
Úvod
„Oči mohou milovat cizí kraje, ale srdce miluje svůj kraj.“1.

Návrat k půdě a venkovu má v české literatuře dlouhou tradici, vzpomeňme například 

takové autory jako Karel Václav Rais, Teréza Nováková, Josef Holeček nebo Svatopluk Čech, 

Josef  Václav  Sládek,  Antonín  Sova,  Julius  Zeyer  či  Viktor  Dyk.  Obrácením  se k půdě 

se přimykáme  k hodnotám,  které  „vytváří  náš  obraz  k lidství“.2 To,  že se lidé  jako  Josef 

Knap,  Jan  Čarek,  František  Křelina,  Václav  Prokůpek  a další  obraceli  k tématu  venkova, 

svědčí o rozpadu hodnot jako důsledku první světové války.  Hledání nadosobních hodnot, 

reakce na labilnost moderního člověka, snaha najít a vytvořit protiklad k Praze jako centru 

umění a kultury,  nejen to bylo některým autorům podnětem k tomu, aby se orientovali  na 

venkovskou tematiku a stali se básníky selství.

Josef Knap a Jan Čarek – oba narozeni na přelomu století, ani jeden z nich však není 

považován za představitele hlavního proudu české avantgardy, a to díky svému literárnímu 

zaměření.  Mluví se o nich jako o reprezentantech směru zvaného ruralismus3.  Základem je 

latinské rus = venkov a tento proud vznikl jako reakce na urbanismus. Sám Knap však tento 

termín neměl rád, a místo něho volil spojení básníci selství  nebo literáti české půdy4. Mimo 

český kontext se termínu ruralismus používá spíše v politickém kontextu5.

 Důležitým znakem tohoto proudu je důraz na tradici,  návrat k rodné zemi a k rodu 

vůbec6. Vesnický původ spisovatele není vyžadován, zásadní je to, aby byl básník inspirován 

vesnicí,  zemí  a  českým rodem.  Tuto  tendenci  můžeme sledovat  nejen v československém 

1 Čarek: 1941, s. 31.
2 Med, J.: Ideové kořeny ruralismu. In Ruralismus. Jeho kořeny a dědictví. Semily 2005.
3 Autorem tohoto termínu je Antonín Matula, který jej poprvé použil ve svých článcích v roce 1932. 
4 V roce 1936 Knap v jednom z rozhovorů poznamenal: „Slovo 'ruralism' není zrovna libozvučné, o tom není  

sporu. Není však lepšího termínu, který by poměrně nejúplněji jedním slovem vyjadřoval to, co se jinak musí  
opisovat  několika  slovy,  máme-li  na mysli  slovesnou tvorbu,  jež  vydává svědectví  o bytostném,  rodovém 
vztahu autora k venkovu, selství, půdě, zemi. /…/ Jediné scestí ruralismu bych viděl v tom, kdyby produkoval  
špatné, nepůvodní, nefundované autory.“ Volnost, 1936, 1. 2. V březnu roku 1945 se v souvislosti s vydáním 
románu Věno Knap vyjádřil k ruralismu ještě jednou, a opět to bylo spíše odtažitě:  „Naše literární poměry  
vždy  trpí  hromadnými  šablonovitými  příklony  k určitému směru.  Až konjukturální  epigoni  budou houfem 
spásat  jiná  prostředí,  zase  zazáří  ojedinělé  básnické  krystaly  venkovského  románu.“  Josef  Knap 
o venkovském románu. Národní politika, 8. 3. 1945, roč. 63, č. 57, s. 2.

5 K tomu blíže Putna (Putna: 2010), který rozlišuje ruralismus a regionalismus. Regionalismus začíná v jeho 
pojetí až rokem 1925, tedy vydáním prvního čísla revue Sever a východ, naproti tomu ruralismus je v českém 
kontextu přítomen už mnohem dříve a jeho podnětem byl podnět politický (podnětem regionalismu bylo 
umění a emancipace). Matula v Kruhu věčnosti s tímto polemizuje: tvrdí, že to nejsou důvody politické, proč 
ruralismus vznikl, ale že se jednalo výhradně o samotný literární směr, který byl ve službách české vesnice 
a české národní kultury. Regionalismus chce vyzvednout autorův rodný (nebo zvolený) kraj a pomocí něj pak 
obrodit celou národní kulturu. Tento proud je převzat na základě francouzské literatury (nebo i německé), 
aplikací  na český  kontext  je  však  nutno  brát  v úvahu,  že u nás  nejsou  regiony  tak  důležité  a není  jim 
přikládán  takový  význam,  nemají  tolik  pravomocí.  Je  zde  tedy  malá  síla  na to,  aby  se region  vyzvedl 
do takové výše a aby byl schopen dosáhnout obrody.

6   Srov. Hnízdo: 2005.
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prostředí, podobně tomu bylo například i v Rusku, Francii a v neposlední řadě i v Německu. 

Jednalo  se tedy o vývojový trend a pravděpodobně i o reakci  na  hlavní  proud avantgardy, 

odezvu na „duchovní zkaženost a na moderní městský život“7. 

Ruralismus možno charakterizovat jako směr, který prezentuje nový pohled na venkov 

– literáti už neusilují pouze o deskriptivní pohled na vesnické prostředí, ale snaží se nalézat 

„…bytostný,  osudově dramatický  vztah k novému venkovu,  který usilují  postihnouti  v jeho 

vlastním rytmu“.8 Návrat k vesnici je reakcí na směry, které do určité míry zklamaly: „Cesta 

poezie,  která nebloudila,  ale  která při  vnímání  všech hlasů světa zůstala věrna hlasu své  

rodné země, ta cesta byla správná. Zvláště dnes v tvrdém odkázání nás samotných na sebe 

a ve zklamání  určitých  proudů  čes[kých]  uměleckých  směrů,  více  než  kdy  jindy  budou  

se navraceti všichni básníci k rodné české zemi.“9 

Příklon  k selství  a k rodné  půdě nelze  spojovat  pouze  s dvacátými  lety 20.  století. 

Objevoval se vždy v „dobách rozhodných“10 – bylo tomu tak například i v době obrození, 

na konci  19.  století  (zářným příkladem jsou Holečkovi  Naši),  nebo v době světové  války. 

Nelze ale, podle Knapa, mluvit o návratu k této tematice, protože od tohoto tématu nebylo 

nikdy opuštěno, naopak zde bylo přítomno vždy - „Selství je přítomno v českém písemnictví  

jako jedna z nejzákladnějších látek veškeré naší slovesné tvorby.“11

 Ti,  kteří  psali  o venkově,  velmi  často  z venkova  pocházeli.  Naproti  tomu  básníci, 

jejichž  poezie  tematizovala  prostředí  dělníka  a města,  psali  o zkušenosti  zprostředkované 

z doslechu  nebo  z vlastních  představ.  Ruralisté  se chtěli  programově  odlišovat  od literární 

minulosti  a to  tím,  že zobrazovali  jiný  venkov  než  spisovatelé  předváleční,  a také  tím, 

že jejich vztah k venkovu byl spíše sociálním cítěním než cítěním národním a náboženským12. 

Zatímco pro autory hlavního literárního proudu bylo město a dělník hlavním tématem, byl to 

sedlák, jeho pole a vesnice pro ruralisty. Tvořili, dalo by se říci, pandán k všem -ismům, jež 

v té době vznikaly. A jejich orientace byla jasná – ne západ, ale sever a východ. Sám Knap 

k tomu ve sborníku, jenž redigoval, dodává:  „Je to umění hlubší vnitřní zkušenosti, plnější  

a harmoničtější, předmětnější a bytostnější, než jaké presentovala literatura tendenčně třídní  

a po ní směr poetismu (který ostatně vůbec potlačoval jakýkoliv myšlenkový obsah).“13

V polovině  dvacátých  let,  v době,  kdy  vycházelo  mnoho  literárních  časopisů,  si 

skupina lidí  z východních Čech uvědomila prázdné místo na časopiseckém poli  a rozhodla 

7 Srov. Čarek: 1936.
8 Čarek: 1936, s. 99.
9 Čarek: 1941, s. 22.
10 Srov. Čarek: 1936.
11 Knap: 1939, s. 6-7.
12 Srov. tamtéž.
13 Knap: 1932, s. 11.
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se tuto situaci změnit. Jan Knob, Josef Knap, František Křelina a Václav Prokůpek – literáti, 

kteří  nechtěli  mít  Prahu  za jediné  literárně-kulturní  centrum  a kteří  se chtěli  programově 

odlišovat  od literární  minulosti,  odmítali  avantgardu  a Francii  jako  jediný  vzor.  Začali 

přemýšlet o něčem novém, o časopise, který by se orientoval na sever a východ - na region, 

z něhož všichni výše zmínění pocházeli.  Ale sever a východ znamenal také oblast Evropy, 

k níž  se měli  přiklánět.  Za  cíl  si  uložili  vytvořit  nové  kulturní  centrum,  jež  by  se stalo 

protiváhou Prahy.

Šéfredaktor listu Josef Knap se snažil (a díky jeho práci v Národním muzeu se mu to 

do velké míry dařilo), aby množství přispěvatelů bylo značně velké a pestré. V důsledku toho 

v roce  1925  oslovuje  i básníka  Jana  Čarka,  který  se tak  stává  jedním z těch,  kterému  na 

stránkách  časopisu  pravidelně  vycházely  básně.  Kromě  toho,  že Knap  Čarkovi  poskytl 

doménu, kde publikovat svoje verše, velmi mu pomohl i lidsky jako přítel při hledání nového 

zaměstnání v Praze. Počátek jejich přátelství zachycuje korespondence, dopisy si vyměňovali 

několik  let  a Čarek  nejednou  našel  útěchu  v Knapových  povzbudivých  slovech.  Jejich 

přátelství trvalo až do Čarkovy smrti ve druhé polovině šedesátých let.
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Josef Knap a revue Sever a východ

Josef Knap redaktor
„S literárními slohy je to jako se složením skal. Jedny zvětrávají rychleji, jiné méně.“14

Josef Knap se narodil ve stejném roce jako jeho generační souputníci – Jiří Wolker, 

Zdeněk Kalista, Miloš Jirko, Jaroslav Seifert, Bedřich Fučík, Karel Teige, Jiří Weil. Přestože 

se pohyboval v odlišném literárním kruhu než ostatní výše zmínění, stal se nedílnou součástí 

české literatury, ať už jako autor převážně prozaických děl, jako archivář či jako divadelní 

kritik. Knap nepatří k často recipovaným autorům, jeho přínos pro českou literaturu však tkví 

mimo jiné v tom, že vedl periodikum  Sever a východ,  a také v tom, že se podílel  na knižní 

edici stejného názvu. Jeho ediční činnost nebyla spjata pouze se Severem a východem, ale 

podílel  se například  také  na vydávání  knižnice  Fórum,  Topičovy  edice  Bílé  knihy  nebo 

později například Knihy českých osudů.

Po roce 1920 vznikly v českém literárním kontextu dvě literárně-umělecká sdružení, 

která spolu často polemizovala – bylo jím Umělecké sdružení Devětsil a brněnská Literární 

skupina. Knap se stal členem Literární skupiny, znamená to, že se přikláněl spíše k levicově 

orientovanému  proudu  české  avantgardy.  Důvod,  proč  do ní  vstoupil,  lze  dle  Holečka 

spatřovat  v tom,  že se tím do velké  míry vymezoval  proti  Devětsilu.  A navíc  nebylo  toho 

mnoho, kam by mohl vstoupit. Sám k tomu dodává: „Neboť nevím o jiné skupině životnější,  

jařejší a družnější, kam bych mohl přestoupiti.“15

Svým členstvím do skupiny vnášel důraz na venkovského člověka, protože program 

Literární  skupiny se orientoval  výhradně na dělníka,  venkovana opomíjel: „Dělnictvo,  byť  

i všude  si  nedobylo  sociálně  spravedlivého  postavení,  vynutilo  si  aspoň  tolik,  že s ním 

společnost  počítá.  S jeho  požadavky  se polemizuje  a vyjednává.  Na zemědělce,  jenž  živí  

společnost  a jehož  zástupci  spravují  stát,  stačí  jen  spílati  a hodně  surovými  slovy,  neboť  

hrubého člověka netknou se měkké výrazy […].“16 S tezemi Literární skupiny ve své podstatě 

souhlasil, vadil mu však přemrštěný důraz na socialismus. Jeho působení v Literární skupině 

se projevovalo zejména publikováním v časopise Literární skupiny Hostu (v letech 1921-2), 

jinak bylo jeho členství více méně formálního rázu. Později se s Literární skupinou rozchází 

kvůli neshodám s Františkem Götzem, ale s ostatními členy udržuje kontakt i nadále.

V polovině dvacátých let se začali někteří redaktoři a přispěvatelé časopisu Tvar a také 

okruh  lidí  kolem  nově  vytvořené  revue  Sever  a východ proti  Devětsilu  vymezovat. 

14 Knap: 1924, s. 38.
15 (Knap/Holeček: 2010, s. 22)
16 (Knap/Holeček: 2010, s. 21)
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Pozastavme  se nyní  blíže  u čerstvě  vzniklé  platformy  soustředěné  kolem  revue  Sever 

a východ.17

Revue Sever a východ

Bratři Müllerové, kteří vlastnili nakladatelství v Turnově, chtěli svoji firmu zviditelnit, 

a za tímto  účelem  oslovili  Jana  Knoba.18 Ten  se na jaře  roku  1924  sešel  v Prachovských 

skalách se svými přáteli – Josefem Knapem, Františkem Křelinou a Václavem Prokůpkem. 

Na Prokůpkův popud se na podzim 1924 v podůlešské hospodě Na Jívě rozhodlo o koncepci 

nového  časopisu,  jehož  název  zněl  Sever  a východ (dále  jen  SaV).  Jak  je  však  patrné 

z Knapova dopisu jeho budoucí ženě Vlastě, o časopise uvažoval Knap už déle: „A časopis tu  

bude, snad ‚Sever a východ‘, který v mých snech je už zcela živý, rád bych byl, aby to byl list,  

s nímž by se nedal druhý měřit. Lidé, s nimiž v té věci mluvím, jsou div ne nadšeni a člověk 

se pak lehko nakazí do prudšího chtění. Myslím, že by v tom listě podali ruce naši největší  

lidé,  kteří  něco mají  dáti  přítomnosti  i zítřku a chci  nyní  navázati  styk  se skandinávskými 

a snad i ruskými a polskými kritiky. Těm literárním artismům západu a jihu by bylo na čase 

něco odpověděti.“19

První číslo revue vyšlo v březnu roku 1925. Už svým titulem je zřejmé (a jak Knap 

sám ve výše zmíněném dopise píše),  na co se tato  čtveřice mladých Východočechů chtěla 

orientovat  –  revue se měla stát  protipólem všech avantgardních časopisů,  které  své vzory 

viděly  a inspiraci  hledaly  na západě.  Literatura,  kterou  tito  autoři  vytvářeli,  neměla  být 

kopírováním francouzských literárních směrů, naopak – Francii jako vzor odmítali, stejně tak 

Prahu jako jediné centrum literární:  „A naše poesie nesmí být překladem nebo odvarem. To  

není módní žurnál s posledními střihy pařížských veršů. Cizina, pokud má zájem o českou 

poesii,  nerada  by  se shledávala  s napodobením  své  vlastní  poesie.“20 Dále  se „Shodli  

na respektování literární tradice a na odmítnutí bezduchého kopírování všemožných -ismů.“21

Josef Knap se stal hlavním vedoucím redakce, díky svým několikaletým zkušenostem 

s literární  a publicistickou  prací,  Křelina  byl  „páteří“  časopisu,  Knob  jeho  odpovědným 

redaktorem,  měl  na starosti  grafickou  úpravu,  korektury  a v neposlední  řadě  také 

nakladatelskou stránku.

Časopis  vycházel  mezi  léty  1925  až 1930,  kdy  zanikl.  Celkem  tedy  světlo  světa 

17 V kontrastu s Tvarem byla  SaV předhazována nepřítomnost kritika, nějaké kritické autority.  Do jisté míry 
tuhle pozici suploval A. M. Píša.

18 Knob už v té době přispíval do časopisu Pojizerské listy, které bří Müllerové ve své tiskárně vydávali.
19 Boldišová: 2007, s. 29-30.
20 Čarek: 1941, s. 23.
21 Hnízdo: 2010, s. 102.
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spatřilo šest ročníků. Původním záměrem redaktorů bylo vydávat revue měsíčně, s výjimkou 

letních  prázdnin,  kdy  časopis  nevycházel.  V posledním  roce  se ale  čím  dál  tím  více 

vyskytovaly prodlevy, a tak se například stalo, že místo plánovaného jednoho čísla za měsíc, 

se do tisku dostalo i trojčíslo. V dobách svého největšího rozkvětu měla revue náklad až dva 

tisíce  kusů.  Od čtvrtého  ročníku  proběhly  v redakci  určité  změny:  Křelina  přestal 

(z pracovních  důvodů:  byl  jako  učitel  značně  vytížen)  v časopise  publikovat,  Prokůpek 

rezignoval  na svoji  pozici  a Knap  následně  také,  nicméně  na naléhání  nakladatele  ve své 

funkci šéfredaktora vytrval.

Primárním  cílem  časopisu  bylo  publikovat  domácí  literaturu,  překlady 

až na posledním místě, a také kritické a literárněvědné články. Časopis se stal nejen literární, 

ale také výtvarnou tribunou. Dřevoryty a kresby (jak jinak než vypodobňující  venkovskou 

tematiku) se tak staly nedílnou součástí časopisu. Revue na svých stránkách přinášela ukázky 

prací  takových  umělců,  jako  byl  Karel  Vik22 nebo  Václav  Rabas,  Václav  Špála  či  Max 

Švabinský.

Kultovním  autorem  revue  se stal  Fráňa  Šrámek.  Celkem  se v SaV objevil 

třiadvacetkrát a vždy se jednalo o první otisk (to platilo nejen pro Šrámka, ale pro všechny; 

jednalo  se o jednu  ze zásad  časopisu).  Knap  se  svými  sympatiemi  k  básníkovi  vitalismu 

netajil. Považoval jeho pozdní poezii za spirituální základ ruralismu.23

Pozastavme se ale ještě na chvíli u toho, co všechno v sobě jméno revue neslo. Sever  

a východ –  to  byly severní  a východní  Čechy,  jinými slovy,  orientace na jiné regiony než 

Prahu, odmítnutí „kavárenské“24 Prahy jako literárně-kulturního centra. Překročíme-li hranice 

Česka,  je  oním  severem  a východem  skandinávská25,  respektive  východní  oblast  (nebo 

v užším smyslu ji lze vymezit jako slovanskou, v nejužším jako ruskou a polskou), literatura 

a kultura. Revue ale neotiskovala, jak by se možná na první pohled mohlo zdát, jen ty autory, 

kteří měli co dočinění se severními a východními Čechami. Naopak, do SaV přispívali všichni 

ti,  již  se venkovem ve svém díle  zabývali.  Mezi  nimi  nutno  zmínit  Jana  Čarka,  Václava 

Kršku,  A.  C.  Nora,  Josefa  Rybáka,  Františka  Neužila  nebo  Zdeňka  Róna  či  Jana 

Zahradníčka26.  Ale  nejen  tito,  nezřídka  zde  najdeme  i básně  a prózy  jiných.  I přes  svou 

názorovou vyhraněnost redaktorů, kterou (ani na stránkách SaV) neskrývali, dovedli otiskovat 

22 Karel Vik (1883-1964), český grafik, ilustrátor a malíř. Ve své době mistr českého dřevorytu.
23 Srov. Hnízdo: 2010.
24 Srov. Knap: 1925.
25 Putna ve své práci uvádí, že se SaV příliš neorientoval na Skandinávii a skandinávskou literaturu, o tomto 

problému toho bylo v časopise napsáno velmi málo a faktem je, že jediný, kdo se touto problematikou 
zabýval, byl Knap. (srov. Putna: 2010)

26 Knap tvrdil, že toto hnutí nevyplývá ani z venkovského původu spisovatele ani z toho, kdo o vesnici píše, ale 
především z básnické inspirace tvůrců vesnicí, zemí a českým rodem. (srov. Hnízdo: 2005).
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například  i příznivá  kritická  hodnocení  soudobé  tvorby  Vítězslava  Nezvala  či  Jaroslava 

Seiferta a pozitivně referovat například o Marcelu Proustovi nebo Jamesi Joyceovi.

