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- Jan Čarek
Chudá rodinaz HeŤmaně

souradného vyčtucelou báseĎ. Chce-li napŤíkladnaznačitkrutost
světovéválky' učinítak takŤkajgn such m seznamem padl1fch;
chce-li se vyznat z lásky k jiŽním Cechám. naplní obsáhlou báseř
strohyn q|čtem pŤírodníchdetailri, pracovních rikonri a drsnych
vj'jevri z nelehkéhoživota plného dňiny, ritrap a neštěstí'Tento
enumerační
patos nasycujícísepňedmětností
vesnickérealityje také
jedním z nejvyraznějšíchzdroj básníkova lyrismu. Jeho koŤeny
dosahujík tradici naivníchmalíŤri'kteréděs z prázďna nutí kupit
jeden detail na druh1y,bez mezer pokrft celou plochu obrazu; zároveř pŤedstavovánaivita těchto enumerací,vtiskujícíbásníkovu
rymovanémuvolnému veršiprvky vědoméhoprimitivismu, ukazuje obecně k tradicím lidového umění, zeiménadŤevorvtri.
Ač Čarkovapoezíese utváŤelamimo hlavníliterárnícentra dvacát ch let, právě tato naivita a prvky primitivismu v jejím ztvárnéní
básníka sbližujís tou částímladébásnickégenerace,která v naivním malíÍstvícelníka Rousseaua nalézala inspiračnípodněty pro
svou tvorbu a v okouzleníprostotou všedníchvěcíshledávalazdroj
novépoetičnosti(J. Seifert,F. Němec, J. Frič aj.).Zárove vyrazny
sociální a protiválečn1|'akcent sbírky i její ztotožněníse světem
chud1fchpňiňadi|yCarkovo ranédílo do blízkosti poezie proletáiské(ta byla ovšemorientována k městu a pr myslovémuproletariátu), která v prvnípolovině dvacá|fch let tvoŤilapŤevládající
tendenci v proudu básnické tvorby.
Sbírka Chudá rodina z HeŤmaněměla svrij krajově i sociálně vyhraněn1i čtenáŤsk!okruh a dočkala se několikerého vydání. To
bylo podnětemkproměnám textu.Ve tŤetím
vydáníz r. l935 básník
zhutnil její veršea zároveít, zŤejměv souladu s dobovou nonnou'
která se j|ž značněvzdá|1|anaivismu počátku dvacát ch let' silně
oslabil prvky jejího primitivního vyjádŤení.V novém vydání z r.
|952 pak některé z těchto riprav znovu zrušil a vracel text
k privodnímuznění.
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Tematicky jednotná sbírkačerpásvénáměty z autorovy turistické
cestydo Itálie v |étě|924.Jednotlivézastávky tohoto putováníjsou
podnětem básnívěnovanych Terstu, Benátkám, Florencii azejména Rímu, zněhož básníka nejvícezauja|y památky antické (básně
Forum Roma'num,Koloseum,Panteon);celébásně nebo jednotlivé
kulturně historickéreminiscencese t1íkají
Botticelliho, Savonaroly,
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Boccaccia, Michelangela aj. V básni Janovan spl1fvajíMarco Polo
s hlavním hrdinou Kolumbem ve vášnivou postavu moŤeplavce
hnaného Žíznípoobjevech a dálkách. PŤi exkursech do dějin a trazeměie objevujedobov.f motiv prolínáníantického
dic navštívené
mjltu: oba se vepsaly do mentality italského člově.a kÍesťanského
- p19 revolučně
ka, oba se staly i vlrazem jeho podiízenostimoci
rozdílu.
podstatného
není
nimi
proto
mezi
'Áyst"ji"it'o Horu
v pateiicte konfrontaci minulosti s pŤítomnostípolemizuje proleměsta.. poukazem na trvající
táisk! básník s legendou ,,věčného
a
nadvíádu vojenskěho, césarského kněžskéhopanstva a trvající
porobu aávnérroi moderního proletariátu (Roma in aeÍernum).
