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Na Sychrov za zámeckým řezbářem a básníkem Pojizeří
Únor se svou náladou hodí k návštěvě sychravě
pustých polí v okolí Sychrova, poblíž nějž se v osadě Husa narodil 24. února 1859 básník, nazývaný
epigonem Vrchlického, Bohdan Kaminský, vlastním jménem Karel Bušek. V jeho básních se totiž
odráží tragika citového života – autorovy známosti končívaly brzkými úmrtími jeho milých. Básníkovým otcem byl autor řezbářské výzdoby zámku
na Sychrově, Petr Bušek. Také Kaminský se po absolvování obecné školy v Radostíně vyučil řezbářem, studoval též na jednoroční průmyslové škole
v Turnově, ale řemeslu se nevěnoval, propadl celou
svou duší literatuře a můžeme jej směle označit za
básníka Pojizeří. V rodné vsi Husa má dnes pamětní desku.
Regionu se cele týká Povídka ze Sychrova, ve skutečnosti až máchovsky tragická básnická skladba
o společné sebevraždě dvou milenců, obsažená
v knize Dvě povídky (1895) a sbírka básní Motivy ze Sychrova (1896). Ta je pásmem autorových
vzpomínek na dětství a rodinu, zámecký park, školu, výlety a další události.
Kaminského poezie se může stát naším průvodcem
nejen na Huse, Sychrově a jeho nejbližším okolí
(alej Rohanka, Slavíkovské údolí, Radostín, Třtí, Zla-

tá Hvězda, Doubí, Ohrazenice, Vlastibořice, Přepeře, Sedlejovice, Lažany, Čtveřín, Podolí či Jivina), ale
také směrem na Liberec a Ještěd, Sněžku, Trosky,
Valdštejn, Hrubou Skálu a Skalní město, Hodkovice n. M., Malou Skálu a Frýdštejn, Turnov a Mnichovo Hradiště, Jizeru a Pojizeří, Světlou p. J. a Český
Dub, Krkonoše, Jičín a Bělou, a dokonce Saské Švýcarsko.
Přijedeme-li na Sychrov vlakem, i tehdy se s touto tematikou u Kaminského setkáme. Např. v díle
Nokturno (1895) nalezneme hlavního hrdinu v nejmenovaném menším městečku, z něhož vyjíždí
vlakem s lístkem do Liberce, ale vystupuje „hned
na třetí stanici, v městě, vzdáleném sotva dvě míle od
místa, z něhož prchal…“ V povídkové sbírce Studie
a povídky je povídka Rychlovlak, která se odehrává
na turnovsko-liberecké dráze.
Bohdan Kaminský zemřel 13. července 1929 mimo
hranice rodného kraje v Poděbradech a pohřben je
na Vinohradském hřbitově. Hrob jeho rodičů a sourozenců je možné spatřit na hřbitově ve Vlastibořicích.
Marek Sekyra

Každý měsíc zveřejníme nový výlet za zajímavými literárními osudy
a památkami našeho kraje.		
Informace a podklady ke každé vycházce včetně mapy s trasou výletu naleznete vždy na našich
webových stránkách a sociálních sítích. Vydejte se s námi odkrýt literární stopy v našem kraji!
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NA VYHLÍDCE
…
Na strmé skále maně
jsme stanuli tak sami,
nám k ňadrům hlava klesla zadumaně,
jak večer padá v dáli nad Troskami.
…
A vidíme pás bílý,
kde Jizera se leskne,
a vidíme, jak zvolna večer chýlí
se nad Ještěda staré čelo teskné.
A tvůj zrak dálí hledá
to čelo rodné Sněžky –
tam v dáli ale je jen pára bledá
a nad námi, to soumrak je už těžký.
…
REKONVALESCENT
…
Ah, vzpomínám, teď jsem zas doma, doma
a do lesů jdu opět o holi,
jich dech mne líbá vášnivýma rtoma
a u lesa, to ty jsi, vesničko má,
to střechy tvé a to tvé topoly.
To žlutá pole, kde zas žiju znova,
lavičky známé, známé procházky,
les, údolí, ta alej u Sychrova – –
a všecko pro mne upomínky chová
a všecko klade staré otázky.
…

DUMA
Teď, v životě kdy jiným pro zábavu
tak často básník sebe zapřít musí,
ó Ještěde, já stokrát vzpomenu si
na starou tvou a zamyšlenou hlavu,
jak vídal jsem ji v prvním zanícení
dob zapadlých, kdy za hlubokých nocí
jsi na obzoru tměl se s vážným čelem,
co já jsem bloudil parkem v tichém snění
a s plachou dumou v srdci rozechvělém.
…
Přec ze všech dnů, jež v životě jsem žil,
rád myslívám si nyní na večery,
kdy duch můj prvně k letu zatoužil,
když na obzoru tměl se Ještěd šerý
a v kouzlu, které nelze říci slovem,
mlčící luna plála nad Sychrovem.
…
NA KONCI SAISONY
…
Ta dlouhá alej u Sychrova,
ta dlouhá alej u obory,
co upomínek pro mne chová!
…
…
v ten kraj, kde v dálce nad Troskami
se soumrak zvolna položil,
kde Hrubé Skály trsy valné
se zjasnily nad stromů šeří,
než padla tma v to město skalné
a v celé krásné Pojizeří…
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JARO DOMA
…
Zas mile uvítá mne rodná moje víska,
můj drahý rodný kraj,
kam vždycky letím s touhou
…
…
Široce rozložen se zelená a bělá
kraj drahý přede mnou, ty lány polí zkvetlé,
můj Ještěd, starý druh, s tím bílým bodem Světlé
a čnící nad obzor báj Trosek zkamenělá.
…

PANÍ KAROLINĚ SVĚTLÉ
Ne já jen sám, když večer níž se chýlí,
mám zádumčivý, starý Ještěd rád,
ne sám já v tiché podvečerní chvíli
naň zamyšlený hledím tisíckrát:
ne, já to vím, že v slavné chvíli oné,
skráň Ještěda když v zlaté zoři tone
a z červánků zří na ten český lid,
i jiných oči v zanícení vzplály…
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