
do Moskvy.. (Kusák l988: 85). NepotŤebujerne velkou fantazii k tomu, aby.
chom si pŤedstavil i jeho osud v době politicklch represí. Sta|inské procesy tŤi-
cát])'ch |et však konečně zničily i Teig v Íuturistick1i zámck.
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Obraz matky v poezii Jaroslava Seiferta

cLARIcE  cLoUT|ERoVÁ

Kdo je matka? Zena, která rodí. vychovává' která je pŮvodern nebo pŤíčinou ně.
čeho. SeiÍ'ert objasiiuje svoji perspektivu matky v knize básní Mantintrr, kterou
napsal v roce l954 a kterou vydal kvŮli potíŽím s režimenl až po mnoha dlou-
h;ich letech. SeiÍ.ert usiloval o takov název knilry' ktcr1 by ukázal mateÍsky
vlív, tak jak pt)sobil na něj samotného Maminkc byla nasnadě:

Asi pŤed dvaceti lcty vydal jsem sbírku básní, pro ktcrou dlouho h|edal
jsem titul. Když Ladislav Fikar pÍečetl rukopis' napsal na titulní l ist jediné
s|ovo: Maminka. A tak kníŽka vyšla [...] Kdekdo se dclnr šlel' že jsem ve
verších jaksi zpodobi| beze zbytku svou vlastní maminku. No ano' j istěl

(Seif'ert 198 la: 298-99)

Maminka, ježje povaŽována za nejmonotematičtější ze všech SeiÍ-ertovych knih
(Pešat |99l: l80), poskytla Seil.ertovi dostatečny prostor, aby se soustŤedil na
osobnost, která ntu poskytla oporu. Básník nepíše jako ost;íchavé dítě, ale vy.
jadňuje se se smě|ostí a siIou mladélro nruŽe. Vyběr prost)'ch slov umoŽĎuje jas-
nost pŤedstav, posiIujc jeho poddajny vztah a nechává projevit jeho nák|onnost
k ní. Básník se nespokojuje s pouhym pozorováním - pokouší se proniknout clo
matčiny duše.

Matka nerada dávala svťrj smutek najevo, nerada o něnl mluvila; nrísto toho
se uchylovala k náboženství:

[...] matka byla tichá, lyr.ická kato|ička dbající zákonrj boŽích i církevních,
pokud se to jenom dalo. Do kostela chodila rácla. By|o to vytržení ze stereo-
typu všedních dní' vytrŽení z mechanického slcdu každodenní práce. Byla
to 3ejí poezie. K pŤljímání chodi|a však jen spoŤe, nejspíše ve chvílích ži-
votních malérrj, které pokláda|a zaboŽí trest a chtěla si tak nebesa usmíÍit.

(Se iÍ 'ert  l98 l  a:  283)

Matčina Smrt měla na SeiÍ.erta
t prozaické formě:

nesmazatelny vliv. Detai|y zachytiI v básnické
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Něko|ik vteŤin pŤed svou smrtí
obrátila k nám matka tváÍ
A chraptivě vykÍikla:
Není nic.
PŤes její rista se pak pňeklenu|o ticho.

(Seiferr 196j:42)

Tyto verše ze SeiÍ'ertovy básně Nebeské závory, jejichŽ ohnisko tvoŤí rysy ma-
minčina obličeje, pŤipomínají pozorování portrétistovo. Její podoba je zastou-
pena u Seiferta jejími risty. Pronáší s moudrostí svrij konečnf vyrok á vyslovu-
je ona dvě zásadní poslední slova ,,Není nic... Slova'umírajíci matky nepŤináše-
jí těchu, naopak vyjadňují drsnou si|nou realitu, kterou uiar u nebestych bran.
Nejistota tykajici se věčného osudu je stále zdŮrazřována v portrétu maminky:
byla to žena, která nikdy neunik|a sv m mukám. Nás|edující nepŤítomnost se
kvrili sémantickému zatiŽeni této věty oz,,|váv tichu, které," 

"o,ooru1";ako 
ne-

hybnost, stav věčného klidu, jako smrt'

Když pŤišlo jaro, na pešeřku
Rozkvetly Stromy v jarním sIunku.
Maminka tichá jako pěna
K oknu je v p|áči odvrácena.
- Proč pláčeš, co máš za bolest,
Řekni mi, čeho je ti líto?
_ Však ti to povím, povím ti to,
aŽ nebudou jednou stromy kvést'

Sníh padal hustě a co chvíIi
Vločky se na sk|o pŤilepily.
U okna, bylo má|o světla,
Maminka tiše něco pletla
A mě|a slzy na očích.
- Proč pláčeš, čeho je ti líto?
- Však ti to povím, povím ti to,
aŽ nebudejednou padat sníh.

