posluchačem 

filosofie na Karlo-Ferdinandově univerzitě 

byl čtyři semestry, a to v letech 1892–94. 

„Písařil při tom na magistrátu, 

přivydělával si hodinami, ale unaven vším 

tím, znechucen nesnázemi, jež mu na 

počátku každého semestru působilo 

kolejné, pracně sehnané zrovna na 

nejnutnější stanovený počet hodin, dal se 

aktivovati.“
7
 

Jako důstojník z povolání vystřídal 

například vojenské posádky 

v Prachaticích, Břežanech, Čáslavi nebo 

ve Vysokém Mýtě.
8
  „Sloužil tak několik let na venkově, stále tísněn finančními 

starostmi, vytloukaje klín klínem,“ popsal ve zkratce Houdkovu nuznou vojenskou 

                                                           
3
  Rodný list dostupný není. Datum 21. října najdeme v Lexikonu české literatury (Lantová, L.: Vladimír 

Houdek, in Lexikon české literatury II/1, Praha, Academia 1993, s. 301; podepsáno ll.) nebo v článku: 
Thon, J.:  Vladimír Houdek pokládá se dnes..., in Přehled 6, 1907‒08, č. 39, 19. 6. 1908, s. 662; 
podepsáno J. Th. 
4
  Lantová, L.: Vladimír Houdek, in Lexikon české literatury II/1, Praha, Academia 1993, s. 301; podepsáno 

ll. 
5
  Jako roční dobrovolník byl podle karty z Vojenského historického archivu povolán do rakousko-uherské 

armády 31. ledna 1889. Na stejné kartě se ale objevuje i datum 30. ledna 1889. 
6
  Kamper, J.: In memoriam, in Prémie Umělecké besedy na rok 1908, Praha, Umělecká beseda 1908, s. 

268. 
7
  Tamtéž. 

8
  Do Prachatic byl podle osobního vojenského spisu (kmenového listu) z Vojenského ústředního archivu 

povolán 27. prosince 1891, do Břežan 28. listopadu 1894, do Čáslavi k 10. kompanii zemského c. a k. 
vojska 1. května 1898, do Vysokého Mýta k 6. kompanii 20. března 1899. 
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kariéru Jaroslav Kamper.
9
 Také Karel Mašek ve svých pamětech Houdka z tohoto 

období charakterizoval jako člověka, který byl „nešťastný, rozvrácený, jsa spoután 

povoláním, které volil z nouze“.
10

 V průběhu téměř deseti let byl několikrát povýšen, až 

roku 1899 odešel z aktivní služby jako nadporučík.
11

 „Toužil po klidu, po troše toho 

štěstí, jemuž se po léta smál,“ vysvětloval jeho odchod z armády přítel Jaroslav 

Kamper.
12

 

Ještě v témže roce se stal poštovním asistentem v Lovosicích. Byl také 

spolupracovníkem satirického časopisu Petrklíč,
13

 který redigoval další jeho přítel Karel 

Mašek. První sbírka básní Vladimíra Houdka s názvem Vykvetly blíny vyšla ještě 

za jeho důstojnického působení. František Václav Krejčí to zmínil ve své recenzi, když 

napsal, že „pan Vladimír Houdek je voják, připoutaný povinnostmi služby 

k venkovskému městu“.
14

 Druhá sbírka V pavučinách nervů vyšla už během jeho 

pobytu v Lovosicích. Severočeské město se také objevilo v podnázvu jedné z básní: 

Z Čech severních. 8. září 1900 se v Praze
15

 oženil s o devět let mladší Marií Portešovou 

z Ronova nad Doubravou (1878–1968).
16

 Od roku 1901 byl poštovním úředníkem 

v Kolíně, kam se společně odstěhovali. Měli spolu dceru Milušku, která ale ve třech 

letech umřela.
17

 

15. února 1902 byl přijat do Královského českého ústavu pro choromyslné 

v Kateřinské ulici v Praze, s diagnózou progresivní paralýzy, což je pozdní 

neurologický následek neléčené syfilidy. Podobným onemocněním trpěl také 

protagonista románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy Pavel Malina. „Kdo by si 

byl dal ujít nezapomenutelnou podívanou na hejtmana Malinu! Plášť na něm visel jako 

na polním hastroši, ztrhané oči, zapadlé v hlubokých hnědých důlcích, mu svítily 

nepřirozeným ohněm, ďábelským ohněm, snad to byl jen úšklebek námahy, který mu 

křivil vyzáblou tvář, či snad úšklebek hrůzy? Umírající doprovázel mrtvého na jeho 

poslední cestě. Strašné! To už nebyl člověk, to byla mumie vytažená z krypty! Hle, 

                                                           
9
  Kamper, J., cit. d. (pozn. č. 6), s. 268. 

10
  Mašek, K.: Tři léta s Mánesem, Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes 1922, s. 38. 

11
  Na hodnost nadporučíka byl povýšen 1. listopadu 1897. Trvale byl z armády propuštěn jako invalida 

až 1. května 1903. 
12

  Kamper, J., cit. d. (pozn. č. 6), s. 270. 
13

  Mašek, K., cit. d. (pozn. č. 10), s. 38. 
14

  Krejčí, F. V.: Vladimír Houdek. Vykvetly blíny, in Rozhledy 8, 1898‒99, č. 11, 1. 3. 1899, s. 502; 
podepsáno Kj. 
15

  Datum a místo nacházíme v dopise, který se nachází ve fondu Karáskovy galerie v Památníku 
národního písemnictví. Jiří Kudrnáč chybně uvádí, že se oženil ještě před vydáním jeho první sbírky. 
16

  Kudrnáč, J.: Vladimír Houdek, in Literární Bílovice nad Svitavou 2, 1982‒83, s. 8; V policejní přihlášce 
ale opět nacházíme jiný rok narození, konkrétní datum 10. listopadu 1877. 
17

  Kudrnáč, J., cit. d. (pozn. č. 16), s. 8. 
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skákavý hejtman! Vlastně už ani neskáče, jen se bídně vleče, táhne za sebou ochroměné 

nohy jako obludný žnec, který pracuje v obilí, obloukem jednu a zas obloukem druhou, 

ano, jako by topornými hnáty kosil neviditelná stébla.“
18

 Tak Havlíček popisuje cestu 

hejtmana Maliny v průvodu k pohřbu otce Štěpky Kiliánové. A podobností mezi 

Houdkem a postavou hejtmana Maliny je možné shledat více. Také děj románu se 

odehrává na samém přelomu století, také Malina byl důstojníkem v rakousko-uherské 

armádě, narodil se jen o čtyři roky dříve než Houdek, také Malina se oženil krátce před 

viditelným propuknutím své nemoci, a také Malina byl v závěru svou manželkou
19

 

odveden do ústavu pro choromyslné.
20

 „Shrbený předčasným stářím, zaviněným 

neúprosnou, strašnou – i to slovo je příliš slabé! – chorobou, stěží procházíval se 

Sanatoriem; vlas jeho jindy bujný zbělel – Houdek nebyl k poznání,“ popsal Houdka 

ve svém nekrologu Aleš Melichar,
21

 který za ním do ústavu v Kateřinské ulici docházel. 

„Ze začátku, když přišel do sanatoria – míval okamžiky, kdy chápal své neštěstí, muž 

39letý, který doma nechal mladou choť, plnou života, myšlenek, odvahy a rozhledu. Tu 

sedl, rozepisoval se o svých přemítáních, a i – ač zřídka – ještě i několik veršů mohl 

napsati.“
22

 Jednu z takovýchto básní zaslal Pavel Sula do redakce Přehledu:
23

 

 

Z Kateřinek černý tah, 

smutný tah se vleče – 

co se vleče, neuteče! – 

Přece blázni jsou též moudří – 

moudrého cos mají! 

Moudrého cos mají? – 

– brzo umírají! – 

 

                                                           
18

  Havlíček, J.: Petrolejové lampy, 8. vyd. [1. vyd. z roku 1944], Praha, Knižní klub 1998, s. 261–262. 
19

  Houdkova manželka v době jeho hospitalizace v ústavu bydlela v Praze na Vinohradech, jak dokládá 
policejní přihláška: 2. 6. 1902 – č.p. 1056; 9. 4. 1904 – č.p. 615; 19. 8. 1905 – č.p. 1040. 
20

  Podobnost však neznamená, že by byl Houdek předlouhou postavy Pavla Maliny, ale spíše že šlo v té 
době o jakýsi opakující se jev. 
21

  Melichar, A.: Za Vladimírem Houdkem, in Večerní Lidové noviny 16, 1908, č. 239, 1. 9. 1908, s. 1. 
22

  Tamtéž. 
23

  an.: Vladimír Houdek, o jehož smutném... [o básni z korespondence], in Přehled 6, 1907‒08, č. 52, 18. 
9. 1908, s. 883. 
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Zatímco Přehled otiskl tyto verše bez bližšího komentáře, bez odkazu na Jana 

Nerudu, F. X. Šalda
24

 v nich rozpoznal jednu z básní Nerudova Hřbitovního kvítí, 

konkrétně číslo 45: 

 

Z Kateřinek dlouhý tah se, 

černý tah se vleče – 

co se vleče, 

neuteče. 

Přece blázni jsou též moudří, 

moudrého cos mají, 

moudrého co mají? – 

Umírají.
25

 

 

Podle Melichara pak Houdek přestal psát a vnímat úplně. Tereza Turnerová 

v nekrologu upozorňuje, že se motiv smrti, jakési tušení její blízkosti, objevuje už 

v Houdkových předešlých básních: „Avšak neklid háral veliký i v té silné duši a zmítal 

ubohým autorem, na němž se zdání a tušení a obava – několikrát v pracích vyjádřené – 

tak bolestně splnily.“
26

 Obava se naplnila 29. srpna 1908, kdy Houdek v ústavu pro 

choromyslné zemřel, příčinou byla atrofie mozku.
27

 Pohřeb se konal na Olšanských 

hřbitovech o tři dny později ve tři hodiny odpoledne.
28

 

Co se týče Houdkovy smrti, byla dobová společnost poměrně zmatena. Protože 

Houdek dožíval téměř sedm let v ústraní ústavu, byl i mnohými svými přáteli pokládán 

již delší dobu za mrtvého. V Prémii Umělecké besedy na rok 1908 psal o Houdkovi jeho 

přítel Jaroslav Kamper jako o básníku v zapomenutí zemřelém: „Smrt mladého básníka 

Vladimíra Houdka zůstala vůbec nepovšimnuta. Teprve po několika letech zvěst o ní 

pronikla do literárních kruhů.“
29

 V medailonu Vladimíra Houdka v antologii Nová 

                                                           
24

  Šalda, F. X.: Neruda nebo Houdek, in Novina 1, 1908, s. 575–576; též in Kritické projevy 7, ed. K. 
Dvořák, Praha, Československý spisovatel 1953, s. 250. 
25

  Neruda, J: Hřbitovní kvítí, [podle 1. vyd. z roku 1858], Praha, Vilém Šmidt 1941, s. 72. 
26

  Turnerová, T.: Vladimír Houdek, in Národní listy 48, 1908, č. 244, 4. 9. 1908, s. 1. 
27

  Atrofie mozku jako příčina smrti se uvádí v matrice zemřelých farního úřadu u sv. Apolináře a také v 
příjmové knize Ústavu pro choromyslné, kde jako další příznaky najdeme plicní tuberkulózu, výduť na 
aortě a proleženiny. 
28

  an.: Pohřeb spisovatele Vladimíra Houdka... [zpráva o datu pohřbu], in Čas 22, 1908, č. 241, 1. 9. 
1908, s. 8. 
29

  Kamper, J., In memoriam, in Prémie Umělecké besedy na rok 1908, Praha, Umělecká beseda 1908, s. 
266. 
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česká poesie z roku 1907 se píše: „rok narození a smrti neznám.“
30

 První, kdo na tuto 

chybu upozornil, byl ještě za Houdkova života Jan Thon.
31

 

Nejasnosti týkající se Houdkovy smrti podtrhuje také fakt, že se v soudobých 

médiích, ale i v pozdějších publikacích objevovala různá data básníkova úmrtí. 

Nekrolog ve Zlaté Praze,
32

 kam také Houdek přispíval, uvádí jako datum jeho smrti 

30. srpna, jiné časopisy posunuly Houdkovu smrt, tak jako F. X. Šalda
33

 nebo Arne 

Novák,
34

 naopak o den dříve.
35

 Zprávu o Houdkově smrti a nekrology přinesly přední 

soudobé časopisy. Své pochybení „v předčasném pohřbení“ napravil Jaroslav Kamper 

v nekrologu v Lumíru, kde doznal, že „jeho stopa ztratila se i těm dvěma třem literárním 

druhům, kteří mu v životě byli blízcí“.
36

 A protože mezi tyto blízké patřil také Kamper, 

je jeho nekrolog jeden z těch osobnějších. Houdka viděl jako „člověka nezvykle 

upřímného, drsného, neznajícího ohledů a vyznávajícího se s hořkým, ironickým 

úsměvem na rtech“.
37

 Další z jeho blízkých, Karel Mašek, Houdka zmínil během svého 

vzpomínání na umělecké sdružení Mánes: „Mně s jeho podobou je nerozlučným jeho 

úsměv, na rtech i v záblesku očí, zřídka ho opouštějící. Chtěl býti ironickým 

a posupným – ale byl tak teple, až dětsky milý, že prozrazoval hlubokou dobrotu té 

nešťastné duše; byl jakousi úpěnlivou prosbou v tom zápase s hrůzným ,horrorem 

vacui‘, se kterým se Houdek byl.“
38

 Dalším Houdkovým přítelem byl malíř Arnošt 

Novák, který Houdka s Maškem seznámil. Básník Novákovi věnoval čtvrtý oddíl sbírky 

Vykvetly blíny, Novák na oplátku Houdkovu první sbírku výtvarně doplnil secesní 

obálkou. Tím ale výčet Houdkových přátel v kruhu literárním, či obecně kulturním, 

nekončí. „Byl z těch, kteří nenáviděli tuctovost, poráželi hrubost, cítili poctivě a bili se 

tvrdě. Neznal kompromisu, nedovedl imitovat,“
39

 charakterizoval Houdka ve svém 

nekrologu Aleš Melichar, který se s Houdkem setkal ještě dva měsíce před jeho smrtí. 

