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souradného vyčtu celou báseĎ. Chce-li napŤíklad naznačit krutost
světové války' učiní tak takŤka jgn such m seznamem padl1fch;
chce-li se vyznat z lásky k jiŽním Cechám. naplní obsáhlou báseř
strohyn q|čtem pŤírodních detailri, pracovních rikonri a drsnych
vj'jevri z nelehkého života plného dňiny, ritrap a neštěstí' Tento
enumerační patos nasycující se pňedmětností vesnické reality je také
jedním z nejvyraznějších zdroj básníkova lyrismu. Jeho koŤeny
dosahují k tradici naivních malíŤri' které děs z prázďna nutí kupit
jeden detail na druh1y, bez mezer pokrft celou plochu obrazu; zá-
roveř pŤedstavová naivita těchto enumerací, vtiskující básníkovu
rymovanému volnému verši prvky vědomého primitivismu, uka-
zuje obecně k tradicím lidového umění, zeiména dŤevorvtri.

Ač Čarkova poezíe se utváŤela mimo hlavní literární centra dva-
cát ch let, právě tato naivita a prvky primitivismu v jejím ztvárnéní
básníka sbližují s tou částí mladé básnické generace, která v naiv-
ním malíÍství celníka Rousseaua nalézala inspirační podněty pro
svou tvorbu a v okouzlení prostotou všedních věcí shledávala zdroj
nové poetičnosti (J. Seifert, F. Němec, J. Frič aj.). Zárove vyrazny
sociální a protiválečn1|' akcent sbírky i její ztotožnění se světem
chud1fch pňiňadi|y Carkovo rané dílo do blízkosti poezie proletái-
ské (ta byla ovšem orientována k městu a pr myslovému proleta-
riátu), která v první polovině dvacá|fch let tvoŤila pŤevládající ten-
denci v proudu básnické tvorby.

Sbírka Chudá rodina z HeŤmaně měla svrij krajově i sociálně vy-
hraněn1i čtenáŤsk! okruh a dočkala se několikerého vydání. To
bylo podnětem kproměnám textu. Ve tŤetím vydání z r. l935 básník
zhutnil její verše a zároveít, zŤejmě v souladu s dobovou nonnou'
která se j|ž značně vzdá|1|a naivismu počátku dvacát ch let' silně
oslabil prvky jejího primitivního vyjádŤení. V novém vydání z r.
|952 pak některé z těchto riprav znovu zrušil a vracel text
k privodnímu znění. zp
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Tematicky jednotná sbírka čerpá své náměty z autorovy turistické
cesty do Itálie v |étě |924. Jednotlivé zastávky tohoto putováníjsou
podnětem básní věnovanych Terstu, Benátkám, Florencii azejmé-
na Rímu, zněhož básníka nejvíce zauja|y památky antické (básně
Forum Roma'num, Koloseum, Panteon); celé básně nebo jednotlivé
kulturně historické reminiscence se t1íkají Botticelliho, Savonaroly,
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Boccaccia, Michelangela aj. V básni Janovan spl1fvají Marco Polo

s hlavním hrdinou Kolumbem ve vášnivou postavu moŤeplavce

hnaného Žíznípo objevech a dálkách. PŤi exkursech do dějin a tra-

dic navštívené zeměie objevuje dobov.f motiv prolínání antického

a kÍesťanského mjltu: oba se vepsaly do mentality italského člově.-

ka, oba se staly i vlrazem jeho podiízenosti moci - p19 revolučně

'Áyst"ji"it'o Horu proto mezi nimi není podstatného rozdílu.

v pateiicte konfrontaci minulosti s pŤítomností polemizuje prole-

táisk! básník s legendou ,,věčného města.. poukazem na trvající

nadvíádu vojenskěho, césarského a kněžského panstva a trvající

porobu aávnérro i moderního proletariátu (Roma in aeÍernum).

Ňaproti tomu je v monumentální stylizaci oslavena tvoŤivost pra.

cu.jicítro člověka, živitele a udržovatele svéta (Klasy a ryby aj.). ÍJo-

r v demokratick! postoj se projevuje i ostrfmi vlpady proti vládě
fašismu (báseř Stráž, v prvních vydáních s titulem Mussolini).