(U okna, Seifert 1966: 5)

Seif.ertova báseř U okna je nesena množstvínr kontrastŮ, které propojují celek
básně a vytváĚejí těsně propleten;/, dialogicky, kontrapunktick! pohy-b mezi
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matkou a dítětem. Role rodiče a dítěte jsou obrácené. Matka pláče a dítě se sna-
ží ji utěšit. Tato záměna rolí zdrirazřuje matčinu kňehkost. Básník svoji matku
portrétuje nejenom jako utěšitelku, ale také jako jedince' kter1i sám potŤebuje
těchu. Umístění této básně jako rivodní básně sbírky zdrirazřuje neobyčejnou

dri|ežitost tohoto rysu maminčina charakteru. opakování věty ,,povím ti to..
ukazuje matčinu moudrost, když syna utěšuje slovy, která odkládají ostré ataky
životni reality na později. V prav! čas, v dospělosti, je možné porozumět, že ne
na každou otázku existuje odpověď, Že ne kaŽdá rizkost mriže blt riplně vyléče-
na. Čas komunikaci mezi matkou a synem neomezuje. I kdyŽ matka bude ulo-
Žena v hrobě, m že k synovi stá|e ,,promlouvat.., a tak ho, díky zkušenostem
a vzpomínkám z dětstr'í, dá|e vést. SeiÍ.ert také podrobně líčí svou ochotu zpo-
ma|it rychlé vedení a své spo|éhání najistotu času pÍi očekávání odha|ení a od-
krytí smyslu. SeiÍ.ert vyjadňuje toto očekávání ve knize odlévtittí zvon :

Po lidské duši jsem nepátral.
Říkával jsem si; uvidíme.

Dám se pÍekvapit'
(SeiÍ.ert |961: 10)

Reakce dítěte na zármutek jeho matky ukazuje znepokojení nad privodem její
bolesti. Silné ohnisko srdce a rozumu dítěte upozorřuje na dŮležitost chvíle
a projektuje tuto situaci do časového kontinua věčnosti.

V básni U okna se ref1ektují dvoustranné kontrasty: dvě strofy popisují dvě
sezÓny a dvě části dialogu pŤenesené mezi dva lidi (ieden dospěl! a jeden mla-
dík); ticho se stÍídá s pláčem a nadbytek pŤíroclní sÍéry je v protikladu k cito-
vé deprivaci. Následující matčiny slzy pĚedstavují pŤechod mezi náladou
a perspektivou; vnější poh|ed píecházi do h|ubokého vnitŤního zjevení. Vní-
matelné jevy se rozpl;i vají do nehmatatelného; pŤílišná krátkost pŤírodních ob-
dobí je v rozporu se trva|1i mi dojmy Iidské psyché. D raz na numerické poje-
tí čís|a,,dvě..implikuje vzájemnou závislost a celistvost vztahu mezi matkou
a synem.

opakování určit)ich frázi, jako napŤíklad ,,Proč p|áčeš.., ,,povím, povím..,
''čeho je ti líto.., ve spojení s etymologickymi znaky typu ,,až nebudou/až nebu-
de..či ,,k oknu/u okna.. dále zesiluje binární kvalitu básně. Takové páry neupo-
zorřují na žádnou nerovnoměrnost mezi oběma stranami, n1/brŽ zpŤesřují oba
poly, mezi kter1imi Se vztah vytváŤí. A na této malé ploše nastává transpozice.
Hydrologická transformace spojuje pěnu se slzami. Následující s|ané slzy vy-
padají jako ještě čistší Íbrma sněhu, kter! poskytuje zák|ad v!živy pro flÓru.

L

613



Něko|ik vteÍin pŤed svou smrtí
obrátila k nám matka tváŤ
A chraptivě vykíikla:
Není nic.
Pňes její sta se pak pÍeklenulo ticho.