Ňaproti tomu je v monumentálnístylizaci oslavena tvoŤivostpra.
cu.jicítročlověka,živitelea udržovatele svéta(Klasy a ryby aj.). ÍJor v demokratick! postoj se projevujei ostrfmi vlpady proti vládě
fašismu (báseř Stráž, v prvních vydáních s titulem Mussolini).
cizokrajnlm pŤírodnímmotivem' kter! je s velNejzávažnějším
kou vynalézavostía metaforickou energiíopětovně exponován, je
podobách, pŤetepléjižnímoŤe.Hora je pŤedvádív nejrriznějších
odrazy věcí a světel i jas
devšímvšak rozvlněné větrem, tŤíštící
prudkého slunce. V dosahu moŤea slunce věci, dychtivě, barvitě
a nově viděné,ztrácejítížii ostrékontury, vlní se, odhmotĎují.Vypracovává se tu nová básnická technika, a spolu s ní se formuje
i stanovisko, kterénelze pŤevéstnavychozíjeho podnět, tj. na siavzápětízttácejícíhopiedměty ci.
tuaci turisty letmo shlédnuvšího
zíhosvěta:pŤipravujese tu noetická poloha Horovy poezie,která se
vyhranila v následujícísbírceSTRUNY VE VETRU - pohled na
rozvlněny hmotn1Ísvět neustále vznikající a zaníkajícív proudu
času.Tato dynamická koncepce saméhovnímánísvěta má v ltálii
svrij pňedpoklad v prudkém rozhoňení dychtiv1fch smyslri a svrij
pŤedobraz motivovany dějinami kultury: ,jlžní., lidsk1f typ, bezprostŤedněa odevzdaně,s živou citlivostívnímajícísmyslovou popln1fm
dobu věcí,je tu stavěndo protikladrr s člověkem,,severním..,
otázek a reflexí,toužícímpo nalezeníhlubšíhosmyslu jevri (báseř
Anzio aj'). Uvedenérozdvojeníneníjen pŤedvedeno,ale zároveř
básně sbírkyvesměssměŤují
i pŤekonáno.Umělecky nejprťrbojnější
od rozštěpenískutečnosti,ostrého a zabstraktřujícího rozlišení
mezi subjektem a objektem (častosignalizovanéhopŤívalemotázek) k sjednoceníobou pÓlri. PÍedmětnárealita se rozechvíváproŽitkem,je prostoupena subjektivitou.Na druhéstraně subjekt pojímá do sebenově prožívanouzkušenostz vnějšíhosvětaa pod jejím
vlivem se proměĚuje' Takové texty tedy nedávajíza pravdu jedinému z člen antiteze subjekt.objekt' ale poukazují k vyššírovině
básnicky sjednocenézkušenosti.
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Sbírka Itálie mnoho:tTuT9 pŤesahujeběžnou,jen tematicky
zajímavou poezii cestovníchdojmri. Horá
v ni nouym
einem reagujena sloŽitou situaci v polovině auacai;;cn
".et""t1;á
tei' táí ip."
n9|9
9e.vyčerpalyzdroje proletáiské tvorby. Aniž opusíil ,í.i;.'"cialistic'k po-stoj.vyraznl zkonkrétřuje svévidění
á obrací séod
sociálních reflexík senzua]ismu sv1fchmtaa1fchveršri(spoiu
s nimi,
napŤ.se sbírkou Strom v květu, zaÍadll autor u ,o"u.hu
sebran;|ch
spisri ltá|ii do jednoho svazku, vydavatelempak pojmenouu,,tr'o
Ko|ist sntysl ). Itálie zároveĎ sv m styJempr.d"numenává
pozdějši
prostoupenou problemaiikou plynoucít,o
-{o19vu 1u:tu.u
eás,-r.
V někter1ichbásníchvyužívákvytvoienísvéprávné
uměreckétonpŤepodstatněníreality básnic\fch postupri
::Tf:f
^-poetlsmu,
^s::]é-u
souoobeho
zejménavolného asociativníhosaruzování
vzdálenych pŤedstav;vliv avantgardy se tu projevuje
i v '"i.,""iin
iistÁ vvlehčení,spontaneitě,odvratu oďrétoriky u.roĚo".'.
iu
humoru,
jinak velice vzácného".Na rozdíl oo po"ti.tí-u
9 H9'y
v otevŤenépolemice s nimi však Hora neodmítá
trtubsi reRexi
o problematicelidskéhoosudu a duchovního života.V
Itálii je ziejmá takésouvislost s tradičnímilyrick1fmi tvary,
zejménas poezií
KarlaTonrana;TomanovusoučainěvznikajícíírlušŤ
LET"É: Li
KALENDÁŘI
se sbírka b,ížíi tematik;;;;;y do stŤedomoŤské
země.- Ze.soudobychkritik pŤijaliltálii s vysoce
kladn,ímhodnocenímnejenosobnostiHorovi uti'te (r.. x.,ŠaLaa.
Á'.tí. Píš;),
ale i někteŤíz m'uvčíchavantgardy (B. Ýáclavek).
tlnes j" 'bi;il
pokládána za jeďno z vrcholn1|ch-aEl svého
autora, ,"j.nenu .mč
pio
smyslovou intenzitu a nesmírnouživostsvéhoviděni. .