Nejzávažnějším cizokrajnlm pŤírodním motivem' kter! je s vel-
kou vynalézavostí a metaforickou energií opětovně exponován, je
teplé jižní moŤe. Hora je pŤedvádí v nejrriznějších podobách, pŤe-
devším však rozvlněné větrem, tŤíštící odrazy věcí a světel i jas
prudkého slunce. V dosahu moŤe a slunce věci, dychtivě, barvitě
a nově viděné, ztrácejí tíži i ostré kontury, vlní se, odhmotĎují. Vy-
pracovává se tu nová básnická technika, a spolu s ní se formuje
i stanovisko, které nelze pŤevést navychozíjeho podnět, tj. na si-
tuaci turisty letmo shlédnuvšího avzápětízttácejícího piedměty ci.
zího světa: pŤipravuje se tu noetická poloha Horovy poezie, která se
vyhranila v následující sbírce STRUNY VE VETRU - pohled na
rozvlněny hmotn1Í svět neustále vznikající a zaníkající v proudu
času. Tato dynamická koncepce samého vnímání světa má v ltálii
svrij pňedpoklad v prudkém rozhoňení dychtiv1fch smyslri a svrij
pŤedobraz motivovany dějinami kultury: ,jlžní., lidsk1f typ, bez-
prostŤedně a odevzdaně, s živou citlivostí vnímající smyslovou po-
dobu věcí, je tu stavěn do protikladrr s člověkem ,,severním.., pln1fm
otázek a reflexí, toužícím po nalezení hlubšího smyslu jevri (báseř
Anzio aj'). Uvedené rozdvojení není jen pŤedvedeno, ale zároveř
i pŤekonáno. Umělecky nejprťrbojnější básně sbírky vesměs směŤují
od rozštěpení skutečnosti, ostrého a zabstraktřujícího rozlišení
mezi subjektem a objektem (často signalizovaného pŤívalem otá-
zek) k sjednocení obou pÓlri. PÍedmětná realita se rozechvívá pro-
Žitkem, je prostoupena subjektivitou. Na druhé straně subjekt po-
jímá do sebe nově prožívanou zkušenost z vnějšího světa a pod jejím
vlivem se proměĚuje' Takové texty tedy nedávají za pravdu jediné-
mu z člen antiteze subjekt.objekt' ale poukazují k vyšší rovině
básnicky sjednocené zkušenosti.
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chají. Teprve v,,echu srdcí.. je proces tvorby dovršen. Umělec mriže
b]Ít štasten teprve tehdy, promluví-li k nejbližším lidem ve své vlasti.
V Americe Jan pocítil' že pro bohaté je jeho hra jen artistickou pro-
dukcí, dráždidlem nervri, vybočením z nudy; nadšení chápajících
dělnick1fch posluchač mu znovu pŤipomíná domov. Po návratu, ač
od kolegri nijak nadšeně nevítán' dospívá k pŤesvědčení, že svou
hrou naplĎuje vyznamné společenské poslání. Dech rodné země
obnovuje v jeho hŤe živé spojení s naléhav1/mi city a proŽitky, neklid
a napětí. - Ve skladbě se prolínají dva vridčí motivy: domov
a umění. K nim se vážou četné lyrické reflexívní odbočky. Návrat
dom znamená také obnovu těsného vztahu k nejbližším lidem,
k zemňelé matce, učiteli, dávné pňítelkyni, k domu a podŤipské kra-
jině. Často zde mluví autor sám za sebe: vyrovnává se se sv mi
rispěchy a omyly, se zklamáními a bolestmi, pŤipomíná si dávnou
sociální víru mládí a objevuje v sobě sílu věŤit v budoucnost. Do-
spívá k pojetí unrění jako obnovitele kladn1fch životních sil; umění
spoluvytváňí a utvrzuje životní Ťád a ričastní se na jeho proměně'
S tímto vědomím Jan pohlíží i na pesimismus své zestárlé pŤítelky-
ně' která sklíčena smrtí manŽelovou a synovou se upíná k nadpo-
zemskym těchám' Jan nachází místo v tomto životě: umění nově
zhodnocené a začleněné stačí dát jeho životu smysl. - S tématem
cesty k víÍe v nadosobní rikol umění souvisí širší morálně společen-
ské téma - vázanost každého člověka k rodné zemi, vzájemná
podmíněnost svobodyjedince a svobodyjeho národa. Tato ideová
linie byla posilována konkrétní politickou situací, která ve skladbě
našla organicky vyraz: Hora psal báseĎ ve chvíli politického ripad-
ku po Mnichově a bňeznové okupaci a ďo téŽe situace se ze svěia do
vlasti vrátili jeho hrdina. Tak jako pŤed celfm národem, i pŤed Ja-
nem houslistou vyvstává záchovny vlznam české kulturní a umě-
lecké tradice, která se ovšem v dané situaci naprosto nejeví jako
muzeum dovršenych vytvorri, ale jako živá a závazná vyzva k po-
kračování, požadavek reálného činu. Morální pÍíkaz věrnosti do-
movu neznamená omezení osobnosti. Domov, ktery je zevnitŤ
ohrožen temn1imi silami (odraz situace v pomnichovské republice),
je mistem, kde se mohou rozvinout a pŤed člověkem rozevÍít zá-
vratné možnosti seberealizace. Pro Horu to znamená i návrat
k staré víi.e, že pŤedevším prostí lidé, dělníci' svou samozŤejmou
svěŽestí a bezprostŤedností a svym pravidelnym pracovním rytmem
rrdržují stabilitu života. - V knize se vracejí motivy z celé dosa-
vadní Horovy tvorby (Praha, domov, krajina, pŤísná česká histo-
rie). Báseri stí ve víru' že není jiné věčnosti než prostě žít,byt, pra-
covat, pňijmout smrt ve jménu dalšího pokračování života. V této
kontinuitě je i pi.íslib národní budoucnosti. V pojetí národa jako ži-
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Sbírka Itálie mnoho:tTuT9 pŤesahuje běžnou, jen tematicky za-jímavou poezii cestovních dojmri. Horá v ni nouym 
".et""t1;á 