                                                           
30

  Nová česká poesie, Praha, Kruh českých spisovatelů 1907. s. 8. 
31

  Thon, J.:  Vladimír Houdek pokládá se dnes..., in Přehled 6, 1907‒08, č. 39, 19. 6. 1908, s. 662; 
podepsáno J. Th. 
32

  an.: Vladimír Houdek, básník český... [nekrolog], in Zlatá Praha 25, 1907‒08, č. 50, 4. 9. 1908, s. 546. 
33

  Šalda, F. X.: Básník Vladimír Houdek, in Novina 1, 1908, s. 575; též in Kritické projevy 7, ed. K. Dvořák, 
Praha, Československý spisovatel 1953, s. 226. 
34

  Novák, A.: Vladimír Houdek, in Přehled 6, 1907‒08, č. 50, 4. 9. 1908, s. 841. 
35

  Datum 28. srpna 1908 nejspíše převzala jako den Houdkovy smrti také Ludmila Lantová, autorka hesla 
v Lexikonu české literatury; skutečné datum úmrtí je však skutečně 29. srpna 1908, jak dokládá zápis 
přímo z ústavu pro choromyslné. 
36

  Kamper, J.: Vladimír Houdek †, in Lumír 37, 1908–09, č. 1, 15. 10. 1908, s. 46‒47; podepsáno J. K. 
37

  Tamtéž, s. 47; Při vnějším popisu Vladimíra Houdka nám může pomoci charakteristika z kmenového 
listu z Vojenského ústředního archivu: nos a pusa – normální; brada a obličej – podlouhlé; vlasy – hnědé; 
oči – šedé; obočí – hnědé; výška – 164 cm; velikost boty – 12 (staré číslování)/18 (nové); mluví česky a 
německy. 
38

  Mašek, K., cit. d. (pozn. č. 10), s. 38. 
39

  Melichar, A., cit. d. (pozn. č. 21), s. 1. 
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„Chtěl stoupat, letět, dovedl se odtrhnouti od hroudy, vznésti se k obzoru a klesl jako 

raněný pták s roztlučenými křídly. Měl schopnost života, byl silný a neohrožený, znal 

víc, než jednu a jedinou jeho možnost a – dospěl sotva za počátek své vytčené cesty…“ 

vzpomínala v nekrologu Tereza Turnerová,
40

 která se v něm také zamyslela, zda by 

nebylo správné ukončit trápení hynoucího člověka: „Padne-li slabý, bojácný člověk, 

jenž při nejmenším otřesu se chvěje, jehož jediná rána dovede skláti – jaký div? Ale 

člověk silný, schopný odvahy, obětí a ztrát když padne, zastavujeme se zamyšleni nad 

jeho osudem.“ A na závěr dodala: „Byl to člověk, jenž miloval život, nenáviděl chabost, 

negaci života; byl schopen statečného boje a udržení síly.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

  Turnerová, T., cit. d. (pozn. č. 26), s. 1. 
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Dílo a jeho ohlas 

 

Houdkova poesie 

 

Do literárního světa vstoupil Vladimír Houdek 16. července 1895, kdy časopis 

Vesna,
41

 jenž podporoval tvorbu mladé generace 90. let,
42

 otiskl jeho báseň Soucit. Ta 

se na rozdíl od drtivé většiny Houdkových básní zveřejněných v různých časopisech 

následně neobjevila v žádné z jeho dvou knižně vydaných sbírek. Nicméně už v této 

básni najdeme některé motivy, které byly důležitou součástí Houdkovy poesie, 

například motivy biblické. 

 

SOUCIT 

 

U skříně výkladní, kde Kristus zobrazen 

na kříži rozpjatý a s trním na Svém čele, 

já viděl stařenu: na Krista zřela jen 

a přes tvář vrásčitou jí tekly slzy vřelé... 

 

A já jsem přemýšlel, že širou zemí tu 

by zastřít nemohla již války peruť chará, 

když by měl s námi Bůh jen tolik soucitu, 

jak s Jeho Synáčkem ta vetchá žena stará.
43

 

 

Podobný námět, ale ve výrazně přepracované podobě najdeme v Houdkově 

druhé sbírce, v básni s názvem Z ulice: 

 

Z ULICE 

 

Ten Kristův obrázek, tak vetchý, za sklem skříně! 

Co as tu bábu ctnou tak divným citem hnulo, 

                                                           
41

  Houdek, V.: Soucit, in Vesna 14, 1895, č. 16, 16. 7. 1895, s. 266; Mašek chybně uvádí, že na veřejnost 
vystoupil ve Volných směrech, které v době otisknutí první Houdkovy básně ještě neexistovaly. Krejčí ve 
své recenzi sbírky Vykvetly blíny zase uvádí, že poprvé publikoval v Rozhledech. 
42

  Zizler, J., Pešat Z.: Vesna, in Lexikon české literatury 4/II, Praha, Academia 2008, s. 1309; podepsáno 
jz, zp. 
43

  Houdek, V.: Soucit, in Vesna 14, 1895, č. 16, s. 266. 
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že na ten obrázek tak civí... v brvy stíně 

že velkých slzí dvé se v ráz jí vyřinulo? – 

 

Je krví zbroceno to jasné čelo svaté!... 

A bába štká a víc se těžké slzy lijí... 

proč, bozi, člověka ty k pláči nutíváte? 

Vám třeba soucitu těch, kdož se v mukách svíjí? 

 

Ty’s, Kriste, v šátek vtisk‘ své zkrvácené líce, 

by’s jejich obrazem svět trápil ještě více! – 

A zapřít nemůžeš, že sirou zemi tu 

 

by zastřít nemohla již války peruť chará, 

když měl by s námi bůh jen tolik soucitu, 

jak s jeho synáčkem ta vetchá žena stará.
44

 

 

Další Houdkovy básně se v časopisech objevily o více než rok později. Šlo 

povětšinou o časopisy prestižní. Díky přispění jeho přítele Jaroslava Kampera se 

Houdkovy verše objevily v Pelclových Rozhledech.
45

 Nejvíce jeho básní otiskl časopis 

Volné směry, možná i proto, že byl v úzkém spojení se zástupci uměleckého sdružení 

Mánes,
46

 které se na vydávání tohoto periodika podílelo (Volné směry byly orgánem 

Spolku výtvarných umělců Mánes). Houdkovy verše se objevily také v Moderní revui, 

Zlaté Praze a Lumíru. Všechny dostupné Houdkovy časopisecky publikované básně, 

chronologicky seřazené, uvádíme v Bibliografii na straně 55. 

Houdkova první knižně vydaná sbírka s názvem Vykvetly blíny vyšla v roce 

1899 v Praze, a to nákladem Josefa Pelcla a jeho revue Rozhledy, v ceně jedné koruny 

a dvaceti haléřů.
47

 Autorem secesní obálky byl Houdkův přítel, malíř Arnošt Novák.
48

 

Z čtyřiapadesáti básní této sbírky vyšlo předtím časopisecky celých dvaatřicet. Většina 

z nich doznala jen minimálních úprav oproti svým časopiseckým podobám. Básně 

publikované v Rozhledech byly upravovány nejméně, a to i v interpunkci. Pouze větší 

                                                           
44

  Houdek, V.: Z ulice, in V pavučinách nervů, Praha, Grosman a Svoboda 1901, s. 55. 
45

  Mašek, K.: Tři léta s Mánesem, Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes 1922, s. 38. 
46

  Tamtéž. 
47

  Pro srovnání: sbírka Jana Opolského Svět smutných, která vyšla ve stejný rok a také Pelclovým 
nákladem a byla tak už recenzenty srovnávána, stála osmdesát haléřů. 
48

  Neumann, S. K.: Obrazy tří malířů – Básnické debuty, in Stati a projevy I, Praha, Státní nakladatelství 
krásné literatury a umění, s. 650. 
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úpravy v interpunkci, či minimální úpravy na lexikální rovině proběhly u básní, které se 

předtím objevily ve Zlaté Praze, Moderní revui, Lumíru nebo ve Volných směrech, kde 

výjimku tvoří jen báseň Ne krása, ve které byla jedna strofa kompletně přepracována 

a jedna se v knize vůbec neobjevila. 

Po první sbírce Houdkových básní v časopisech ubylo. Rozhledy nebo Volné 

směry už neuveřejnily ani jedinou. Důvodem může být fakt, že v redakci Volných směrů 

v roce 1899 skončil Houdkův přítel Karel Mašek, který v časopise (zpočátku společně 

s J. Hilbertem) redigoval literární část, a také že se od čtvrtého ročníku (1899/1900) 

Volné směry proměnily ve „výtvarný časopis, jehož textovou část zaplňovala především 

výtvarná a umělecká esejistika a kritika (včetně zaměření na architekturu)“.
49

 Ve Zlaté 

Praze vyšly pouze dvě, nejvíce básní s Houdkovým podpisem se pak objevilo v Lumíru. 

Vedle Houdkovy prvotiny z časopisu Vesna je jedinou časopisecky publikovanou básní, 

jež se později nedočkala knižního vydání, báseň Noční rozhovor, kterou začátkem roku 

1900 uveřejnila Zlatá Praha. Ostatních dvanáct básní se už objevilo v Houdkově druhé 

sbírce, která vyšla roku 1901 pod názvem V pavučinách nervů v nakladatelství Grosman 

a Svoboda v Praze, v ceně jedné koruny a padesáti haléřů. Tam se objevila také trojice 

básní, které ještě před vydáním první sbírky zveřejnil časopis Zlatá Praha. Všechny tři 

(Kdy?, Sonet o žárlivosti, Na dluh) však byly výrazněji přepracovány. Pro příklad 

uvádíme obě podoby básně Kdy?: 

 

KDY?
50

 

 

Nač dlouhé to čekání? V tesknící roviny 

kdy počnou zas zvony děl s vrchů své hrany hřmít? 

– Proud krve tak zkažený, malátný, nečinný 

teď měl by se z nesčetných ran už lít! – 

 

A strmí tu pochmurný vrchů sbor půlkruhem, 

hrom sterých děl skalnými svahy by nezachvěl. 

– Až děla se uhnízdí za jich lem, 

je teprve tisíc hlav cílem jich střel! 

 

                                                           
49

  Vojtěch, D.: Volné směry, in Lexikon české literatury 4/II, Praha, Academia 2008, s. 1452‒1457; 
podepsáno dvo. 
50

  Houdek, V.: Kdy?, in V pavučinách nervů, Praha, Grosman a Svoboda 1901, s. 8. 
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– Ó bojovné, raněné nic! Zem prosáknout krví nech 

a bude-li v zemi bít děravá, třeštící lebka 

a nehty tvé v prsti rýt v palčivých bolestech: 

 

v tvé uši ti vnikne prsť změklá a hebká. 

Sluch zamkne se pevně krvavou hrudou, 

v sen záchvěvy země tě kolébat budou. 

 

KDY?..
51

 

 

Kdy počnou zas v tesklivé tišině 

ty zvony děl hluboké hrany své hřmít? 

Krev zkažená proudí tak nečinně 

a přec ta zem lačná by chtěla ji pít! 

 

A v daleké neznámé končině 

ty nadarmo, vojáku, nebudeš mřít, 

ty jediný v poslední hodině 

si poctivě koupíš svůj trvalý klid! 

 

Svou krví nech prosáknout pod sebou zem . . 

A svíjet-li budeš se v bolestech zlých 

a do země hlavou bít — před věčným snem 

 

ta změklá prsť vnikne ti do uší tvých . . . 

Tou krvavou hrudou se zamkne tvůj sluch 

a nikdy tě nevzruší marný náš ruch! 

 

Lze tedy usuzovat, že výraznější část V pavučinách nervů tvoří starší 

přepracované básně. Oproti předešlé sbírce přibylo těch, které se předtím objevily 

v časopise Lumír, ve dvou případech
52

 dokonce na titulní straně. I ty však byly tentokrát 

výrazněji upraveny. V sonetu Poušť byla kompletně přepracována druhá strofa. Stejně 

                                                           
51

  Houdek, V.: Kdy?.., in Volné směry 1, 1896–97, č. 5, s. 215. 
52

  Lumír 27, 1898–99, č. 32, 1. 8. 1899, s. 373; Lumír 28, 1899–1900, č. 17, 1. 3. 1900, s. 193. 
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tak v Sonetu velikonočním, kde se výrazněji měnily také 10. až 12. verš.
53

 V šestistrofé 

básni Sen jeptišky byly kompletně přepracovány dvě poslední strofy. Z celkového počtu 

devětapadesáti básní ze sbírky V pavučinách nervů se jich předtím v časopisech 

objevilo celkem patnáct. 

 

Ohlas sbírky Vykvetly blíny 

 

Ohlasy na první Houdkovu sbírku Vykvetly blíny byly povětšinou pozitivní. 

Ve srovnání s jeho předchozí časopiseckou produkcí ocenil sbírku Josef Matějka: 

„Sledoval jsem básníka od počátku jeho činnosti po časopisech s větším, či menším 

zájmem, a ačkoli se mi jednotlivé věci líbily, nevyvolaly ve mně ani zdaleka toho 

dojmu, jako nyní v knize.“
54

 Ani Karla B. Mádla,
55

 recenzenta Zlaté Prahy, kde Houdek 

předtím publikoval několik básní, „první kniha básníkova nezklamala“.
56

 Už verše 

z časopisu mu prozrazovaly „silný, svérázný talent“. Sbírku pak ocenil i pro to, že básně 

mají různorodé obsahy, že není monotónní, že „robustní talent jeho překvapuje každou 

novou slokou, v nichž ve všech poznáváte téhož silného člověka, nikoli papírové 

stvoření, literaturou a tendencemi jejími vypěstěné,“ a dále pokračoval: „Nebylo u nás 

dlouho debutu, jenž byl by tak silný, jako tato sbírka mladého autora, obsahující 

přirozenou sílu života v drsné, ale svrchovaně případné formě.“ 

Především s ohledem na skutečnost, že jde o Houdkovu prvotinu, ocenili sbírku 

i další kritici. František Václav Krejčí ji označil za „nejlepší básnický debut této 

sezony“,
57

 charakterizoval ji pak jako poesii „černé, otrávené krve; erotika její má jen 

tělesnost a etickou její rezonanci. Pocity pádu, hříchu, poskvrnění a otravy. Pod jejím 

cynismem a sarkasmy slyšíme znatelně úpění duše, rozhořčené nečistými dotyky 

smyslových vášní“. Cynismus byl pro něj v dobrém slova smyslu hraný, masku 

sarkasmu nasazuje nejhlubším citům. Podobně to viděl také recenzent Světozoru 

(„cynický pošklebek je mnohde u Houdka jen maskou soucitu“),
58

 který sbírku též 

označil jako silný debut, odlišující se od jiných knih té doby stopou „silného tvořivého 

ducha“. V nadšené recenzi Krejčí ocenil také rytmus Houdkových básní jako 

                                                           
53

  Houdek, V.: Sonet velikonoční, in Lumír 27, 1898–99, č. 32, 1. 8. 1899, s. 373. 
54

  Matějka, J.: Vladimír Houdek. Vykvetly blíny, in Literární listy 20, 1898‒99, č. 11, 1. 4. 1899, s. 178. 
55

  Recenze je podepsána šifrou K. M., pod níž Karel B. Mádl ve Zlaté Praze vystupoval. 
56

  Mádl, K.: Vlad. Houdek. Vykvetly blíny, in Zlatá Praha 16, 1898‒99, č. 18, 10. 3. 1899, s. 214; 
podepsáno K. M. 
57

  Krejčí, F. V.: Vladimír Houdek. Vykvetly blíny, in Rozhledy 8, 1898‒99, č. 11, 1. 3. 1899, s. 502; 
podepsáno Kj. 
58

  -a-: Vykvetly blíny, in Světozor 33, 1898‒99, č. 22, 7. 4. 1899, s. 261‒262. 
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„neobyčejně originální“,
59

 celkově ve formě byl pro něj „nenucený“.
60

 V závěru své 

recenze Krejčí napsal, že Houdkova kniha je „plna zárodků tak úrodných, že znamená 

opravdové obohacení naší mladé lyriky o novou strunu, o nový zajímavý, vývoje 

schopný a opravdu silný talent.“
61

 

Novost ocenil také Jiří Karásek, pro kterého byl Houdek „pozoruhodný homo 

novus“,
62

 ač podle něj „rudé blesky jeho veršů šlehají z hluboce zavalených, olověných 

verbalistních mračen“. Vyzdvihl fakt, že se vydává jinými směry, hledá jiné tóny, jiné 

melodie, než ostatní mladí básníci té doby. „V duši básníkově kvasí to a prudce se 

zvedá pochmurnými vášněmi, rudými žáry, jeho nitro pracuje neklidně jak sopečná 

půda.“ Podle Karáska je Houdek „dosud básníkem negace, skepse, pochybnosti, 

ke každé meditaci rád si kreslí studené výsměšky skeletu, [...] ale vy cítíte: není z duší 

slabých, ale silných, není z pasivních obětí osudu, ale je živel aktivní, vzpurný, jenž 

chce jen zkoušeti svou sílu, boře nejdražší tvrze vlastní duše“. 