V prvním čísle,  v roce 1925,  v časopise otiskli  teze,  které  měly být  po celou  dobu 

vycházení časopisu naplňovány27. Dále zde Knap publikoval svoji stať K severovýchodu28, kde 

vymezil zásady revue. Tato stať byla zpětně považována za první teoretickou studii ruralismu. 

Píša  reagoval  v dopise  na Knapovu  studii  K severovýchodu  velice  pozitivně:  „A opět  bez  

lichocení: za Tvůj programový  článek bych Ti nejen podal ruku, ale dokonce bych Ti ruku  

zlíbal.  Ta  injekce  Götzovi  je  jemná  a při  tom  skvěle  sedí.“29 Na druhé  straně  však  bylo 

Knapovi  vytýkáno,  že svým  „programem“  sice  kritizoval  dosavadní  orientaci  na východ, 

nepřinesl  však  žádné  konkrétní  příklady  a postupy,  jak  se nechat  inspirovat  severem 

a východem. V neposlední řadě byl Knap také terčem kritiky za to, že se ve svých studiích 

přiklání  hned  k několika  uměleckým  koncepcím:  realismu  spojeného  se  symbolismem  a 

romantismu.

Knap  se v časopise  věnoval  zejména  prozaické  a literárněvědné  činnosti,  psal  sem 

převážně literárně-kritické statě.  Na poli  revue se ve čtvrtém ročníku rozpoutala  polemika, 

v níž vystupoval Pavel Fraenkl a Josef Knap. Tématem byla tradice – zjednodušeně řečeno, 

Fraenkl  odsuzoval  Knapa  za to,  že není  možné  vidět  záruku  dobré  literatury  v tom, 

že se přimkne  k tradici.  Fraenklova  kritika  jde  ještě  dál,  konstatuje,  že se tradice  „chopili  

průměrní,  nesamostatní  epigoni“30,  což  se mu jeví  naprosto  nepřípustným.  Tato  polemika 

se rozšířila za hranice samotného časopisu – do diskuze přispěli např. Josef Hora v Tvorbě, J. 

B. Čapek v Hostu, ale pronikla i na evropskou úroveň, za hranice tehdejšího Československa 

– vyjadřoval se k ní (v časopise Europe Centale) i francouzský novinář Paul Jordain, kterému 

se nelíbilo ani ztotožňování dobré literatury a tradice, ani to, že by tu tradice měla být jen pro 

velké umělce.

Autoři  SaV se primárně  zaobírali  regionem  z pohledu  kulturně-historického, 

nevěnovali  se politické  ani  organizační  struktuře  regionu.  Soustředili  se na tradici  jako 

na hodnotu, která je trvalá a pevně zakořeněná. Zajímala je tradice, ne aktuální otázky, které 

se tou dobou v literatuře řešily, ty téměř nereflektovali. A to také byl pravděpodobně jeden 

z důvodů zániku časopisu: „Revue ale nepřinášela příliš ‚nového‘, podstatného, nepokládala  

umění zneklidňující otázky (v podstatě jedinou skutečně závažnou literární otázkou se stala 

polemika o tradici) dotazující se po smyslu tvorby vůbec, a ačkoliv byla ve své době vedena 

27 Viz příloha 1.
28 Knap, J. K severovýchodu. Sever a východ, 1925, roč. 1, č. 1, s. 26-30.
29 Píša/Holeček: 2010, s. 55.
30 Holeček: 2010, s. 67.
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na stejné  úrovni  jako  významná kulturní  periodika  katolických intelektuálů avantgardního 

Hostu, její nedostatečná profilace vedla v roce 1930 ke krachu.“31

Kromě  toho,  že se revue  SaV snažila  přinést  jiný  pohled  na českou  literaturu, 

soustředit  se na jiná  centra  než  Prahu,  dávat  prostor  autorům,  kteří  se věnovali  tématu 

venkova,  je  nutno  vyzdvihnout  i její  význam  z hlediska  serióznosti  a kvalifikovanosti 

příspěvků v ní uveřejňovaných. I přes striktní vymezování se vůči všem literárním –ismům, 

zůstávali redaktoři velmi tolerantní ke všem ideovým a politickým proudům. Holeček se své 

práci zdůrazňuje kriticismus revue, zejména kriticismus obrácený do vlastních řad, který v té 

době v avantgardě neměl obdoby. Autoři kladli velký důraz na přítomnost kritiky, která, má-li 

se zachovat  objektivita  a nemá-li  se sklouznout  k izolovanosti,  musí  být  nutně  přítomna. 

Nebáli  se kritizovat  sami  sebe,  naopak  tak  činili  velmi  často.  Byť  byl  časopis  původně 

zamýšlen  jako  regionální,  šíří  svého  záběru,  uveřejňovanými  příspěvky  a pestrostí 

přispěvatelů se revue SaV stala časopisem nadregionálním. Čtyři redaktoři, všichni ze „severu 

a východu“, dokázali  postavit  objektivnost  na první  místo,  což bylo důležité  nejen v době 

rozmachu všech nových literárních směrů, ale o to více tento přístup neztrácí na své platnosti 

dodnes.

31 Holeček: 2010, s. 65.
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Korespondence

Medailonek Josefa Knapa

Josef Knap se narodil 28. 7. 1900 v severovýchodním Podůlší. Knapova matka byla 

„žena  velmi  inteligentní,  rozšafná,  moudrá,  veliká  čtenářka,  milovnice  dějepisu,  taková  

hospodyně,  jak  je  známe  z Knapových  pozdějších  románů.“32 Josef  Knap  byl  po šesti 

děvčatech první chlapec, proto lze s trochou nadsázky říci, že na něho matka trpěla. Jeho otec 

byl rolníkem a ve vesnici váženým člověkem – byl starostou v Podůlší a také členem mnoha 

spolků. V rodině Knapů to nebyla jenom matka, která se zajímala o literaturu a byla sečtělá, 

ale  už  Knapův prastrýc  –  Antonín  Knapp –  se zajímal  o historii  a přispíval  do literárního 

časopisu.33 Jak již bylo řečeno, Knap pocházel z velké rodiny, měl devět sourozenců, proto jej 

velmi  často  vychovávaly starší  sestry nebo babička  z otcovy strany:  „Dědečka jsem tedy  

nemohl znát, ale v blízkosti babičky Františky jsem prožil celé své podůlešské mládí. Když  

maminka nebo starší sestry neměly na mě čas, dostala mě na starost ona.“34 Měl vřelý vztah 

ke všem svým sestrám, které si ho hýčkaly. Podůlší hraje důležitou roli v životě Knapa, je mu 

nejen domovem během dětských a mladistvých let, ale do rodného kraje se vrací i v době, kdy 

natrvalo  přesídlil  do Prahy.  Jeho  rodná  vesnice,  lépe  řečeno  jeho  vztah  k rodné  vesnici, 

se odráží i v Knapově tvorbě.

Obecnou  školu  navštěvoval  v nedaleké  Jinolici.  Zde  ho  ovlivnil  učitel  Josef 

Koldovský35.  Když  Knap  vzpomíná  na svůj  první  den  ve škole,  den  zápisu,  nezapomene 

Koldovského zmínit:  „Pan řídící Koldovský, vždycky nakloněný žertu, mě pobídl sednout si  

do lavice,  co  to  bude dělat,  a dal  se do řeči  s otcem.  Zapovídali  se jako  u nedělního piva 

Na jívě, ohlédnou se, já tam dosud seděl jako přišpendlený, přesně tak, jak mě posadili. Tak  

mě otec osvobodil a šli jsme stejnou cestou domů.“36 Vedle Koldovského to byl také učitel 

Dudek,  který  na Knapa  pozitivně  zapůsobil.  Když  vyšel  obecnou  školu,  přihlásil 

se na gymnázium do Jičína. Byl přijat a rok po skončení první světové války odmaturoval. Už 

na gymnáziu  se seznámil  s přáteli  Františkem  Křelinou,  Václavem  Prokůpkem  a Janem 

Knopem,  kteří  se později  podíleli  na vzniku  skupiny tzv.  ruralistů.  I zde  se našlo  několik 

32 Kasalická: 1948, s. 1.
33 Antonín Knapp (1843 – 1887), byl kněz, kaplanoval v Golčově Jeníkově, v Jaroměři, kde se zasloužil 

o městské muzeum. Krátce po jeho smrti vyšla jeho kniha Paměti města Jaroměře. Jak Josef Knap ve svých 
pamětech uvádí, jeho prastrýc přispíval do Hálkových Květů. Byl tedy v kulturním životě velmi aktivní 
a znalý nejen literatury, ale zejména historie (srov. Knap: 1997).

34 Knap: 1997, s. 9 a násl.
35 Knapova sestra Lída se později provdala za syna učitele Koldovského.
36 Knap: 1997, s. 36.
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profesorů,  kteří  v Knapovi  zanechali  mnoho  kladných  vzpomínek  na gymnaziální  léta. 

Jednalo se zejména o řečtináře Hanančíka a dějepisce Neubauera.37 Už zde publikuje svoje 

první práce – v roce 1919 například v Ruchu, o rok později v Brázdě. Do literatury vstupuje 

jako dvacetiletý souborem literárně-kritických esejí pod názvem Alej srdcí38. Knap po studiích 

na gymnáziu  odešel  do Prahy  na Filozofickou  fakultu,  kde  studoval  dějiny  literatur.  Tam 

se seznámil s mladou literární generací, která se utvářela kolem nakladatele Otakara Štrocha 

Mariena a k níž patřili například Miloš Jirko39 či František Němec. A jak se na nově příchozí 

díval například Zdeněk Kalista? Ve svých pamětech na Knapa a Jirka vzpomíná: „Ti chlapci  

nevěděli nic o Apollinairovi a alkoholech, kterými nás opíjel, - to bylo příliš rafinované pro  

jejich  zájem.  U nich  poezie  rostla  ještě  ze šumění  stromů  v domácím  sadě,  z vůně 

mateřídoušky  na mezích  rodných  polí,  z chvějivého  větření  dívčí  sukýnky,  z hlaholivé  

opojnosti plných číší. […] Bylo těžko počítat, že by přilnuli k nějaké výbojněji experimentující  

avantgardě, k umění tvarově revolučnímu, o jakém jsem tehdy snil. Oba se vyznačovali spíše  

epigonskými rysy, jež vysvětlovali svým prohloubeným zájmem o tradici. Politicky pak stáli  

úplně  stranou  kvasu,  do kterého  jsem se zatím  oběma nohama probořil  já,  kterým ožíval  

Wolker, Píša[…].“40

Během  prvních  let  pražského  pobytu  bydlel  Knap  v Praze  u svojí  sestry  Fráni41 

na Vinohradech v Hálkově ulici42 a později nedaleko ve Slezské. Ve stejné ulici bydlel také 

Fráňa Šrámek, se kterým se Knap v této době seznamuje a patří k jeho družině mladých. Knap 

si Šrámka velmi považoval a tvrdí se, že to byl právě Šrámek, jehož vliv lze v Knapových 

románech spatřovat. Oba pocházeli ze stejného kraje, takže je oba oslovovalo stejné prostředí, 

které v nich zanechávalo hluboký otisk, jenž se promítal do jejich děl. Knap se scházel také 

s okruhem  lidí,  kteří  patřili  do hlavního  proudu  české  avantgardy  –  J.  Wolkerem,  V. 

37 To vše Knap později vykreslil ve svém románě Ztracené jaro (srov. Kasalická: 1948).
38 První ukázky z knihy vycházely již dříve v časopise Sladko je žít.
39 Miloš Jirko se stává jeho druhem i při cestách po Evropě. Oba později společně odešli také studovat 

do Bratislavy. Jejich přátelství bylo velmi intenzivní, jak vzpomíná Z. Kalista ve svých pamětech: „Neboť ti  
dva [M. Jirko a J. Knap] se od počátku vynořovali na mém obzoru jaksi pospolu, jakoby do sebe zaklíněni  
rozdíly i podobnostmi svého vzezření i svého utváření duševního – asi jako známá dvojice Pata  
a Patachona.“ (Kalista: 1997, s. 593)

40 Kalista: 1997, s. 593 a násl. 
41 Františka Knapová, starší sestra Josefa Knapa, vystudovala oční lékařství, svého času patřila k předním 

očním chirurgům v republice. Byla velmi pohostinná, jak Knap vzpomíná: „Byla vřelou poválečnou 
hostitelkou (chléb někdy jen s hořčicí, čaj) mých mladých literárních přátel, vzpomínal na ni nejen Miloš 
Jirko, ale i Wolker a Nezval. Ještě i po jejím doktorátu chodíval jsem jako domů na kliniku, ne že bych 
potřeboval něco pro oči, jako spíš pro útroby, vždycky na mě pamatovala s nějakým moučníkem a kupovala 
knížky, na které jsem neměl.“ (Knap: 85) Přestože se zamilovala do jednoho medika, který pocházel 
z jičínského kraje, nikdy se nevdala a neměla vlastní děti. Opustila kliniku v Praze i vědeckou dráhu a usadila 
se v oční ordinaci na vesnici. Knap o ní dále: „Stala se podivínskou; horoucí bytost, nevdaná, bez rodiny,  
obětovala svůj majetek, něhu a starost rumunskému chlapci, opuštěnému matkou, zemědělskou dělnicí, aby  
ho postavila do života.“ (Knap: 1997, s. 85)

42 Hálkova ulice. V roce 1926 byla přejmenována na Kodaňskou, jak se jmenuje dodnes.
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Nezvalem, A. M. Píšou aj. – v tomto kontextu také vznikalo jeho dílo, sdílel s nimi jejich 

nadšení a opojení životem, ale později se jejich literární cesty (ne však v rovině přátelské) 

rozchází. V roce 1924 se habilitoval na univerzitě v Bratislavě prací o Jaroslavu Hilbertovi.43

O rok později,  roku 1925 musel  Knap absolvovat  šest  měsíců  ve vojenské  službě. 

Ve stejném roce se také stává vědeckým pracovníkem Národního muzea v Praze, v knihovně 

divadelní  sekce,  kde  s krátkou  přestávkou  (během  války  byl  nuceně  nasazen)  působil 

až do roku 1951 – do doby svého zatčení. Ale nepředbíhejme událostem. Jsme stále v roce 

1925, kdy Knap nastupuje do Národního muzea, v témže roce zakládá revue Sever a východ 

a oslovuje mimo jiné i básníka Jana Čarka. O rok později se Knap žení. S manželkou Vlastou 

Brajerovou,  která  pocházela  ze Železnice  (nedaleko  Podůlší),  bydlí  v Praze  6,  blízko 

Břevnovského  kláštera,  a následně  se stěhují  do nově  vybudovaného  bytového  komplexu 

na Spořilově (Zapomenutá ulice č. 4).

Spořilov  se krátce  nato  stal  bydlištěm dalších  literátů  a jiných  umělců.  Mimo jiné 

se zde Knap potkával s J. Čarkem, A. C. Norem, M. Jirkem, Z. Kalistou, V. Prokůpkem, F. 

Křelinou,  A.  Branaldem,  J.  Rambouskem nebo  F.  Podešvou.  Po šesti  letech  se manželům 

narodila  dcera Jana (nar.  1931) a o další  čtyři  roky později  syn Pavel (nar.  1935)44.  Pavel 

Knap,  spisovatelův  syn,  ve svém  příspěvku  uvádí,  s kým  se Knapovi  stýkali  nejčastěji: 

„Rozhodně nejčastěji jsme se vídali s Křelinovými. František Křelina byl jedním z tatínkových 

nebližších literárních i osobních přátel oba pocházeli z Jičínska a na Spořilově jsme nebydleli  

daleko od sebe. Pan Křelina mě také učil na Spořilovské škole, češtinu a zeměpis; byl velmi  

oblíbený u svých žáků a nebyl jsem sám, kdo ho měl velmi rád. Blízko jsme měly k sobě i my 

děti, já a moje sestra Jana a Křelinovy Líba s Hankou.“45 Přátelství obou potvrzuje ve svých 

pamětech i dcera F. Křeliny: „Joska, krásný vysoký muž, o němž tatínek říkával: Joska je jako  

můj bratr.“46

V roce  1951  byl  Knap,  v rámci  procesu  tzv.  „zelené  internacionály“,  uvězněn47 

a odsouzen  k 11  letům odnětí  svobody.  Po čtyřech  letech  byl  amnestován.  „V létě  ho  [J.  

Knapa]  propustili  z vězení,  kde  prožil  čtyři  roky  a v některých  obdobích  pobýval  

43 Jaroslav Hilbert (1871-1936) dramatik, prozaik a divadelní kritik. Na přelomu 19. a 20. století se snažil vnést 
do českého dramatu – pod vlivem Ibsena a symbolistického dramatu – moderní dramatický výraz.

44  Jeho děti mu byly inspirací při vzniku románu Dívčí hlas (srov. Kasalická: 1948).
45 Knap, P.: Pár vzpomínek na tatínka. In: Ruralismus. Jeho kořeny a dědictví. Semily 2005, s. 160.
46 Pražáková: 2001, s. 53.
47 Na tento moment vzpomíná Adolf Branald ve svých pamětech: „23. srpna 1951 odvedli přímo z Národního 

muzea doktora Josefa Knapa. O den později přišli na Spořilov pro Františka Křelinu. […] Proces se konal 3.  
a 4. července v Brně. Celkem patnáct obviněných se zodpovídalo z toho, že v letech 1948-1951 vytvořili  
ilegální skupinu, která navázala spojení se zrádci v zahraničí, chystali zvrat lidově demokratického zřízení,  
organizovali věrnické sítě a připravovali program, jak zfašizovat Československo.“ (Branald: 2002, s. 168 
a násl.)
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s Františkem,  svým nejvěrnějším  přítelem,  a také  s Jeníkem,  Janem Zahradníčkem v jedné 

cele. Když ve vězení onemocněl, udělali vězeňští lékaři, čeští lékaři všechno pro to, aby mu  

byl zbytek trestu prominut. A ten zázrak se stal, Josefa Knapa propustili, jeho choroba byla  

diagnostikována  jako  nevyléčitelná  kožní  rakovina.“48 Chvíli  pak  pracoval  jako  externí 

pracovník  pro  Památník  národního  písemnictví  (PNP)  v Praze.  Toto  jeho  působení  bylo 

na dva roky přerušeno. V těchto dvou letech musel Knap pracovat jako zedník. Byla to práce, 

za kterou se zpočátku styděl, zejména musel-li pracovat na stavbě na Pohořelci, kde předtím 

pracoval  v PNP,  ale  snažil  se svůj  úděl  brát  takový,  jaký byl:  „Není  nad to dostat  se tak 

hluboko, aby se už nemohlo dostat níž. Vcelku se mi zedničina líbila, i její lidé. Přestal tlak  

v hlavě,  už  jsem  zase  spával  celou  noc.  Sice  při  působení  na Pohořelci  mi  ze začátku 

připadalo jakési – producírovat se celý od malty, cementu a vápna s prknem na rameni nebo 

s drnčícím zednickým kolečkem po dlažbě náměstí, kudy se chodilo do Památníku národního 

písemnictví –, ale koneckonců mne kus neupadlo.“49 Po dvou letech se do PNP vrátil, mimo 

jiné se podílel na soupisu díla O. Fishera a J. Bartoše.50 Rehabilitován byl na začátku roku 

1967, kdy Nejvyšší soud zrušil odsouzení nejen Knapovo, ale celé zelené internacionály.

