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SeiÍ.ert vc sbírce Zpíváno do rotačky satiricky vyror,nával s rnáchovskými oslavarni v roce l936.
.ie známo, spíšc tu však byl napadiín dobový kontext zploštělé politiky a výročí básníkovy srnrti '
nešlo tedy o uchopení Samotného tcxtu Máchova díla.

Nesporně je Seifert víoe zasazen do proudění s|ov a textů z historic čcskó l iteratury,máblíŽe
k tradicionalismu ncž Halas. který sc orientova| na Lóona Bloye (v knihovnč měl 26 jeho knih)
a na expresionistu Georga Trakla. Scifert si uvědonluje své místo mezi českými l iteráty minulých
dob i mezi svými současnítriy; vstupují do kclrrtextu jeho <líla tím, Žc je zrniňuje a apostrofuje
v mnohir svých básních. zvláště Nerudu (např. ohraz v zrcadle ze sbírky Jaro sbohem:,,Jen plaše
za Nerudou / vstříc blouclím podzimu / a v cluchu sloku clrudou / spřírclám si do rýrnu' // Už kvetou
listopadky / v povětří promoklóm; / tak.podívtit se zpátky / tínl .jeho binoklern..). ostatrrč již na
konci 20. let napsal Štorchu-Marienovi,'Žc ho okouzluje KareI Torrran a že Neruda a 1bman jsou
nejlepšími a ne.jče štějšírni českými básníky. ovšenl i Halasovi by| Tornan b|ízký a dedikoval mu
svou sbírku Dokořán. ve sbít.ce l,aděrrí rníi pak dvě bírsně se vztahctll k Nerudovi..jcdnii z nich
s názvem Variacc na nerudovské témzr'

NeŽ přejdu k tématu BoŽena Němcová v díle Halasovč a SeiÍértově, chtěl bych uvést ještě
pozoruhodnou transfonnacijedné symbolické postavy svčtovó l itcratury' Ve sbírce Dokořán má
Halas báseri Don Quijot bojující' v níŽ od vstuprrí expozice bliiznivélrcl snivce pi'echází v závěreč-
né čtvrté strofě k jeho proměně vc velitele protiÍašistickijcdntltky: '.KdyŽ o podzim sc řízl sad
i až skoro clo zlata / Don Quijot řícli l z baLikád / nritrai]lcus [atata... . lakto Halas navazuje na
quiiotovskou symboliku v české literatur'e,.je.jíŽ součástí jc mimo jiné Dykovcl dratla Zmoudření
Dona Quijota.

K Boženě Němcové přivedlo oba bírsníky l20' výročí Irarození, které v okupačním roce l940
znamenalo jednu z ccst při návt.irtu ke kořenůrn. Halasc i Seif-erta uchvacovala Něrncová takó jako
žena, dovedli ve stylu své dosavadní tvorby vyzýivttÍ i její krirsu, ale zároveň .ji adorovali jako
str ižkyn i  r -Y istého.; l tzvku'

Halasova Našc paní BoŽena Němcová ( l 940) nevyclri izí .z textů, Něrncové' s výj imkou úvodních
citátů z korespondence, ieŽ jsou mottcm živcltního příbělru. Básník se bojí po ní ,,vz'ít ta Vaše slova
křticí.. a v závěrečné Chvá|e naší paní si pokorně uvědonruje. Že ,.hrirclu řcči naší clobyla.jste r/izem
/ a do výšky hnala co zkřiveno mrazem...

Rovněž Seifert ve \ějíři Boženy Něrncové ,zIéhož roku zůs(ár,i i.jcrr u epizod ze Živrlta krásné
spisovatelky ob|etované muži' zclůrazněn jc cr.otický pocltcxt ccló snovó vzporrrínky vvvolané
pohledenl na životní rclikvii - včj íř'. ichoŽ se tato Žena dotýkala . z'zlnírnŽ' ukr.ývala sniích nt: btl slzy.
Nad tuto záklaclrrí l inii pak SeiÍ.ert vystupujc k obecnčjší irdoraci vlasti, jak.ji v nčln rozcznčla
vzpomínka na Nčmcovou.

Krolně těchto evokací spisovatelčiných Životních dějů a chvály .jc.1ílro .jazyka e xistu.je však
u Halase i SeiÍ.erta také přúná textová návirznost - v cpizodní postavč z Babičky, v rozvinutí
symbolu šílené Viktorky s je.jí tragickou krásou' Vc sbÍ.ce Dokořári.jc vstuprrí biíscň Ptlczic, v níŽ
Halasovi splývá proud sporrtánrrího básnění s přeclstavrlu Viktrlrky. kteriÍ z'pívíi ir nrusí zpívat
u splavu. rná suknici roztrŽenou lrvězdami a biisníci spcl|u s ní musejí zpívat, neŽ začne přec
svítánín-r zpívat sama zcmě. Halasovi .je poezie Viktttrktlu ..blílznivou, posecll<ltr a pomártlou...

Něn'rcovzi ve Viktorčině příběhu vytvoři la l iteriírní typ, který rnai v sobě značnotr inspirující sílu
a |e zřc.jmč sclropcn žít v čcskó l iteratuře logiktlu svéhcl vlastního ž,ivota, tak jako vjiných
polohách typ Švcjka ncbo.jincle Dona QLri.jota. Alo.jakír byla cesta od prl,ního textu o Viktorcc aŽ
k Písrii o Viktorcc Jarilsl i ivi l Scifbrta z roku l950.]
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Poprvé přinesl Viktorčin př
radu svého lékaře a vytrvaléhr
a l : : ,ní tam hrzy př i je l  i  Cejka.
Václav Bolernír Nebeský, .,p

invencc Nčmcr lvé nebo Če1k
srovnání ocituji příslušný pasu
silný Ctibor s pánem Riesenb
Viktora v stl"irstnó skutečnosti '
černó. Mčlať milého rnyslivce
a své nrilé' aby nevěděla, do š
kraj inu svou i - l  odcšcI do c iz in
však vych|adlo. a ncrnělo pro
Blzrnkzr Děvanská obývá teď j
sukni, a uscdzi při lnčsíčku na
myslivci kameny hází'.. I v tor
to byla zk.rotlá Žebračka prope

V roce 185l Němcová ada
Helceletovi pro kalenclírř Kole
se za nocí zasnubu.je s vrbou' 

.

proŽívá ncbývaló rtlzktlšc. i lvi
torka zenlře. Zda Io rrení poeti

Víme' Že v Písni o Viktorce
hem Viktorky z Babičky. Se
Babička z roku l85.5 (autorka.
z roku l 85 l ) jc pouzc zdánliv
a pak uktlnčen v 17. kapitole sr
idcalizována' i příběh Viktor.či
písrrí o autofcc sanló. zpovět
a tragické zkázy. SeiÍ-er.t zverš
vstupních verších vyvolává je,
bytosti podobnýct.' osudů: ,'B
hlínu jako proutí / a vejíti v tic

I když míra textových aclapl
i na něk<llika příkladech jsmt
vývojového prouclu českého 1
díly minulýclr generací'

Ccski,í ýčc|a | 84;1. s. 3 l2'
( ) ( ištěno V Kvčtcch 5 .  4 '  ]  8 .13 .

Černý. V' : Knížka o I]abičce. Pral
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