Nejdále šel při oceňování Houdkova debutu recenzent Radikálních listů, který 

napsal, že „od debutu Macharova nebyla českým čtenářům podána kniha tak vnitřní 

silou vynikající jako tato“.
63

 Josefa Patočku nadchla především forma básní: „Tak 

bezvadnou formálně skladbou nedebutoval u nás básník od Vrchlického Z Hlubin.“
64

 

Dále pokračoval: „Jeho styl má mnoho originálního a vítězí svou bezprostředností, 

svým těsným přilnutím k básníkovu vnitřnímu světu a lidské individualitě.“ Vedle 

bezprostřednosti a básní, ze kterých čiší skutečný a čistý cit nebo „tklivý lidský soucit“ 

Patočka vyzdvihl také Houdkův odpor proti konvenci a uznané pravdě a také 

„přirozenost emocí,“
65

 kterými se odlišuje „od sexuální poesie jiných českých 

dekadentů“. Tyto emoce jsou především sexuální povahy: vášeň, rozkoš a celkový 

poměr k ženě, která je Houdkovi matkou ale i pouhou samicí. Patočka, pro kterého byla 

Houdkova sbírka „vítaným důkazem, že literární vzdělání celku také u nás stoupá“ psal 

o „odvaze otevřenosti“, která je Houdkovi společná s Rousseauem, Byronem 

a především pak s Alfredem de Mussetem. Podobnost s Mussetem našel také Josef 

Matějka.
66

 Patočka objevil Houdkovu inspiraci v Baudelairovi, důkazem mu nebyl jen 

                                                           
59

  Krejčí, F. V., cit. d. (pozn. č. 57), s. 503. 
60

  Tamtéž, s. 502. 
61

  Tamtéž, s. 503. 
62

  Karásek, J.: Z nové poesie české, in Moderní revue 5, 1898–99, č. 6, 8. 3. 1899, s. 187. 
63

  V. P.: Vladimír Houdek. Vykvetly blíny, in Radikální listy 6, 1899, č. 32, s. 189. 
64

  Patočka, J., Jsme dychtiví po těchto fragmentech..., in Obzor literární a umělecký 2. 1899‒00. č. 17, 
30. 11. 1900, s. 268. 
65

  Tamtéž, s. 267. 
66

  Matějka, J.: Vladimír Houdek. Vykvetly blíny, in Literární listy 20, 1898‒99, č. 11, 1. 4. 1899, s. 178. 
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fakt, že název Vykvetly blíny silně připomíná Baudelairovy Květy zla (tuto sbírku 

zmínili také F. V. Krejčí nebo recenzent Světozoru), nebo že poslední báseň Houdkovy 

sbírky upomíná na Baudelairův Epigraphe, ale také to, že v Houdkovi vidí, především 

vlivem rozhraní 19. a 20. století, kdy „přírodní vědy opanovaly lidské myšlení“,
67

 

smyslníka ale i analytika, tedy tak „jak byl charakterizován otec dekadence“. Vedle 

Baudelaira našel v básni Ať sílí nervy inspiraci také v Hilbertovi. Nejvíce podobností 

bylo pak dalšími recenzenty nalezeno v poesii Josefa Svatopluka Machara. Josef 

Navrátil psal až o důkladném kopírování.
68

 Krejčí oba odlišil, když u Machara našel 

„po heineovsku, zklamaný, ironickými jehlami rozbodaný cit“,
69

 zatímco u Houdka 

„odlesk baudelairovského žáru prokletých vášní“. Podle Josefa Matějky Houdek svou 

sbírkou navazuje vedle Machara také na Viktora Dyka a Jana Opolského.
70

 

Bezprostřednost Houdkových básní, v nichž lze rozpoznat skutečný cit, kterou 

vyzdvihli Patočka nebo Mádl, ocenili i další. Recenzent Světozoru, který Houdkovi 

pochválil také bravurní kompozici nebo originální obrazy, uznal: „Není příčiny, proč 

bychom nevěřili této zpovědi, zní to tak vroucně a upřímně, jakož vůbec celá sbírka 

Houdkova činí dojem opravdového procítění.“
71

 Také Augustin Žalud kladně hodnotil 

právě básně s přirozeným citem a soucitem, zatímco cynismus, kdy v Houdkově sbírce 

dokonce „i smrt je bez zájmu“,
72

 je podle něj často hledaný a uměle vynucovaný, 

a proto nepůsobí dojmem bezprostřednosti. Naopak František Skácelík
73

 tento 

bezprostřední a přirozený cit Houdkovi v jeho básních neuvěřil. Vyčetl mu hluchý 

verbalismus, hrubé, nesouvislé, trhané a šroubované konstruování, nebo jednostranná 

přirovnání. Také Jindřich Vodák uvažoval o přirozenosti citu v Houdkových verších, 

když napsal, že básník „odhaluje svůj vnější i vnitřní život s nepokrytou, bezohlednou, 

faktovou přímostí“,
74

 a to aby „vypadal hodně zlý, hodně zpustlý, otrávený 

a nezachranitelný“, až ve svém uvažování došel k „dojmu jakési převrácené honosivosti 

a okázalosti“. Též Houdkovy vyčetl „umělé konstrukce myšlenkové, úsudkové 
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a obrazové“,
75

 všudypřítomný akt sexuální. Jen „slušnou umělou rétoriku“ pochválil 

v závěru svého článku. Jednoznačně negativně tak skončilo jeho srovnání Houdkovy 

sbírky s poesií Jana Opolského.
76

 

Josef Navrátil ve své recenzi Vladimíra Houdka, Jana Opolského a Jaroslava 

Hendrycha nazval „mladými starci“,
77

 kteří „nade vším stahují k pohrdlivému úsměšku 

své rty, vše odsuzují, vše je jim překonaným stanoviskem a nic jim není svato“. Nejvíce 

básní Houdkovy první sbírky je podle tohoto recenzenta časopisu Vlast „čistě 

bordelových, odpuzujících a kalem až páchnoucích“
78

 a padly až taková slova jako 

„kriminálník“, „pitomost“ nebo „choré mozky“. Žena je básníkovi podle Navrátila jen 

„plodnou samicí, stvořenou k ukojení vášní“, z knihy čiší „opovážlivá drzost, s jakou 

mluví o věcech jiným lidem, třeba ne básníkům – svatých“. 

Houdkův debut ohodnotil také Stanislav Kostka Neumann a také on byl velice 

kritický: „Forma neohrabaná, verš nezpěvný, bezvýrazný, myšlenky embryonální, 

deklamované bez ohně a bez tepla.“
79

 Ve své krátké stati o básnických debutech, 

ve které Houdkův dopadl nejhůře ve srovnání s Lešehradovými Květy samoty 

a s Opolského Světem smutných, kritizoval také některé kritiky, kteří Houdka hodnotili 

kladně. „Nenašel jsem v jeho poesii ani potuchy po tom ohni, po té formové zdatnosti 

a po té myšlenkové síle, o kterých psaly jepičky.“ Konkrétně uvedl pouze kritiku 

v Radikálních listech. 

Už jsme se zmínili, že Josef Patočka vyzdvihl Houdkovu „přirozenost emocí“, 

které jsou především sexuální povahy: vášeň, rozkoš a celkový poměr k ženě. Augustin 

Žalud vyslyšel z Houdkových veršů dvojí základní tón: vedle exaltovaného pohlaví také 

smrt.
80

 K motivu ženy přiřadil motiv smrti také Jan Voborník, podle kterého Houdek 

pociťuje „stesku, že je ženy ideál zbídačelý, že je to šelma kousavá, jejíž zjev 

na počátku vábný se mění nakonec v obraz Smrti, děsně šklebící se lebky“.
81

 Ve svém 

krátkém článku zmínil také dualitu marnosti a soucitu s prokletými, a také lásku 

k národu. Recenzent Světozoru uvedl jako „charakteristickou pro nejmladší básnickou 
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generaci“
82

 Píseň internacionální, „v níž básník doznává, jak národ jeho byl mu 

lhostejný, ale jak láska k němu žhavá v nitru se mu probudila“. Stejnou báseň vyzdvihl 

také František Zákrejs v Osvětě. Vedle vlasteneckého našel v Houdkově sbírce, jejíž 

básně označil jako „povážlivě dekadentské“,
83

 také motivy sociální (Ženy moderních 

dělníků). Více se však motivům budeme věnovat ve vlastním motivickém rozboru 

na straně 31. 

V krátkých recenzích v Lidových novinách nebo v Moravské orlici si autoři 

položili otázku, jaká Houdkova poesie bude po této nadějné sbírce následovat. Zatímco 

recenzent Lidových novin
84

 viděl příslib do budoucna jen v některých básních (Reliquie, 

Před slávou hostie, Pod tíhou vůní, Horror vacui), pro referenta Moravské orlice byla 

příslibem celá sbírka: „Vykvetly blíny je projev ducha logického, bystře pozorujícího, 

pokus talentu ještě nevyhraněného, zasluhují však pozornosti jako přípověď 

do budoucnosti.“
85

 

 

Ohlas sbírky V pavučinách nervů 

 

Druhá Houdkova sbírka V pavučinách nervů už tolik ohlasu v dobové kritice 

nepřinesla. To platí jak do počtu, tak z hlediska ocenění. Také Jiří Karásek se na závěr 

své recenze sbírky Vykvetly blíny plný očekávání zamyslel, jaká by mohla být 

Houdkova další sbírka. I on však byl zklamaný. Druhá kniha podle něj přinesla „pouze 

zeslabené a rozředěné to, co řekl výrazněji ve svém debutu“.
86

 A dále pokračoval: 

„Tóny vzpurného odboje přešly zde častěji v plané, šedé filosofování, jež má sem tam 

nádech až pedantské didaktičnosti. Nota bujné, dychtivé, vášní se svíjející smyslnosti 

mladého těla přešla zde v pouhé stylizace konvenčních erotických obrazů, ztratila ono 

prudce se řinoucí chvění probíhající psychou, jako se otřásají živé žilky v bodnutém 

mase, jež vyznačovala prvé milostné verše autorovy.“ Za konvenční pak označil také 

básně, ve kterých Houdek „ironizuje“ biblické látky v oddílu Motivy z Nového zákona. 

Podobně se naděje vkládané do Houdkovy první sbírky proměnily ve zklamání 

také u Viktora Dyka, který o sbírce V pavučinách nervů napsal několik vět v Moderní 

revui.
87

 Houdka nazval „stále verbalistnějším“, jeho verše pro něj byly „tradicionální, 
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neosobní; celé ovzduší jeho poesie jaksi archaistické“ a za nejhorší označil, podobně 

jako Karásek, básně, ve kterých se Houdek pokoušel o reflexi. Jako příklad uvedl 

ukázku z jedné „patriotické“ básně Z Čech severních. 

František Sekanina a recenzent Času našli ve druhé Houdkově sbírce alespoň 

některá pozitiva. Sekanina označil za „parádní téměř“
88

 Houdkovu upřímnost, kdy se 

básník veřejně přiznává „k smyslným výkřikům vlastního těla, nezakrývaje okamžiků 

přirozených výbojů vášně“. Zároveň ale upozornil na to, že taková upřímnost může 

přejít až ve „chlubivě prázdnou mánii fešáků“.
89

 Podobně Houdka v této poloze nazval 

také recenzent Času, a to jako „neodolatelného miláčka vnadných žen“.
90

 Sekanina dále 

pochválil formální stránku Houdkových veršů, kterou nazval „velmi zdařilou“,
91

 a to 

především v oddíle Motivy z Nového zákona, který v negativním slova smyslu zmínil 

také Karásek. Recenzent Času vyzdvihl jen báseň Naivní píseň, jinak Houdkovi vytýkal 

při své analýze výrazu verše „znící falešně a prázdně“
92

 a také verše „nuceně vymyšlené 

a sestavované, verše držené vzdutou rétorikou“. V básních, v nichž se Houdek pokusil 

o reflexi, ho podezřívá z přetvářky. Obě recenze jsou jinak především motivickou 

analýzou, obě označily za hlavní motiv motiv ženy. Pro Sekaninu byla žena „jedinou 

figurínou“,
93

 na kterou básník přenesl i „jednostrannost svého nitra“. Recenzent Času 

vedle motivu ženy, na kterou Houdek i zde pohlíží dvojím pohledem: jako na pouhou 

samici i na roditelku, zmínil také motivy náboženské (v odvážnosti náboženského 

cynismu přirovnal Houdka k Heinemu),
94

 sociální soucit, vlastenectví. 

Nejkritičtější byla opět recenze ve Vlasti. V časopise, který poskytoval ideové 

zázemí konzervativně katolicky orientovaným autorům,
95

 ale pochopitelně zkritizovali 

už Houdkovu prvotinu. „Druhá tato autorova sbírka neliší se celkem od sbírky první: 

,Vykvetly blíny‘, leda snad větší dávkou drzosti, s jakou píše o věcech nejsvětějších 

i nejplodnějších. Je třeba člověku nervů ne pavučinových, ale silných jako provaz, 

chce-li knihu dočísti a přebroditi se močálem bahna, zápachu a otravných výparů.“
96

 

Nejvíce recenzent přirozeně odsoudil básně z oddílu Motivy z Nového zákona: „Toho si 

dosud nedovolil v české literatuře nikdo.“ Nemohl nic vytknout pouze formě, která 
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podle něj měla „zvláštní rutinu i mnohé původní obrazy“. Ještě než recenzent uzavřel 

své hodnocení se slovy „knihu zavrhujeme“, zařadil Houdka do školy Macharovy. 