Knap celý svůj život často cestoval do zahraničí, převážně do severní a střední Evropy 

– Norska a Švédska, také Švýcarska nebo Rakouska, ale navštívil například i Kanadu, kam 

emigroval  jeho  bratr.  Četné  návštěvy  Skandinávie  měly  nemalý  vliv  na jeho  literární 

působení. Vedle toho, že byl Knap spisovatelem, byl také významným překladatelem, zvláště 

z norské a švédské literatury. V roce 1969 mu norský král Olaf V. udělil medaili sv. Olafa 

za zásluhu  o norskou  a severskou  literaturu.  Josef  Knap  umírá  v Praze  13.  12.  1973  a je 

pochován na hřbitově v Železnici u Jičína.

Medailonek Jana Čarka 
„A dívám-li se zpět na své knihy, je mi, jako bych se díval i na svůj život.“51

48 Pražáková: 2001, s. 116.
49 Knap: 1997, s. 150.
50 „[…] pro mne to byla práce nemarná a vnitřně obohacující, dokreslovala mi osobnosti, které jsem většinou  

dobře znal osobně i literárně. […] Fisher byl můj dávný univerzitní učitel a přítel. Bylo pro mne kulturní  
dobrodružství nyní objevovat neznámé divadelní plány a náčrtky z času jeho mladosti. Nalézat u Bartoše 
nejen nevydané rukopisy dramat a próz, ale i chorobné písemnosti, včetně denunciací o mně.“ Tamtéž, s. 
148.

51 Čarek: 1941, s. 61.
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Čarkův  osud  bývá  srovnáván  s osudem  ruského  básníka  Sergeje  Alexandroviče 

Jesenina - oba se nikdy nevrátili do svého rodného kraje, Jesenin byl pouze o tři roky starší 

než Čarek, ale zemřel v roce, kdy se Čarek seznámil s Knapem. A oběma se stal osudovým 

alkohol, v jehož spárech hledali řešení vnitřní rozpolcenosti.

Pojďme  ale  na začátek,  Čapek  se narodil  na konci  roku  1898  (29.  prosince) 

v jihočeské Heřmani u Písku, v rodině rolníka: „Narodil jsem se na vsi jako syn rolníka. […]  

A rodiče rodičů mých, všichni, za jejichž rodokmenem – ač nejsem kníže – ohlížím se nazpět,  

pocházeli ze vsí a dobývali ze země chléb.“52. Jak Čarek vzpomíná, přišel na svět v „hlubokém 

bezvědomí“,  jeho  otec  ho  musel  dát  do studené  vody a potom do tepla  ke kamnům,  aby 

se dítě probralo k životu. Matka pocházela z Heřmaně, otec z nedalekého Kožlí. Čarkův otec 

jezdil  často  za prací  mimo  Heřmaň,  o rodinu  a chalupu  se starala  převážně  matka.  Měl 

jedenáct sourozenců, ale dospělosti se dožilo vedle Jana jen pět dětí (Anna, Marie, František, 

Jiljí,  Alois  a Jan).  Čarek na své  dětství  vzpomíná  jako  na období  plné  klukovských  her 

a dobrodružných situací, ale nezapomíná zmínit i tvrdou rolnickou práci, kterou už odmala 

musel  vykonávat  a která  pro něho byla  také  symbolem vesnického prostředí:  „Měli  jsme 

chalupu, pole, spíš políčka. Bylo nás dvanáct dětí. A zde tedy jsem žil jak žijí děti vesničanů  

rolníků  –  jak  vyrůstali  snad  i mnozí  z vás.  Dny  pastevecké,  kdy  jsme  vyháněli  své  krávy  

na Háj,  dny  polních  prací  tak  těžkých  i chlapských  i zbožných.  Postupem let  naučil  jsem 

se pracem, které miluje a jichž vyžaduje země.“53.  Obhospodařovat pole,  statek,  to vše mu 

bylo  radostí,  jak  je  možné  vyčíst  z jeho  díla.  Starat  se o matku,  matku-zemi,  mu  bylo 

samozřejmostí a hnacím motorem v nejsmutnějším období.

V roce  1910  Čarek  vstupuje  do píseckého  gymnázia,  jež  mělo  tehdy  vysokou 

vzdělávací úroveň a v němž bujel vlastenecký duch. Čarek chodil do Písku pěšky, cesta trvala 

dvě hodiny. Za nepříznivého počasí nebo v zimě jezdil vlakem, ale na putování za studiem 

vzpomíná i po mnoha letech, a stalo se mu inspirací pro jeho tvorbu básnickou. Písek byl v té 

době  důležitým  kulturním  centrem,  byl  nazýván  „jihočeskými  Athénami“54.  Na mladého 

chlapce  z rolnické  rodiny  měl  vliv  jak  jinak  než  Adolf  Heyduk55,  dále  to  byl  houslový 

pedagog Otakar Ševčík56 a konečně historik August Sedláček57. Za hranicemi píseckého kraje 

52 Tamtéž, s. 7.
53 Tamtéž, s. 58.
54  Srov. Blüml: 2000.
55 Adolf Heyduk (1835 – 1923), rodák z Rychmburku, ale od roku 1860 přesídlil do Písku, kde vyučoval a žil 

až do konce svého života.
56 Otakar Ševčík (1852 – 1934), rodák z Horažďovic, český houslista a hudební pedagog, zakladatel novodobé 

výukové metody hraní na housle. V Písku dlouhá léta žil a působil.
57 August Sedláček (1843 – 1926), rodák z Mladých Vožic, český historik. V roce 1899 se odstěhoval do Písku, 

kde pracoval jako městský archivář.
18



byl Písek znám mimo jiné jako „Mekka houslistů“58 – právě díky působení výše zmíněných 

umělců.  Jak  zodpovědně  Čarek  ke studiu  přistupoval?  Jaký  byl  student?  Patřil  k těm 

nejlepším studentům,  na gymnáziu  studoval  i předměty,  které  nebyly  povinné  (mimo  jiné 

francouzštinu a těsnopis), a chodil také do kurzů šermu.

Je  patrné,  že vedle  prací  na poli  jeho  pozornost  poutalo  i vzdělávání  se v širokém 

smyslu slova a také čtení literatury,  převážně poezie. Mezi jeho první literární lásky patřil 

Jaroslav Vrchlický, na základě tohoto literárního setkání, a pravděpodobně i okouzlení, píše 

svoje první verše, které sepsal do sbírky  V dumách. V roce 1917 publikuje své první verše 

v krajinském  časopise  Otavan.59 V dalších  letech  ho  inspirovali  například  Petr  Bezruč, 

Antonín  Sova,  Otokar  Březina  nebo Karel  Hlaváček a ze zahraničních  autorů  to  byl  Walt 

Whitmann, konkrétně jeho Stébla trávy. Později píše Čarek sbírku Modlitby k slunci, kterou 

kvůli  první  světové  válce  nemůže  dokončit,  protože  musí  narukovat  na frontu.  V tomto 

období  mu  vychází  časopisecky  první  verše,  které  ho  zastihnou  v dnešním  Maďarsku  – 

ve městě Gyule.

Měsíce strávené na frontě nejsou pro Čarka – jako pro nikoho z jeho vrstevníků – 

lehkým obdobím.  Čarek  opouští  rodnou Heřmaň,  aby se do ní  vracel  už jen příležitostně, 

na svátky,  na návštěvu  za svými  rodiči,  ale  už  nikdy  ne  natrvalo.  „Od svého  odchodu 

z domova vracel  jsem se stále  zpět,  jak  jen  bylo  možno.  Neboť  jsem byl  nucen žíti  jinde  

ve městech v Teplicích,  Lounech, Praze. Ale všude provázela mne touha po návratu domů,  

do chalupy, kde hospodařili moji rodiče, kam vedly všechny polní cesty světa.“60 Možná právě 

tohle Čarka svým způsobem donutilo nést si obraz Heřmaně s sebou v srdci a promítnout jej 

tak do svých básnických sbírek – Chudá rodina z Heřmaně je toho zřejmým důkazem. Velmi 

těžce  nese odloučení  od rodiny,  matky,  rodné Heřmaně,  jižních  Čech.  V Gyule  mu rodné 

Čechy zprostředkovává Dvořák, se kterým se seznamuje a který ho také vodí do své rodiny 

a snaží se Čarkovi obstarávat (za plat,  který mladý Čarek dostává na vojně) jídlo,  jehož je 

všude  nedostatek.  Toto  období  bylo  pro  Čarka  nesmírně  náročné  nejen  fyzicky:  „Prsty  

omrzají na závěru pušky a vojenské boty, poslušné a hrubé, šly svou hroznou poutí k drátěným 

zásekám. Na obou mých ramenou se vřezávalo břímě krvavými pruhy do živého masa…“61, 

ale zejména po psychické stránce – je daleko od domova, netrpělivě vyčkává jakékoli zprávy, 

těší se z každé informace, jež se mu o jeho blízkých dostane, a často si stýská a ptá se, proč 

58  Srov. Kotalík: 1966.
59  Otavan: týdeník pro zábavu a poučení, zájmy politické, obecné a spolkové. Vycházel v Písku mezi lety 1879-
1936.
60 Čarek: 1941, s. 60.
61 Čarek/Lašová: 1992, s. 14.
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mu z domova nepíšou:  „Bylo mi líto, že jsem dostal krátké psaní, já domů div nepíšu knihy  

a vy jen tři stránky.“62

Čarek se z fronty vrací na konci října 1918 a začátkem listopadu se už může přivítat 

se svojí  rodnou  Heřmaní.  Po válce  skládá  maturitu  a rád  by  studoval  na vysoké  škole  – 

na Filozofické fakultě v Praze, leč mu v tom brání nepříznivá finanční situace jeho rodičů, 

kteří neměli na jeho studium peníze. Přesto Čarek odchází do hlavního města, kde navštěvuje 

čtyři  měsíce  železniční  školu.  Pobyt  v Praze  mu  také  umožnil  navštěvovat  spisovatele 

Antonína Klášterského,  jemuž dává číst  svoje verše z vojny,  zajímá ho jeho názor.  I díky 

Klášterskému vychází  Čarkovi  v roce 1920 jeho básnická sbírka  Vojna63.  Čarkova reflexe 

válečného  běsnění  však  touto  sbírkou  nekončí,  naopak.  Jeho  pobyt  na vojenské  frontě 

se promítl i do mnoha pozdějších sbírek.

Vraťme  se ale  ještě  o rok  zpět,  v roce  1919  Čarek  působí  jako  železniční  úředník 

ve středních  Čechách  -  v Peruci  u Loun  a později  ještě  dále  na severu  (a tedy  ještě  dále 

od rodného Jihočeska) v Teplicích. Neusazuje se zde však na dlouho – v roce 1921 se opět 

trochu  přiblížil  svému  rodnému  kraji  a na dlouhou  dobu  se stěhuje  do Loun,  kde  zůstává 

dalších osm let  a pracuje v železničních dílnách. Ze samotné korespondence je patrné,  jak 

na Čarka  pobyt  v Lounech působil.  Neustále  se musel  vyrovnávat  se samotou,  s tím,  že je 

daleko  od své  rodné  Heřmaně,  i od Prahy.  Čarek  se v Lounech  oženil,  přesto  tam  nebyl 

šťastný.  Manželství nemělo dlouhého trvání,  což jenom prohloubilo jeho smutný postoj  k 

životu.  V tomto  období  píše  také  básnickou  sbírku  s příznačným názvem  Smutný  život64. 

Čarkova matka si se svým synem pravidelně vyměňuje dopisy, ve kterých reaguje i na jeho 

verše, vyjadřuje se i ke Smutnému životu:

„Drahý synu,

přijmi  ode  mě  srdečný  pozdrav  a zvu  tě  na svátky,  bude-li  ti  možné,  abychom  se spolu 

domluvili o té knize, co jsi psal, Smutný život. Je pravdou, že nemáš na růžích ustláno, ale já  

myslím, že je lidem hůře. Jak jsem se toho zhrozila, když jsem četla, že ti nezbylo než alkohol  

a karty.“65

Se svými  přáteli  je  ve styku  zejména  písemném,  ale  ani  tento  kontakt  není  zcela 

62 Tamtéž, s. 15.
63 Ukázky z této sbírky vycházely již dříve časopisecky (př. v Cestě nebo ve Zvěstování). Sám Čarek k této 

sbírce uvádí následující: „A z války přinesl jsem si také sešit svých veršů, které byly společenstvím mé pušky  
a které jsem vlekl všude s sebou. A v těchto verších, které později vyšly pod názvem Vojna, mohl by čtenář  
sledovati cestu osudu. Našel by zde pochody v prachu a nostalgii.“ (Čarek: 1940, s. 59)

64 Sbírka vyšla v roce 1929 v edici Sever a východ s úpravou V. Rabase.
65 Čarková/Matouš, P. - Matoušová, V.: 2008, s. 123.

20



pravidelný a častý, jak dokládá korespondence. Čarek si kompenzuje práci na železnici nejen 

psaním veršů, ale také čtením: například Jesenina nebo Apollinaira66. Přestože se Čarek cítil 

v Lounech velmi osamocen, měl zde přátele z uměleckých kruhů, se kterými se stýkal. Byl to 

zejména  Konstantin  Biebl  a později  i Karel  Konrád,  jak  Čarek  vzpomíná:  „S Kosťou  -  

Konstantinem - jsme bývali, mohu to říci s klidným svědomím, věrní kamarádi. Kosťa bydlel  

tehdy  u své  rodiny  ve Slavětíně,  ale  v Lounech  byl  jako  doma.  Někdy  býval  i přespával  

několikrát  v Lounech  v mém  mládeneckém  bytě.“67 A je  to  právě  Konstatin  Biebl,  který 

se stává prvním čtenářem jeho veršů a rádcem. V Čarkově bytě (Prokopova ulice, č. 499)68 

se tedy setkávali nad poezií, vzájemně si četli své básně a diskutovali o nich. Nelze říci, že by 

Čarek  pobytem  v Lounech  a v přilehlém  okolí  nebyl  okouzlen.  V popisu  tamní  krajiny 

se nezapře  Čarek  lyrik,  jak  možno  vidět  v následujícím  úryvku  z dopisu  Konstantinu 

Bieblovi:  „Odebral  jsem se na západ,  kde  teče Ohře  červenou zemí a kde stoupají  k nebi  

něžné chmelnice se zlatými šiškami. Modré vrchy na západním nebi, krásná Raná spí od těch 

dob  jako  perly  v mé  hlubině,  abych  je  mohl  pozdvihnouti,  kdykoli  se rozpomenu.  Tichá 

studánka perucké dívky zpívá v mé mysli.“69

I přes uchvácení tamější krajinou si přeje Louny opustit – usiluje o přeložení do Prahy, 

což se mu nakonec v roce  1929 daří.  Jeho žádosti  je  vyhověno díky odslouženým létům, 

umělecké tvorbě, ale samozřejmě také přímluvě Josefa Knapa a redaktora Venkova Zdeňka 

Schmoranze. Pro Čarka to znamená tedy opustit Louny, bránu Českého středohoří, a vydat 

se do Prahy. Nejdříve pracuje na ředitelství drah, krátce po té v Ústřední správě automobilové 

dopravy. Přestože byl Čarek svědomitým pracovníkem, dlouho se mu nedostávalo povýšení. 

Svoji práci plnil, tak jak měl, ale rozhodně to nebyla práce, kterou by miloval. Jeho srdce 

neustále mířilo k jiným metám – chtěl být básníkem z povolání.

V roce 1939 se na něj usmálo štěstí a byl přemístěn na novou pozici, která byla práci 

umělce-básníka bližší – zpracovává lístkový katalog knihovny ministerstva železnic. Čarek je 

tedy po tolika letech v práci spokojen – podílí se na něčem, co je v souladu s jeho zájmem 

a zaměřením. Po dvou letech, píše se rok 1941, ho čeká další povýšení a stává se tajemníkem 

železniční knihovny. O pět let později, roku 1946, na ministerstvu končí, kvůli zdravotním 

potížím odchází do předčasného důchodu, a stává se spisovatelem z povolání. 

Pojďme ale opět proti proudu času, o 16 let zpět. Tento rok – 1930 – je pro Čarka 

důležitým z osobního hlediska: žení se podruhé. Svatba je na Staroměstské radnici, Čarkovým 

66 Srov. Lašová: 1992
67 Lašová: 1992, s. 21.
68 Dnes stojí na tomto místě moderní zástavba.
69 Mikuškovičová: 1976, s. 9.
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svědkem je jeho dlouholetý přítel  spisovatel  Antonín Klášterský. Jeho manželkou se stává 

o devět let mladší Emilie Jakubičková. Paní Emilie byla dcerou středoškolského profesora, 

sama učitelkou. Na Spořilově Čarek poznal  „…zlatovlasou, poněkud excentrickou mladou  

industriální  učitelku  Emilii  Jakubičkovou.  […]  Jednoho  dne  rozeslal  [Čarek]  svatební  

oznámení, bral si zlatovlasou nervní Emičku a na oznámení dal natisknout moto: 'Jak zlatý  

vavřín tichá láska se nade mnou sklání…'“70

Spořilov je pro Čarka ve znamení nového manželství,  nové práce,  ale také nových 

přátel. Vzhledem k tomu, že byl Spořilov nově postavenou čtvrtí, svoje nové bydlení si tam 

našla spousta literátů a obecně umělců. Nescházejí se však pouze nad uměním, ale také při 

příležitosti sportu. Čarek se tak stal členem sportovního družstva a hrál s ostatními tenis, jak 

Adolf  Branald  ve svých  pamětech  uvádí:  „Básník  Čarek  hrával  [tenis]  málokdy,  dost  

neobratně, lhostejně, raději se díval.“71 A Knap jeho tenisový um ještě rozvádí: „Hráli jsme 

tenis  na spořilovských  dvorcích  u Krčského  lesa,  hlavně  onu  pověstnou  literární  čtyřhru  

v sestavě  Čarek s Jirkem proti  Norovi  a mně.  Byli  jsme borci  přibližně  rovnocenní,  jeden  

za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet, hráli jsme většinou jen pro potěšení z té družnosti,  

pro radost z pohybu – právě s výjimkou Čarka, který až hekal,  jak se dřel pro vítězství.“72 

V této době je Čarek poměrně literárně činný – vychází mu básnické sbírky (1934: Hvězdy 

na nebi, 1938: Svatozář), mimo to samozřejmě také publikuje jednotlivé básně, fejetony nebo 

krátké prózy časopisecky (Venkov, Cesta, České slovo, Lidový deník aj.).

Dům na Spořilově měl zahradu, kam si Čarek vysadil mnoho ovocných stromů, měl 

celý  sad.  Vůbec  rád  zahradničil  a vše  si  důkladně  zaznamenával.  Společnost  bezdětným 

manželům Čarkovým dělal i jezevčík Rexík.

V roce 1938 je vyhlášena všeobecná mobilizace a Čarek nastupuje krátce do kasáren 

v Písku. Nicméně zde dlouho nesetrvá a záhy se vrací do Prahy. Brzy na to se u něho objevují 

zdravotní problémy, se kterými se bude potýkat až do roku 1944, kdy se podrobuje operaci 

(Čarek trpěl žaludečním vředem). Během druhé světové války se Čarek na chvilku z Prahy 

vzdálí, aby strávil nějakou dobu v západních Čechách u Ladislava Stehlíka, jenž se stává jeho 

velmi blízkým přítelem.

Zhruba od roku 1940 se Čarkova literární pozornost soustřeďuje na dětského čtenáře 

a po skončení druhé světové války je jeho další literární dráha jasná: věnuje se literatuře pro 

děti a mládež. Knap k tomu dodává: „Od roku 1948 hledal Čarek obrodu a novou náplň své  

70 Knap: 1997, s. 197-8. Viz příloha 2.
71 Branald: Praha 2002, s. 68.
72 Knap: 1997, s. 198.
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poezie v básních pro děti. Začalo to u něho jako experiment v životním období, kdy sám už  

neměl naději na své vlastní dítě, kterému by skládal verše.“73 Jeho zdravotní stav není ideální, 

ve druhé polovině čtyřicátých let musí podstoupit lázeňské ošetření v Jáchymově, ani jeho 

žena Emilie  na tom není  nejlépe.  V padesátých letech ho postihuje infarkt  a ještě  předtím 

musí na léčení i Emilie.74 

V posledních letech svého života pobýval Čarek i v protialkoholní léčebně na Karlově. 