(SeiÍ.ert |961: 42)

Tyto verše ze SeiÍ.ertovy básně Nebeské závory,jejichž ohnisko tvoŤí rysy ma-
minčina obličeje, pŤipomínají pozorování portrétistovo. Její podoba je zastou-
pena u Seiferta jejími risty. Pronáší s moudrostí svrij konečn! v rok a vyslovu-
.;e ona dvě zásadní poslední slova ,'Není nic... Slova umírající matky nepŤináše-
jí titěchu' naopak vyjadŤují drsnou silnou realitu, kterou vidí u nebesk]/ch bran'
Nejistota tlkající se věčného osudu je stále zd razřována v portrétu maminky:
byla to žena, která nikdy neunik|a svjm mukám. Následující nepŤítomnost se
kvrili sémantickému zaÍížení této věty ozyváv tichu, které se zosobřuje jako ne-
hybnost, stav věčného klidu, jako smrt.

Když pŤišlo jaro, na pešeřku
Rozkvet|y stromy v jarním slunku'
Maminka tichá jako pěna
K oknu je v pláči odvrácena.
- Proč p|áčeš, co máš za bolest,
Řekni mi, čeho je ti líto?
_ Však ti to povím, povím ti to,
aŽ nebudou jednou stromy kvést.

Sníh padal hustě a co chvíli
Vločky se na sklo pňilepily.
U okna, bylo rnálo světla,
Maminka tiše něco pletla
A mě|a s|zy na očích.
- Proč pláčeš, čehoje ti líto?
_ Však ti to povím, povím ti to,
aŽ nebudejednou padat sníh.

(U okna' SeiÍ.ert 1966: 5)

SeiÍ.ertova báseř U okna je nesena množstvím kontrast ' které propojují celek
básně a vytváŤejí těsně propleten!, dialogickj, kontrapunktickj pohyb mezi
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matkou a dítětem. Role rodiče a dítěte jsou obrácené. Matka pláče a dítě se sna-

Ží ji utěšit. Tato záměna rolí zdrirazřuje matčinu kňehkost. Básník svoji matku

portrétuje nejenom jako utěšitelku, ale také jako jedince, kter]/ sám potňebuje

ritěchu. Umístění této básně jako rivodní básně sbírky zdrirazĎuje neobyčejnou

driležitost tohoto rysu maminčina charakteru. opakování věty ,,povím ti to..

ukazuje matčinu moudrost, když syna utěšuje slovy, která odk|ádají ostré ataky

životní reality na později. V prav1i čas, v dospělosti, je možné porozumět, že ne

na kaŽdou otázku existuje odpověď, že nekaŽdá tizkost mriže b;/t plně vyléče-

na. Čas komunikaci mezi matkou a synem neomezuje. I když matka bude ulo-

Žena v hrobě, mriže k synovi stá|e ,,promlouvat,., a tak ho, díky zkušenostem

a vzpomínkám z dětství, dále vést. Seif.ert také podrobně líčí svou ochotu zpo-

malit rychlé vedení a své spoléhání najistotu času pĚi očekávání odhalení a od-

kytí smyslu. Seif.ert vyjadÍuje toto očekávání ve knize odlévrittí zvottú.'

Po lidské duši jsem nepátral.
Řikával jsem si: uvidíme.

Dám se pŤekvapit.
(SeiÍ.ert 1961: |0)

Reakce dítěte na zármutek jeho matky ukazuje znepokojení nad privodem její

bolesti. Silné ohnisko srdce a rozumu dítěte upozorřuje na drjležitost chvíle

a projektuje tuto situaci do časového kontinua věčnosti.
V básni U okna se reÍlektují dvoustranné kontrasty: dvě strofy popisují dvě

sezÓny a dvě části dialogu pŤenesené mezi dva Iidi fieden dospěl1/ a jeden mla-

dík); ticho se stÍídá s pláčem a nadbytek pŤírodní sÍéry je v protikladu k cito-
vé deprivaci. Nás|edující matčiny slzy pÍedstavují pŤechod mezi náladou
a perspektivou; vnější pohled pÍechází do h|ubokého vnitŤního zjevení. Vní-

matelné jevy se rozpl:/vají do nehmatatelného; pĚílišná krátkost pŤírodních ob.
dobí je v rozporu se trva|ymi dojmy Iidské psyché. D raz na numerické poje-
tí čís|a ,,dvě.. implikuje vzájemnou závislost a ce|istvost vztahu mezi matkou
a synem.