Ojedinělé negativní hodnocení obou Houdkových sbírek najdeme také v časopise 

Samostatnost. Ve sbírce V pavučinách nervů autor této recenze došel dojmu „patosu, 

dělanosti, schválnosti“.
97

 

Jedinou kladnou recenzi tak najdeme v časopise Zvon, jejíž autor popsal 

Houdkovu druhou sbírku podobnými slovy a přívlastky, jako tomu bylo u některých 

kritiků jeho knižního debutu. Stejně jako Karásek u první sbírky, ocenil zde recenzent 

Houdkovu novost a originalitu, díky které vyčnívá z „řady symbolických 

a dekadentních kolovrátků“.
98

 Básníka označil za „zjev pozoruhodný a zajímavý, 

od něhož, až také k jiným stránkám se přikloní, mohla by poesie česká mnoho dobrého 

očekávati“.
99

 Stejně jako recenzent časopisu Vlast připodobnil Houdkovu poesii k té 

Macharově, když ale Houdka označil dokonce za „jemnějšího a poetičtějšího“.
100

 Obě 

recenze (ve Zvonu a Vlasti) společně ještě s tou v Samostatnosti uvedly za příčinu jeho 

poesie fakt, že je Houdek vojenským důstojníkem.
101

 Liší se však v tom, jaká ta poesie 

je. Zatímco podle recenzenta Zvonu je díky Houdkově důstojnické službě v jeho poesii 

„něco vojensky tvrdého, smělého, ano vyzývavého, což spojeno se značnou dávkou 

ironie a cynismu dává zvláštní charakter básnický“,
102

 tak podle recenzenta časopisu 

Vlast Houdek „proto tak bezohledně do všeho seká“.
103

 

 

Nekrology 

 

Po druhé básnické sbírce ohlasy na Houdkovu poesii na několik let ustaly. Již 

jsme se zmínili, že vinou toho, že posledních více než šest let svého života dožíval 

v ústraní Ústavu pro choromyslné v Kateřinské ulici v Praze, měli ho i jeho nejbližší 

za mrtvého. Po jeho skutečné smrti 29. srpna 1908 se v tisku objevilo mnoho nekrologů, 

které více či méně hodnotily také Houdkovo nevelké básnické dílo. 
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Houdkovi blízcí, jejichž nekrology jsme citovali při přiblížení Houdkova 

dožívání v ústavu, se vedle osobních vzpomínek zmínili o jeho díle jen minimálně, 

a navíc dosti obecně. Podle Aleše Melichar jde Houdek v obou sbírkách „svou vlastní 

cestou v době, kdy často se přísahalo na dogmata“.
104

 Tereza Turnerová napsala: „Jeho 

verše jsou práce silné, životně založené. Z každého řádku mluví jeho neohrožená duše, 

naprosto samostatná, hloubavý talent. Je v nich sociální porozumění, pevné stanovisko 

i nepostrádají čistě lyrických pasáží a smělých výrazů vzníceného srdce. Jen 

sentimentality není v nich a není ani možno představiti si Houdka jako básníka 

sentimentálního. Všude síla, až skorem brutální síla se v nich jeví.“
105

 Nejvíce se tak 

o jeho díle rozepsal Jaroslav Kamper, který Houdka označil za „blesk, ozařující 

prudkým svým světlem všechnu bídu a nicotu lidské existence“,
106

 a který „šlehl 

do artistických ohňostrojů mladé poesie posledních let devadesátých“. O obou jeho 

sbírkách napsal, že jsou to „hořké, černé, proklaté květy jedovatých šťáv, jaké rostou na 

kamenitých pustinách a rumištích. Zde z trosek života, rozrušeného a zdeptaného před 

časem bídou a neštěstím, vyklíčily tyto smutné květy, dýšící ostrou, trpkou vůní. Je 

v nich všechna bolest, zklamání, divoký cynismus srdce, které prohlédlo všechny masky 

a ztratilo všechnu víru. Cynismus až mrazivý, řezavá, kovová nota zoufalé revolty, 

vášnivý výkřik srdce, které každou cévou lační a žízní po životě, po témže životě, jejž 

proklíná a jímž pohrdá. A zhnusení lásky z těch veršů mluví, lásky, zbavené všech 

poetických příkras a draperií. Divoká, šílená vášeň, stravující na konec celou bytost 

člověka a zanechávající jen rmut znechucení a zklamání.“
107

 Obou sešitků si ale necenil 

tolik jako v časopisech samostatně otištěných básní. V knize už na něj nepůsobily tak 

silným dojmem, protože se v nich stále opakovalo jen několik málo motivů. Pozornost 

podle něj vzbudily jen „originálně pojaté“
108

 motivy biblické. Když byl Houdek 

poštovním asistentem v Lovosicích, „v kraji zněmčeném“, údajně od něj Kamper 

slýchával „verše nezkrotné lásky k rodnému jazyku a rodnému kraji, prosté jakékoliv 

pózy“, díky kterým se těšil „na novou jeho poesii, která měla býti odrazem změněných 

poměrů životních“, a které se tedy vinou Houdkova onemocnění nedočkal. 

Pozitivní hodnocení Houdkovy poesie se objevilo v nekrolozích Času, kde 

ocenili znamenitou formu Houdkových veršů a za nejvýraznější rys označili 
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„přecitlivělou erotičnost, spojenou s maskou blaseovanosti a pohrdání“,
109

 a dále také 

v Časopisu pokrokového studentstva, který Houdka nazval „ojedinělým zjevem, 

tvořícím na podkladech ryze osobních a neznámých“.
110

 

Ostatní nekrology s odstupem posledních sedmi let vyzdvihli především 

Houdkovu první sbírku, její novost, stejně jako to ve své recenzi udělal Karásek, ale 

i další. Tak jako například v Lidových novinách nebo v časopise Máj: „Po celé řadě 

sbírek mlhavé a nejasné poesie dekadentní, jimiž moderna zaplavila tehdejší knižní trh, 

ohlásil se v knize Vykvetly blíny, opravdový básnický duch, samostatné a originální 

tvůrčí potence, jenž na rozdíl od svých vrstevníků, libujících si v tónech měkkých 

a rozplývavých, měl něco tvrdého, pevného, vyzývavě smělého v názoru i dikci a jenž 

dovedl vše říci po svém, vtipně a jiskřivě, třeba s notnou dosí ironie a cynismu.“
111

 

Ve sbírce V pavučinách nervů našli už jen pokračování sbírky první, jejíž rámec 

rozšířily jen Motivy z Nového zákona, které se ovšem také otáčely kolem pohlavních 

vztahů. 

Také Arne Novák ve svém nekrologu ocenil přínos sbírky Vykvetly blíny, kterou 

charakterizoval jako „chmurnou a vášnivou lyriku, na jejíž divoce rozechvěné struny 

hrály svoje prokleté písně láska a smrt, bolest a nemoc, vášeň a zmar, rouhání a nákaza, 

zoufalství a děs“.
112

 Zopakoval, že v době, kdy česká dekadence vyčerpala svoje lyrické 

náměty, byly do „talentu, značně odlišného od tehdejších veršujících začátečníků“ 

dobovou kritikou vkládány značné naděje, které ale ve své další knize nenaplnil 

a po „stránce stylové ustrnul Houdek daleko za moderními českými poety“. Odsoudil 

především básně s tématem dějinné a náboženské interpretace. 

Tyto básně se nelíbily také F. X. Šaldovi, podle něhož Houdek na tyto meditace 

zkrátka nestačil. Většině jeho básní podle Šaldy schází „vnitřní zpěvná melodie, ten 

souvislý proud milostné něhy a přepodstatňujícího žáru, který činí teprve z veršovce 

básníka“.
113

 Stejně jako před ním Neumann ve své recenzi sbírky Vykvetly blíny i Šalda 

nesouhlasil s nadšeným dobovým ohlasem Houdkovy poesie: „Není třeba přeceňovati, 

jak již se stalo v mnohých listech, básnického významu těchto knížek, aby člověku bylo 

líto ztráty Houdkovy i ukrutného osudu, který postihl tohoto upřímného a poctivého 
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člověka, nedopřáv mu ani času k uměleckému uzrání.“
114

 Nicméně také Šalda ocenil 

alespoň několik básní z první sbírky, ve kterých „Houdek zůstal v mezích své vlohy 

a podával prostě, třebas příkře, po impresionisticku dojmy, kterými na něho útočil život 

málo šetrný a málo vyběravý ve svých zbraních“.
115

 

 

Pozdější ohlasy 

 

Už za Houdkova života se jeho básně, jak jsme již napsali, objevily v antologii 

Nová česká poesie, do které bylo vybráno hned pět básní: čtyři ze sbírky Vykvetly blíny 

(L’enfant perdu, Horror vacui, Vzpomínky prosincových nocí, Harakiri)
116

 a jedna 

ze sbírky V pavučinách nervů (Hostina vojenská Bedřicha Velikého). Posledně 

jmenovaná báseň časopisecky ani nevyšla, další si uchovaly svou knižní podobu. 

Další antologie s Houdkovými verši následovaly. V roce 1910 vyšla v redakci 

Františka Serafínského Procházky antologie s názvem Česká lyra, kterou editor 

v předmluvě k druhému vydání z roku 1913 nazval „širší galerií a má tudíž tendence 

propagační pro českou lyriku v jejím celku i v jednotlivostech, ač při tom nikdy 

neopouští stanoviska přísně uměleckého“.
117

 Další vydání následovala ještě v letech 

1918 a 1926. I v této antologii se objevila báseň Hostina vojenská Bedřicha Velikého, 

vedle ní také Píseň internacionální z Houdkovy první sbírky. 

V roce 1925 uspořádal Rudolf Illový antologii Československá poesie sociální, 

kde najdeme jedinou Houdkovu báseň: Voltaire, která předtím vyšla pouze knižně, a to 

ve sbírce V pavučinách nervů. Tato kniha navazovala na antologii Antonína Macka 

Poesie sociální z roku 1902, ve které ale ještě žádnou Houdkovu báseň nenajdeme. 

Illového antologie obsahovala básně z širšího časového rozpětí, než tomu bylo u Nové 

české poesie nebo u České lyry (prvopočátky našel Illový až ve středověku), zužujícím 

kritériem však byla, jak již název napovídá, myšlenka sociální. 

V roce 1930 se francouzský překlad Houdkovy básně L’enfant perdu objevil 

také v Anthologie de la poésie tchèque Hanuše Jelínka, který v medailonu Houdka 

nazval nešťastným básníkem („malheureux poète“),
118

 jenž „zpíval zoufalou píseň 

lásky“, která byla čistě fyziologického pojetí. 
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V úvodu k prvnímu vydání antologie Nová česká poesie z roku 1907 byl pro 

Arne Nováka Houdek „energický, ač spíše nehorázný než silný lyrik jediné struny, jež 

chvíli zněla dosti hlasně v reakci proti artismu symbolistů“.
119

 Dále k jeho poesii napsal: 

„Na hlučném a nemálo monotónním nástroji veršového umění suchého a strnulého 

vyhrál několik překvapujících variací spíše sociálního než básnického posvěcení, 

tématu láska a zhouba, rozkoš a rozklad, vášeň a smrt a pomohl v mladém pokolení 

otřásti věrou v tajemnost a absolutnost lásky, která pro něho byla vždy jevem prostě 

fysiologickým.“
120

 Podobnými dvojicemi slov jako v tomto úvodu, nebo poté 

v nekrologu, si Novák pomohl také při charakteristice Houdkovy poesie ve svých 

Přehledných dějinách literatury české, v nichž Houdka nazval „pouhým senzualistou, 

jenž s látkovou odvahou, ale veršem suchým a většinou neosobitým až do únavy 

zpracoval nálady a nápady, pojící se ke dvojicím rozkoše a hnusu, opojení a nervosy, 

varu a otravy krve“.
121

 

Oproti tomu například v tzv. akademických Dějinách české literatury
122

 se 

Houdkovo jméno neobjevuje a nenajdeme ho ani ve Slovníku českých spisovatelů,
123

 ani 

ve slovníkové příručce Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
124

 nebo v knize Čeští 

spisovatelé z přelomu 19. a 20. století,
125

 tedy v příručkách, které se zabývají konkrétně 

obdobím, kdy Houdek publikoval. Po několika zmíněných antologiích tedy Houdkovo 

jméno a jeho básně zmizely z české literatury na několik desítek let. 

Přitom už v roce 1939 Kamil Bednář ve své Laické poznámce o jedné literární 

revisi
126

 prosil o osvěžení památky básníků, kteří se ztratili v devadesátých letech, 

v době „trochu vydekorované, libující si v afektech více než v prostotě“, a kteří „tiše 

opěvovali prostou lidskou duši“. Vedle Karla Červinky uvedl konkrétně právě také 

Vladimíra Houdka, „jehož výročí se odbude desíti řádky v denním tisku“. V dalších 

letech ubylo i to. 
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Tato literární revise přišla až od sedmdesátých let dvacátého století, především 

za přispění Ivana Slavíka, který je autorem antologie z názvem Zpívající labutě. Tento 

výbor, s podtitulem „Zapomenutí básníci devadesátých let“, vyšel v roce 1971 

v nakladatelství Odeon. V předmluvě tohoto výboru, který svůj název dostal podle 

sbírky Otakara Auředníčka z roku 1892 Slavík napsal: „Kromě známých a čtených 

básníků existuje rozsáhlé podhoubí poesie, poetae minores, zapomenutí nebo 

zapomínaní, ti, které literární historie takřka nezaznamenala nebo které, když jejich čas 

vypršel, odhodila stranou.“
127

 Z Houdkovy tvorby zde najdeme básně L’enfant perdu 

a Roztálo srdce.... Druhá zmíněná báseň vyšla předtím jako bezejmenná pouze ve sbírce 

V pavučinách nervů, báseň L’enfant perdu vyšla poprvé v roce 1897 v Rozhledech,
128

 

poté ve sbírce Vykvetly blíny, a později ve zmíněných antologiích Nová české poesie a 

Anthologie de la poésie tchèque. 

Další svou antologii Slavík vydal v roce 1998, tentokrát už s názvem Čeští 

prokletí básníci. Na jejím sestavení spolupracoval také Jiří Kudrnáč, který ticho kolem 

poesie Vladimíra Houdka přerušil souhrnnou statí v druhém díle sborníku Literární 

Bílovice nad Svitavou. I v této Slavíkově antologii se objevily básně L’enfant perdu 

a Roztálo srdce..., doplněné ještě o báseň Stafáž vášně, která předtím vyšla pouze 

ve sbírce V pavučinách nervů. Podle Tomáše Reichela, autora Houdkova medailonu, se 

Houdek „stylizoval do prokletého básníka, ve svých verších vyslovoval hořkou deziluzi 

a zdůrazňoval gesto brutálního vzdoru, provokoval depoetizací erotiky, kterou 

zobrazoval jako živočišnost přecházející v zhnusení“.
129

 Také Slavík Houdka zařadil 

mezi prokleté básníky, mezi nimiž podle něj nejvýše vyčníval Richard Weiner. Slavík je 

i autorem článku Setkání a míjení v Moderní revui z knihy Moderní revue 1894–1925, 

kde Houdka nazval „skutečným dekadentem nejen pod tlakem literárních vlivů, ale 

i z životních postojů a zkušeností“.
130

 

V devadesátých letech dvacátého století se Houdkovy básně dvakrát objevily 

také v Literárních novinách, v sekci zapomenutých básníků. V čísle 4, které vyšlo 

28. ledna 1993, byla Houdkovy věnována celá strana. Vedle sedmi básní (Pod tíhou 

vůní, L’enfant perdu, Vzpomínky prosincových nocí, Teprve včera, Píseň naivní, Noční 

rozhovor, Bez krbu...) zde najdeme také několik úryvků z recenzí jeho sbírek 

a nekrologů. V dvojčísle 51/52, které vyšlo 23. prosince 1998, Literární noviny 
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uveřejnily Houdkovu Píseň blázna, která vyšla nejdříve v Rozhledech,
131

 poté ve sbírce 

Vykvetly blíny. V roce 2000 pak Ivan Wernisch, který o Houdkovi údajně poprvé slyšel 

od Josefa Palivce v prosinci roku 1966,
132

 zahrnul do své rozsáhlé antologie s názvem 

Zapadlo slunce za dnem, který nebyl a podtitulem „Zapomenutí, opomíjení 

a opovrhovaní“, obsahující básně 460 autorů, také Houdkovy básně Píseň blázna, 

Teprve včera, Noční rozhovor, Bez krbu... a Ty budou z těchto.... Jen posledně 

jmenovaná se předtím neobjevila v žádné z uvedených antologií, pouze v původní 

Houdkově sbírce V pavučinách nervů. 

Dalším, který se zasloužil o výrazné připomenutí pozapomenutého Vladimíra 

Houdka, byl básník Petr Fabian, který uspořádal výbor z Houdkovy poesie. Ten vyšel 

nejdříve v roce 2003 v malotirážní internetové edici Zapomenuté světlo, poté v roce 

2010 v nakladatelství Dybbuk. V této knižní realizaci došlo jen k několika úpravám, 

některé básně přibyly, dvě byly vypuštěny. Ze sbírky Vykvetly blíny Fabian vybral 

šestadvacet, ze sbírky V pavučinách nervů čtrnáct básní. V doslovu napsal: „Obzor 

básní je téměř celý směstnán do několika málo motivů a až chorobně opakovaných 

a přetvářených scenerií, jimž dominuje úděl prvotního hříchu, vášeň ve své tělesné 

a téměř vždy ponižující, odpudivé, tragické podobě.“
133

 Také on negativně ohodnotil 

básně s historicko-náboženskými
134

 a národními reflexemi, ve kterých se „působivost 

obvykle vytrácí a zbývá jen křečovitý a rozmělněný výraz“.
135

 Na závěr o Houdkovi 

napsal: „Málokdo další přetavil neštěstí vlastního života a seberozdíravé vidění a tušení 

v tak krystalické svědectví jako Vladimír Houdek ve svých nejpůsobivějších 

textech.“
136
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Motivika Houdkovy poesie 

 

Motiv vášně 

 

Dobová kritika se poměrně shodla, že ústředními motivy obou Houdkových 

sbírek jsou žena a vášeň. Oba motivy spolu úzce souvisejí, byť byly v kritických 

ohlasech označovány různě. Pro Jindřicha Vodáka byl ústředním motivem „akt 

sexuální“,
137

 pro Augustina Žaluda „kult pohlaví“,
138

 pro Josefa Patočku „pohlavní 

vášeň“,
139

 pro Františka Sekaninu pak bylo „sexuální zjitření vášně“
140

 vůbec jediným 

motivem sbírky V pavučinách nervů, jedinou figurou postava ženy-samice. 