Na jaře roku 1966 měl Knap telefonát, volal mu Čarek, schvácen bolestí, zda by k němu mohl 

přijít. Knap vypravuje: „Čarek mluvil těžce a při návalech bolesti naříkal a svíral pěsti. Jinak  

v klidu měl oči otevřené směrem k březnové obloze,  a tak modré,  jak jsem je snad nikdy  

neviděl. […] Kolem desáté zvonil telefon. Vlasta vzala sluchátko a málem nemohla Čarka  

poznat po hlase. Letěl  jsem k němu.“75 Čarek byl tedy odvezen do nemocnice, kde se mu 

dostalo ošetření a byl hospitalizován. „Pak ho ošetřovatelka odvezla do druhého poschodí na  

pokoj č. 11., dal jsem mu aktovku s jeho věcmi a rozloučili jsme se, jak se ukázalo, navždy.“76 

Druhý den večer Čarek zemřel, příčinou smrti byl infarkt. O dva roky později je jeho urna 

uložena  na hřbitově  v Heřmani.  „Urna s jeho popelem je  uložena do zaskleného výklenku 

na vnější straně zdi presbyteria hřbitovního kostela sv. Jiljí. Místo bylo vybráno velmi citlivě,  

přes  nízkou  hřbitovní  zeď  je  vidět  Čarkovu  rodnou  chalupu.  Nad zaskleným  výklenkem 

s urnou je  umístěna  mramorová deska s vlastním básníkovým epitafem.“77 O uložení  urny 

s popelem do výklenku zdi kostela se postaral Ladislav Stehlík.

 Korespondence Josefa Knapa a Jana Čarka (1925-49)

Všechny  dopisy  zde  otiskované  jsou  uloženy  v Literárním  archivu  Památníku 

národního písemnictví v Praze. Dopisy zde uvádíme v celém rozsahu, ve fondu byly všechny 

dopisy uchovány bez obálek.  Veškeré ediční zásahy jsou uvedeny v ediční  poznámce (viz 

73 Tamtéž, s. 200.
74 Emilie Čarková trpěla psychickou nemocí, byla nervově labilní. Na situaci jí nepřidal fakt, že s Čarkem 

neměli děti. Knap na Emilii vzpomíná: „Paní Čarková odešla někam do města, [Čarek] nevěděl kam.  
Rozčilil se, když na něm chtěla zas nějaké peníze. Chtěl, aby koupila mléko a vánočku: den předtím prý jí dal  
115 korun. Za to koupila třeba papíru a barviček, aby se učila malovat. Její náladová, trochu dětinská  
utrácivost se lehkovážně odrážela od jeho povahy jako hrách ode zdi: nikdy nepoznala dědičnou lakotu  
malých chalupnických poměrů.“ (Knap: 1997, s. 202). To, že neměla děti, její psychickou nemoc ještě 
prohloubilo, a když se léčila v ústavu, představovala si Čarka jako svoje dítě, jak Knap uvádí: „…její nikdy 
neuskutečněné mateřství si vykouzlilo Čarka jako novorozeně. Jestlipak víte, že je Čarek takhle maličký jako  
mimino? Ukazovala mi okno asi ve čtvrtém poschodí domu na sídlišti, kde ho opatruje. Dovedla o něm  
vypravovat absurdní podrobnosti a vypadala šťastná.“ (Knap: 1997, s. 203).

75 Tamtéž, s. 201, 202.
76 Tamtéž, s. 203.
77 Matouš, P. - Matoušová, V.: 2008, s. 121. Viz příloha 3.
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níže).

Většina dopisů je datována, jen v okrajových případech nebylo dohledáno celé datum, 

ale pouze měsíc a rok. Ne vždy je však uvedeno místo pobytu odesílatele - v případě dopisů je 

místo  vynecháno,  u pohlednic  je  v hranatých  závorkách  dopsáno  místo  podle  poštovního 

razítka.

Jednotlivé  dopisy jsou  řazeny v chronologickém pořadí,  tak  jak  si  je  oba  pisatelé 

vyměňovali.  Korespondence  je  uvedena  Knapovým  dopisem  Čarkovi  z 29.  7.  1925  a je 

ukončena Čarkovou pohlednicí zaslanou Knapovi 4. 8. 1949.

Korespondence z časového hlediska zahrnuje poměrně rozsáhlé období, ve skutečnosti 

zde však nejsou všechny dopisy, protože některé nebyly ve fondu k dispozici. Od roku 1930 

se jedná  převážně  o pohlednice  zasílané  Knapovi,  přesto  jsou  však  do korespondence 

zahrnuty. Jsou totiž důkazem dlouhotrvajícího kontaktu obou autorů a také jejich sbližováním 

se – v pohlednicích od roku 1930 Čarek svého přítele Knapa oslovuje neformálním „ty“.

Edice  je  opatřena  vlastním poznámkovým aparátem,  jejímž  cílem je  identifikovat, 

blíže  charakterizovat  nebo  upřesnit  jména  lidí,  ohlasy  v periodikách  a další  důležité 

informace, jež se v korespondenci vyskytují, a mají relevantní význam pro celkový charakter 

korespondence.  V některých  případech  byla  tato  identifikace  možná  jen  z části,  některé 

informace nebyly zjištěny vůbec.

Všechny dopisy, resp. pohlednice mají v záhlaví číslo, jméno odesílatele, adresáta a datum.

Vzájemná korespondence

Josef Knap – Janu Čarkovi

Literární archiv PNP, fond Jan Čarek, korespondence přijatá
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11 dopisů, 7 pohlednic, 10 dopisnic z let 1925-1948

Jan Čarek – Josefu Knapovi

Literární archiv PNP, fond Josef Knap, korespondence přijatá

16 dopisů, 2 dopisnice, 8 pohlednic z let 1925-1966

Vzájemná  korespondence  obou  literátů  začíná  v  létě  roku  1925,  kdy  Josef  Knap 

získává adresu Jana Čarka, aby s ním navázal kontakt kvůli budoucí spolupráci. Pravdou je, 

že Knap hledal pro revue Sever a východ přispěvatele, nicméně vztah Knapa a Čarka nebyl 

jen  čistě  pracovního rázu,  jak  ukazují  dopisy.  Jejich  přátelství  přesahuje  i  časové období 

korespondence zde uváděné. Oba se nakonec setkali na Spořilově, kde bydlel každý se svojí 

rodinou, a stýkali se i nadále, až do Čarkovy smrti v roce 1966. Knap ve svých pamětech 

uvádí:  „Byl jsem ten,  kdo ho doprovodil  k úmrtnímu loži,  ale kde hledat v naší známosti  

začátek – nejméně čtyřicet let nazad.“.78 Jejich písemný styk však nebyl příliš pravidelný, 

hlavně ze strany Čarka, jak Knap vzpomíná:  „Dlouho jsme si dopisovali, a ani to ne příliš  

často. Míval celá období vyvrácenosti, kdy nedával o sobě vědět jako natruc, z podivného  

protestu.“79 

Jak je patrné z některých dopisů, Čarek míval často prodlevy v odpovědi na Knapovy 

dopisy. Kolikrát se Knap musí připomínat a Čarka upomínat a žádat o zaslání veršů nebo o 

odpověď. 

Přestože období, kdy oba autoři udržují (ať už více či méně) pravidelný písemný styk, 

je relativně krátké, nabízí se jej rozdělit do několika úseků. Rok 1925 je rokem seznámení se, 

Čarkovy verše Knapa oslovily, získaly si ho a Čarka řadí mezi básníky, které jsou jemu srdci 

blízcí. Sám k tomu dodává: „Miloval jsem s rodným zanícením vnitřní pravdu tohoto drsného  

a citlivého básnického Jihočecha (třebaže jsem právě v té době ctil sever a východ), hned jak  

se mi poprvé dostala do rukou jeho Chudá rodina z Heřmaně, a přihlásil jsem se mu v létě  

1925.  Stal  se  naráz  básníkem  mého  srdce,  jako  jím  byl  Sova  nebo  Dyk,  Šrámek  nebo  

Toman.“80 Knap  žádá  Čarka  o  příspěvky  do  čerstvě  založené  revue  Sever  a  východ.  V 

následujících dvou letech se jejich vztah prohlubuje, Čarek prosí Knapa o pomoc při hledání 

místa v Praze. Knap se snaží příteli vyhovět, přestože to, jak patrno z jeho slov, není vůbec 

snadné. (Do Prahy se Čarek dostává až o tři léta později – v roce 1929.) V tomto období se 

78 Knap: 1997. str. 195.
79 Tamtéž.
80 Knap: 1997, s. 196.
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většina dopisů soustřeďuje na vydání  Čarkovy sbírky  Temno v chalupách.  Knap nejen že 

nabízí Čarkovi vydání jeho sbírky v edici  Sever a východ, podává Čarkovi pomocnou ruku 

také v tom smyslu, že se snaží, aby jeho verše byly publikovány i v jiných periodikách než jen 

ve  zmiňované  revue.  Krom  toho  myslí  na  Čarka  i  v  momentě,  kdy  Knapův  kolega  z 

Národního muzea – Emil Axman – hledá verše, které by zhudebnil. Tohle vše poukazuje ke 

skutečnosti,  že  jejich vztah nebyl  pouze vztahem Knapa-redaktora revue,  do které Čarek-

básník  přispíval.  Byl  přátelstvím,  ze  strany Knapa  založeným na  snaze  pomoci  člověku-

příteli, který pod tíhou osudu, jenž ho potkal, tvrdil, že jeho život není pro básníky. Knap 

trpělivě snášel Čarkova intermezza mlčení, kdy se – toho času v Lounech pobývající básník – 

uzavíral  sám  do  sebe  a  nebyl  schopen  reagovat  na  slova,  kterými  ho  jeho  věrný  druh 

povzbuzoval. Knap si uvědomoval, že Čarek trpí prací na železnici i tím, že je tak daleko od 

Prahy. Louny a okolí, které mimochodem oslovily mnoho umělců – nejen básníků – bral jako 

jakýsi  trest,  nebyl  tam spokojen.  Knap ve svých pamětech uvádí:  „Byl  tam [v Lounech]  

hrozně  nespokojený,  mstil  se  za  to  sobě  a  komu  měl  psát,  že  když  ho  posedala  mladá  

bohémská  oblomovština  a  když  mu nedostačovali  ani  lounští  literární  přátelé  Konstantin  

Biebl a Karel Konrád, že se uzavřel světu a propadal se do svých bludišť. Měl jistě dobrý  

důvod k nespokojenosti v krajně nebásnickém prostředí nádražních dílen. Ale ukázalo se, že  

později nebyl spokojen ani v Praze, když mu bylo roku 1929 dopomoženo zaměnit provinční  

pracovní očistec za velmi svobodné postavení na ředitelství státních drah, kde za tehdejšího  

ministrování osvíceného byrokrata Kamenického měl takříkajíc na růžích ustláno. Pro Čarka  

asi neexistovalo postavení, s nímž by byl trvale spokojen.“81 Knap to ve svých vzpomínkách 

však neuvádí jako kritiku svého přítele, bere to jako fakt, se kterým se lze u básníků setkat: 

„Časem si na nespokojenost zvykl, potřeboval ji, byla mu inspirátorkou k té trošce aktivity,  

kterou vyvíjel.“82

Druhý  časový  úsek  přichází  na jaře  1926,  kdy se Čarek  poprvé  v dopise  Knapovi 

zmiňuje  o touze  přesídlit  do Prahy.  Téměř  v každém  dopise  se od té  doby  řeší  Čarkovo 

přesídlení do hlavního města. Knap se snaží všemožné pomáhat, ať už tím, že má v úmyslu 

kontaktovat  například  Viktora  Dyka,  toho  času  poslance,  Zdeňka  Schmoranze  jako 

šéfredaktora Venkova, nebo tím, že radí Čarkovi, aby se obrátil na ministerstvo, které by mu 

v té  věci  mohlo  pomoci.  I přes  častou  diskontinuitu  v písemném  styku  obou  literátů 

se Čarkovi nakonec podaří do Prahy dostat. Ještě předtím, stále jsme v roce 1926, se Čarek 

po neúspěchu  s předchozím  nakladatelem,  rozhodne,  že svoji  druhou  básnickou  sbírku 

(Temno v chalupách) vydá v edici  Sever a východ.  Knap se tedy pro Čarka stává i,  řečeno 

81 Tamtéž, s. 195.
82 Tamtéž.
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s trochou nadsázky,  hlavním vydavatelem jeho básnických sbírek (později  k tomu přibyde 

ještě třetí Čarkova sbírka  Smutný život, vydaná v roce 1929 v téže edici). Na tomto místě je 

nutno zdůraznit, jaká byla Knapova pozice nejen ve vztahu k Čarkovi, ale pro celou skupinu 

kolem časopisu Sever a východ. Knap se stal jednou (ne-li jedinou) vůdčí osobností v okruhu 

básníků, kteří se zabývali venkovskou tematikou. Nejen jako romanopisec a překladatel, ale 

hlavně svým působením v revue Sever a východ, která měla být jakousi „druhou/další scénou“ 

české avantgardy, přestože se zde objevují například i verše K. Biebla, J. Hory,  J. Seiferta 

a dalších. Druhé období se uzavírá koncem roku 1928. Z literárně-nakladatelského hlediska je 

tato část jejich kontaktu velmi významná; Čarkovi se podaří, i přes určité komplikace, díky 

edici  Sever a východ vydat dvě básnické sbírky, které jsou, jak vyplývá ze slov Knapových, 

docela dobře přijaty a mají dobrý ohlas.

Poslední  část  vzájemné  korespondence  tvoří  pohlednice,  které  převážně  vycházejí 

z pera  Čarka.  Jedná  se spíše  o pozdravy  z dovolené  nebo  o vánoční  přání,  než 

o korespondenci, kde by se debatovalo nad vydáváním básnických sbírek či žádostí o zaslání 

veršů. Nicméně se i tento oddíl jeví neméně důležitým: je důkazem pokračujícího, i když ne 

zcela  kontinuálního  a recipročního  vztahu,  přátelství  mezi  oběma  muži.  A možná  taky 

důkazem, že Čarkův život nebyl tak  „Smutný“, jak o tom sám mluvil. Praha pro něj byla, 

alespoň v prvních letech po přestěhování  se,  částečným vysvobozením, protože byl  svému 

příteli nablízku, a nejen jemu – byl blízko všemu kulturnímu dění a už si nemusel stýskat 

na to,  že si  nemá  s kým  o literatuře  popovídat,  jak  tomu  bylo  v dobách  jeho  působení 

v Lounech.83 V tomto  období  nutno  zdůraznit  rok  1928,  který  přinesl  do  Čarkova  života 

mnoho změn: zemřel mu otec, rozvedl se se svojí první manželkou a také to byl poslední rok, 

který Čarek strávil v Lounech.

Přestože se jedná o korespondenci ne zcela kompletní a v závěru, dlužno dodat, dosti 

kusou, je pro nás důkazem toho, že Knap byl důležitým článkem celé generace stojící mimo 

hlavní literární proud té doby (minimálně druhé poloviny dvacátých let).  Důležitým v tom 

smyslu,  že kolem  sebe,  resp.  kolem  revue  Sever  a východ (a také  stejnojmenné  edice), 

na které  se spolupodílel,  sdružoval  spoustu  významných  osobností  té  doby  a vytvořil  tak 

druhé/další centrum avantgardní generace.

83 V dopise č. 19 Čarek – Knapovi, září 1927: „Představte si, že od studií jsem si téměř nepohovořil s nikým 
od srdce o věcech, které se mě tak osudově dotýkají – o literatuře. […] ani tady v Lounech – a to už jsem 
tomu lety tak odvykl, že i kdyby příležitost byla, sám bych se jí vyhnul.“
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1925

1. Josef Knap – Janu Čarkovi – 29. 7. 1925

Podůlší u Jičína 29. 7. 25

Velectěný pane,

od přítele A. M. Píši84 jsem konečně získal Vaši adresu a používám jí tedy, abych Vás 

poprosil  o příspěvek  do revue  „Sever  a východ“,  kterou  řídím.  Budu  Vám  vděčen,  když 

nějakou báseň, jaké byly v Chudé rodině z Heřmaně85, mi pošlete co nejdříve.

S uctivým pozdravem

dr. Josef Knap

Dopisnice s adresou: Velectěný pan Jan Čarek, nádražní úředník a spisovatel, Louny.  

Psáno černým perem. V levém horním rohu na přední straně modře hlavička Sever a východ 

redakce. Poštovní razítko: Jičín 30. 7. 25.

2. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 4. 8. 1925

Louny 4. 8. 25

Milý příteli,

když  jsem se vrátil  z domova,  našel  jsem na stole  Váš  lístek.  Posílám Vám báseň 

„Všechny chalupy“86.  Chtěl  jsem Vám sám psáti  již  tenkrát,  když  jsem četl  Vaši  kritiku 

ve Venkově87,  i tehdy když jste  počal  vydávati  „Sever  a východ“ – ale  prolamuji  se těžko 

ze svého osamocení.

Jste  ten,  s kterým v mnohém a mnohém plně souhlasím,  a pošlu Vám později  zase 

nějaký příspěvek.

Na podzim – myslím – vyjde další moje kniha88 a byl bych spokojen, kdyby se Vám 

líbila.

Uctivě Vás zdravím,

84 Píša, Antonín Matěj (1902-1966), básník, literární kritik a historik. Přispíval do revue Sever a východ.
85 Chudá rodina z Heřmaně je Čarkova druhá básnická sbírka, vyšla roku 1924.
86 Báseň později vyšla v revue Sever a východ (Čarek, J. Všechny chalupy. Sever a východ, 1925, roč. 1, č. 6, s. 

134-135.) a pak se stala součástí třetí Čarkovy sbírky Temno v chalupách, která vyšla poprvé v roce 1926.
87 Venkov: orgán České strany agrární (1906 - 1945), deník s pravidelnou nedělní Literární přílohou. V letech 

1914 – 1941 vycházel s Venkovem odpolední list Večer. Nezjištěno, o jakou kritiku se jedná.
88 Čarek tady má na mysli básnickou sbírku Temno v Chalupách, která nevyšla, jak Čarek plánoval, na podzim 

roku 1925, ale až v edici Sever a východ v roce 1926.
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 Jan Čarek

List formátu 17,6 x 25,1 cm, nažloutlý. Psáno černým perem na straně 1.

3. Josef Knap – Janu Čarkovi – 12. 8. 1925

12. 8. 25

Milý příteli,

prosím  Vás  za odpuštění,  že až po několika  dnech  odpovídám  na Váš  milý  dopis, 

máme stále ještě žně v plném proudu, a když se člověk od rána do večera opíká na poli, dá 

v noci přednost promáchati se v rybníku než vyřizovati redakční korespondenci, třeba ji rád 

dělal, když jest psáti na příklad Vám. V noci jsme tu měli řádnou bouřku a liják, v polích to je 

dnes rozmočeno, a tak mám příležitost si sednouti ke stolu a poděkovati Vám za Vaši báseň, 

kterou  jste  mi  poslal  a kterou  zařadím  do šestého  čísla89,  které  již  co  nejdřív  vyjde. 

Nepotřebuji Vás ujišťovati, že se mi líbí, jest jako vyňata z Chudé rodiny z Heřmaně a o té již 

jsem měl příležitost říci svůj úsudek90.  Ostatně už před referátem ve Venkově jsem napsal 

něco ostrých slov ve Vaší věci, kterých jste ovšem nemohl čísti.