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Jan houslistaje lyrickoepická.skladba s jeclnoduchou
dějovou
osnovou:
Jan.talentovančeskvirtuos.sevystěhovaldo
Amerikv
a nalezltam št'astné
manželstvi,uměleckérispcctry;
;]fi;i
všakovdovía dělá bilanci dosavadníhoŽivo'ia,'jist.,;",
z" )t,'iu1
v novémdomově cizincem a nepronikl ani k duši
,;^Í"íéž;;;..
Rozhodujesek návratu.Ve vzpomínkáchpred nímvyvstava
veátov;!é'{ěJ.91ví
jako časbezprostŤedního
kontaktusesvětem.Znovu
prožíváklíčové
životníokámžiky,a tato intiospekcemu p"-áná
risii]neni p.o u-ct." áoI ryzná{'
ie"\9nee"np cílemživbtnítro
Konce
anl zd'atily
tv rčíčin'pokLd sejehouměnínestanenástrojem
komunikaces lidmi, sdělením
saítené
táskyt tlrn' kdo mu nas|ou-
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chají.Teprve v,,echu srdcí..je proces tvorby dovršen.Umělec mriže
lidem ve svévlasti.
b]Ítštastenteprvetehdy,promluví-lik nejbližším
V Americe Jan pocítil'žepro bohatéje jeho hra jen artistickou produkcí, dráždidlem nervri, vybočenímz nudy; nadšeníchápajících
dělnick1fchposluchač mu znovu pŤipomínádomov. Po návratu, ač
že svou
od kolegri nijak nadšeněnevítán' dospívá k pŤesvědčení,
poslání. Dech rodné země
hrou naplĎuje vyznamnéspolečenské
city a proŽitky, neklid
obnovujev jeho hŤeživéspojenís naléhav1/mi
a napětí. - Ve skladbě se prolínajídva vridčímotivy: domov
a umění. K nim se vážou četnélyrické reflexívníodbočky. Návrat
dom znamená také obnovu těsnéhovztahu k nejbližším
lidem,
k zemňelé
matce,učiteli,dávnépňítelkyni,k domu a podŤipské
krajině. Často zde mluví autor sám za sebe: vyrovnává se se sv mi
rispěchy a omyly, se zklamáními a bolestmi, pŤipomínási dávnou
sociální víru mládí a objevuje v sobě sílu věŤitv budoucnost. Dospívák pojetíunrěníjako obnovitele kladn1fchživotníchsil; umění
spoluvytváňía utvrzuje životníŤád a ričastníse na jeho proměně'
S tímtovědomímJan pohlížíi na pesimismussvézestárlépŤítelkyně' která sklíčenasmrtímanŽelovou a synovou se upíná k nadpozemskym těchám' Jan nachází místo v tomto životě:umění nově
zhodnocenéa začleněné
stačídát jeho životu smysl. - S tématem
cestyk víÍev nadosobnírikol uměnísouvisíširší
morálně společenské téma - vázanost každéhočlověka k rodné zemi, vzájemná
podmíněnostsvobodyjedince a svobodyjeho národa. Tato ideová
linie byla posilována konkrétnípolitickou situací,která ve skladbě
našlaorganicky vyraz: Hora psal báseĎ ve chvílipolitickéhoripadku po Mnichově a bňeznovéokupaci a ďo téŽesituacese ze svěia do
vlasti vrátili jeho hrdina. Tak jako pŤedcelfm národem, i pŤedJanem houslistou vyvstává záchovny vlznam českékulturní a uměleckétradice, která se ovšemv danésituaci naprosto nejevíjako
muzeum dovršenych vytvorri, ale jako živá a závazná vyzva k pokračování,požadavekreálnéhočinu.Morální pÍíkazvěrnosti domovu neznamená omezení osobnosti. Domov, ktery je zevnitŤ
ohrožen temn1imisilami (odraz situace v pomnichovské republice),
je mistem, kde se mohou rozvinout a pŤed člověkem rozevÍítzávratné možnosti seberealizace. Pro Horu to znamená i návrat
k starévíi.e,že pŤedevším
prostí lidé, dělníci' svou samozŤejmou
svěŽestí
a bezprostŤedností
a svym pravidelnym pracovnímrytmem
rrdržujístabilitu života.- V knize se vracejímotivy z celédosavadní Horovy tvorby (Praha, domov, krajina, pŤísnáčeskáhistorie). Báseri stíve víru' ženeníjinévěčnostinežprostě žít,byt,pracovat, pňijmout smrt ve jménudalšíhopokračováníživota.V této
kontinuitěje i pi.íslibnárodníbudoucnosti.V pojetínároda jako ži-