Vášně a rozkoše je v Houdkových básních skutečně mnoho. V lexikální rovině 

napočítáme v jeho první sbírce 22 slov a ve druhé sbírce dokonce 35 podstatných, 

případně přídavných jmen se slovním základem slova vášeň. Častým motivem je motiv 

prvního milostného aktu, prvotního hříchu, a tak je rozkoš často v přímém souboji 

s dalším abstraktem – láskou. Nejexaktněji je tento souboj uveden v závěru bezejmenné 

básně (Já v chvíli tu necítil více...,), kdy po jednom z vášnivých okamžiků: „Oh, 

stoupala Láska, Madona bílá, a na zemi nechala / jen rozkoš, hrdou svým hříchem 

a jásavou vášně mukou; / oh, prchala Láska – a zakrývajíc oči své útlou rukou, / se 

chvílemi skrze prsty na Rozkoš zvědavě dívala.“
141

 Dále tento souboj lásky a vášně 

najdeme například v básních: Ne krása, Horror vacui I, Ať žebrá třeba!, Duch půlnoční, 

nebo Kristus. Někde je tento kontrast ještě silnější a přechází až v klasickou dialektiku 

dobra a zla. V básni Oběti se píše o vůni oběti Abela proti dýmu oltáře Kaina.
142

 Jak 

jsme viděli i v citované ukázce, kdy musela Láska uprchnout, je vítězem tohoto souboje 

vždy rozkoš. V básni Zbloudilým na cestu zůstane láska „oslepená“ a „zdupána, 

poplvána“.
143

 Tento kontrast lásky s nečistou vášní byl ale znakem celé dekadentní 

poetiky a nejen literatury, ale také malířství.
144
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V některých básních k prvotnímu hříchu ani nedojde a tato vášeň nebo touha 

zůstanou nenaplněny. Teprve o jejím vzbouzení je báseň Jak vyjde z kolébky, v básni 

Před slávou hostie právě před ní lyrický subjekt utíká, v básních L’enfant perdu 

a Večerní koupel se objevuje básnický obraz „nezrozené životy“. Při večerní koupeli 

prchají „od měkkých linií těl, chladně labužných, bledými světélky prchají hladinou, 

v rákosí zvlněném skrývají se přítulně“.
145

 V básni L’enfant perdu vedle „nezrozených 

životů“ Houdek píše také o „pochovaných životech“. Naplnění této touhy tedy nemusí 

proběhnout vůbec, nebo může zabíjet (viz dále motiv smrti a syfilidy). 

Vášeň je často doplněna nějakou vůní, jak jsme si již naznačili vonící obětí 

Kaina. Vůně se ale objevuje i na dalších místech, hlavním smyslem přijímacím vášnivé 

požitky je tedy namísto zraku čich. V básni Stafáž vášně se pozadím pro „nejprudší 

vůní“
146

 dýchající těla stalo čpící bahno rybníku a kvílející žáby. Rybník 

a žáby se objevují i jinde. Také v básni Po vesnické pouti je tato stafáž kulisou 

vášnivého vzplanutí, vykreslena však o poznání pozitivněji, v básni Pod mrtvým bohem 

je přítomna u sebevražd „s bohem na jazyku“. 

Také umístění subjektu v úvodní básni sbírky Vykvetly blíny zaujme: „Jak 

zavražděný, zloupený, hluboko pohřbený / ve sklepě hospody zájezdní / pod spoustou 

sudů vína, alkoholu – / spí moje viny pod kvasem mých vášní / v ohromném klidu na 

dně mé duše“.
147

 Podobnou autostylizaci (umístění lyrického subjektu pod vlastními 

smysly) najdeme také v básni Pod tíhou vůní (název opět potvrzuje propojení vůně 

a vášně). Zde je však ještě více zdůrazněn motiv smrti před motivem vášně. Oba motivy 

se propojují také jinde, což je opět příznačné pro celou dekadentně symbolistní poetiku. 

Vedle zmíněného splývání motivů smrti a logicky také motivu ženy zasahuje 

motiv vášně také do oddílů, které jsou ucelenější než oddíly ostatní. Je jednou 

ze spojnicí světa živých a mrtvých v oddíle Odlesky na vodách z Houdkovy druhé 

sbírky, a najdeme ho také v básních Kristus a Marie z oddílu předcházejícího – Motivy 

ze Starého zákona. 

Nejčastěji se motiv vášně objevuje hned v prvním oddíle sbírky Vykvetly blíny 

s názvem Rudé blesky. Právě tyto rudé blesky jsou projevem vášně, která je ukryta 

v duši, plápolá v osobnosti člověka, a navenek se nejčastěji projevuje v očích. Takové 

rudé blesky nebo lesk v očích v tomto oddíle najdeme v básních L’enfant perdu, Ne 

krása, Po ňader tvých bělostí skvoucí..., Rudý blesk, Klášter, Teprve včera, nebo Horror 
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vacui. V básni Klášter pokračuje metafora člověk = budova tím, že se blýskají klášterní 

okna, v básni Teprve včera se blýská zrcadlo. Rudé blesky šlehající z očí se ale nachází 

i v dalších oddílech, konkrétně v básních Zimní večer nebo První noc, rudá zrcadla také 

v Bojiště II. V básni Porozumění se ve zraku jeho „morálních profesorů 

a vlasteneckých, dobrých učitelů“
148

 objeví záblesk rozkoše ještě větší, kterou je tušení 

smrti, čímž se opět dostáváme k propojení motivů vášně a smrti. 

Druhou ústřední částí těla, několikrát se opakující v oddíle Rudé blesky, a dalším 

prostředkem pro uchování vzpomínek na vášnivé momenty, jsou „zoubky“, památkou 

tohoto vášnivého momentu pak jejich zahryznutí do ramene: „Až k závrati opojný 

úsměv ten / a zoubků řad sněžně bílý... / – Ty zoubky se komus do ramen / zahryzly 

v němé chvíli! –“
149

 Zoubky a zakousnutí se objevují také v básních Teprve včera 

a Horror vacui, ve které „z dob těch do mé paměti i všední scény vryty jsou“.
150

 Tato 

báseň je závěrečnou básní oddílu a pohřbením partnerky těchto vášnivých momentů 

skutečně uzavírá celý oddíl. Motiv zubů se pochopitelně objevuje i později (např. bídou 

skřípající zuby v úvodní básni sbírky V pavučinách nervů Cesta silných), ale zde už 

není důkazem tohoto vícekrát zmíněného vášnivého momentu. 

 

Motiv ženy 

 

Motiv ženy má v Houdkových verších dvojí podobu: žena-samice a žena-matka. 

Samotný motiv ženy-matky se objevuje jen zřídka (První noc, Matka). V ostatních 

případech jsou oba pohledy na ženy propojeny, především přes výše popsaný motiv 

vášně. V básních Píseň (Milenko, záhadnou matkou...) a Jak vyjde z kolébky je spojnicí 

mezi oběma zrození: matka rodí život, samice vášeň. Jinde Houdek ponechává v očích 

ženy-samice mateřský zrak (Ženy moderních dělníků, Tvoje přimhouřené zraky...), 

mateřský instinkt najdeme také v básni Dárkyně dobrá, kde žena-samice mateřsky 

přikrývá básníka „pláštěm své vášně“.
151

 Jinak je ústřední figurou Houdkovy poesie 

skutečně především žena-samice. V několika případech tento motiv doprovází také 

sociální hledisko (Ženy moderních básníků, Galantní píseň na dívčí motiv, Píseň 

naivní). 
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Motiv ženy-samice je úzce spojen s dominantním motivem vášně. Zřetelně to 

ukazuje závěrečná sloka básně Neznám...: „Já – – znám jen mocný žár, jímž spíjí vaše 

rety, / znám vášeň, vilný vzdech, jenž vlnou ňader chvěl, / však jinak neznámou jste, 

cizí, jak ty světy, / k nimž sentimentálně a hloupě zrak můj zřel.“
152

 Taková žena 

dokonce v básníkovi vyvolává jakousi vzpomínku na naturalisticky popsané týrání žížal 

(Tvoje přimhouřené zraky...). Tento cynický pohled na ženu se ale postupně obrací 

a ve sbírce V pavučinách nervů najdeme cynický odstup už především u ženy (Finale II, 

Služka z venkovské garnisony). S tímto ženským cynismem souvisí také motiv nevěry, 

který se v podobných básních objevuje. Jakousi návaznost najdeme v básních Duch 

půlnoční a Píseň půlnoční: v první je lyrický subjekt svědkem této nevěry, se kterou se 

pak ve druhé, po jeho smrti „nevěstka v šatě smutečním“
153

 vyrovnává. V Písni 

půlnoční je znatelná mužova rezignace, stejně jako v básni Všední cestou, kde pro 

„plachého ptáka“ nabízí „hnízdo – známé a všední“.
154

 V závěru básně Finale III ale 

najdeme vzdor, který je pro Houdkovu poesii přeci jen typičtější: „Ty ruce však nikdy 

se nepohnou. Pouze mou nohu, / jež darmo kráčela k Tobě v soumraku večerů, / jež 

byla by příliš líná i na tvůj vyjítí pohřeb – / tu schvátí brutální touha, do všeho 

kopnout.“
155

 Cynický odstup (jako projev bohémské stylizace)
156

 prochází všemi 

Houdkovými básněmi a je jedním z hlavních znaků celé jeho poesie. Vycítíme jej při 

jeho pohledu na ženu (Duch půlnoční, Píseň naivní I), na život (Vše zmůže láska, Zimní 

večer), nejzazší hranicí je pak cynický pohled na smrt, kdy i lebky doprovází cynickým 

posměškem (Píseň cynismu, Horror vacui III, Kapli u hory Kutné, Voltaire). 

Motiv nevěry najdeme také v básni Ty zvuky musí žíti..., kde se stává důvodem 

k již zmíněnému cynismu. Další takový důvod k cynismu, ale i k vášni či vzdoru 

najdeme v básni Dědictví: „On, ztýraný rab, pána sbil – / a v duchu zře svou šibenici, / 

kles‘ ve klíně vášně – naposled...“
157

 A tak se mohlo srdce „v ohni vášní a v ohni bolesti 

a vzdoru“ proměnit ve štít a nyní „tisíc ran se o ně tříští“.
158

 Také důvody k cynickému 

projevu ženy-samice v Houdkových básních nalezneme. I pro ni je cynismus jakýmsi 

dědictvím, ať už ho získala matčiným nabádáním (Ideál-prostitutky) nebo (v kontrastu 

s již citovaným Dědictvím) od otce bohatého: „On bídu tvou zavinil bezvědomě... / neb 

kapitál jeho, v lakotě nastřádaný, / a zděděné domy dva – pouze ty vinny jsou, / žes 
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minula se cíle života svého!“
159

 Hlavní zbraní ženy je opět pohlaví, které v revoluci 

proti mužům je jejím „vítězným kopím“.
160

 

Jako poslední báseň, ve které hraje důležitou roli žena-samice, uvedeme báseň 

Oltář. Tím oltářem jsou totiž její ňadra jako podstatný atribut tohoto symbolu. Houdek 

ve své poesii pohlíží na ženská ňadra rozdílně než jeho předchůdci. Popírá posvátnost 

mateřských prsou (Oltář), „rovněž vlnění ňader, které u Vrchlického svědčilo esteticky 

o ženě vesmírné dárkyni, naznačuje u Houdka opět smyslnost“
161

 (Horror vacui III, 

Neznám...). Ňadra jsou další důležitou zbraní ženy v souboji o nadvládu vášně proti 

muži, a proto „dvě nezdolné vlny“ subjekt „smetly ve propast, ve tmách kde rudé blesky 

se vzňaly a z hlubin Tvé bytosti vyšlehly neznámé plameny“.
162

 Pokud mají ženská 

ňadra nějakou vnější vlastnost, jsou vždy bílé, či bělostně skvoucí (Po ňader Tvých 

bělosti skvoucí..., Před slávou hostie, Zimní večer). Bílá barva tak dominuje 

v Houdkově popisu lidského těla (v Harakiri je i jeho bestie bílá), pokud se tedy 

nejedná už o žloutnoucí kostru (Horror vacui III). Také ňadrům pak „chybí především 

to zdraví, ta květní, motýlí, hrdliččí síla života“.
163

 

Poměrně užívaným doprovodným motivem k motivu ženy je obecně motiv 

strun, na které lze hrát. U Houdka se opět střídají hudebníci: žena a muž. Zatímco 

v básni Finale II hraje na struny žena, v Ty budou z těchto... vzpomíná na toto hraní 

u „stařen kostlivých“
164

 lyrický subjekt, tedy muž. Tyto struny jsou zde „strhané“, což 

dává této metafoře další atribut, že mohou být různě ohrané, a také různě naladěné 

a napjaté. 

 

„Silná poesie“ 

 

Struny se objevují v názvu celého oddílu první Houdkovy sbírky – Na drsných 

strunách. I zde jsou metaforou pro nervy, obecněji pro život, který jednoho dne může 

prasknout, tak jako přepjaté struny v pozdější básni Finale I. V oddíle Na drsných 

strunách najdeme celou linii básní o drsných a silných strunách (nervech), kterou proto 

nazýváme linií „silné poesie“. Náznak se objevuje už v básni Dvě písně, ze kterých 
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jedna – Marseillaisa v lyrickém subjektu vyvolává touhu „u gilotin stát, kol hrdla katů 

řetěz plést“.
165

 Dále by chtěl, aby jeho duše mohla „uprostřed ohromné hluše v blesky 

děl upírat zraky své zjitřené“.
166

 A něco podobného požaduje i od ostatních: „Ne, 

mučírny sem, skřipce, gilotiny / a katy, pak pár katů hodných lidí, / sem mládež ze škol, 

ať krev téci vidí!“
167

 Na závěr tohoto oddílu a celé sbírky Houdek napsal, co pro toto 

posílení mládeže sám udělal: „Svých myšlenek bičem, vyzbrojeným / ostrými hřeby 

ledové ironie / já šlehal své srdce a kouřící krev / se z tisíce drobných ran pozvolna 

prýští.“
168

 Podobně se uzavírá také druhá sbírka (Má kniha), ve které se pokračuje 

i v touze po sílení nervů (Kdy?). V poslední básni oddílu Na drsných strunách pak svou 

první sbírku věnoval těmto silným jedincům (Sonet na rozloučenou mladému čtenáři). 

V této linii „silné poesie“ Houdek pokračuje i v následující sbírce. Kromě 

zmíněných básní (Kdy?, Má kniha) zde najdeme už i tyto silné jedince (Cesta silných), 

kteří ač hladoví a chudí, stále věří právě ve svou sílu. Z toho plyne také větší zastoupení 

motivu vzdoru. Ten najdeme už v první Houdkově knize (Chrámům Venušiným, 

Pohřební tance), vzdorné jsou i duše (Reliquie, Pohádka o loučení duší). Už jsme se 

zmínili o vzdoru proti cynické a záletné ženě (Finale III), dále ve sbírce V pavučinách 

nervů Houdek vzpomíná na vzdor Voltairův (Voltaire), z biblických postav na vzdor 

Ahasverův (Ahasver). Vedle vášnivých veršů jsou tak druhou charakteristickou 

vlastností Houdkovy poesie verše „vzpurné“, jak je nazval Jaroslav Kamper.
169

 

Se vzdorem souvisí také odpor k sentimentalitě, který v oddíle Na drsných strunách 

najdeme v básních: Já věřím..., Ať sílí nervy, Sonet na rozloučenou mladému čtenáři. 