Večer (Lidový deník)91 přinesl totiž před časem noticku, myslím od Petra Fingala92, 

že bude vycházeti knihovna Prácheňského kraje93 a že bude přinášeti věci jihočeských autorů. 

A prý pěkně bude začínat: jakýmsi Čarkem – nepamatuji se již doslova, jak blbě se to o Vás 

vyjádřil, patrně nahněván, že on, tak známý autor, a tak typický Jihočech, není tím, kterým 

se začíná. Když jsem tu hloupost přečetl, sedl jsem a napsal pro Lidový deník zprávu, kdo jste 

(z Cesty94 jsem znal Vaše verše) a jaká to je morálka, aby agrární časopis, který by měl vítati 

Vaši poezii,  dovolil  ve svých sloupcích házeti  klacky Vám pod nohy od osobně zaujatého 

pisálka. Ovšem někdo to v redakci asi ztopil, nebylo to otištěno. - Pak ještě do slovenských 

Prúdů95 jsem napsal něco slov o Vaší knížce. Na příští se upřímně těším a také na verše, které 

mi zas pošlete do Sever a východ.

89 Knap má na mysli Sever a východ 1925, roč. 1, č. 6.
90 Viz poznámka číslo 10.
91 Večer (1914 – 1944), deník. Vycházel jako odpolední list k periodiku Venkov. Pro venkovské oblasti vycházel 

pod názvem Lidový deník. Nezjištěno, o jakou noticku se jedná.
92 Petr Fingal (1889 – 1940) romanopisec, povídkář, kritik a novinář.
93 V Knihovně prácheňského kraje, kterou řídil Václav Daneš, vyšla v prvním svazku (roku 1924) Čarkova 

sbírka Chudá rodina z Heřmaně. Nákladem J. V. Buriana v Písku, s dřevorytem Jary Vacka.
94 Cesta (1918 – 1930), literární časopis, ve kterém od roku 1920 publikoval svoje verše i Čarek.
95  Prúdy (1909-1914, 1922-1938) mládežnický časopis, který se ve svém prvním období zaměřoval převážně 

na literaturu – domácí autory i překlady zahraničních autorů, literárně teoretické stati. Knap zde otiskuje 
recenzi na Čarkovu básnickou sbírku Chudá rodina z Heřmaně (Knap, J. Chudá rodině z Heřmaně. Prúdy.  
1914, roč. 9, č. 5, s. 309-110).
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Prosil  bych  Vás  ještě,  abyste  vymámil  jeden  výtisk  Chudé  rodiny  na nakladateli 

a poslal mi jej. On mi dal totiž jen jeden výtisk pro Venkov, Prúdy a Sever a východ. Ponechal 

jsem si jej, ale potřeboval bych jej dáti Norovi96, který o knize psal97 a jemuž tedy patří. V tom 

případě zas bych neměl já.

Tiskne Vám srdečně ruku

Váš Josef Knap

Dvojlist  formátu  14,6  x  23  cm,  nažloutlý,  psáno černým perem na straně  1  a 2.  V levém 

horním rohu první strany modře hlavička Sever a východ redakce.

4. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 30. 8. 1925

Louny 30. 8. 25

Milý příteli,

zapomněl jsem Vám nějaký čas psát, nehněvejte se, píši vůbec málo dopisů.

Knížku jsem Vám poslal a prosím Vás, abyste přijal její připsání. Jste jedním ze šesti 

lidí, jímž je vůbec připsána.

Onu zmínku v Lidovém Deníku jsem tehdy také četl  a děkuji  Vám, že jste  se mne 

zastal, třeba jsem o tom nevěděl – neboť já sám tak nikdy nečiním.

Mohu se Vám pochlubit, že vyjde co nejdříve druhé vydání Chudé rodiny z Heřmaně 

v lidové úpravě – jak jsem chtěl.

Čtu Vaši prózu v Cestě98 - je životná a svěží.

Prosím Vás také, abyste v připsání mé knížky neviděl nějakou povinnost k příznivému 

posuzování všech mých věcí. – To bych nechtěl. Tak se to dělá a radostně přijímá u mnohých 

mladých literátů, ale já toužím po pravdě.

Připadá  mi,  jako  bychom  se již  dávno  znali.  Snad  je  to  tím,  že dovedeme  oba 

naslouchati šumění živlů a vnímati hořkou krásu večerních vesnic. –

Až budete mít někdy čas, pošlete mi zase z Podůlší (jaké je to krásné slovo!) psaní.

Budu se na ně těšit.

96  A. C. Nor (1903 – 1986) prozaik, fejetonista a literární kritik.
97  Nor, A.C. Typus Rusticus. Sever a východ. 1925, roč. 1, č. 1, s. 31-32.
98  Knap, J. Píseň, kterou jsme nedozpívali. Cesta. 1925, roč. 7, č. 47, s. 733 a násl.
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Váš J. Čarek

Posudek v „Prúdech“ jsem nečetl, nemohl byste mi jej poslat? –

Dvojlist formátu 15,2 x 19 cm, nažloutlý. Psáno černým perem na straně 1 a 2.

5. Josef Knap – Janu Čarkovi – 13. 9. 1925

Podůlší 13. 9. 25

Milý příteli,

byl  jsem nyní  několik dní  v Praze a dověděl  jsem se,  že už jsou spočteny mé dny 

v Podůlší.  Loni  jsem  1.  října  nastupoval  na vojnu  a letos  v ten  čas  nastrčím  hlavu 

do chomoutu kancelářského99. A zrovna, když to začne žloutnout a rudnout na stromech u nás. 

Což, nesmí člověk slzet jako holčička.

V Praze budu v Národním muzeu. Ale než odjedu, prosil bych ještě o něco slunečných 

dní. Ještě bych rád obešel zahradu, byla to rok co rok už má práce. A jablka už pomalu čekají 

na to. Jiná léta jsem trávil dni a noci u sušírny, byl jsem to jako v malém svém království, jak 

jsem tak přebíral  švestky a přemísťoval  lísky v sušírně a mazal  se od toho všeho,  letos  už 

na to nebude asi času.

Také to počasí letos není zcela nic přívětivé, prší tu skoro každý den, někde je ještě oves 

na poli  a zaschlá  otava  hnije  v kupách  po lukách,  není  možno  to  svést  domů.  Jak  bývalo 

krásně při těchle otavách!

Posílám Vám mnoho pozdravů a Vy si, prosím Vás, vzpomeňte zas nějakou básničkou 

na Sever  a východ.  Za Vaši  Chudou  rodinu přijměte  můj  srdečný  dík.  Prúdy (páté  číslo, 

květnové) Vám však neposílám, protože to skoro nestojí za to posílat celý svazek kvůli těm 

několika řádkům. Ostatně jsem tam nepověděl nic nového, než co jsem řekl již ve Venkově. 

Jen jsem napsal, že tato kniha rázem narýsovala Váš „ucelený, výrazný a smělý profil, jakých 

není mnoho v poslední básnické generaci“, poznamenal jsem zas něco o zvuku Vaší básně, 

o dynamicky rozpjatém a uhněteném výrazu, o krásné konkrétní plastičnosti,  o tom silném, 

zdravém a kladném obrazu jižních Čech atd. Těším se na Vaši sbírku příští a buďte ujištěn, 

že k ní budu přísný.

Tisknu Vám upřímně ruku.

Váš Josef Knap

Dvojlist  formátu  14,6  x  23  cm,  nažloutlý,  psáno černým perem na straně  1  a 2.  V levém 

99  V roce 1925 začíná Knap pracovat v divadelním oddělení Národního muzea v Praze.
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horním rohu první strany modře hlavička Sever a východ redakce.

6. Josef Knap – Janu Čarkovi – 28. 9. 1925

Podůlší [28. 9.] 25

Milý příteli,

Vaše báseň100,  kterou jste mi poslal  pro „Sever a východ“ mne zase velice potěšila 

a děkuji Vám srdečně. Bude v osmém čísle.

Posílám  Vám  ještě  naposled  pozdrav  z Podůlší,  ve středu  již  odjíždím  do Prahy 

(adresa:  Vršovice,  Ruská  třída  20).  Kdybyste  tu  dnes  byl,  dostal  byste  koláče,  je  u nás 

posvícení dnes.

S pozdravem Váš Josef Knap

Dopisnice  s adresou:  Pan  Jan  Čarek,  spisovatel,  Louny,  Prokopova  499.  Psáno  černým 

perem. Poštovní razítko: Jičín 27. 9. 25. V levém horním rohu na přední straně černě hlavička  

Literární revue Sever a východ redakce.

1926

7. Josef Knap – Janu Čarkovi – 24. 1. 1926

Praha 24. 1. 26

Milý příteli,

zapomněl jsem Vám odhlásiti svou vršovickou adresu, a tím se stalo, že jsem teprve 

včera náhodou dostal Vaše psaní a lístek někdy z prosince a ledna. Vidíte, a Vy už jistě máte 

o mně mínění jako o nezdvořákovi, který nedovedl Vám odpověděti ani na přání k svátkům 

ani na dvě tak hezké básně, jimiž jste si vzpomněl na Sever a východ. Odpusťte mi a přijměte 

srdečný dík a pozdrav. Verše přišly přece jen včas, dal jsem je hned sázeti do prvního čísla. 

Jeden se mi líbí víc než druhý a opravdu se těším, až vyjde „Temno v chalupách“.

Jinak sedím stále uprostřed prachu v Muzeu a štěstí ještě, že jsem tu ve společnosti 

100 Tato báseň otištěna v revue Sever a východ (Čarek, J. Dobývání pařezů. Sever a východ, 1925, roč. 1, č. 8, s. 
188).
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dvou milých a znamenitých lidí,  dramatika a hudebního skladatele, Jana Bartoše101 a Emila 

Axmana102. Axman před nedávnem chtěl zhudebňovati nějaké básně, poradil jsem mu tedy 

Vaše, líbily se mu a udělal už hudbu na jednu báseň z „Kritiky“103, myslím, na tu, jak začíná: 

„Kdo mě to volá…“ Jistě i Vám to zhudebnění se bude líbit,  Axman je snad také nejlepší 

z mladších komponistů.

Pište mi příště buď do Muzea (Praha 2, Národní muzeum) nebo do Břevnova (číslo 

529), kde zůstávám, kus za Prahou, v polích už, zcela podle své chuti.

Tiskne Vám srdečně ruku

Váš Josef Knap

List formátu 14,6 x 23 cm, nažloutlý. Psáno černým perem na straně 1.

8. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 11. 4. 1926

Louny 11. 4. 26

Milý příteli,

dosud jsem Vám neodpověděl na Váš poslední dopis. Chtěl jsem tak učiniti zasláním 

„Temna v Chalupách“, ale dosud mi knížka nevyšla.

Dnes píši Vám z jiného důvodu – nehněvejte se tedy, budu-li Vás tím nějak obtěžovati. 

Trápím se a přemýšlím pořád, jak bych si změnil život. Jak víte, jsem úředníkem na železnici 

a toto zaměstnání nejen že literáta nepodporuje,  ale přímo ubíjí.  Přemýšlím tedy, jak bych 

se zachránil. Chci se Vás optat, bylo-li by možné a dobré žádati jiné místo někde v Praze – 

buď někde v knihovně, nebo někde v redakci třebas agrárních novin. Sám ovšem nic bližšího 

nevím  –  řekněte  mi  prosím  Vás  tedy,  jsem-li  na správně  cestě  a bylo-li  by  mi  možno 

dosáhnouti takového místa, jež by aspoň neodporovalo mé literární činnosti a poskytlo mi 

kromě práce také trochu času (dělám denně do šesti hodin večer).

Znáte jistě tato prostředí a budete mi tedy moci poraditi – ať již kladně nebo záporně. 

Byl bych rád, kdybyste mi také mohl říci, jak bývají přibližně tato místa honorována.

Čekám Váš dopis – a prosím, abyste se na mě nehněval.

101  Jan Bartoš (1893 – 1946), český dramatik a divadelní vědec. Knapův spolupracovník v Národním muzeu.
102  Emil Axman (1887 – 1949), český hudební skladatel a publicista. Knapův spolupracovník v Národním 

muzeu a mimo jiné také jeho svědek na svatbě s Vlastou Brenerovou (v roce 1926).
103 Kritika (1924 – 1928), literární časopis se zaměřením na beletrii, kritiku a politické otázky. Knap zde má 

na mysli Čarkovu báseň Hlas za noci. (Čarek, J. Hlas za noci. Kritika, 1926, roč. 3, č. 1, s. 6).
34



Váš Jan Čarek

Nejkrásnější zaměstnání je rolnictví – je dosud snem, neboť nemám ani sáh půdy.

List formátu 21,2 x 24,5 cm, nažloutlý, tenký papír. Psáno černým perem.

9. Josef Knap – Janu Čarkovi – 16. 4. 1926

Praha 16. 4. 26

Milý příteli,

děkuji Vám srdečně za Vaši milou vzpomínku a rád bych Vám napsal psaní, z něhož 

byste měl radost, ale tohle jím asi nebude. Nevím, jak by to bylo s Vaším místem v Praze. 

Nedovedete  si  představit,  jak je  nyní  obtížno ulovit  nějaké,  hleďte,  já  na příklad  jsem tu 

v Muzeu stále  jen  prozatímně,  a co  to  dalo  námahy.  Všecko je  uzavřeno,  je  to  psí  doba. 

Na knihovnu už jistě není pomyšlení. Také redakce jsou nabity, ale toto řemeslo bych Vám ani 

neradil, i kdyby bylo možno se v některém tisku uchytit. Je to nádeničina a neklid horší než 

kde jinde: šel byste z deště pod okap. A pak žurnalistika zabíjí poezii, ty dvě věci mohou jíti 

těžko spolu, aniž by jedna kazila druhou, k tomu je víc než mnoho dokladů. Poznáte sám 

nejlépe v jistých spisovatelích žurnalisty. Vůbec bych příliš netoužil po Praze, kdybych měl 

zaměstnání  v Lounech.  Takové  jaro  člověku  nejlépe  ukazuje,  jak  ho  město  vysušuje 

a umrtvuje. Schválně jsem si vybral přebývání za Prahou, v Břevnově, abych nemusel vězeti 

v ulicích, když jsem jich syt. Mohu-li věřiti, nesrostl byste ani Vy příliš s Prahou. A ke všemu 

je člověk bídně honorován, hleďte, já beru z Muzea 825 korun měsíčně. V redakci je ovšem 

plat větší, ale také se Vám zas mohou snáze poděkovati.

Kdybych  Vám  směl  raditi,  vypravte  si  žádost  na ministerstvo  železnic  nebo 

na ředitelství drah, udejte, že jste spisovatelem, a přiložte všecky hlasy tisku o Vašich knihách 

a žádejte, aby Vám byla poskytnuta úleva v zaměstnání nebo abyste byl přeložen do Prahy, 

ke kulturnímu  středisku,  když  už  byste  se sem chtěl  dostat.  Věřím,  že by  Vám tu  žádost 

vyřídili. Ale jen sem nejezděte z jara, špatně se to dívá z kancelářských oken na slunečnou 

ulici a příliš se vzpomíná na pole a lesy.

Tisknu Vám srdečně ruku, pozdravuji a těším se na „Temno v chalupách“.

Váš Josef Knap

List formátu 22,8 x 29,2 cm, nažloutlý. Psáno černý perem na straně 1. V levém horním rohu 

černě hlavička Sever a východ.
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10.  Josef Knap – Janu Čarkovi – 4. 11. 1926

Praha 4. 11. 26

Milý příteli,

mlčíte zarytěji než hrob, prosím Vás, dejte aspoň o sobě vědět, jste-li na světě. Čekám 

také  stále  Vaši  knihu  „Temno  v chalupách“,  už  jsem  dokonce  napsal  „Zagreber 

Morgenblaten“104, že vyšla a je mi již divné, že se stále neobjevuje. Máte-li snad nějaké potíže 

s jejím nakladatelem,  byl  bych  Vám velice  vděčen,  kdybyste  mi  ji  dal  pro  „Edici  Sever 

a východ“,  vyšla  by  co  nejdřív  a v pěkné  úpravě.  A vzpomeňte  si  zas  nějakým  veršem 

na „Sever a východ.“ A napište pár slov.

Se srdečným pozdravem

Váš Josef Knap

Dopisnice s adresou: Pan Jan Čarek, spisovatel, Louny, Prokopova 499. Razítko: Praha 4.  

11. 26. Psáno černým perem. V levém horním rohu na přední straně černě hlavička Literární  

revue Sever a východ redakce. Na zadní straně v levé části tři čáry tužkou, neporušují text.

11.  Josef Knap – Janu Čarkovi – 11. 11. 1926

Praha 11. 11. 26

Milý příteli,

děkuji Vám srdečně za „Temno v chalupách“105, bude to velmi krásná věc a chtěl bych, 

aby i její úprava grafická byla dokonalá. Snad proto bychom ji neměli ubližovati přílišným 

spěchem, i když se dobře dovedu vcítiti  ve Vaši hořkost, s jakou jste tak dlouho na vydání 

čekal. V těchto dnech bude v Edici Sever a východ otištěn výbor současné německé lyriky 

a hned se pustí  do Vaší knížky.  Doufám, že do Vánoc jistě  vyjde.  Bude sázena ručně typy 

Baskerville  nebo  Bodoni  na velmi  dobrém papíře,  několik  neprodejných  výtisků  (z nichž 

dostanete i Vy) bude tištěno na japanu. Promluvil jsem s Moravcem106, který vyryje do linolea 

obálku a do textu jako frontispis přijde jeho dřevoryt. Obojí bude děláno podle těch návrhů, 

o nichž jste se mi zmiňoval, ale musí to udělat znovu, aby se přizpůsobil formátu edice. Bude 

104 Pravděpodobně se jedná o chorvatské noviny Zagreber Morgenblatt vydávané v letech 1926 – 1936/7 (?). 
Noviny byly psány německy (německý vliv na severu Chorvatska byl značný), vycházely nákladem 3000 
kusů.

105 Čarek  po neúspěchu  s nakladatelem  předává  sbírku  Temno  v chalupách  Knapovi,  který  ji  v roce  1926 
vydává v trutnovském nakladatelství, v edici Sever a východ.
106 Alois Moravec (1899 – 1987), český malíř a grafik. Orientoval se převážně na zachycení typu venkovského 
člověka.
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to snad pěkné, sám se těším.

Myslím, že by se měl tisknouti náklad asi tisíc výtisků (jak Vy myslíte?), honorář snad 

deset  procent  krámské ceny.  Autorských výtisků asi  25-30.  Knížka  by stála  právě  asi  15 

korun. Korektury však dám zasílati Vám, bude to nejlepší. Obě netištěné básně „U brodu“ 

a „Přebírač  hrachu“  jsem  si  opsal  a otisknu  jednu  v „Severu  a východ“107 a jednu  asi 

ve sborníku „Život“108, který vydá Umělecká Beseda s krásnými obrazovými reprodukcemi – 

dovolíte-li ovšem.

Byl  bych  Vám  však  vděčen,  kdybyste  si  vyprosil  od nakladatele  adresy,  na které 

zasílal „Chudou rodinu z Heřmaně“. Když likvidoval, dal by Vám je asi ochotně a já bych je 

dal k dispozici Müllerovi109, aby se nová knížka mohla lépe rozhodit. Snad i Vy byste mi mohl 

sepsati jakýsi seznam, kam by kniha měla býti zaslána. Úpravou bude mít vzornou, o tom Vás 

ujišťuji. Jsem přesvědčen, že pak brzy dojde na druhé vydání.

Těším se ještě na Vaše zprávy a tisknu Vám srdečně ruku.

Váš Josef Knap

List formátu 22,6 x 29,3 cm, nažloutlý. Psáno černým perem na straně 1. V levém horním 

rohu černě hlavička Sever a východ.