opakování určit;/ch frázi, jako napňíklact ,'Proč p|áčeš.., ,,povím, povím..,

,,čeho je ti líto.., ve spojení s etymologick;imi znaky typu,,až nebudou/až nebu-
de..či ,,k oknu/u okna..dále zesi|uje binární kvalitu básně. Takové páry neupo-
zorřují na Žádnou nerovnoměrnost mezi oběma Stranami' nybrŽ zpŤesřují oba
pÓly, mezi kterymi se vztah vytváŤí. A na této malé p|oše nastává transpozice.
Hydrologická transÍbrmace spojuje pěnu se s|zami. Následující s|ané slzy vy-
padají jako ještě čistší forma sněhu, kter]/ poskytuje zák|ad vyŽivy pro flÓru.
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Maminčiny slzy, prolévané v zárnrutku' se picmění v nloudrrlst, která dává je.jí.
mu synovi Život.

James Naughton popisuje SeiÍ.erta jako básníka,,mír.ně atmosÍérick1ich vzpo-
mínek, plynoucího času a stáŤí, entotivního, vnitŤního pňcrnítání.. (Naughton
l995: l 33). Tyto meditativní mezihry' napŤ. bírseř U okna, dovolují, aby Seif.ert
pos eh|, jak píše Zdeněk Pešat, ,, láskyp|né prostŤedí domova.. (Pešat l99l : 1 8 l ).

UŽ dávno jsem si zvykl neslyšet
tu a tam
květinovou árii z Carmen
a vítr mi do očí hází sníh.
abych neviděl,
co uŽ mánt na dosah

Na Štědr1/ den pŤistavím ke stolu
ještě tŤi židle,
Jednu pro mrtvého otcc,
druhou pro matku
a letos i tŤetí pro sestru.
Zabi|a se v autě.

Někdy pŤicházejí i j iní'
které jsenr v životě rniloval.
Jsou zvědaví.
Když rozkrajuj i jablko'
dívají se mi pŤes ramcno.

B vá to v roce vzácná chví|e
pro slzy vzponrínek.
Ale nedáme vzlykat a kví|et
sirénám na stŤeohách
jako na počátku května.
PIáčenr pt l t ichu sami.

Čim je však všechny pohostím,
Co mohu nabídnout stín rn?
Tu je chléb této země
i její trpké víno'

6 t4

Seit.ertovyveršenaplněnésmutkemjsoutěžkécitovouzávažnostílásky'ztr.acené
smrtí milovaného. Básník zvlznamíuje užití znrínek o běžn./ch pňedmětech, aby

se oprostil od této tíhy. PŤipomíná si moment, kdy byl mal:Í (báseĎ U okna) a byl

svědkem slz v|astní matky; snažil se porozumět jejich p vodu' V Misce 
.s 

oňíšky

básnik zaŽivánap|nění pÁrocklch slov své matky. Doba porozumění pÍišla.

BáseĎ tematizu.;e prostŤedi do'u jako shromaŽctiště pro personifikované

vzpomínky na jedince, kteŤí zemÍeli. Básník kolem sebe shrornažd'uje své milÓ

a pŤedstavuje si, jak spolu večeÍí, pŤrjímajíce sváteční jídlo. Melodie operních

meziher z tragické Bizetovy Carnten násobí hlubok! žal lásky. Pro.stymi obrazy

sněhu Seifert vyjaclí.u.;e osíepující eÍ.ekt zmatku, kter pohlcuje jeho mysl jako

blizard. Vyjadňuje suou <lezorientaci a nevyhnutelné nejistoty, které se vynoŤují

jato ztrataimys|u toho' co je známé. Ktlysi neživé prvky (hudba' náby-tek' po-

trava) pÍijaly ,,život.., p.o.oŽ" byly spojeny s po<lstatou básníkova bytí. Po smrti

těch, kteŤí sclíleli se Seil.ertem iiuot,," zdá|o,Že se básník uzavirá do vnitÍního

světa, kterÝ má po<lobu světa maminčina: ,,A kdyŽ plakáva|a, ! 
s]z'v.jí tekly do-

vnitÍ... Seif.ert často spojuje Ztrátu S omezením pŤe<lvíclavosti. V knize odLévcíní

evorr popisuje nestá|osii iomantické lásky a následující ztrátu sebe sama:

osleoenÝ láskou

tu ie miska s oŤíšky keš .

Jsou z daleka, aŽ l.Indie,

a chutnají sladce

Jako první dětská políbení.

N|oŽná že pŤi těchto slovech

matka Se usměje.