Obě charakteristiky (vzdor a odpor k sentimentalitě) čiší přímo z Houdkovy osobnosti, 

jak dokazuje nekrolog Terezy Turnerové: „Jen sentimentality není v nich [v jeho 

verších – pozn. autor] a není ani možno představiti si Houdka jako básníka 

sentimentálního. Všude síla, až skorem brutální síla se v nich jeví.“
170

 

 

Nihilismus 

 

Opačnou stranou mince a také důvodem ke vzdoru jsou nuzné podmínky 

a prostředí, ve kterém se tito silní a vzdorovití jedinci nachází. Musí čelit životnímu 
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osudu, jehož původ může být metafyzický. Kříží se tak motiv vzdoru, nihilismu, 

o kterém píše Houdkův obdivovatel Jiří Mahen,
171

 s motivem náboženským. Také proto 

se některé takové básně objevují i v oddílu Motivy z Nového zákona (Ahasver, Nad 

hrobem Krista). Už ale ve své první knize Houdek psal o prachu (ze kterého podle Bible 

člověk je), který se změní v bláto.
172

 Ústředním oddílem této skeptické, nihilistické 

představy je oddíl V troskách chrámu. Trosky rozpadlého chrámu, které byly jednou 

z „typických rekvizit“
173

 dekadence, zastupovaly právě tyto nihilistické představy. 

V jeho úvodní básni se píše: „Vzkřísil bůh všechnu krev ornicí vypitou, / pro Krista, 

cary, jež vytekla smělá; / přes trosky paláců, trůnů změť rozbitou, / přes chrámů sutiny 

do dálky spěla.“
174

 Avšak vzkřísil pouze krev, protože dokonce i bůh byl zhnusen 

podobou lidskou. Chrámy (či jeho trosky) se objevují i jinde (Reliquie, Chrámům 

Venušiným). V básni Reliquie na jeho stěnách visí prapory, které jsou památkou 

příjemnější minulosti. 

 

Motiv smrti 

 

S negativním vykreslením prostředí a podmínek k životu souvisí motiv smrti. 

Stejně jako v poesii dekadentní najdeme v Houdkových verších události a místa spojené 

se smrtí, jako pohřeb (Píseň půlnoční), hřbitov (Já věřím...., Svátek mrtvých) nebo hroby 

(Nad zoranými poli v máji, Sen jeptišky). Několikrát se objevuje hrob také v přeneseném 

pojmenování půdy: Píseň (Tmavý klid v duši leh‘ potají...), Kořeny, Nad zoranými poli 

v máji, Z Čech severních, Bez krbu. S přihlédnutím k sociálnímu hledisku může být 

půda hrobem také při nedostatku úrody, kterou zničila bouře (Bojiště). V souladu 

s dekadentní symbolikou najdeme v Houdkově poesii také mnoho koster (Horror vacui 

III) a lebek (Píseň blázna), které ale Houdek doprovází cynickým posměškem, čímž 

jsou tyto klasické dekadentní motivy doplněny. 

Vedle toho se v Houdkových verších objevuje smrt jako taková, respektive její 

tušení. Toto tušení může vyvolávat „záblesk rozkoše větší“,
175

 jistotu (Píseň /Tmavý klid 

v duši leh‘ potají.../), ojediněle také strach (Strach, temný neúprosný strach...) a může 
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vést od pocitů vzdoru až k rezignaci (od revoluční Marseillaisy až k Chopinovu marche 

funèbre v básni Dvě písně). Tušení smrti mohou mít lidé umírající (Bojiště I, Kdes 

ve vzduchu, Z lazaretu Venušina), ale také lidé nemocní. 

S vědomím Houdkovy smrtelné nemoci můžeme tyto motivy nazvat motivy 

„syfilitickými“. Ty se soustřeďují především do druhého oddílu sbírky Vykvetly blíny 

s názvem V troskách chrámu. V již zmíněné básni Porozumění se nálada lyrického 

subjektu shodne s náladou jeho starších profesorů, až když zestárnou a tedy až se i oni 

smrti přiblíží. V básních tohoto typu se několikrát objevuje postava mrzáka, motivy 

jedu a růžových skvrn. Ty najdeme například v básních: Proč nesňala’s ještě obrázek 

Madony..., Vše zmůže láska, Matka, Nad hrobem Krista. Růžové skvrny nebo 

v přeneseném významu krvavé růže na hrudi (Stafáž vášně) můžou zastupovat jeden 

z příznaků syfilidy – vyrážku. Doplňme, že dalším symptomem neurosyfilidy je 

paranoia (Vzpomínky prosincových nocí II). 

Motiv smrti je ústředním motivem třetího oddílu sbírky V pavučinách nervů 

s názvem Odlesky na vodách. Hlavním tématem tohoto oddílu je propojování světa 

živých se světem mrtvých, a to prostřednictvím vzpomínek. I zde sice vzpomíná člověk 

teprve umírající (Z lazaretu Venušina), ale jinak zde najdeme mrtvé, jejichž pohled 

na ženy je jiný než pohled mužů (Svátek mrtvých), pohřbenou matku (Nad zoranými 

poli v máji), jeptišku (Sen jeptišky), nebo pracovité Čechy (Z Čech severních). 

 

Motivy náboženské a novozákonní 

 

Houdkovu poesii tvoří dvě hlavní linie. Tou první jsou verše vášnivé, v nichž je 

hlavní postavou žena. Tu druhou tvoří básně, ve kterých se Houdek pokoušel 

interpretovat některá náboženská, historická či vlastenecká témata. Největší část z nich 

tvoří především reflexe náboženské, nebo lépe novozákonní. V nich Houdek popírá 

posvátnost momentů a postav z Nového zákona, tedy nejen Krista, interpretuje je skrze 

své vidění světa. Hned několik básní z oddílu Motivy z Nového zákona, které tyto 

reflexe tvoří, se proto točí okolo vášně a pohlavních vztahů. 

Novozákonní motiv se ale objevil už před zmíněným oddílem, v první 

Houdkově sbírce, v níž najdeme báseň O největším zrádci, která popisuje Jidáše jako 

herce, který je součástí jakéhosi dramatu. Dramatu, ve kterém by bylo krizí Kristovo 

ukřižování, peripetií jeho vzkříšení a katastrofou jeho uctívání. V básni Zimní večer 

objevíme prostřednictvím tří ženských postav trojí možný pohled na Ježíše Krista: jeho 
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vzývání, toužení po něm a jeho ignorování. Báseň Nad knihou Nového zákona ukazuje, 

jaké reakce mohlo vyvolat jeho ukřižování: vzdor, soucit, ale i skepsi a utrpení. Je 

jakýmsi úvodem k oddílu Motivy z Nového zákona, protože i v něm se Houdek pokouší 

najít, jaký byl Kristův odkaz. 

Oddíl Motivy z Nového zákona je druhým oddílem Houdkovy druhé sbírky 

V pavučinách nervů. Podle Jiřího Flaišmana je centrem celé knihy.
176

 Jde 

o nejucelenější oddíl z obou Houdkových sbírek, básně jsou navíc seřazeny s časovou 

posloupností. V první básni je Kristus nazván synem králů, poté jsou představeny i další 

postavy z Nového zákona, poté přijde Kristovo ukřižování, jeho zmrtvýchvstání 

a na závěr najdeme básně, ve kterých se Houdek snaží najít odkaz Ježíše Krista po jeho 

smrti. Těmito odkazy, které se staly aktuálními (nejen) pro Houdkovy současníky, jsou: 

utrpení (Nad hrobem Krista), prolhaná církev (Sonet velikonoční), lítost (Z ulice, 

Poušť), a také války (Vzkříšení, Stín Barbarossův). Básně, které interpretují postavy 

Nového zákona, spojuje motiv odpuštění, nebo jeho hledání. V úvodní básni si Kristus 

uvědomí, že: „Vše poznat, odpustit, je cílem člověka.“
177

 Později by dal odpuštění 

i nevěstce, v případě že by mu dala syna (Kristus u studnice), Magdalena odpuštění 

najde v Kristových očích namísto pouhého uspokojení (Magdalena). Jediný Ahasver 

u Krista odpuštění nenašel, nejhlubšího a nekonečného utrpení dosáhl až kopnutím 

Krista nesoucího kříž (Ahasver). Tato báseň je jedinou, která je psána v ich-formě 

a Houdek se zde tedy do vzdorujícího a nihilistického Ahasvera stylizoval. Postava 

Ahasvera se navíc, vedle Krista, jako jediná objevila už ve sbírce Vykvetly blíny. 

Symbolem vzdoru byl pro Houdka také v básni Voltaire a v Sonetu na rozloučenou 

mladému čtenáři, kde dává Ahasverovu krutost do kontrastu s klidem Kristovým. 

Vedle zmíněného hledání odpuštění a odkazu je spojujícím motivem mezi 

některými básněmi oddílu Motivy z Nového zákona motiv vášně. Magdalena je její 

obětí, stejně tak i Miriam (Kristova matka), která s vědomím Kristova blížícího se 

osudu proklíná jeho početí. Marie, sestra Marty a Lazara, zase vzpomíná na Kristovu 

náruč (Maria a Marta). A samotný Kristus je v tomto oddíle popsán nejdříve jako 

bojovník lásky proti vášni démona (Kristus), poté jako oběť touhy po otcovství (Kristus 

u studnice). Kristus se objevuje i v dalších oddílech druhé Houdkovy sbírky, kde je zase 

vyzdvižena jeho role syna (Dětem z nalezince, Sonet vánoční). 

Je třeba oddělit motiv novozákonní od motivu obecně náboženského. 

V některých básních je bůh spíše měřítkem pro lidskou bídu, která byla na lidstvo 
                                                           
176

  Flaišman, J.: Zřím všude prázdna jícen tmavý, in A2 6, 2010, č. 25, 8. 12. 2010, s. 8. 
177

  Houdek, V.: Kristus, in V pavučinách nervů, Praha, Grosman a Svoboda 1901, s. 39. 



 

  40 
 

seslána, jak jsme se o tom zmínili u básní s motivy nihilismu a vzdoru. V takových 

situacích je nutné s bohem komunikovat a Houdek k tomuto využívá motivů, které 

hojně používali i jiní básníci – motivy rukou a zvonů. Ruce jsou povětšinou klasicky 

vzpínající se k nebi (Kristus), někde v kontrastu s objímajícími jemně nachovými 

pažemi (Půlnoční), někde je kontrastem fakt, že se k nebi vzpínají pušky (odkaz války 

v básni Vzkříšení). Ústředním motivem jsou ruce v básni Nad hrobem Krista, ve které 

jsou symbolem víry ale i bídy, a také v básni Naivní píseň, kde se taktéž „vzpínají 

v modlitbě“,
178

 bídu a prostituci značí peníz v ženských rukou. Také zvony jsou často 

užívaným motivem sloužícím ke komunikaci s transcendentnem. V této funkci však 

Houdek zvony použil jen jednou, ve stejnojmenné básni: „Jsouť zvony pokrytecké, 

srdce v ústech mají, / svůj nářek z hlubin kovových v líc nebe vysílají, / v jich zpěvu 

melancholickém kvil chvějící se vzrůstá... / A jsou to pouze rozevřená, zívající ústa!“
179

 

Už zde ale mají zvony také jinou funkci, kterou jim Houdek přisuzuje častěji – funkci 

odbíjení času: „Hluboký chorál zvonů rozhoupaných zvolna, / třesoucí báněmi starých 

věží, srdci starých lidí!“ Stejně tomu tak je i u zvonů z děl v básni Kdy? nebo v Roztálo 

srdce v ohni vášní... ze sbírky V pavučinách nervů: „Železné, krátké zvuky jeho / jsou 

odměřenou odpovědí, / když zádumčivé tóny zvonů / tázavě k němu doléhají.“
180

 

Jiný komunikační prostředek s bohem najdeme v básni Chrámům Venušiným, 

kde jím jsou ohně (tak jako například v Hlaváčkových Žalmech). V básni Pod mrtvým 

bohem byl tento dialog už ukončen. Mrtvý bůh se objevuje také v básni Kapli u hory 

Kutné, kde je nazván otcem, kterého nepohřbili, a nepřítomný je také v básni Harakiri, 

kde bestie bílá bohem úspěšně pohrdá. 

Transcendentnem, nebo touto vyšší mocí, něčím neuchopitelným, ale nemusí být 

vždy bůh, i kdyby měl být pouze nepojmenovaným, tak jako v básních: Strach, temný, 

neúprosný strach..., Kdes ve vzduchu, nebo Já věřím.... V Cesta silných je toto 

transcendentno pojmenováno jako neznámá věž, která čněla v dáli: „A Silní pomřeli!... 

A přec v jich zraku tměla / se němá výčitka v cíp nebes, věž kde čněla.....“
181
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Motivy vlastenecké 

 

V ostatních básních, ve kterých se Houdek pokoušel reflektovat obecnou 

skutečnost, ať už aktuální nebo historickou, najdeme vedle náboženských i motivy 

sociální, sociálního soucitu (Ženy moderních dělníků, Ať žebrá třeba!, Voltaire, 

Vzkříšení, Bojiště, Na dluh, Dětem z nalezince) a také motivy vlastenecké. 

Tento motiv se převážně objevuje až v jeho druhé sbírce, výjimku tvoří jen 

báseň Píseň internacionální, ve které čteme, jak se v lyrickém subjektu probudila láska 

k národu, a to skrze vzdor, když byl svědkem, jak „jeho národ“ bili: „A výbuch své 

žluči a žhavou k národu lásku / jsem přistih v svém nitru a duší mou prochvíval žel, / že 

jsem se halil sám před sebou v lednou kdys masku / a o té hluboké lásce sám 

nevěděl!“
182

 Je příhodné, že tato báseň byla umístěna až na konec celé sbírky, v níž totiž 

jinak najdeme jen jedinou zmínkou o vlastenectví, a to když v básni Porozumění čteme, 

že je veliký rozdíl mezi jeho profesory a jeho „myslí vzpurnou a nevlasteneckou“.
183

 

Ve druhé sbírce je básní s vlasteneckým motivem už o poznání více. Toto oživení 

Houdkovy lásky k národu potvrzuje také jeho přítel Jaroslav Kamper ve svém 

nekrologu: „V Lovosicích, kde byl nějaký čas poštovním úředníkem, v kraji 

zněmčeném, ozvaly se ve verších netištěných a jen přátelům známých tóny, jeho poesii 

před tím cizí: vroucí a žhavý nacionalismus. Slýchali jsme v té době od něho verše 

nezkrotné lásky k rodnému jazyku a kraji, prosté jakékoliv pózy, jako byla vůbec jeho 

povaha i jeho poesie, žhavé a bouřné, neboť tak jak dovedl vášnivě nenáviděti, tak také 

vášnivě miloval.“
184

 

Houdkova pozornost se čím dál více obracela do minulosti (Hostina vojenská 

Bedřicha velikého), která byla smutným kontrastem pro nepříznivou současnost právě 

z hlediska národního. V oddílu Odlesky na vodách, jehož hlavním tématem bylo 

propojování světa živých a mrtvých, jak jsme si již ukázali, se objevuje báseň Z Čech 

severních. Podtitul básně zní (U Lovosic), což potvrzuje Kamperova slova o vzniku 

Houdkovy lásky k národu v tomto severočeském městě. Tři duby jsou zde spojovacím 

prostředkem mezi světem živých a mrtvých a svědkem časového posunu mezi minulostí 

českých pracovitých rukou a současností těžkých germánských parníků plujících 

po Labi, které je tak zase spojovacím článkem mezi Čechy a Německem. Saský parník 

se v záporné roli objevuje také v básni Mácha. Významný český básník a první český 
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nihilista
185

 a prokletý básník
186

 je po Voltairovi druhou literární osobností, kterou 

Houdek uvedl v názvu jedné ze svých básní. Vlastenecký motiv je pak ústředním také 

v básni Sen o kořenech zla. 
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Literární vlivy a souvislosti 

 

Vedle biblických motivů a postav z Nového zákona (především Krista jako 

symbolu čistoty a Ahasvera jako symbolu vzdoru), najdeme v Houdkových básních 

ještě další více či méně přímé odkazy. V první řadě jde o odkazy do historie. Z období 

antiky je to postava Diogena, i se svou lampou svítící Zbloudilým na cestu, a také 

sparťanský zvyk s obětováním nemocných nebo nechtěných dětí na Taygetské skále 

(Tvoje přimhouřené zraky..., Sonet na rozloučenou mladému čtenáři). Na básně 

s novozákonními náměty navazovala báseň Stín Barbarossův, která se vrací ke konci 

třetí křížové výpravy (rok 1190), kterou Fridrich I. Barbarossa vedl. Z novodobějších 

historických postav zmínil Houdek v názvu jedné ze svých básní Fridricha II. Velikého 

(1712–1786): Hostina vojenská Bedřicha Velikého. 

