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Itálie _ Josef Hora

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-
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vého procesu a kultury jako aktivní složky národního bytí je Jan
houďista pokračováním básně Zpěv rodnézemi a celépŤedchozi
sb.írkyDomov. Je to poezie, v nížnení žádnéhranicemeži bezp.ostŤedníreakcí na časovépodněty a tvorbou kladoucí si nejsložitější
ríkoly umělecké a ideové.
Lyrickoepická forma umožnila Horovi vyjádňit postavení národa i jednotlivce ve chvílích krize jak monumentálními tahy, tak
v jemn1fchodstínecha záchvěvech prožitku. V hojn1fchreflexívních
pasážíchse objevují metafyzická témata,která autora vzrušovala
v celédosavadní tvorbě. Pomíjivost věcí, lidí a vztahi není d vodem k tomu, aby v nich byly spatŤoványpouhéoběti nicoty. PŤedstava plynoucího času,která ve sbírkách tŤicát]j'chlet Horovi zabstraktněla, se znovu konkretizuje: mezi riznymi typy plynoucího
časuvystupuje nyní čashistorick1f,kter! svou tvoŤivou spoluríčastí
na lidskfch věcech se podobá bratrskému časuHorov ch srRuN
VE VETRU; jeproživáncel m národním společenstvím,
je místem
setkání mrtvfch, žtvycha nenar ozenych. V krutém dějinném okamžiku vyzbrojuje člověka zkušenostístaletí. Horriv čas se otvírá
k budoucnosti viděné zcela konkrétně iako hlouček dětí naslouchajícíchJanově hudbě. Pokorná službá dennímu ríkolu se stává
pŤíležitostí
ke spojení okamžitéhos věčn;im.
Skladba je komponována s použitím hudebního principu vracejícíchse, prolínajících a obměřovanlch motivri. oc.jová linie
a obraz postav tvoŤíchvíli osu sdělení,chvíli ustupuje zce|ado pozadí. Pňedobraz této kompozice, která je romantického pťtvoáu,
pozna| Hora drivěrně v Puškinově Eugenu oněginovi, románu ve
jehožvynikajícípŤekladprávě dokončil(1938).Ve stopách
verších,
Puškinov1fchsměŤujeHora k formální ucelenosti a jednotě; báseĚje
pravidelně členěnado šedesátisložitě stavěnfch a náročně r1fmov91Ý9h dvanáctiveršorn.fchslok, koncipovan ch speciálně pro tuto
skladbu. Ke klasické dokonalosti je tu doveden čtyŤstop1i
jamb.
K rozmanitosti pŤispívajíeufonické sestavy hlásek, které obvykle
upozorřují na myšlenkově závažná místa, a stále se proměflující
vztah mezi stavbou sloky a větnfmi i tematick1imi pŤeděly.
Stejnějako ostatníbásnická díla vyrovnávajícíse s národní tragédiíMnichova a konce repubtiky-(Halasovo ToRZo NADĚJE,
SeifertovasbírkaZHASNĚTE SVĚTLA, Holanovo ZáŤí]938 ai.)
si ještěJan houslista, dokončen ažv prvním roce okupace, sta8ii
najítcestu k četn1/m
čtenáňrim,kteňíbyli skladbou nesmíinězaujati;
nežbylo dalšívydávánínemožné,
dosáhlaještěpěti vydání.Taképo
válce byla kniha opětně samostatně vyďávána,- Ve svédobě byla
Horova skladba také driležitj'm mezníkem v procesu oživéní
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epičnosti v moderním českémbásnictví; v tom na ni naváza| ze(a dalšíepické skladby
jména Holanriv PRVNÍ TESTAMENT
mč
po
válce
F'
Hrubín
aj.
autora),
téhož

.
Jaro, sbohem.Básně,verše,Ťíkánky
1937,1942,1946
JaroslavSeifert
První vydánísbírky(eŽ byla dotvoŤenaažvevydánich dalších)otevírá báseř Pozdrav Karlu Tomanovi, kterého autor oslovuje jako
,,svéhobásníka..(Tomanovi sbírka byla a po všechnasvá vydání
takézristala věnována). PŤestožeještěnevykrystalizovalo pozdější
členěnína oddíly' určitékompozičníschémase tu pŤecejen vytváŤí.
Do rívodu se dostaly pŤedevším
básně s jarními motivy (Jarní den,
Píseúv dubnu, Tanec pod kvetoucímiStromy aj.) a básně odvíjející
témaprobuzení pŤírodysměrem k blízkémutematickému okruhu
Iásky ( Píseús refrénem), dětstvíjako ,jara.. lidského života ( Robinson Crusoe); patÍísem konečněi básně programově nastolující
otázky poetiky (Komediantskfl vťtz,Kohoutí sonet) s pŤíznačn1fm
obrazem poezie z stávajicí ,,na zemi,,. V druhé části knihy se očekávanésměŤování,,k zimě.. uplatřuje již méněvyrazně, mimo bá.
seí Českjlbetlémje témazímyevokováno spíšenepŤímo,skryto za
kormutlivé obrazy stárnutí a smrti v cyklu dedikačníchbásní a bás.
nick1fchnekrologri FráĎu ŠrámkovijJ. Palivcovi, F. X. Šaldovi'
Josefu PekaŤovi,herci Ferdinandu Hartovi. Na druhéstraně,a opět
metaforicky, se téma,,zimy,, v podtextu oz1fváv publicistické lyrice
reflektujícícelkové ,,ochlazení..dobové evropské atmosféryjiž
takňka na prahu války - moskevské procesy (Puškinúvpomník
v Moskvě) ' občanská válka ve Španělsku(Vraždění,Španělskévinice) , nástup domácí reakce ( Na Vikárce ). Sbírku uzavírá báseĎ
A pak mám strach..., v nížse autor konfrontuje melancholickou
a moudrou ironií s legendárnímvfrokem smrtelně raněnéhoA. S.
Puškina.
Počínajedruh1fm vydáním Se tvar sbírky značně proměnil: byl
vypuštěnpodtitul, sbírka byla podstatně rozšíŤena
a rozdělena do
šesti(od vydání 1946dokonce do osmi) oddílri.První částtvoňítexty Žánrově se hlásícík písním( Píseúo pruhovanychpeŤinách,Píseú
o námoŤnickilchsnech, Maminčina píseú),Druh1f cyklus obsahuje
většinu básní znám1fch již z prvního vydání a soustŤed'ujese k tematickému okruhu vlchodiska sbírky (dětství,láska, poetika), tŤetí
část pŤinášínoyě Malou romanci o Ctiradovi a Šárcea Malou romanci o knížetioldíichovi a jeho Boženě,čtvrtá č,ástDvanáct pan-

