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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 
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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-
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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 
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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-
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epičnosti v moderním českém básnictví; v tom na ni naváza| ze-
jména Holanriv PRVNÍ TESTAMENT (a další epické skladby
téhož autora), po válce F' Hrubín aj. mč

Jaro, sbohem. Básně, verše, Ťíkánky .
Jaroslav Seifert 1937, 1942, 1946
První vydání sbírky (eŽ byla dotvoŤena ažvevydánich dalších) ote-
vírá báseř Pozdrav Karlu Tomanovi, kterého autor oslovuje jako
,,svého básníka.. (Tomanovi sbírka byla a po všechna svá vydání
také zristala věnována). PŤestože ještě nevykrystalizovalo pozdější
členění na oddíly' určité kompoziční schéma se tu pŤece jen vytváŤí.
Do rívodu se dostaly pŤedevším básně s jarními motivy (Jarní den,
Píseú v dubnu, Tanec pod kvetoucími Stromy aj.) a básně odvíjející
téma probuzení pŤírody směrem k blízkému tematickému okruhu
Iásky ( Píseú s refrénem) , dětství jako ,jara.. lidského života ( Ro-
binson Crusoe); patÍí sem konečně i básně programově nastolující
otázky poetiky (Komediantskfl vťtz, Kohoutí sonet) s pŤíznačn1fm
obrazem poezie z stávajicí ,,na zemi,,. V druhé části knihy se oče-
kávané směŤování ,,k zimě.. uplatřuje již méně vyrazně, mimo bá.
seí Českjl betlém je téma zímy evokováno spíše nepŤímo, skryto za
kormutlivé obrazy stárnutí a smrti v cyklu dedikačních básní a bás.
nick1fch nekrologri FráĎu Šrámkovij J. Palivcovi, F. X. Šaldovi'
Josefu PekaŤovi, herci Ferdinandu Hartovi. Na druhé straně, a opět
metaforicky, se téma ,,zimy,, v podtextu oz1fvá v publicistické lyrice
reflektující celkové ,,ochlazení.. dobové evropské atmosféry již
takňka na prahu války - moskevské procesy ( Puškinúv pomník
v Moskvě) ' občanská válka ve Španělsku (Vraždění, Španělské vi-
nice ) , nástup domácí reakce ( Na Vikárce ). Sbírku uzavírá báseĎ
A pak mám strach..., v níž se autor konfrontuje melancholickou
a moudrou ironií s legendárním vfrokem smrtelně raněného A. S.
Puškina.

Počínaje druh1fm vydáním Se tvar sbírky značně proměnil: byl
vypuštěn podtitul, sbírka byla podstatně rozšíŤena a rozdělena do
šesti (od vydání 1946 dokonce do osmi) oddílri. První část tvoňí tex-
ty Žánrově se hlásící k písním ( Píseú o pruhovanych peŤinách, Píseú
o námoŤnickilch snech, Maminčina píseú), Druh1f cyklus obsahuje
většinu básní znám1f ch již z prvního vydání a soustŤed'uje se k te-
matickému okruhu vlchodiska sbírky (dětství, láska, poetika), tŤetí
část pŤináší noyě Malou romanci o Ctiradovi a Šárce a Malou ro-
manci o knížeti oldíichovi a jeho Boženě, čtvrtá č,ást Dvanáct pan-

vého procesu a kultury jako aktivní složky národního bytí je Jan
houďista pokračováním básně Zpěv rodné zemi a celé pŤedchozi
sb.írky Domov. Je to poezie, v níž není žádnéhranice meži bezp.o-
stŤední reakcí na časové podněty a tvorbou kladoucí si nejsložitější
ríkoly umělecké a ideové.

Lyrickoepická forma umožnila Horovi vyjádňit postavení náro-
da i jednotlivce ve chvílích krize jak monumentálními tahy, tak
v jemn1fch odstínech a záchvěvech prožitku. V hojn1fch reflexívních
pasážích se objevují metafyzická témata, která autora vzrušovala
v celé dosavadní tvorbě. Pomíjivost věcí, lidí a vztahi není d vo-
dem k tomu, aby v nich byly spatŤovány pouhé oběti nicoty. PŤed-
stava plynoucího času, která ve sbírkách tŤicát]j'ch let Horovi zab-
straktněla, se znovu konkretizuje: mezi riznymi typy plynoucího
času vystupuje nyní čas historick1f, kter! svou tvoŤivou spoluríčastí
na lidskfch věcech se podobá bratrskému času Horov ch srRuN
VE VETRU; jeproživáncel m národním společenstvím, je místem
setkání mrtvfch, žtvych a nenar ozenych. V krutém dějinném oka-
mžiku vyzbrojuje člověka zkušeností staletí. Horriv čas se otvírá
k budoucnosti viděné zcela konkrétně iako hlouček dětí naslou-
chajících Janově hudbě. Pokorná službá dennímu ríkolu se stává
pŤíležitostí ke spojení okamžitého s věčn;im.

Skladba je komponována s použitím hudebního principu vra-
cejících se, prolínajících a obměřovanlch motivri. oc.jová linie
a obraz postav tvoŤí chvíli osu sdělení, chvíli ustupuj e zce|a do po-
zadí. Pňedobraz této kompozice, která je romantického pťtvoáu,
pozna| Hora drivěrně v Puškinově Eugenu oněginovi, románu ve
verších, jehož vynikající pŤeklad právě dokončil (1 938). Ve stopách
Puškinov1fch směŤuje Hora k formální ucelenosti a jednotě; báseĚ je
pravidelně členěna do šedesáti složitě stavěnfch a náročně r1fmo-
v91Ý9h dvanáctiveršorn.fch slok, koncipovan ch speciálně pro tuto
skladbu. Ke klasické dokonalosti je tu doveden čtyŤstop1i jamb.
K rozmanitosti pŤispívají eufonické sestavy hlásek, které obvykle
upozorřují na myšlenkově závažná místa, a stále se proměflující
vztah mezi stavbou sloky a větnfmi i tematick1imi pŤeděly.

Stejnějako ostatní básnická díla vyrovnávající se s národní tra-
gédií Mnichova a konce repubtiky-(Halasovo ToRZo NADĚJE,
Seifertova sbírka ZHASNĚTE SVĚTLA, Holanovo ZáŤí ]938 ai.)
si ještě Jan houslista, dokončen až v prvním roce okupace, sta8ii
najít cestu k četn1/m čtenáňrim, kteňí byli skladbou nesmíině zaujati;
než bylo další vydávání nemožné, dosáhlaještě pěti vydání. Také po
válce byla kniha opětně samostatně vyďávána,- Ve své době byla
Horova skladba také driležitj'm mezníkem v procesu oživéní