Dále v Houdkově poesii najdeme několik odkazů na literární postavy. Již jsme 

uvedli, že dvěma spisovateli, kterým Houdek věnoval název básně, byli Voltaire 

a Mácha. Zatímco Voltaire je pro Houdka po Ahasverovi dalším symbolem vzdoru, 

postava Karla Hynka Máchy je mu prostředkem k projevení vlasteneckého vzdoru. 

Báseň Mácha je reflexí (vyvolanou pohledem na horu Radobýl) posledních chvil 

romantického básníka, jeho „slední písně“
 187

 a konečně také jeho smrti a následného 

odkazu. Motiv krve prosakující do země (Kdy?, Bojiště) sice jen stěží můžeme též 

přičíst odkazu k Máchovi a jeho básni Máj, nicméně přesto je Mácha jednou 

z důležitých literárních postav Houdkovy minulosti, jak ukázali Jiří Mahen a Ivan 

Slavík. Oba totiž Houdka zahrnuli do linií české poesie, které shodně počínaly právě 

v postavě Máchy. Podle Mahena byl Houdkovým předchůdcem ve znázorňování 

nihilismu,
188

 pro Slavíka byl Mácha prvním prokletým básníkem
189

 české literatury, 

na kterého na přelomu devatenáctého a dvacátého století navazoval nejen Houdek. 

Nemyslí se tím ovšem, že by šlo o epigonství, tak jako to bylo v této době 

typické například při navazování na dílo Jaroslava Vrchlického. Houdek nebyl ani 

Máchovým, ani Vrchlického epigonem, ač i u něj najdeme možný odkaz 

k Vrchlickému, konkrétně k básni Za trochu lásky.... Podobný obraz milujícího 

podstupující své lásce různé oběti, s podobnými příznaky je v Houdkově básni Dárkyně 

dobrá: „Ó dárkyně dobrá, bosou nohou / a nekrytou hlavou ve vichřici / jak půjdeš 
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zasněženou plání / a úžasem blbých a úsměškem sprostých? –“
190

 Ani těchto nepřímých 

odkazů však v Houdkově poesii nenajdeme mnoho, což by odpovídalo názoru 

F. V. Krejčího, podle kterého Houdek neměl vlivem svého důstojnického zaměstnání 

dostatek času se inspirovat.
191

 Přímým odkazem je citace veršů Jana Nerudy v podnázvu 

básně Tvoje přimhouřené zraky.... Jde o úryvek ze sbírky Prosté motivy (1883), 

konkrétně z básně Zimní V. Svou inspiraci (nebo minimálně znalost) Nerudy
192

 Houdek 

potvrdil také na závěr svého života, když v ústavu pro choromyslné parafrázoval báseň 

z jeho sbírky Hřbitovní kvítí, jak jsme doložili v závěru Houdkova životopisu. A tak 

blíny, které se objevily v názvu Houdkovy první sbírky, ale také v básni Sen o kořenech 

zla, nemusí nutně odkazovat k Baudelairově Květům zla, jak uvedlo hned několik 

recenzentů,
193

 ale také právě k Nerudově Hřbitovnímu kvítí. Blíny nebo akáty (Píseň 

/Tmavý klid v duši leh‘ potají.../) jsou totiž u Houdka spojeny spíše s motivem smrti, 

jsou skutečným hřbitovním kvítím. 

V dobových recenzích bylo při hledání podobností s Houdkovými sbírkami 

nejčastěji skloňováno jméno Josefa Svatopluka Machara. A skutečně, u Houdka 

najdeme rysy, které oba literáty spojují, a to jak po obsahové, tak po formální stránce. 

Oběma básníkům je společná forma sonetu. Zatímco Machar „stačil“ sonety sebrat 

i do celých sbírek (Čtyři knihy sonetů), Houdkovy sonety jsou rozprostřeny v obou jeho 

knihách, přičemž jejich počet ve druhé spíše přibývá.
194

 Oproti Macharovi, jehož sonety 

měly desetislabičné popřípadě osmislabičné verše, Houdek ve svých znělkách 

pravidelně dodržoval osmislabičný jambický verš. 

Dalším společným znakem Macharovy a Houdkovy poesie je písňovost, jak už 

naznačuje oktosylab užívaný v Houdkových sonetech. Vedle příslušného metra je to 

také melodičnost a hudebnost některých jeho veršů. Nemůžeme však tento rys označit 

jako příznačný pro celou Houdkovu poesii, protože vedle písňových textů (hned deset 

básní z obou sbírek je jako „píseň“ také označeno) v jeho poesii najdeme také básně 
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s verši „nehudebními a vzpurnými“.
195

 To nám potvrzují také dobové recenze, které se 

často liší právě při hodnocení hudebnosti Houdkova verše. Tato nehudebnost často úzce 

souvisela s obsahovou stránkou jeho básní, s náměty ze světa alkoholu, prostituce nebo 

s potřebou vybudit čtenáře (Ať sílí nervy). 

Po formální stránce byly v obou Houdkových sbírkách básně skutečně 

různorodé. Střídal se pravidelný verš s veršem volným. Ten se často objevuje u básní, 

které zdánlivě připomínají vyprávění jakéhosi životního příběhu: Porozumění, Proč 

nesňala’s ještě obrázek Madony..., Dovolte krátkou zpověď z dávných hříchů..., Ty 

zvuky musí žíti..., Finale. U pravidelného verše se různí metrum. Zmíněný osmislabičný 

verš v sonetech někdy vystřídá verš delší, mohutně klenutý, připomínající verš Otokara 

Březiny: „Já v chvíli tu necítil více – závratným štěstím zmámený, / než že se z Tvých 

ramen dvě nezdolné vlny staly, / jež smetly mne ve propast, ve tmách kde rudé blesky 

se vzňaly / a z hlubin Tvé bytosti vyšlehly neznámé plameny.“
196

 

K poesii Otokara Březiny se Houdek blíží také motivem propojení světa živých 

a mrtvých, který je, jak jsme si ukázali, ústředním tématem třetího oddílu jeho druhé 

sbírky. Ale i na dalších místech se objevuje motiv transcendentní, motiv něčeho 

neuchopitelného (Kdes ve vzduchu, Já věřím..., Cesta silných), který taktéž můžeme 

najít v poesii Březinově. S Macharem Houdka po obsahové stránce spojuje cynismus, 

cynický odstup. V tomto ohledu je však Houdkovi bližší spíše František Gellner, jehož 

cynismus je, stejně jako u Houdka, konkrétnější. Gellner, který svou prvotinu vydal až 

po Houdkovi, je cynický k životu, cynický je jeho pohled na ženu, tak jako Houdkův. 

Kdežto i Macharova revolta a vzdor jsou obecnější. Zatímco Houdek vzdoruje životu 

jako takovému, vzdoruje proti lidské slabosti, proti lidskému osudu, u Machara jde 

často o reakci proti společnosti, proti celému buržoaznímu systému, jak se to 

na přelomu století objevovalo i u dalších básníků „Sovovy generace“
197

 

(S. K. Neumann, A. Sova, K. Hlaváček). Proto nelze mluvit o fragmentech dělnické 

(nebo proletářské) poesie v Houdkově díle, ale spíše jen o jeho soucitu se zbídačelým 

člověkem (Ženy moderních dělníků, Dětem z nalezince). 

Ze jmenované trojice básníků reagujících proti buržoaznímu systému je 

Houdkovi nejbližší poesie Karla Hlaváčka. Tento básník, jehož život byl také spojen 

s bídou, vydal svou poslední sbírku – Mstivou kantilénu jen dva roky před Houdkovou 
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prvotinou, tedy v době, kdy už Houdek publikoval v časopisech. Podobnost mezi oběma 

básníky nacházíme především v motivu vzdoru, který oba připisovali jedincům 

postiženým osudem. U Hlaváčka to jsou holandští Geusové, u Houdka „silní“, kteří 

věřili jen v sebe, a přesto „maně ruce spjali v tu stranu, neznámá kde věž čněla v dáli“
198

 

a nakonec zemřeli s němou výčitkou v tento cíp nebes. S podobnou výčitkou, která se 

objevila také v Hlaváčkově poesii, když v sedmé básni posmrtně vydané sbírky Žalmy 

zazní výčitka, „žes řekl: Buď světlo!“
199

 

Celých dvaadvacet let po Houdkově smrti, v Halasově sbírce Kohout plaší smrt 

nacházíme výraznější podobnost také v motivu smrti, v její expresionistické metaforice, 

na kterou poukázal Ivan Slavík.
200

 Halas, stejně jako Jiří Mahen, Houdka prokazatelně 

znali, jak dokazuje jejich vzájemná korespondence. Mahen ve svém hodnocení sbírky 

Kohout plaší smrt Halasovi napsal: „Nevím, na koho navazujete, jenom to tuším, ale já 

jsem vzpomínal na Opolského, na některé krásné věci Holého z Elegií, moc jsem 

vzpomínal na Houdka V pavučinách nervů a vidím, že do toho patříte.“
201

 Především 

s Janem Opolským byl Houdek často porovnáván, ale toto srovnání bylo zapříčiněno 

spíše stejným rokem vydání a stejným nakladatelem jejich prvních sbírek.
202

 „Náladou 

místy Houdkova tvorba předjímá expresivní směřování; sbírkám Jana Opolského ze 

stejné doby, zmiňovaným někdy v podobné souvislosti, se však příliš nepřibližuje, 

Opolský je mnohem stylizovanější, rafinovanější, hravější, od textů si udržuje 

(soustavný) odstup,“ porovnal oba v doslovu ke svému výboru Petr Fabian.
203

 

Pomocí motivů smrti a vzdoru jsme ukázali některé drobné podobnosti s jinými 

básníky. A motivy nám také mohou pomoci k určení literárního směru, který byl 

Houdkovi nejbližší. Pokud pomineme různou míru stylizace, najdeme podobné motivy 

– jako jsou motiv smrti, ženy-samice, tedy jakési femme fatale, nebo motiv náboženský 

u většiny básníků hlásících se svým dílem k dekadentnímu symbolismu. Společným je 

také motiv vášně. Dekadenty bylo všeobecně převzato Schopenhauerovo tvrzení, že 

„sexuální touha vytváří základ, esenci lidské bytosti“.
204

 S odhalováním Houdkovy 

příslušnosti k tomuto směru začaly již dobové recenze. Dekadentním jeho samotného 
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nebo jeho poesii nazvali František Zákrejs,
205

 Josef Patočka,
206

 nebo Arne Novák,
207

 

v Moravské orlici ho vidí ještě jako „neobratného adepta cizího umění 

(dekadentismu)“.
208

 Patočka však zároveň našel základní odlišnost od ostatních 

dekadentů – přirozenost emocí: „Zde jest ta mez, která dělí Houdka od sexuální poesie 

jiných našich dekadentů: on se neomamuje a nedráždí, ani nemedituje v symbolu 

a spekulaci – on ukájí; ostatní teprve následuje.“
209

 

Tím základním rozdílem je drsnost, která se „originálně lišila od dekadentní 

stylizace ,umdlených duší‘“,
210

 a také míra stylizace. Na rozdíl od stylizace hmotně 

zajištěných hlavních představitelů Moderní revue Arnošta Procházky a Jiřího Karáska 

ze Lvovic se Houdkův dekadentismus inspiruje více v nepříznivé životní zkušenosti. 

Také proto se autoři dobových recenzí lišili v hodnocení přirozenosti emocí v jeho 

básních. Například Augustin Žalud označil jeho „bezprostřední a spontánní způsob 

podání“
211

 za jeho uměleckou přednost, zatímco jiní, kteří Houdka pokládali 

za dekadenta, mu tuto přirozenost nevěřili a odsoudili ji (Vodák, Skácelík). Se znalostí 

některých fragmentů jeho života můžeme poměrně dobře najít v jeho verších motivy 

inspirované zmíněnou životní zkušeností, ať už jde o odkrytí některých reálií z jeho 

života, měst, kde pobýval (Lovosice, Kutná hora), o motivy „syfilitické“, jak jsme je 

nazvali v motivickém rozboru, které můžeme rozeznat až díky vědomí jeho nemoci, 

nebo pokud jde o vášnivou ženu-samici z oddílu Rudé blesky, jejíž předlohou by mohla 

být milenka, o které píše Kamper: „Zemřela mu milenka, jež za ním z domova utekla 

do venkovské posádky. Nad rakví staří, chudí rodiče, jichž byla jedinou nadějí, zasypali 

ho výčitkami. Bylo mu asi hrozně tenkrát, slzy těch starých lidí pálily ho na duši. Ale 

po návratu ze hřbitova, když jim byl vydal šaty a ostatní skrovnou pozůstalost dceřinu, 

přijali jeho chudičké pohoštění, snad nejskrovnější smuteční hostinu, jež kdy byla 

pořádána, a odešli bez hněvu a bez kleteb.“
212

 V závěrečné básni oddílu Rudé blesky 

přitom čteme: „Však z dob těch do mé paměti / i všední scény vryty jsou: / já nad tvou 

rakví slzeti / zřel šedovlasou matku tvou. // Přijela chorá z venkova / Tvou zmírnit 
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hrůzu poslední, / však líc tvá byla ledová / a klid a mír už dřímal v ní. // Zaštkala... Pak 

si vyhledala / peřiny, skvosty, prádlo zbylé / a vše to s pláčem zavázala // v tvé slední 

prostěradlo bílé! / Šla s rancem. Slzí přívaly / jí s proudem potu splývaly.“
213

 Úzkou 

spjatost Houdkova díla a života našel také Josef Patočka, který v recenzi sbírky Vykvetly 

blíny napsal: „U Houdka, když sledujeme umělce, máme stále v rukou člověka, oba jsou 

těsněji srostlí než u mnohých, mnohých veršovníků; ne vše, co imponuje v lidském 

charakteru, má i své kvality umělecké.“
214

 Stejně jako mnoho dalších recenzentů 

(Karásek, Vodák, Skácelík, Dyk, Sekanina) tak sice v podstatě odsoudil Houdkův 

verbalismus, ale zároveň vyzdvihl básně, kde se objevuje tato přirozenost. Za pravdu při 

hledání motivů inspirovaných životní zkušeností v Houdkově poesii nám může dát také 

F. X. Šalda, který ve svém nepříliš příznivém nekrologu napsal: „Verše Houdkovy jsou 

zakalené mnohým rmutným pramenem osobního trudu a utrpení.“
215

 Výraznější 

inspirace básníků životními zážitky byl specifickým rysem této doby. „U mnoha 

tehdejších básníků dochází k propojení zážitků a tvůrčího úsilí; život se stává zdrojem 

básnické inspirace a je naopak určován potřebami tvorby. Předpoklady k nadosobní 

stylizaci se tvoří již v letech devadesátých.“
216

 Třetím bodem, ve kterém se Houdek 

výrazněji odklání od literatury dekadentního symbolismu je menší počet samotných 

symbolů v jeho poesii, minimum nedořečeného. „Jen v několika málo básních pracuje 

Houdek s náznakem, většinou není skryto nic.“
217

 Určením tří nejsilnějších rozdílů jsme 

si ukázali, že si Houdek stále zachovával svou osobitost, přesto mu byl dekadentní směr 

nejbližší, především tematicky. 

