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

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

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

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

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

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

Stejnějako ostatní básnická díla vyrovnávající se s národní tra-
gédií Mnichova a konce repubtiky-(Halasovo ToRZo NADĚJE,
Seifertova sbírka ZHASNĚTE SVĚTLA, Holanovo ZáŤí ]938 ai.)
si ještě Jan houslista, dokončen až v prvním roce okupace, sta8ii
najít cestu k četn1/m čtenáňrim, kteňí byli skladbou nesmíině zaujati;
než bylo další vydávání nemožné, dosáhlaještě pěti vydání. Také po
válce byla kniha opětně samostatně vyďávána,- Ve své době byla
Horova skladba také driležitj'm mezníkem v procesu oživéní
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toumťl o lásce.Pátá část, opět vyuŽívajícítextttz prvního vydání, se
na pozadí evokace tématu jara soustŤed'uje k obecnějšímu postiŽení
existerrciální problematiky (život *- smrt) a shrnuje i básně s ptaž-
sklmi motivy (Valdšt.einská zahrada) , šes|f oddíl pňejímá ze sbírky
Zhas ně te sv ě t/a cyklus měsíc s básní Rok. P ozději pĚipojenf sedm;|
oddíl obsahuj e Jarní rondÓ samostatně vydané v roce l 945 s titulem
Devět rondo, poslední osm;Í cyklus je sestaven opět pŤevážně z no-
v1fch veršri a vrací se k intimitě vzpomínek a vyznání.

Roční cyklus, kter tvoŤí kompoziční podloží sbírky, je realizo-
v án až nápadně neuplně, zcela jsou potlačeny motivy jednoznačně
,,letní.. a celá osnova stojí vlastně na konfrontaci ,jara,, a ,,zímy,,;
jaroje dokonce od počátku nahlíženojakoby zpětně, prostňednic-
tvím zkušenosti zimy. obdobně i v milostné poezii je pÍirozen1| pŤí-
tomny čas prožitku pňekr1fván vlastně navzdory druhovym mož-
nostem lyriky minullm časem dosaženého poztání: osvobozující
a kŤísiv1f milostny cit, vždy znovu vracející člověka k počátkŮm, se
prostupuje s vědomím stárnutí a spění k smrti. Smrt pňitom není
pňedstavena v metafyzické podobě, v tehdejší lyrice často vyvolá-
vané, ale jako součást lidského života (a pŤitom jako deziluzívní síla
v něm). Z tohoto hlediska nab1yvají hlubšího smyslu na první po-
hled konvenční pŤíležitostné básně k jubilejím či rimrtím, které se
stávají verši konkrétního soucítění básníka s ostatními lidmi. Vribec
je celá sbírka - jak napovídá i podtitul prvního vydání - pokusem
o rehabilitaci pňíležitostné poezle jako takové. Na rubu loučení
s jarem je totiž pŤítomno analogické téma ,,loučení s poezií.. (ak
ostatně naznač1|a i programová Seifertova stať Sbohem, poezie , vy-
dání sbírky doprovázející). Zbavování se iluze jara a mládí je pro.
vázeno i odmítnutím iluze o samospasitelnosti velké poezie. V tom
je ostatně pokračování dávné - i Seifertovy avantgardní pĚed.
stavy o poezíi, která by nebyla uměním. Proti romantické vizt
poezie s velk m P je kladena polemicky ',poezie pro rotačky.., pro-
klamativně se hlásící k písni' popěvku, Ťíkance, k publicistice, ne-
usilující o věčnost a podrobující se bez tragického gesta prostému
rámci lidského žívota, 1ímŽ je zrození a Smrt. Rehabilitace pŤíleži-
tostné poezie pr-o Seiferta znovu utvrzuje potÍebu piíklonu k Ne-
rudovi PROSTYCH MoTIvU a k tomanovské písni. Dovršuje se
tak v1fvoj Seifertova verše k typickému intonačně zklidnělému me-
lodickému' pravidelně rymovanému tvaru (nejčastě.ii čtyiverší).
Tento proces je doprovázen nejen pŤíklonem k hovorovosti jak ve
slovníku, tak v syntaxi, ale pÍedevšírn sblížením tyrické vypovědi
s vyprávěním; lyrická situace je uvedena v epickém rámci a s časo-
vym odstupem' tedy často v perspektivě vzpomínky'

V rovině tematické dochází ik novému zhodnocení,'prostoty..
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jako hodnoty ve své elementárnosti jedině autentické (v básni
U pražské Lorety zwážená kiídla dovolují soše vzlétnout apod.).
A tak dostává loučení s minulem i velice konkrétní podobu spole-
čenskou: podobu loučení se starymi iluzemi, jejichž klamnost po-
odhaluje vyhrocující se světov konflikt, a hledání hodnot novych.
S politickou poezií se tak bezprostŤedně vážou básně, které nachá-
zejí v situaci evropské kulturní krize hrdinu, jenž je nositelem této
prazákladni prostoty a kter1jr je označován programově jednodu-
ch m sociálním pŤíznakem: ,,chudí.. (Česk! betlém, SkláŤi). Sou-
časně také konfrontace historického vyvoje' spějícího lineárně
k tušené katastroÍě' s pŤírodním cyklem, jakkoli nepojíman1/m
idylicky, sama o sobě nes|azÍete|néznamení víry, že,,zima,, nem že
blft trval;fm stavem.

od samého počátku byla sbírka Jaro, sbohem pojata jako ote-
vŤená sbírka: i po pŤestavbách v roce |942 a |946 se neustále (ak.
koli již méně podstatně) proměřovala a definitivní podobu nabyla
až teprve v Seifertově novém projektu spisri v roce l985. Některé
básně v prriběhu proměn pŤecházely do jinlch sbírek (zejména
básnické dedikace a nekrology do knížky Ruka a plamelc), jiné opět
z jínycb sbírek pŤecházely sem (zejména ze sbírek Zpív no do
rotačky a Zhasněte světlaa též ze Seifertova válečného vyboru veršri
Jabloú se strunami pavučin), vešly sem i menší cykly vydané privod-
ně samostatně bibliofilsky.

Pňes tuto svoji vnější neukončenost patŤí Jaro, sbohem sv m
vznikem pŤedevším do sklonku tŤicátlch let, kdy v české poezii
postupně sílila tendence k oproštění básnického prožitku ajazyka
a k navázání těsnějšího styku se skutečností a čtenáŤem (Horriv
Domov, Nezvalova Matka Naděje, Závadova CESTA PĚŠK!.
U Seiferta tento v voj navázal poměrně plynule na dávn! pŤíklon
k písni a jejím vyrazovym možnostem a pokračoval verši bezpro.
stŤední citové reakce na události roku 1938 (ZHASNĚTE SVĚT-
LA) i pŤilnutí k staletlm hodnotám vlasti (Kamenn;| most). Za
okupace se v krajně okleštěn ch kulturních podmínkách sbírka
(oblíbená a dvakrát vydaná) stalajednou z morálních opor národa.
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