Ale nejsem si j ist'

Usmívala se jen sv mi rty'

oči její byly stále srnutné.

A když plakávala.

Slzy jí tekly dovnitÍ.

Potácel jsem se v Životě,
Zakopávaje o ztracen1/ květ
či o schod katedrály.

(Miska s oŤíšky, Seil.ert 198l : l85-87)

(Seif'ert 1967: 38)
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Maminčiny s|zy, pro|évané v zármutku, se pňemění v moudrost, která dává její.
mu synovi život.

James Naughton popisuje Seiferta jako básníka ,,mírně atmosférick ch vzpo-
mínek, plynoucího času a stáňí, emotivního, vnitŤního pŤemítání.. (Naughton
l995: l33). Tyto meditativní mezihry, napŤ. báseĎ U okna' dovolují, aby SeiÍ.ert
postŤehl, jak píše Zdeněk Pešat, ,,láskyplné prostŤedí domova.. (Pešat 1991 : l 8l ).

UŽ dávnojsem si zvykl neslyšet
tu a tam
květinovou árii z Carmen
a vítr mi do očí hází sníh.
abych neviděl,
co uŽ mánr na dosah.

Na Štědr1/ den pŤistavím ke stolu
ještě tÍi žid|e'
Jednu pro mrtvého otoe'
druhou pro matku
a |etos i tŤetí pro sestru.
Zabi|a se v autě.

Někdy pÍicházejí i jiní,
které jsem v životě miloval.
Jsou zvědaví'
KdyŽ rozkrajuji jablko'
dívají se mi pĚes rameno'

B1/vá to v roce vzácná chvíle
pro slzy vzpomínek.
Ale nedáme vzlykat a kvílet
sirénám na stŤechách
jako na počátku května.
Pláčem potichu sami.

Čim.je však všechny pohostím,
Co mohu nabídnout stínúm?
Tu je chléb této země
i její trpké víno,
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tu je miska s oŤíšky keŠÚ.

Jsou z daleka, aŽ zIndte,

a chutnají sladce

Jako první dětská políbení.

MoŽná Že pŤi těchto slovech
matka se usměje.
Ale nejsem sijist.
Usmívala se jen svlmi rty,
oči její byly stáIe smutné.

A když plakávala'
Slzy jí tekly dovnitĚ'

(Miska s oŤíšky, Seif.ert l981 : 185_87)

SeiÍ.ertovy verše nap|něné smutkem jsou těžké citovou závažností lásky, ztracené

smrtí milovaného. Básník zvyznamĎuje užití zmínek o běŽnlch pÍedmětech, aby

Se oprostil od této tíhy. PŤipomíná si moment, kdy byl ma|y (báseř U okna) a byl

svědkem slz vlastní matky; snaŽil se porozumět jejich ptivodu. V Misce s oŤíšky

básníkzažívá naplnění prorockych slov své matky. Doba porozumění piiš|a.

Báseř tematizuje prostÍedí domu jako shromaždiště pro personifikované

vzpomínky na jedince, kteŤí zemíeli. Básník kolem sebe shromažduje své milé

a pŤedstavuje si, jak spolu večeňí, pŤijímajíce sváteční jídlo. Melodie operních

meziher z tragické Bizetovy Carmen násobí hlubok! žal lásky' Prost mi obrazy

sněhu Seifert vyjadÍuje oslepující efekt zmatku, ktery pohlcuje jeho mysl jako

blizard. VyjadŤuje svou dezorientaci a nevyhnutelné nejistoty, které se vynoŤují
jako ztráta smyslu toho, co je známé. Kdysi neŽivé prvky (hudba' nábytek' po-

trava) pÍijaly ,,život,,, protože byly spojeny s podstatou básníkova bytí. Po smrti

těch, kteÍí sdíleli se Seif.ertem život, se zdá1o, Že se básník uzavirá do vnitŤního
světa, kter;í má po<lobu světa maminčina: ,,A kdyŽ plakáva|a, / s|zy jí tekly do-

vnitŤ... Seifert často spojuje ztrátu s omezením pŤedvídavosti. V knize odlévání

zvonň popisuje nestálosti romantické lásky a následující ztrátu sebe sama:

oslepen1/ láskou
Potácel jsem se v životě,
Zakopávaje o ztracen1i květ
či o schod katedrály. 