12. Josef Knap – Janu Čarkovi – 19. 11. 1926

Praha 19. 11. 26

Milý příteli,

děkuji  srdečně  za Váš  dopis110.  Moravec111 mi  už  odevzdal  linoleum  na obálku 

a dřevoryt  do textu,  také  se už  začne  co  nevidět  sázet.  Jsem  určitě  přesvědčen,  že kniha 

do Vánoc vyjde.

Co  se týče  adresy,  byl  bych  rád,  kdybyste  mohl  získati  od dřívějšího  nakladatele 

adresy jednotlivců,  kteří  „Chudou rodinu z Heřmaně“  koupili, a potom adresy jihočeských 

krajinských  listů,  kterým  by  se měly  poslat  výtisky  redakční.  Pražským  redakcím  bude 

nakladatel posílati Vaše „Temno v chalupách“, jak činívá při jiných knihách.

107 Báseň později vyšla v revue Sever a východ (Čarek, J. U brodu. Sever a východ, 1926, roč. 2, č. 9, s. 234).
108 Život. Výtvarný sborník Výtvarného odboru Umělecké besedy (1921 – 1948; obnoven v roce 2005). Báseň 
později vyšla v sborníku Život (Čarek, J. Přebírač hrachu. Život, 1927, roč. 7, sv. 6).
109 Bratři Václav a Zdeněk Müllerové, majitelé turnovské tiskárny, kde vycházela revue Sever a východ 
a i knihy ve stejnojmenné edici.
110 Tento dopis nebyl ani v jednom z fondů k dispozici.
111 Alois Moravec.
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Prosím Vás tedy, napište mi, tiskne Vám srdečně ruku

Váš Josef Knap

Dopisnice s adresou: Pan Jan Čarek, spisovatel, Louny, Prokopova 499. Razítko: Praha, 19.  

11.  26.  Psáno  černým  inkoustem.  V levém  horním  rohu  na přední  straně  černě  hlavička  

Literární revue Sever a východ redakce.  Na zadní straně první část textu (první odstavec)  

rozmazaná (rozpitá), porušuje text.

1927

13. Josef Knap – Janu Čarkovi – 4. 1. 1927

[Praha] 4. 1. 27

Milý příteli,

děkuji  Vám  srdečně  za Váš  dopis112 a přijměte  můj  pozdrav.  Adresy  hned  zašlu 

nakladateli. Když jsem byl před několika dny v Turnově, byla Vaše knížka už vytištěna, nyní 

už ji mají jen falcovat, takže co nevidět bude na knihkupeckém trhu. Těším se na ni stejně 

jako Vy. Báseň „Přebírač hrachu“ jsem otiskl ve sborníku „Život“ a místo honoráře za ni Vám 

dám poslati jeden výtisk tohoto sborníku, který je velice pěkný. Prosím Vás, nezapomeňte 

zase s verši na „Sever a východ“, až budete mít!

Tiskne Vám upřímně ruku

Váš Knap

Dopisnice s adresou: Pan Jan Čarek, spisovatel, Louny, Prokopova 499. Razítko: Praha 4.  

11. 27. Psáno černým inkoustem. V levém horním rohu na přední straně modře hlavička Sever  

a východ redakce.

 

14.  Josef Knap – Janu Čarkovi – 31. 1. 1927

[Praha] 31. 1. 27

112 Tento dopis nebyl ani v jednom z fondů k dispozici.
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Milý příteli,

děkuji srdečně za Váš lístek113. Píšu současně do Turnova, aby Vám už ihned odeslali 

„Temno v chalupách“. Je už několik dní vytištěno (já už také mám exemplář) a chtějí knížku 

expedovati  nyní  s prvním  číslem  „Severu  a východu.“  Divím  se však,  že Vám  neposlali 

nejdříve a promluvím si s nimi o tom. Napište mi, jak jste s tiskem spokojen, a uděláte mi 

radost, když připojíte v dopisu nějakou báseň pro „Sever a východ.“ Rád bych Vás počítal 

mezi ony „zakládající“ členy.

S upřímným pozdravem

Váš Josef Knap

Dopisnice s adresou: Pan Jan Čarek, spisovatel, Louny, Prokopova 499. Razítko: Praha 31.  

1.  27.  Psáno  černým  inkoustem.  V levém  horním  rohu  na přední  straně  černě  hlavička  

Literární revue Sever a východ redakce.

P.S. Až Vám pošlou k podpisu výtisky na japanu, jeden laskavě pošlete přímo mně.

15. Jan Čarek – Josefu Knapovi – únor 1927

únor 27

Můj příteli,

píši  Vám ještě pln radosti z knížky, kterou mám před sebou. Tak jsem ji chtěl  mít 

a děkuji Vám za všecku Vaši starost, kterou jsem na Vás uvalil. Nehněvejte se proto na mě 

a přijměte ode mě také těch několik slov, kterými Vám knížku připisuji.

Z Turnova jsem již vše obdržel (honorář a 25 výtisků) i pět výtisků na japanu. Ostatní 

podepsané jsem již vrátil zpět – bohužel nenašel jsem na těchto knihách číslování, a tak není 

ani Váš, ani žádný z mých exemplářů číslován. Ptal jsem se ohledně toho nakladatele.

Posílám Vám také svoji fotografii a také verše pro Sever a východ114, k jehož skupině 

se s klidným svědomím mohu  počítat  a to  rád,  poněvadž  vidím,  že naše  cesty jsou  téměř 

shodné.

Víte,  že jsem si rozbíjel hlavu sám již předtím za své cíle a svou představu pravdy 

umění a poezie, dnes jsem tím radši, že nejsem sám.

Beztak ani nevím, jak dlouho ještě – neboť můj život není pro básníky.

113 Tento dopis nebyl ani v jednom z fondů k dispozici.
114 Báseň později otištěna v revue Sever a východ (Čarek, J. Na půdě. Sever a východ, 1927, roč. 3, č. 2, s. 94-

5).
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Váš Jan Čarek

Teď budu shánět kritiky – pokud to na malém městě bude možno, těším se i na Váš 

soud. S úpravou knihy jsem hodně spokojen – je čistá a příjemná.

Dvojlist formátu 17, 2 x 22 cm, nažloutlý. Psáno černým perem na straně 1 a 2. Na straně 1 

v pravé horní části napsáno tužkou (jiný rukopis než pisatelův) Temno v chalupách.

16. Josef Knap – Janu Čarkovi – 10. 2. 1927

10. 2. 27

Milý příteli,

děkuji Vám upřímně za Váš poslední dopis a mám radost, že se Vám „Temno v chalupách“ 

po stránce knižní výpravy líbí.  Také já jsem spokojen a budu se těšit,  že zas při příští Vaší 

knížce bychom se shodli na tom, aby vyšla v edici Sever a východ. O její hodnotě básnické 

Vám ani  nebudu psát,  byl  bych  v tomto případě  jistě  až nekritický,  ta  knížka  jde  zrovna 

z mého srdce.  Myslím, že u nepředpojaté kritiky to silně vyhrajete.  Mluvil  jsem o „Temnu 

v Chalupách“ také s Axmanem115,  kterému se velice líbí.  A řekl  bych,  že jaksi instinktivně 

vidí  muzikant  do lyriky,  pronikavěji  než  netvůrčí  literární  kritika.  Také  mi  říkal  Axman, 

že Vás pozdravuje a že Vám připíše pár řádků,  až Vám budu psát,  ale  dnes náhodou není 

v úřadě, je nemocen. – Přijdu-li tu na nějaké kritiky v listech, napíšu Vám. Dnes Vám děkuji 

také za básničku.

V poslední době jsem myslel zase na ty Vaše Louny a myslím si, kdyby přec jen šlo 

dosáhnouti toho, abyste se dostal do Prahy (zase jako železniční úředník). Co říkáte tomu, 

abych došel k Dykovi116 (je to snad jediný z poslanců a senátorů, jemuž je něco literatura) 

a poprosil ho, chtěl-li by se pro Vás trochu exponovati? Neznám ho sice nějak důvěrně, ale 

vím,  že je  dobrý člověk.  Nevyhodil  by mě.  A za zkoušku by to  stálo.  O tom mi napíšete, 

že ano.

Zdraví Vás srdečně

Váš Knap

List formátu 21,6 x 29,2 cm, nažloutlý. Psáno černým perem na 1. straně. V levém horním 

115 Emil Axman.
116 Viktor Dyk (1877 – 1931), básník, politik a novinář; poslanec za Národní shromáždění, kde působil od roku 

1925 i jako senátor.
40



rohu černě hlavička Sever a východ.

17. Josef Knap – Janu Čarkovi – 26. 4. 1927

Praha 26. 4. 27

Milý příteli,

děkuji  srdečně  za Váš  lístek117,  však  jsem  se už  pomalu  domníval,  že jste  na mne 

zapomněl.  Psal  jsem  Vám  kdysi,  neměl-li  bych  snad  pokusit  poprositi  Dyka118,  aby 

na příslušných místech hleděl se zasaditi o Vaše přeložení do Prahy, ale nic jste na to neřekl.

Knížka má, myslím, dobrý úspěch a bude se ještě o ní psáti. Nepamatuji se dost dobře, 

kde  už  byla  kritika,  ale  vedle  těch,  o nichž  už  víte,  mohu  Vám  říci,  že psal  v neděli 

v Lidových Novinách119 Arne Novák120,  kdosi  pak v Časopise agrárního studentstva121,  Jan 

Blahoslav  Čapek122 nyní  v Severu  a východu123 (ač  jeho  soudem  nejsem  zrovna  nadšen 

a otisknu jej jen proto, aby se nezdálo, že snad pro knihy edice si diktuji nějaká vřelá přijetí) 

a ve Slovenských  Pohľadech124 bude  psát  Lukáč125.  Také  nakladatel  je  spokojen,  dobře 

se knížka prodává. Budu se těšiti, že s příští zas zůstanete v edici. A až zas budete mít novou 

báseň, vzpomeňte si na Sever a východ, prosím Vás.

Tiskne Vám srdečně ruku

Váš Knap

Dopisnice s adresou: Pan Jan Čarek, spisovatel, Louny, Prokopova 499. Razítko: Praha 20.  

7. 27. Psáno černým perem. V levém horním rohu na přední straně černě hlavička Literární  

revue  Sever  a východ redakce.  Na zadní  straně  ve druhém odstavci  text  trochu rozmazán,  

neporušuje text.

18. Josef Knap – Janu Čarkovi – 1. 9. 1927

117 Tento dopis nebyl ani v jednom z fondů k dispozici.
118 Viktor Dyk.
119 Novák, A. Lidové noviny. 17. 4. 1927, roč. 35, č. 195, s. 9.
120 Arne Novák (1880 – 1939), literární historik a kritik.
121 Časopis agrárního studentstva (1926 – 1928), měsíčník (vycházel desetkrát ročně, nevycházel v červenci 
a srpnu). Recenze Čapkovy sbírky Temno v chalupách. (ab. Temno v chalupách. Časopis agrárního studentstva, 
1926, roč. 1, č. 4-5, s. 30. 
122 Jan Blahoslav Čapek (1903 – 1982), literární historik a kritik.
123 Čapek J. B.: Dva synové půdy. Sever a východ, 1927, roč. 3, č. 4, s. 157-159.
124 Slovenské pohľady (1846–), literární měsíčník. Recenze v časopise z roku 1927 (a ani z roku 1928) 

nenalezena, nakonec nebyla pravděpodobně otištěna.
125 Emil Boleslav Lukáč (1900 – 1979), básník, překladatel, editor.
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[Praha] 1. 9. 27

Milý příteli,

psal jsem Vám nyní posledně již několikrát, ale vždy se stejným výsledkem. Nedal jste 

o sobě vědět ani čárkou. Prosím Vás ještě znovu o nějaký verš. Má nyní vyjít dvojčíslo a chtěl 

bych, aby to byla taková větší přehlídka „věrných“. Vzpomeňte si co nejdřív!

Tiskne Vám srdečně ruku

Váš Knap

Dopisnice s adresou: Pan Jan Čarek, spisovatel, Louny, Prokopova 499. Razítko: Praha 11.  

10. 27. Psáno černým perem. V levém horním rohu na přední straně černě hlavička Literární  

revue Sever a východ redakce.

19.  Jan Čarek – Josefu Knapovi – 9. 9. 1927

9. 9. 27

Milý příteli,

tolikrát už jsem Vám chtěl napsat a povědět Vám o své situaci – která je ještě dnes 

nerozřešena. Přesto jste Vy první, kterému píši nebo odpovídám jistě déle než po půl roce. 

Vím, že to není správné, a jistě jsem si svým jednáním nikoho nenaklonil – ať už je to kdokoli 

– ale měl jsem důležitý důvod – a ještě dnes nevím, jak to se mnou vlastně dopadne. Psal jsem 

Vám také již dříve o tom, že v prostředí, které mně život určuje, musím jednou kapitulovat. 

Představte si, že od studií jsem si téměř nepohovořil s nikým od srdce o věcech, které se mě 

tak  osudově  dotýkají  –  o literatuře.  Ani  na vojně  za války  mezi  jednoročáky  plochých 

myšlenek a teprv ne mezi obyčejnými vojáky ani na hranicích země, v Teplicích, kde vládne 

probuzenská mentalita  minulého století,  ani  tady v Lounech – a to  už jsem tomu lety tak 

odvykl, že i kdyby příležitost byla, sám bych se jí vyhnul.

Stal jsem se tedy samotářem – a nejenom to. Od návratu z vojny, kdy byl člověk ohnut 

železnou disciplínou až k zemi, neměl jsem volna kromě zákonité dovolené čtrnáct dní v roce. 

Neměl jsem nikdy to štěstí stanout naprosto svobodně aspoň na měsíc, rok – bez jakýchkoli 

závazků a věnovat se veškerými silami své věci všecek a bezvýhradně.

Po všechna  ta  léta  dělám svou  osmihodinovou  pracovní  šichtu  jiné  práce  a teprve 

potom vyčerpán vracím se k literatuře. – To je boj tvrdý a jednou musím prohrát. Dneska už 

ustupuji – věčně nelze chodit v polích a mluvit sám se sebou nahlas a těžko nemysliti dvojími 
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myšlenkami. Je mi líto, že se tak děje dnes, kdy jsem si vědom své síly – ale už jsem toho 

v sobě moc utlumil, udusil a zlomil.

Někde z dálky slyším, jak se troubí k ústupu – leta letoucí trvá bitva – pak se chce 

zahodit  a pošlapat  zbraně.  Všechno hodit  přes palubu.  Prohrát  když člověk ví,  že by jistě 

zvítězil.

Milý příteli, posílám Vám báseň Bolest126. Bude-li se Vám líbit, tak ji otiskněte, kdyby 

ne, tak si ji jen přečtěte. – Snad Vás vyhledám někdy za dva měsíce v Praze, abych s Vámi 

promluvil o mém přeložení do Prahy. Budu rád, budete-li mi psáti.

Odpusťte mi také tento nepořádný dopis. Neumím už psát dopisy.

Váš Jan Čarek

List formátu 17,2 x 22 cm, nažloutlý. Psáno černým perem na straně 1 a 2.

20.  Josef Knap – Janu Čarkovi – 21. 9. 1927

[Praha] 21. 9. 27

Milý příteli,

píši  Vám  zase  jen  lístek,  protože  se už  těším  na ústní  pohovor,  když  slibujete, 

že se podíváte  do Prahy.  O tom přeložení  jsem Vám psal  už  nejednou.  Přál  bych  Vám je 

ze srdce.

Báseň se mi velice líbila a zařadil jsem ji hned do čísla, bohužel byly už první archy 

zlomeny, takže tentokrát je Váš příspěvek trochu vzadu. Ale Vy se proto jistě nebudete na mne 

mrzet.

Děkuji Vám a tisknu srdečně ruku.

Váš Knap

Dopisnice s adresou: Pan Jan Čarek, spisovatel, Louny, 499 Prokopova ulice. Razítko: Praha  

26.  9.  27.  Psáno  černým  perem.  V levém  horním  rohu  na přední  straně  černě  hlavička  

Literární revue Sever a východ redakce.

21. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 22. 11. 1927

 22. 11. 27

Milý příteli,

126 Báseň otištěna v revue Sever a východ (Čarek, J. Bolest. Sever a východ, 1927, roč. 3, č. 7-8, s. 286).
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jak  jsem Vám slíbil,  tak  jsem učinil.  Navštívil  jsem spisovatele  Antonína  Klášterského127 

ohledně svého přeložení do Prahy. Výsledek byl ten, že mně slíbil, že se zcela jistě pokusí, 

aby mě tam dostal – podaří-li se mu to. Zasílám mu právě některá potřebná služební data.

Bude tedy zatím nutno, abychom nějaký čas vyčkali – a nepodaří-li se toho, pokusili 

bychom se potom – a prosím Vás znovu o to – v případě druhém.

Přesto ale zasílám Vám slíbenou báseň pro Lumír (Podťatý strom) a také pro Sever 

a Východ (Vpád barbara)  – budou-li  se Vám líbiti.  Pozdravuji  Vás srdečně a prosím Vás, 

abyste řekl můj uctivý pozdrav panu Axmanovi128.

Co bude nového, hned Vám napíši.

Váš Jan Čarek

List formátu 22,4 x 28,9 cm, nažloutlý. Psáno černým perem.

1928

22. Josef Knap – Janu Čarkovi – 25. 4. 1928

 25. 4. 28

Vážený příteli,

zas jsem to já, kdo z nás dvou dává o sobě vědět, tentokrát tlumočím Vám prosbu 

redakce  „Venkova“,  nemohl-li  byste  jí  napsat  pro  slavnostní  „přemyslo-oráčovské“  číslo 

báseň o Přemyslu Oráči. Slíbil jsem sám, že se na Vás obrátím, protože takový mýtus orby 

dovedl  byste  vytvořiti  jako  nikdo  druhý.  Byl  bych  rád.  Mohu  Vás  také  ujistit,  že byste 

se nedostal  do špatného  okolí,  to  číslo  „Venkova“  bude  asi  opravdu  monumentální  jak 

rozsahem, tak i kvalitou. Budou tam některé příspěvky znamenité. Také honorář by byl asi 

slušný (sdělil  byste  mi  svůj  požadavek)  a mimo to  myslím,  že Váš  příspěvek  by pomohl 

jednání, které chci podniknouti prostřednictvím redaktora Schmoranze,129 pro Vaše přeložení 

do Prahy. Rukopis bych musel od Vás dostati  do 6. května a těším se, že při té příležitosti 

byste mi poslal něco (třeba i ze starších netištěných veršů) pro Sever a východ. Nepřijedete 

teď někdy do Prahy?

Tiskne Vám srdečně ruku

Váš Knap

Dvojlist formátu 14,4 x 22,7 cm, nažloutlý. Psáno černým perem na straně 1. V levém horním 

rohu černě hlavička Sever a východ.

127 Antonín Klášterský (1866 – 1938), básník a překladatel.
128 Emil Axman.
129 Zdeněk Schmoranz (1896 – 1942), básník, překladatel a publicista, od roku 1925 redaktorem Venkova.
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23. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 4. 5. 1928

Louny 4. 5. 28

Milý příteli,

abyste se na mě nehněval, vyhovuji Vám v obou případech. Posílám toho „Přemysla“130 pro 

Venkov a tu druhou věc131 pro Sever a Východ. – Už dříve chtěl jsem něco poslat do Venkova, 

ale řeknu upřímně – vždycky mě odradila ta mizerná úroveň tam zdomácnělých veršotepců. – 

Teď tedy k tomu došlo, a k tomu takhle – „na objednávku“. Podle toho bude asi výsledek, 

viďte? Konečně – myslím, že to jde – ohledně toho honoráře nevím, co říkáte sám – snad 100 

korun (není-li to hodně).

Chtěl bych, aby se ta věc našim vesničanům líbila – aby si už jednou nepředstavovali 

báseň  jako  nezáživnou  rýmovačku  podle  mých  nejčastějších  zkušeností.  –  Ostatně 

o podobných věcech si spolu snad obšírněji pohovoříme, až se zase setkáme.