ei-nem reaguje na sloŽitou situaci v polovině auacai;;cn tei' táí ip."
n9|9 9e.vyčerpaly zdroje proletáiské tvorby. Aniž opusíil ,í.i;.'"-
cialistic'k po-stoj. vyraznl zkonkrétřuje své vidění á obrací sé odsociálních reflexí k senzua]ismu sv1fch mtaa1fch veršri (spoiu s nimi,napŤ. se sbírkou Strom v květu, zaÍadll autor u ,o"u.hu sebran;|ch
spisri ltá|ii do jednoho svazku, vydavatelem pak pojmenouu,,tr'o
Ko|ist sntysl ). Itálie zároveĎ sv m styJem pr.d"numenává pozdějši
-{o19vu 1u:tu.u prostoupenou problemaiikou plynoucít,o eás,-r.V někter1ich básních využívák vytvoiení svéprávné uměrecké ton-
::Tf:f ^- ̂ s::]é-u 

pŤepodstatnění reality básnic\fch postupri
souoobeho poetlsmu, zejména volného asociativního saruzování
vzdálenych pŤedstav; vliv avantgardy se tu projevuje i v iistÁ vv-lehčení, spontaneitě, odvratu oďrétoriky u.roĚo".'. iu 

'"i.,""iin

humoru, 
9 H9'y jinak velice vzácného". Na rozdíl oo po"ti.tí-u

v otevŤené polemice s nimi však Hora neodmítá trtubsi reRexio problematice lidského osudu a duchovního života.V Itálii je ziej-má také souvislost s tradičními lyrick1fmi tvary, zejména s poezií
KarlaTonrana;TomanovusoučainěvznikajícíírlušŤ LET"É: LiKALENDÁŘI se sbírka b,íží i tematik;;;;;y do stŤedomoŤské
země. - Ze. soudobych kritik pŤijali ltál i i s vysoce kladn,ím hod-nocením nejen osobnostiHorovi uti 'te (r.. x.,ŠaLaa. Á'.tí. Píš;),ale i někteŤí z m'uvčích avantgardy (B. Ýáclavek). tlnes j" 'bi;ilpokládána za jeďno z vrcholn1|ch-aEl svého autora, ,"j.nenu piosmyslovou intenzitu a nesmírnou živost svého viděni. 
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Jan houslista je lyrickoepická. skladba s jeclnoduchou dějovouosnovou: Jan. talentovan česk virtuos. se vystěhovaldo Amerikva nalezltam št'astné manželstvi, umělecké rispcctry ; ;]fi;ivšak ovdoví a dělá bilanci dosavadního Živo'ia, 'jist.,;", z" )t,'iu1v novém domově cizincem a nepronikl ani k duši ,;^Í"íé ž;;;..Rozhoduje se k návratu. Ve vzpomínkách pred ním vyvstava veá-tov;!é'{ěJ.91ví jako čas bezprostŤedního kontaktu se světem. Znovuprožívá klíčové životní okámžiky, a tato intiospekce mu p"-áná
I ryzná{' ie"\9nee"np cílem živbtnítro risii] neni p.o u-ct." áo-Konce anl zd'atily tv rčí čin' pokL d se jeho umění nestane nástrojemkomunikace s lidmi, sdělením saítené tásky t tlrn' kdo mu nas|ou-