Vedle literárních vlivů, vlivu prostředí (možná vyššího než u jiných dekadentů) 

Houdka k dekadenci přibližoval také vliv doby. Předválečná generace měla podle Jiřího 

Mahena
218

 o dekadentní literaturu veliký zájem. Houdek se tak zařadil mezi mnoho 

na přelomu století začínajících básníků, kterým byla dekadentní literatura sympatická. 

A za jeho přesto ponechávající si osobitost pak mohl stát jeho pozdější debut (debutoval 

ve třiceti letech), jak na to upozornil Jiří Kudrnáč: „Houdek, souběžec i samotář, stojí 

vlastně mezi generacemi: rokem narození patří ke skupině z devadesátých let, rok jeho 

básnického debutu, ve své době relativně pozdního, spadá do doby formování generace 

následující. Devadesátníky mohl být tedy hodnocen jako jejich epigon nebo hledač 
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nových cest (podle důrazu na tu kterou složku Houdkovy poesie).“
219

 Také proto tedy 

mohl být pro některé přední dekadenty takovým „homo nevus“.
220

 Pozdějším debutem 

se Houdek přiřadil mezi mladé autory tzv. mezigenerace (např. Gellner, Opočenský, 

Freimuth), kterým byly společné otevřené erotické motivy, postavy prostitutek, 

polarizace rezignace a odbojnosti či tělesnost zbavená symbolických a mystických 

konotací.
221

 

Přelom devatenáctého a dvacátého století byl z pohledu literatury specifickým 

obdobím. Do literárního světa vstupovalo mnoho nových básníků, vznikalo množství 

(nejen) literárních směrů. „V prvé řadě nastává rozklad sjednocující myšlenky národní, 

která ovládala vývoj umění po celé devatenácté století. To vtiskuje tomuto období 

charakter chaosu, roztříštěnosti, krize.“
222

 Krejčí na toto období vzpomíná: „Vskutku, 

tato doba jako snad žádná jiná v dějinách odpovídala pojmu století jakožto něčeho 

dobře uzavřeného a měřitelného, pojmu určité doby, jejímuž rámci událostí odpovídá 

i její charakter, i odkaz, jejž po sobě zanechává.“
223

 O specifičnosti přelomu století se 

ale dočteme také v beletrii, v již citovaném Havlíčkově románu Petrolejové lampy: 

„Prvního září 1899. Nezapomenutelné datum pro současníky! Za tři měsíce skončí 

století, nastane rozmezí dvou lidských věků, a hle – svět se nezbořil, nespláchla ho 

potopa, babičky v kostele se mýlily, bůh se nerozhněval, hříšné nezahladil.“
224

 

Svůj podíl při vlivu prostředí na Houdkovu poesii sehrál také vzestup přírodních 

věd. „To znamená, že sál život doby, kdy přírodní vědy opanovaly lidské myšlení, kdy 

jejich výsledky a metody přenesly se do filosofie i umění. To znamená, že jest nejen 

smyslník, ale i analytik, právě jak charakterizován byl otec dekadence,“
225

 kterým Josef 

Patočka myslel Charlese Baudelaira, ve kterém našel hlavní Houdkovu inspiraci, když 

si dokonce představuje, jak „na žhavém srdci nosí mistrovu knihu a teprve na ní 

vojenské sukno“. Ze zahraničních autorů je jméno tohoto Pařížana nejčastěji uváděno 

v dobových recenzích. Vedle recenze Patočkovy ho najdeme také u F. V. Krejčího 

a Arne Nováka. Podle něj je oběma společná poesie „úpadku a rozkladu fyzického“,
226
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v nekrologu Časopisu pokrokového studentstva je to zase poesie „plná zoufalství 

a niterních bolestí“.
227

 

A skutečně, podobností s Baudelairovými Květy zla najdeme v Houdkově poesii 

možná více než při hledání společných znaků v české dobové literatuře. Houdkův Sonet 

na rozloučenou mladému čtenáři odkazuje k Baudelairovu Epigrafu k odsouzené knize, 

jen bez konečného prokletí. V básni Žehnání, kterou se Baudelairova sbírka otevírá, 

čteme o prokletí básníka už při jeho narození. Podobné dědictví prokletí ukazuje 

Houdek ve svých básních se syfilitickými motivy, s motivy nečistého početí (Proč 

nesňala’s ještě obrázek Madonny..., Vše zmůže láska), prokletí zrození syna najdeme 

také v případě Krista (Miriam). Toto žehnání z názvu Baudelairovy básně spočívá 

v mučednictví, tak jak ho hledá Ahasver v Houdkově stejnojmenné básni. Ahasver je 

navíc jediná novozákonní postava z oddílu Motivy z Nového zákona, do které se básník 

stylizuje pomocí první osoby. I pro jiné básníky byl poutníkem, který „bloudí světem, 

nikoliv aby zachraňoval viděné, ale aby se utvrzoval v základních představách 

a hodnotách, aby lépe poznával sám sebe“.
228

 Žena je Baudelairem „nařčena z mnoha 

hrozných věcí, že živočišnosti, z prodejnosti, z proradnosti, z nenasytnosti 

a z krutosti“,
229

 podobně jako Houdkem. Oba básníky pojí také stejná nemoc – syfilis. 

V básni s číslem XXV. ze sbírky Květy zla vystupuje, jak „z Baudelairova životopisu 

vyplývá“
230

 osoba, která byla údajně původkyní jeho syfilidy. Také „slovo rozkoš je 

u Baudelaira velmi časté“.
231

 

Houdkova báseň Stín půlnoční s postavou ženy krásné a vnímavé, která 

u Houdka není příliš typická, zase silně připomíná báseň jiného francouzského básníka 

Paula Verlaina Můj důvěrný sen. Z dalších zahraničních spisovatelů najdeme 

v dobových recenzích ještě jméno Emila Zoly (naturalistické prvky nalezneme ve více 

Houdkových básních, např. Hluboko pod vírem, Vše zmůže láska, Dovolte krátkou 

zpověď z dávných hříchů...) či Heinricha Heineho (podobnost v „odvážnosti 

náboženského cynismu“).
232

 Josef Patočka našel společný rys také u Jeana Jacquese 

Rousseaua, George Gordona Byrona a Alfreda de Musseta. Tím společným rysem byla 

„odvaha otevřenosti“,
233

 která souvisí s náměty ze světa prostituce nebo alkoholu, ale 
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také s drsností a inspirací životní zkušeností, jak jsme si to ukázali při hledání 

Houdkovy odlišnosti od ostatních dekadentů. 

Společné rysy jsme v Houdkově poesii našli hned se dvěma francouzskými 

básníky, kteří jsou obecně řazeny mezi tzv. „prokleté básníky“ – Charlese Baudelaira 

a Paula Verlaina. Aleš Pohorský mezi prokleté básníky řadí také Alfreda de Musseta.
234

 

Můžeme tedy Houdka zařadit k těmto francouzským básníkům? Může nám pomoci stať 

F. X. Šaldy s názvem Několik „Prokletých básníků“ čili příspěvek k tématu: Básník 

a společnost, ve které ve zkratce popisuje jednotlivé francouzské básníky. U Baudelaira 

sice píše, že „poesie není mu věcí citu nebo vášně jako v romantismu, nýbrž 

intelektu“,
235

 což pro Houdka příliš neplatí, ale podobností s Baudelairovou poesií 

a s jeho životem a nemocí jsme shledali poměrně dost. Za cíl díla Comte 

de Lautréamonta (ač se jedná o prózu) Šalda označil „vybouřiti čtenářovu ošklivost 

ze života, vyvolati jeho mstný odboj proti Bohu jako jejímu původci“.
236

 Další společný 

rys s Houdkem najdeme v charakteristice poesie Tristana Corbièra: „kde se jiní 

vyplakávali a vydeklamovávali ze svého utrpení, on se z něho posmíval a klamal tak 

o existenci svého hoře“.
237

 Vzpomeňme si na Houdkův odpor k sentimentalitě 

a minimum známek strachu v mnoha motivech smrti v jeho díle. O Verlainovi Šalda 

napsal: „Není analytik; je empirik životní po nejčistším pojmu: žije svůj život a dožívá 

se své tvorby, jako se dožívá hoře, radosti, zoufalství.“
238

 A na závěr, Rimbaud podle 

Šaldy „zná jen říši smyslů a říši inteligence“
 239

 a jeho básně „jsou stavěny z vírů 

a výbuchů, nemají účelem ustřeďovati se na něčem, nýbrž rozbíjeti každý střed“, 

přičemž tímto středem je myšlen bůh a tedy jeho popírání. Všechny tyto vybrané rysy 

bychom mohli použít také při charakteristice Houdkova díla, stejně ale jako při 

charakteristice dalších dekadentních symbolistů, kterým byli Baudelaire a další 

francouzští básníci té doby silnou inspirací. Totéž platí také o odkazech k francouzské 

kultuře, které najdeme také u Houdka: básně s názvem Voltaire a L’enfant perdu, 

Marseillaisa, která je jednou z Houdkových Dvou písní. Společné je také časté užití 

formy sonetu. 
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Houdkovo propojení s těmito francouzskými básníky a především pak 

s Baudelairem je však silnější, ať už přihlédneme ke skutečnosti, že s ohledem na vliv 

české literatury se zdá být Houdek solitérem, nebo porovnáme-li motivy, jež vzešly 

ze stejné nemoci (oba básníci zemřeli na následky progresivní paralýzy). Můžeme tedy 

Houdka přímo zařadit mezi „prokleté básníky“, kteří „nevraživost a nepřátelství 

společnosti vůči umění vzali za základ své tvorby a z pocitu společenské vyřazenosti 

a vykořeněnosti došli k prohloubení subjektivního vědomí a cítění“?
240

  Zde musíme být 

velice opatrní, protože od roku 1884, kdy Paul Verlaine takto jako první označil skupinu 

básníků, se tento pojem stal obětí mnohých změn a mnohých teorií. Připomeňme jen, že 

při určení prvního „prokletého básníka“ se různí autoři liší. Zatímco Verlaine do této 

skupiny ještě nezařadil Charlese Baudelaira, Šalda to ve své stati už učinil, Aleš 

Pohorský ve své knize Prokletí a básníci šel ještě dále do minulosti, až k Platónovi. 

Pokud se na slovo „prokletý“ podíváme jednoduše pomocí slovního významu: „takový, 

nad nímž byla vyslovena kletba“ (SSJČ), dojdeme snadno k závěru, že musel takového 

básníka zkrátka někdo „proklít“. V tomto případě to mohli být čtenáři, protože takoví 

básníci byli pro svůj odpor k morálce společensky nebezpeční.
241

 Dále tato kletba mohla 

mít původce ve vlastní matce, jak je to uvedeno v Baudelairově básni Žehnání. 

A konečně tuto kletbu mohl vyslovit bůh, pak by šlo o prokletí metafyzické. Všechny tři 

případy prokletí najdeme v poesii Vladimíra Houdka. Čtvrtým případem je prokletí 

sama sebe, jak to Verlaine prohlásil o Rimbaudovi.
242

 Ve všech případech prokletí je 

nutný vlastní pohled básníka, vlastní stylizace do role „prokletého básníka“, která je 

především v první Houdkově sbírce také poměrně výrazná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
240

  Pytlík, R., cit. d. (pozn. č. 216), s. 140. 
241

  Pohorský, A., cit. d. (pozn. č. 229), s. 203. 
242

  Verlaine, P.: Prokletí básníci, [1. vyd. ve francouzštině z roku 1884], Praha, Československý spisovatel 
1966, s. 42. 



 

  53 
 

Závěr 

 

Je tedy Houdkova „prokletost“ tím rysem, kterým se odlišoval od ostatních 

básníků, kteří vstupovali do literárního světa na přelomu devatenáctého a dvacátého 

století a na které se v průběhu let zapomnělo? 

Po časopiseckých začátcích vzbudila jeho první sbírka Vykvetly blíny ve své 

době poměrně značný ohlas. Spíše než formálními kvalitami zaujala depoetizací 

„lumírovské“ posvátnosti ženy a milostného citu, ale také svou drsností, kterou se 

odlišovala od v té době populárního dekadentního proudu, kterému byla Houdkova 

poesie přesto nejblíže. Najdeme v ní motivy smrti, vášně, ženy-samice, které jsou 

typické právě pro dekadentní symbolismus. Společným rysem je také nihilistická 

skepse, kterou Houdek originálně doplnil cynickou distancí, a také inspirace 

francouzskou poesií, především pak sbírkou Květy zla Charlese Baudelaira, jehož 

stylizaci se Houdek blížil možná více než české literární scéně. Druhá Houdkova sbírka 

byla pro dobovou kritiku zklamáním, namísto individualistických vášnivých veršů 

přibyly obecnější reflexivní verše, na které Houdek podle Šaldy nebo Nováka nestačil. 

Těmito historickými a náboženskými interpretacemi a především pak větším počtem 

vlasteneckých motivů se postupně ještě více odkláněl od dekadentního symbolismu.
243

 

Je otázkou, zda by tímto směrem pokračovala další jeho umělecká cesta, kterou však 

znemožnila nemoc a předčasná smrt. „Duše Houdkova po dlouholetém zakletí 

v temnostech osvobozuje se,“
244

 zmínil také Aleš Melichar v nekrologu básníkovo 

„zakletí“. 

Prokletí bylo podle Verlaina, díky němuž se pojem „prokletý básník“ dostal 

do širšího povědomí, projevem absolutní poesie. „Adjektivum absolutní lze zajisté také 

chápat jako bezvýhradnou a naprostou spjatost života a díla, až k sebezničení.“
245

 

S vědomím některých fragmentů Houdkova života můžeme tvrdit, že spjatost života 

a díla je u Houdka silnější než u jiných básníků z přelomu století. Protože především 

díky tomuto vědomí můžeme v jeho díle rozpoznat možné syfilitické inspirace motivů 

typu růžových skvrn, postav mrzáků nebo nečistého početí. Nakolik je jeho dílo 

inspirováno životem, jaký byl původ jeho nemoci, ale říci samozřejmě nemůžeme, 
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i proto, že informací o jeho životě je málo. Houdkův život byl zahalen tajemstvím ještě 

za jeho dožívání, a tak se stalo, že někteří ho předčasně pokládali za mrtvého, někteří 

uváděli nepřesné datum jeho smrti. Bylo by tedy příhodné dohledat další informace 

o jeho životě, pokusit se objevit jeho pozůstalost, o které se zmiňují Melichar
246

 či 

Mašek,
247

 také pro lepší pochopení jeho nevelkého díla. Momentálně si Vladimíra 

Houdka můžeme zapamatovat jako „nešťastného dekadenta, prokletého osudem“, jak 

ho na závěr svého nekrologu označil Arne Novák.
248
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