Osaměl  jsem  zase  dokonale  –  ale  neškodí  –  připravuji  si  z daleka  knížku  veršů 

„Smutný  život“132.  –  Ten  „Marný  stesk  člověka“  Vám  ji  nemůže  dobře  reprezentovat, 

až později  Vám  pošlu  něco  jiného.  Do Časopisu  agrárního  studentstva  jsem  jim  poslal 

„Rozbourané hnízdo“133. I o této celé věci budu s Vámi pak si chtít pohovořit.

Co se týče Prahy, nevím nic, myslím, že mě tam asi nepotřebujete.

Posílám Vám svůj srdečný pozdrav

Váš Jan Čarek

List formátu 25 x 21,6 cm, nažloutlý. Psáno černým perem.

24. Josef Knap – Janu Čarkovi – 8. 5. 1928

8. 5. 28

Milý příteli,

udělal jste mi radost Svým dopisem: básničkami, děkuji Vám srdečně. Ve „Venkově“ 

se Vaše  verše  o Přemyslu  Oráči  velice  líbí  a budou  v čele  „přemyslooráčovské“  přílohy 

(v textu  čísla  bude  také  báseň  Medkova134).  Již  tuto  neděli.  Rád  se přičiním,  abyste 

na honoráři dostal přinejmenším 100 Kč, když je to věc vyžádaná a krásná. A já se budu těšit 

130 Čarek, J. Přemysl Oráč. Venkov. Roč. 23, č. 114, s. 3.
131 Báseň otištěna v revue Sever a východ (Čarek, J. Marný stesk člověka. Sever a východ, 1928, roč. 4, č. 5, s. 

163).
132 Čarkova básnická sbírka Smutný život vyšla v roce 1929.
133 Čarek, J. Rozbourané hnízdo. Časopis agrárního studentstva, 1927, roč. 2, č. 8, s. 122.
134 Rudolf Medek (1890 – 1940), básník a prozaik.
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na shledanou  s Vámi.  Kdybyste  svou  novou  knížku,  na kterou  jsem  velice  zvědav,  chtěl 

zařaditi  za týchž podmínek jako „Temno v chalupách“ do edice Sever a východ, těšil  bych 

se na ni. Napište mi, ano? Prostřednictvím „Venkova“ vezmu nyní co nejusilovněji do ruky tu 

záležitost Vašeho přeložení do Prahy a myslím, že se to potká se zdarem a že budeme potom 

často spolu.

Tiskne Vám s pozdravem ruku

Váš Knap

Dvojlist formátu 14,4 x 22,7 cm, nažloutlý. Psáno černým perem na straně 1. V levém horním 

rohu černě hlavička Sever a východ.

25. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 25. 8. 1928

Louny 25. 8. 28

Milý příteli Knape,

moc Vás  prosím,  abyste  se na mě nehněval,  že jsem Vám nepsal.  Hledal  jsem Vás v letě 

v Praze – byl jste doma na dovolené. Chtěl jsem s Vámi hovořiti o své knížce „Smutný život“ 

a také  o svém přeložení  do Prahy.  Zatím přijel  náhodou do Loun Kopta135 –  dal  jsem mu 

sbírku  s sebou,  zda  by  ji  nevydali  v „Činu“136.  Byl  bych  rád  z toho  jediného  důvodu, 

že myslím – by bylo dobře, aby kniha vyšla v Praze, viďte? Nevím dosud nic pozitivního, ani 

Kopta ještě neví – bůh ví, jak to tady ještě dopadne. – S edicí Sever a Východ jsem byl docela 

spokojen a rád bych tam knížku vydal – ale myslím, ta Praha byla by věci i mně prospěšná. 

Nehněvejte se tedy zatím na mě, chci, abyste o tom věděl, a tehdy jsem s Vámi si promluviti 

nemohl. – Nevede se mi nikterak dobře, tu a tam scházím se tady s Bieblem137 a Konrádem138 

– maloval tady u Loun i Rabas139, mluvili jsme spolu o Vás. – Polemika140 v Severu a východu 

mě tak zaujala, ale unikla mi bohužel Vaše stať141 ve Venkově o nadprodukci poezie návratů – 

nevíte, prosím Vás, které číslo Venkova to bylo, rád bych si ji dodatečně přečetl.

A pak, prosím Vás, příteli Knape, napište mi, co víte o tom mém přeložení do Prahy – 

135 Josef Kopta (1894 – 1962), novinář, prozaik a publicista.
136 Čin (1929-1938), týdeník „pro veřejné a kulturní otázky“.
137 Konstantin Biebl (1898 – 1951), básník. Pocházel ze Slavětína u Loun.
138 Karel Konrád (1899 – 1971), novinář a prozaik. Pocházel z Loun.
139 Václav Rabas (1885 – 1954), malíř.
140 Knap, J: Hlásíme se o slovo. Sever a východ, 1928, roč. 4, č. 6-7, s. 265-268; Knap, J.: Ještě k českému 

tradicionalismu. Sever a východ, 1928, roč. 4, č. 9-10, s. 382-394. Tyto články reagují na článek P. Fraenkla 
v témže časopise (Fraenkl, P.: Právo k tradici. Sever a východ, 1928, roč. 4, č. 6-7. s. 258-259.)

141 Nezjištěno.
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věc je u mě nyní hodně akutní, již také z důvodů rozličných, promluvíme si o tom, já tam 

k Vám někdy přijedu, mohli bychom pak třeba společně někam jít – napíšete mi, co se s tím 

stalo a je-li věc na dobré cestě či nikoliv. Doba pobytu mého v Lounech již vypršela – nevede 

se mi nikterak dobře – jsem nespokojen.

Nezapomeňte tedy prosím Vás a nehněvejte se na mě

Váš Jan Čarek

List formátu 28,7 x 22,4 cm, nažloutlý. Psáno černým perem.

26. Josef Knap – Janu Čarkovi – 3. 9. 1928

3. 9. 28

Milý příteli,

hleďte,  musím  vděčiti  Vaší  „věrolomnosti“  s novou  knížkou  za to,  že jste  si  zas 

po dlouhém čase na mě vzpomněl  sám dopisem. Já už jsem Vám chtěl  psát  víc  než před 

týdnem, ale zapomněl jsem na to pro život vojanský. Jsem totiž už tři neděle na cvičení a ještě 

týden budu, pak hned Vám budu psát. Dnes jen tak v chvatu.

Stran toho Vašeho přeložení do Prahy sedím už dlouhou dobu na redaktoru Venkova 

Schmoranzovi142 jako upír. Než odjel na dovolenou, mluvil již s bývalým ministrem Říhou143 

a prý jistě se do Prahy dostanete. Hned jak odjedu z vojny, budu na něho naléhati, aby to bylo 

ještě na podzim. Kdybyste chtěl přijeti, jistě by to bylo věci jen na prospěch.

Schmoranz si Vás velice váží a tenkrát ta Vaše báseň o Přemyslu Oráči se mu líbila víc 

než  Medkova144 v témže čísle.  Myslím,  že jistě  Vás do Prahy dostane,  protože  má  mocné 

styky. Ještě bychom ho pobídli spolu. Ale to byste musel přijet všedního dne, někdy v týdnu. 

Kolem poledne bychom ho našli v redakci. Přijedete-li, napište mi předem, abyste mě zastihl. 

Také kdybyste se zdržel v Praze, nabídl bych Vám u nás pohostinství. Ale kolem té neděle 

před svatým Václavem nebudu v Praze, rád bych odjel do Podůlší na posvícení.

Těším se, že si pohovoříme. To Vaše rozhodnutí o vydání „Smutného života“ v Praze 

Vám rád schvaluji. Snad bude tak dobře. Jen kdyby se stalo a „Čin“ ji nevydal, mohl byste 

zase počítat s edicí Sever a východ, jak už jsem Vás dřív žádal.

Přijměte prosím srdečný pozdrav.

142 Zdeněk Schmoranz.
143 Alois Říha (1875 – 1945), vládní rada, primátor hlavního města Prahy, vrchní komisař na ministerstvu 

dopravy.
144 Rudolf Medek.
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Váš Knap

PS: Básnička jedna bude teď někdy, druhá v prvním čísle nového ročníku145.

Dvojlist formátu 14,3 x 22,8 cm, nažloutlý. Psaný černým inkoustem na straně 1, straně 2  

a straně 3 (PS - psáno příčně).

27. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 18. 9. 1928

Louny 18. 9. 28

Milý příteli,

děkuji Vám za útěchu, kterou mi vždycky dá Vaše psaní. Přijel bych býval do Prahy co 

nejdříve kvůli svému přeložení,  teď jsem se však dověděl, že mám být jmenován do vyšší 

stupnice, a toho bych se tam pak nedočkal – nejlíp tedy – budu musit počkat, až se tak stane – 

snad 1. října – tak se mně vždycky věci zaplétají – až jsem z toho nervózní. – Tím se ovšem 

na věci nic nemění – a kdybych tam šel zítra, půjdu rád – tedy přijel bych, až se věc snad 

vyřeší – snad v říjnu, pak Vám ještě napíši – ale prosím Vás, nezapomeňte na mě. –

Tak rád bych s Vámi hovořil – však teď zas ani ještě nevím, co je s tím vydáním mé 

knížky v Činu – nic mně dosud nikdo nepsal, čekám a čekám. –

I se Schmoranzem146 bych rád se seznámil – vůbec bych chtěl žít jinak, než jsem žil 

dosud – zbavit se všech těch odlehlých starostí a žít nejvíc svým věcem. Snad pánbůh dá. –

Přeji Vám pěkné dny doma o posvícení. –

Váš Čarek

Mám novou adresu:

Jan Čarek

Louny, U Staré nemocnice číslo 1260.

List formátu 22,5 x 27,8 cm, nažloutlý. Psáno černým perem.

28. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 7. 10. 1928

Louny 7. 10. 28

145 Básně otištěny v revue Sever a východ (Čarek, J. Návrat do rodné země. Sever a východ, 1928, roč. 4, č. 
9-10, s. 333; Čarek, J. Tak vyšel. Sever a východ, 1929, roč. 5, č. 1, s. 20).

146 Zdeněk Schmoranz.
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Drahý příteli,

posílám Vám dopis  a současně  taky  svou  novou  sbírku  „Smutný  život“  pro  edici  Sever 

a východ. – Nemohl jsem se v Činu dočkati ničeho, vím, že by kniha tam letos jistě nevyšla, 

vzal jsem si ji tedy zpět a posílám Vám ji. Vzpomínám, že jste si ji přál pro Sever a východ, 

a věřím, že se nebudete na mě snad hněvat, že jsem Vám ji nedal hned – zmínil jsem se Vám 

již dříve o všem. Prosím Vás tedy, abyste si ji přečetl a zařadil do své edice – nevím, je-li tam 

teď na programu nějaká kniha veršů, ale myslím, že budete se mnou spokojen. – Napište mi, 

prosím Vás, můžete-li ihned, zda kniha u „Vás“ vyjde a kdy pravděpodobně – prosím Vás, 

může-li  tak být  do Vánoc,  přimluvte se – taková kniha o 21 básních nedá příliš  trápení  – 

komu dát dřevoryt – jak chcete – snad zase Moravcovi147 – nemyslíte? – Těším se, že výprava 

knihy bude zase tak krásná jako u Temna v chalupách. – Ostatně přijedu k Vám asi za týden, 

pak se ještě domluvíme. Ale ten dopis, prosím Vás, mně pošlete, abych měl pokoj – a aspoň 

nějakou radost v tom skutečně Smutném životě.

Kdybyste snad myslil, že některá z věcí se do knihy tak nehodí, napište mi – budu o ní 

znovu přemýšleti. A znovu Vás prosím – vždyť není snad ještě tak pozdě – snad bude přece 

moci vyjít někdy v listopadu, v prosinci – věřím, že to bude možno – Rád bych už zase šel 

dále – a to těžko mohu, když nemám tuhle věc krásně za sebou.

Nehněvejte se tedy – a čekám ten dopis, odpověď

Srdečně Váš Čarek

List formátu 21,6 x 29,1 cm, nažloutlý. Psáno černým perem.

29. Josef Knap – Janu Čarkovi – 10. 10. 1928

Praha 10. 10. 28

Milý příteli,

zatím  Vám  posílám  jen  lístek,  těše  se velice  na Vaši  návštěvu,  kterou  slibujete. 

Pohovoříme si  o tom vydání Vaší knihy víc,  mám radost  z Vašeho rozhodnutí,  ale  nevím, 

budete-li míti Vy radost z mé zprávy. Mám totiž obavy, vyjde-li knížka do Vánoc. Nepotřebuji 

Vám psát, jak se budu o ni starat, ale v tiskárně jsou nyní tak „zatlučení“ – no, však si o tom 

hodně povíme.

Tisknu Vám srdečně ruku a napište lístek, kterého dne přijedete.

Váš Knap

Dopisnice s adresou: Pan Jan Čarek, spisovatel, Louny 1260. Psáno černým perem. Razítko:  

147 Alois Moravec.
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10.  10.  28.  V levém  horním  rohu  na přední  straně  černě  hlavička  Literární  revue  Sever  

a východ  redakce.  Na zadní  straně  v levé  části  hnědé  skvrny,  porušují  text  (nebrání  

v přečtení).

30.  Jan Čarek – Josefu Knapovi – 16. 10. 1928

Louny 16. 10. 28

Milý příteli,

přijedu do Prahy tuto sobotu,  tj.  20.  října a přijdu k Vám do Muzea dopoledne,  asi 

k jedenácté hodině – snad Vás tam najdu. – Musím s Vámi mluvit také o Smutném životě, kde 

– máte-li věc dosud u sebe – provedu menší, ale důležité změny.

Těším se na Vás

Váš Jan Čarek

Dopisnice s adresou: Pan dr.  Josef Knap, spisovatel,  Praha 2. Národní muzeum. Razítko:  

Louny 16. 10. 28. Psáno černým perem.

31.  Jan Čarek – Josefu Knapovi – 26. 10. 1928

Louny 26. 10. 28

Drahý příteli,

posílám Vám prózu148 pro Venkov. Budu se těšit, že se Vám i jim bude líbit. Prosím, 

abyste  ode  mne  vyřídil  také  uctivý  pozdrav  panu  šéfredaktorovi149.  Jsem teď  po rodinné 

katastrofě150 na tom mizerně – budu se tedy upřímně těšit i na honorář.

Chtěl  jsem  se zmínit  také  o tom  –  snad  by  mohl  vyjíti  „Smutný  život“  v tisíci 

exemplářích – co o tom soudíte? Při troše reklamy by se kniha jistě rozprodala – a také mně 

by bylo aspoň trochu pomoženo. Byl bych proto rád. – O tom jistě nejspíše rozhodnete Vy 

sám. – Ohledně té úpravy myslím i na Rambouska151 – ostatně v tom máte volnou ruku – mně 

se líbí.

Nebude-li snad „Poďtatý strom“ otištěn v Lumíru152, rád bych jej otiskl v Cestě153 – 

148 Nezjištěno.
149 Zdeněk Schmoranz.
150 Čarek zde má na mysli jeho rodinnou situaci – rozvod s první manželkou.
151 Jan Rambousek (1895 - 1976), akademický malíř a grafik.
152 Lumír (1873 – 1940), beletristický měsíčník.
153 V roce 1928 nebyla v Cestě otištěna žádná Čarkova báseň, až v roce následujícím byly otisknuty dvě (Čarek, 

J. Nevím, co počít. Cesta, 1929, roč. 11, č. 2, s. 21. Čarek, J.: Lítost. Cesta, 1929, roč. 11, č. 9, s. 137.), ani 
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až se něco o tom dovíte, prosím Vás, napište mi to, abych tam mohl tu věc poslat. – A ještě 

bych Vás prosil  – nezadal-li  jste někomu tu věc „Opilí  básníci“154,  poslal  bych si  ji  sám. 

Až mně napíšete, je-li volná. Také bych si zažádal o nějaké stipendium, nebo podporu, nevím 

ještě zatím kam.

Miloši Jirkovi155 jsem poslal slíbené156 – nevím, je-li aspoň trochu spokojen. –

Zas tolik věcí, viďte – ale nehněvejte se!

Těším se na „Smutný život“. – Až budu moci přijet, napíši Vám včas.

Uctivý pozdrav Vaší milé paní. Často na Vás oba vzpomínám.

Váš Jan Čarek

List formátu 14,5 x 22, 9 cm, nažloutlý, linkovaný. Psáno černým perem.

32. Josef Knap – Janu Čarkovi – 30. 10. 1928

30. 10. 28

Milý příteli,

tu prózu dám ještě dnes do Venkova, bude se jistě líbit.

O „Smutném životě“ už jsem jednal s Müllerovými157, vyjde tedy asi určitě do Vánoc 

a nyní se budu snažit je pohnouti, aby knížku vydali v tisíci výtiscích. Nepodaří-li se mi to, 

buďte ujištěn, že jsem vynaložil všecku svou váhu, ale myslím, že se mi přece jen poštěstí je 

přesvědčiti.  O obálce  už  jsem mluvil  s Rabasem158,  byla  by  tedy od něho  obálka  a místo 

frontispisu nějaká malá kresba na titulní straně. Nyní v dvojčísle bude Vaše báseň „Návrat 

do rodné vesnice“159 a v prvním čísle příštího ročníku bude báseň „Tak vyšel“160. S ostatními, 

které ještě nebyly otištěny, můžete si disponovati, jak chcete, taky snad tu báseň161, kterou jste 

kdysi Dykovi162 odevzdal pro Lumír, můžete zaslati do „Cesty“.

S Bieblem163 jste nemluvil?

jedna z nich ale nenesla jméno Podťatý strom.
154 Báseň Jana Čarka.
155 Miloš Jirko (1900 – 1961) básník a překladatel, redaktor Českého slova.
156 Báseň Nedočkali se a fejeton Štědrý večer doma. (viz pozn. č. 169)
157 Viz poznámka č. 30.
158 Václav Rabas.
159 Pravděpodobně se jedná o Knapův překlep, nebo Čarek svoji báseň nakonec přejmenoval – v roce 1928 

vyšla Čarkova báseň s názvem Návrat do rodné země (Čarek, J. Návrat do rodné země. Sever a východ, 1928, 
roč. 4, č. 9-10, s. 333.)

160 Čarek, J. Tak vyšel. Sever a východ, 1929, roč. 5, č. 1, s. 20.
161 Jedná se o báseň Podťatý strom?
162 Viktor Dyk.
163 Konstantin Biebl.
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Děkuji  Vám  za pozdrav  a o ostatních  věcech  (jako  o stipendiu)  si  pohovoříme, 

až se zas někdy k nám podíváte.

Tisknu Vám srdečně ruku

Váš Knap

Dvojlist formátu 14,4 x 22,7 cm. Psáno černým perem na straně 1 a 2. V levém horním rohu 

strany 1 černě hlavička Sever a východ. Na zadní straně dvojlistu (strana 4) tužkou napsáno  

(jiný rukopis než Knapův): „Doma farář po tatínkově pohřbu. Kterej je z nás ten básník? – 

Ten Honza vždycky píše nějaký blbosti (Černý)“

33. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 6. 11. 1928

Louny 6. 11. 28

Drahý příteli,

děkuji Vám za Váš poslední dopis i všecku Vaši starost. – Byl bych skutečně šťasten – 

mohu-li být – kdyby vyšla kniha do Vánoc. – Chci k Vám přijeti od této neděle za týden, asi 

v sobotu odpoledne – oznámím Vám ještě. – Rád bych také ještě vložil do druhé poloviny 

knihy dvě, nebo tři básně, přivezl bych je s sebou. – Nedostal jsem dosud smlouvy od pana 

nakladatele ani žádné korektury. – Tuto sobotu přijede sem do Loun Rabas164, chci se ho také 

optat  na obálku  a kresbu.  –  Kdybyste  si  přál,  poslal  bych  ty  básně,  co  bych  rád  ještě 

do „Smutného života“ zařadil, Vám dříve, rád bych, abyste je také dříve četl. – Mluvil jsem 

s Bieblem165, i ta příští jeho kniha166 bude jediná báseň, bude tedy těžko z ní něco tisknout, 

říkal jsem mu, oč jste mě žádal, a ještě se ho zeptám. Kratších věcí jiných asi teď nemá.

Měl  jsem v Českém Slově167 otištěn  jeden fejeton  a jednu báseň,  čekám na nějaký 

honorář, jsem teď po rozvodu na tom mizerně. – Prosím Vás, mohl by mi jej Jirko168 poslat –?

Tolik čekám – chtěl jsem mu psát. – Próza ve Venkově ještě otištěna nebyla. – Nevím 

také, jak to vypadá s tím nákladem (tisíc výtisků). – Vidíte, zase tolik starostí pro Vás – ale 

nesmíte  se hněvat,  až k Vám  přijedu,  pak  si  o tom  všem  podrobně  pohovoříme.  Těším 

se tolik, že přece jen ta kniha bude moci do Vánoc vyjít – také kvůli tomu – spoléhám na Vás 

ve všem, prosím Vás tedy – nezapomeňte. Jinak je smutno. –

Upřímně Váš Jan Čarek

164 Václav Rabas.
165 Konstantin Biebl.
166 Knap má na mysli Bieblovu pásmovou skladbu Nový Ikaros, která vyšla v roce 1929.
167 Čarek, J. Nedočkali se. České slovo: ústřední orgán České strany národně sociální, 1. 11. 1928, roč. 20, s. 7. 

Čarek, J.: Štědrý večer doma. České slovo: ústřední orgán České strany národně sociální. 25. 12. 1928, roč. 
20, s. 17.

168 Miloš Jirko.
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List formátu 21 x 16, 9 cm, nažloutlý, linkovaný. Psáno černým inkoustem.

34.  Jan Čarek – Josefu Knapovi – 13. 11. 1928

Louny 13. 11. 28

Drahý příteli,

dnes jsem podepsal a odeslal nakladateli autorskou smlouvu na „Smutný život“ – 750 

výtisků – děkuji Vám. –

Přijedu  k Vám  určitě  v sobotu  odpoledne  –  asi  kolem  tří  hodin  u Vás  zazvoním. 

Přinesu s sebou také ty dvě básně, které bych ještě rád zařadil do druhé poloviny knihy, pak 

fotografii a článek o sobě, o který mě pan nakladatel žádal. – Bude nutno uhodit i tady trochu 

na buben, jako to činí všude jinde.

Těším se na Vás upřímně, ale prosím, abyste pro mě nic nechystali. – S Rabasem169 

jsem nemluvil, nebyl jsem v Lounech – minulou sobotu jsme pochovali našeho tatínka.

Těším se

Váš Čarek

List formátu 17 x 20,9 cm, bílý. Psáno černým inkoustem.

35. Jan Čarek – Josefu Knapovi - 20. 11. 1928

20. 11. 28

Drahý příteli,

psal  jsem  panu  nakladateli,  že jsem  žádané  věci  přenechal  Vám,  a také  jsem 

se zmiňoval  o těch  dvou  prázdných  listech  u obálky  napřed  a vzadu.  Jestliže  bude  dělat 

Rabas170 místo frontispisu menší kresbu, snad by i ta mohla být sama o sobě, v té Medkově171 

knize je vsunuta k názvu knihy.

169 Václav Rabas.
170 Václav Rabas.
171 Rudolf Medek.
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Tu poslední báseň už tam tentokrát nedám, kniha zůstane tedy tak, jak je u Vás. -

Ohledně svého přeložení mám trochu připravenu půdu na ministerstvu železnic172, snad bych 

potřeboval ještě trochu přímluvy ze strany Venkova. – Ale nechtěl jsem Vám to ani říct, když 

se teď na ně horšíte. -

Vzpomínám často na Vás – budu čekat korekturu.

Srdečně Váš Jan Čarek

Honorář z Českého slova jsem obdržel. -

List formátu 15, 7 x 21 cm, nažloutlý.  Psáno černým perem. Ve druhém odstavci napravo 

napsáno tužkou „kniha“.

36. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 20. 12. 1928

[Louny] 20. 12. 28

Šťastné Vánoce Vám a milostivé Paní přeje

Váš Čarek

Dodatečně  blahopřeji  k ceně  Akademie173.  Korektury  jsem  dosud  neobdržel  – 

na svátky odjíždím domů.

Pohlednice  s adresou:  Pan Dr.  Josef  Knap,  spisovatel,  Praha,  Národní  muzeum. Razítko:  

Louny 20. 12. 28. Psáno černým inkoustem. Na rubu barevná kresba Loun.

1929

37. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 5. 1. 1929

Louny 5. 1. 29

Drahý příteli,

ještě nevím, kdy do Prahy pojedu, napíši Vám potom. – Dnes jsem odeslal druhou korekturu, 

vyjde  tedy  kniha  jistě  co  nejdříve.  Budu  rád.  Karel  Konrád  je  teď  v Praze  –  scházíme 

172 Od roku 1929 pracoval Čarek na ředitelství železnic v Praze.
173 Josef Knap obdržel v roce 1928 Cenu České akademie za román Muži a hory. 
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se s Bieblem-vítězným.174 Kdybyste  se nezlobil,  řekněte  Jirkovi175,  ať  nezapomene  pro  mě 

na honorář za tu vánoční prózu176. –

Jsem teď stále „potřebný“.–

Srdečně Vás zatím pozdravuji –

Váš Čarek

Prosím Vás, snad byste mohl dát i Koptovi177 mou adresu, aby mně mohl dát poslat 

honorář za dvě básně „Samota“ a „Chlapec“ v Národním Osvobození178.

Tak čekám na těch pár korun –.

Nehněvejte se

Čarek

Dopisnice s adresou: Pan dr. Josef Knap, spisovatel, Praha 2 – Václavské náměstí, Národní  

muzeum. Razítko: Louny 5. 1. 29. Psáno černým perem, popsáno na rubu i lícu.

38. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 26. 1. 1929

26. 1. 29

Drahý příteli,

slíbil jsem Vám, že někdy zas přijedu do Prahy, ale v takovém počasí zatím zůstanu 

doma.  A pak čekám hlavně,  až mně vyjde  kniha.  Psal  jsem do Turnova,  kdy už „Smutný 

život“ vyjde – ale prý ji začnou tisknout příští týden. A korekturu jsem odeslal už 5. ledna, 

nevím, co vlastně s tím dělali – zas kniha nevyjde ani v lednu.

Také jsem ještě neviděl, jak vypadá obálka a dřevoryt. Budu tím tedy překvapen.

Kdysi – když jsem byl  u Vás v Muzeu – jste se zmínil  o tom, že by se měla vydat 

„Chudá rodina z Heřmaně“ v novém vydání ve Vaší edici. – Vzpomněl jsem dnes opět na tu 

věc  a chci  se Vás  optat,  zda  ještě  byste  byl  pro  toto  vydání.  První  vydání  je  již  dávno 

rozebráno – výtisk á 25 korun – druhé bylo lidové – ale o tom nevím. S nakladatelem také 

nemám  žádné  smlouvy,  původní  nakladatel  tiskárnu  prodal.  –  Bohužel,  neměl  jsem 

174 Nezjištěno.
175 Miloš Jirko.
176 Čarek, J.: Štědrý večer doma. České slovo: ústřední orgán České strany národně sociální, 25. 12. 1928, roč. 

20, s. 17.
177 Josef Kopta.
178 Národní osvobození (1926-; vychází dosud jako čtrnáctideník), odbojářský deník. Čarek má na mysli báseň 

Samota (Čarek, J. Samota. Národní osvobození. Příloha Hodina, 8, 12. 1928, roč. 5, s. 19) a Chlapec (Čarek, 
J. Chlapec. Národní osvobození. Příloha Hodina, 30. 12. 1928, roč. 5, s. 7)
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s nakladatelem štěstí, jaké on měl se mnou – není reklamy, ani nejprimitivnějšího upozornění.

Snad  by  se mohla  dodatečně  i tato  má  kniha  vydat  v Severu  a východ,  řekněme 

v tomto roce – o její hodnotě nemohu mluviti, víte sám – znovu bych ji přehlédl; snad by 

mohlo  toto  další  vydání  být  i v Družstevní  práci179 –  nevím,  nemluvil  jsem  o tom  ještě 

s nikým, nejlépe by snad bylo u Vás, kde bych tak měl téměř všechny své knihy.

Srdečně Váš Jan Čarek

Přemýšlejte, prosím, o tom, snad si právě tato kniha nezaslouží, aby byla zapomínána.

List formátu 21,2 x 27, 9 cm, nažloutlý. Psáno černým perem.

39. Jan Čarek – Josefu Knapovi – 26. 3. 1929

26. 3. 29

Drahý příteli,

poraďte mně,  co dělat  – psal jsem Müllerovi180,  aby mně poslal  pro Vás a Rabase 

výtisky na holandu – prý Vám dává tři na obyčejném papíře – Rabasovi181 jeden – ale ten ještě 

neodeslali – potom mně poslal celkem tři výtisky autorské na holandu ale číslo 13, 14, 15. – 

Což to není samozřejmé, že mně patří výtisk číslo jedna? –

Pak jsem si tam poslal svázat v původní vazbu svůj vlastní výtisk Temno v chalupách 

na simili japanu, a sice číslo dvě – oni mi teď vrátili vázaný výtisk číslo 37.–

Byl bych rád, kdybyste mně brzy odpověděl, než tam sám napíši – myslím, že to přece není 

správné – co tomu Vy říkáte? –

Na svátky  pojedu  asi  domů  –  těch  próz  jsem  zase  nechal182 –  nelíbily  se mně; 

dokončuji lyrickou knížku183, kterou nabídnu dr. Miloslavu Novotnému pro Družstevní práci. 

–

Zatím budu čekat Vaši radu

Srdečně Váš J. Čarek

List formátu 20,4 x 34,2 cm, nažloutlý. Psáno černým perem.

1930

179 Družstevní práce (1922 – 1952), nakladatelství.
180 Viz poznámka č. 111.
181 Václav Rabas.
182 Nezjištěno, o jaké prózy se jednalo.
183 Čarek zde má asi na mysli básnickou sbírku Hvězdy na nebi, která vyšla v roce 1934 v Družstevní práci.
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40. Jan Čarek – Josefu Knapovi - 20. 8. 1930

Cavtat 20. 8. 30

Milý Knape,

srdečně  Vás  pozdravujem  –  a mohl  bych  Ti  s čistým  svědomím doporučit  místo 

u moře. Jsme v Cavtatu u Dubrovníka v pensionu Tiha. Denně vše za jednu osobu 62 dinary. 

Překrásné moře, vlastní pláž zdarma i s kabinou, dokonalé jídlo, pokoj na moře, veliký klid, 

v plavkách z pokoje k moři,  čisto,  útulno = ideální.  Přijeďte potom sem a budete blaženi. 

Místo tu bude.

Tvůj

Jan Čarek, Emilie Čarková184

Z Dubrovníka parník 3x za 8 dinarů, i motorové čluny.

Pohlednice s adresou: Dr. Josef Knap, spisovatel, Praha – Spořilov, Československo. Razítko:  

Cavtat, datum nečitelné. Psáno černým perem.

1931

41. Jan Čarek – Josefu Knapovi - 28. 7. 1931

[Londýn] 28. 7. 31

Srdečný pozdrav z Londýna

Čarek

Pohlednice  s adresou:  Pan  Josef  Knap,  spisovatel,  Praha  –  Spořilov.  Czechoslovakia.  

Razítko: London 28. 7. 31. Psáno černým perem. Na rubu fotografie Regent street.

184 Emilie Čarková. Čarkova druhá manželka, rozena Jakubičková - dcera profesora Jakubička. 
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1933

42. Jan Čarek – Josefu Knapovi - 18. 8. 1933

Napoli 18. 8. 33

Moc a srdečně Tě pozdravuji z Itálie

Tvůj
Čarek, Emilie Čarková

Pohlednice s adresou: dr. Josef Knap, spisovatel, Praha – Spořilov, Ceccoslovakia. Razítko:  

Napoli 18. 8. 33. Psáno černým perem, podpis Emilie Čarkové psán světle černým perem.  

Na rubu panoráma Neapole.

1936

43. Jan Čarek – Josefu Knapovi - 16. 8. 1936

Cavtat 16. 8. 36

Mnoho pozdravů Tobě, milostivé paní a Vašim dětem

Váš
Jan Čarek, Emilie Čarková

Pohlednice  s adresou:  Pan dr.  Josef  Knap,  spisovatel,  Praha – Spořilov,  Československo.  

Razítko:  Cavtat  17.  8.  36  (a Praha  20.  8.  36  –  tato  známka  je  československá,  jedná  

se o doplatek pro adresáta v hodnotě 50 haléřů). Psáno černým perem. Na rubu fotografie  

Cavtatu.

1947

44. Jan Čarek – Josefu Knapovi - 16. 7. 1947
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Piešťany 16. 7. 47

Pěkný pozdrav ze slunečné cesty

Tvůj
Jan Čarek
Zdravím [?] Fr. Čarek, [?]

Pohlednice  s adresou:  Pan  PhDr.  Josef  Knap,  spisovatel.  Praha  13  –  Spořilov.  Razítko:  

Piešťany 16. 8. 47. psáno Modrým perem, přípisek Fr. Čarka psán obyčejnou tužkou. Jeden  

podpis nedešifrovatelný.

1948

45. Jan Čarek – Josefu Knapovi 9. 9. 1948

Jáchymov 9. 9. 48

Milý příteli,

rád bych pozdravil Tebe a Tvou milou rodinu z jáchymovského pobytu. A dále prosím, abys 

vryl  do své  paměti,  že opět  na podkladě  zdejších  skutečností  pokládám  galoše  a deštník 

za unum necessarium185 řádného občana.

Tvůj
Jan Čarek

Pohlednice  s adresou:  Vážený  p.  PhDr.  Josef  Knap,  spisovatel,  ř.  čl.  Československé  

akademie, Praha 13 – Spořilov. Razítko: Jáchymov 9. 8. 48. Psáno modrým perem. Na rubu 

fotografie Jáchymova.

46. Jan Čarek – Josefu Knapovi 4. 8. 1949

[Mladotice] 4. 8. 49

Pěkný pozdrav  Tobě a Tvým ze samoty v lesích.  Houkání  sov,  pstruzi  a klid  –  bez  novin 

a rozhlasu. A téměř nikdy lidé. I jest dobře tak. –

Tvůj
Jan Čarek, Emilie Čarková

185 Jediné potřebné.
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Pohlednice s adresou: dr. Josef Knap, spisovatel, Praha 13, Spořilov. Razítko: Mladotice 5. 8.  

49. Psáno černým perem, podpis Emilie Čarkové psán obyčejnou tužkou. Na rubu fotka jezera 

u Mladotic.

60



Ediční poznámka

Texty byly upraveny na základě současné jazykové normy a dle zásad vydaných v publikaci 

Editor a text (Paseka, Praha 2006).

1.  Grafická  stránka  jednotlivých  dopisů  vychází  z grafické  stránky  originálů:  dělení 

na jednotlivé  odstavce  je  zachováno.  Sjednocujeme  oslovení  –  vždy  v levé  části  dopisu, 

naproti tomu místo a datum odeslání je uvedeno v pravé části dopisu. Jsou-li uvedené údaje 

v hranatých závorkách, jedná se údaj doplněný autorkou diplomové práce. Pozdrav je vždy 

vlevo dole, podpis na pravé straně dole.

2. Podobu data sjednocujeme. V nedatovaných dopisech uvádíme v hranaté závorce datum 

z poštovního  razítka,  je-li  k dispozici.  Tam,  kde  je  datum  uvedenou  církevním  svátkem, 

uvádíme v hranatých závorkách datum z občanského kalendáře.

3.  Podtržená  slova  v originále  jsou  v přepisu  vyznačena  kurzívou.  Římské  číslice  jsou 

přepsány na arabské.

4. Zkratky rozepisujeme a upravujeme dle dnešního úzu (tj. místo t. j.). Ustálené zkratky typu 

tj. ponecháváme ve zkrácené formě.

5. Nižší číslovky rozepisujeme slovem, letopočty a finanční částky ponecháváme.

6. Všechny používané uvozovky sjednocujeme v přepisu na variantu „xxx“.

7. Zachováváme psaní infinitivů na -ti. Někde se však vyskytují i infinitivy na -t. Zakončení 

infinitivů nesjednocujeme.

8. Tečku doplňujeme tam, kde je konec věty ukončen pomlčkou a následuje velké písmeno.

9. Velikost všech pomlček sjednocujeme.

10. Psaní cizích slov: korrektura, korektůra opraveno na korektura, prosa opraveno na próza, 

Museum  opraveno  na Muzeum,  mythus  opraveno  na mýtus,  frontispice  opraveno 

na frontispis.

11. Ponecháváme tvary, které mohou být nářeční (č. 25: v letě)

12. Titul Dr., zejména v adrese, je opraven na podobu dr.

13. Psaní čárek a velkých písmen měníme tam, kde se jedná o chybu.

14. V dopisech je osobní zájmeno vy, resp. ty psáno velkým písmem, pouze v jednom případě 

bylo uvedeno malé. Vše bylo sjednoceno na velké písmeno.
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Textové změny byly provedeny v následujících textech:

č. 19: mluvit sám sebou opraveno na mluvit sám se sebou

č. 25: sebou opraveno na s sebou

č. 31: při trochu reklamy opraveno na při troše reklamy
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Závěr

Původním záměrem bylo předložit korespondenci dvou básníků Jana Čarka a Josefa 

Knapa s důrazem na léta 1925 – 1930, která jsou spjata s vydáváním revue Sever a východ. 

Dopisy, jež si oba muži vyměňovali, posloužily jako důkaz nejen jejich těsného přátelství, ale 

zejména je  zde  hezky vykreslen  charakter  Knapa,  jako přítele  a  redaktora,  jenž se snažil 

Čarkovi pomáhat na všech frontách – ať už se jednalo o rovinu přátelskou, literární nebo 

existenciální. Korespondence nám předkládá výsek skutečnosti, z něhož je patrné, jak Knap 

pro revue, jejímž šéfredaktorem téměř šest let byl, získával přispěvatele. Ale nejen to, jeho 

kritické  hodnocení  Čarkových  sbírek  nebo  lyrické  popisy  v dopisech  nejednou  přítomné, 

vypovídají o Knapově širokém rozhledu a zaujetí pro mnohé. Hledáme-li význam osobnosti 

Knapa  v širším  měřítku,  nutno  konstatovat,  že  jeho  důležitost  spočívala  především 

v prezentování dalšího (jiného) směru v dobách všech –ismů, kterých se ve dvacátých letech 

dvacátého  století  objevovalo  nespočet.  I  přes  relativně  krátké  působení  revue  v literárně-

časopiseckém světě se její přítomností vytvořilo literární pole založené na tradici, odpoutané 

od západních vlivů a – co bylo také velmi důležité – jednalo se o nepolitický list.

Vedle toho,  že byl  Knap přátelským člověkem, chtěl  z revue udělat  tribunu,  jejímž 

druhým jménem se měla  stát  „objektivní  kritika“.  Celá  redakce  (s Knapem v čele)  dbala 

na to,  aby se předem vytčené teze naplňovaly po celou dobu působení časopisu a aby byli 

kriticky vnímáni a z kritické perspektivy nahlíženi všichni přispěvatelé do revue. 

Revue  SaV neměla  dlouhého  trvání,  podle  některých  se  sama  pohřbila  tím,  že 

nereflektovala aktuální problémy soudobého literárního světa. Redaktoři SaV v čele s Josefem 

Knapem  obohatili  tehdejší  českou  literaturu  o  nový  rozměr,  a  to  z mnoha  perspektiv  – 

literární, kritické a konečně také geografické.
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