(Sei|ert 1967: 38)

\--
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V knize Svcltební cesta Seif.ert pŤirovnává tuto Ztrátu ke zdi lávy v Pompejích:

Říkáme: Íbtografie nrrtv;/oh rnilenek
To byvá smutnější neŽ Pompe1e,
Kytička uschl ch konva|inek,
KdyŽ jaro je.

Říkáme: všeohno je mrtvo,
To b1/vá smutnější neŽ Pompc.;c'
Fotografie mrtv clt milenck,
Když jaro je.

(Seii'ert 1989: 233-34)

V básni U okna se uŽ matka oknetrr nedívá, protože tato p íleŽitost by|a ztrace.
na. Izoluje se a pohňbívá svrij smutek, jedinynr k|íčem jsou pro nijejí slzy. Smrt
Životního snuje počátkem procesu proměny člověka v kánren, kter nakonec.1e-
dince izoluje od Života.

V Misce s oÍíšky ztráta lásky smrtí zpŮsobí, že básník se nrentá|ně afyzicky
uzavírá nezi zdi svého domu, hledajc těchu v konkrétních životních vzpomín-

kách' Pátá stroÍa pÍináší prorněnu' Básník porušuje dosavadní charakter básně

vzrušením a nadějí, protože se clrystá pohostit ty, kteŤí mu jsou milí. Po tomto

duchovním pĚijírnání, založeném na zkušenosti Života, se báseř zesiluje. Pocit

divu se dostavuje s nriskou exotick]ich oŤíškr]. Zminka o vzdá|eném rrrístě

pňedpovídá věčnou cestu, po které se básník vydává; pŤedstavuje si láskyplné
polibky dítěte a náhlá radost setkání mu dodává další sílu'

SeiÍbrtovy myšlenky se ihned obracejí k rnatce. Pouto bylo deÍrnitivně navá-

záno a nezmění se ani v okanrŽiku smrti (Srov. fi|nl MatkcL a s,vlr r.eŽiséraAle.

xandra Sokurova zr' |991). Dítě si pÍedstavuje, že s nínl matka souh|así.Zje-

vení života a smrti jsou ostrá a syn proŽívá duchovní setkání s matkou u stolu

Života' SeiÍ.ert rozumí tajemství dítěte, kter m je on sám. Rozumí tontu, že slzy

se rodí uvnitŤ, closahují aŽk těm, kteÍí jsou náIn mi|í, a vracejí se zpět do nitra.

Matka se usmívá...

Z á v é r

,,All language can be thought o1 as an eÍlbrt to achieve fieedom, to Í'eel the joy

anc| the sensuality oÍ'freeclom. What we seek in language is the fieedom to be

6 r6

able to express or1: 
T:'t 

intimate thoughts [...]When I write, I make an eÍTort

-^ilo l ie: that's all. lr one cannot say the truth, one must not l ie, but keep silent

i_.i;ffi has rhe subtlety we need to be able to describe our experience of the

world.' (SeiÍ.ert 1998: 21).''"šJto, 
pŤedk|ádá pravou, nel.alšovanou vfpověď; v!sledkem je prožitek svo-

nnav p,o,ir"anictvím tvrirčího proccsu. V básních pojednávajících o nratce Sei-

,*iá'"t'"L" kŤehkosti. pŤičernž často používá sémanticky nekomp|ikovan ch

J;;. ; to iato jednoduchost, která SeiÍ.ertovi umožiiuje a zároveĎ pomáhá vy-

iuar". p.o'.o' pro kŤehkost a citovost - a tírn okouzluje:

NosamozŤe jměmě l j semrádsvoumatku ,a l epŤ i s t i hu j i s evmyš|enkách ,
Že to by\a spíš lítost nad jejím pÍehoŤk1/m osudem.

Všakví te ,Žeces t y , j im ižpro jdemyš|enkabásně tŤebapros té ' s rozu -
mite|né,jasné'mohoubytnesrnírněs ložité,nesrozumite lnéitemné.

(Seif'ert 198 | a: 298-99)

Tyto a podobné myšlenky jsou shromážděny v SelÍ.ertově vzpomínkové knize

išecky^kruis1, sváÍa ( l981). Básník neklade ostrou hranici mezi svou láskou k ot-

ci a k matce. Snaží se vysvětlit svoje prožitky jako mnohostranné a podobající

se svou f'unkcí kompasu. Rozmanitost citov)'ch postojťr k matce umožĎuje Sei-

fertově mysli umístit matku do básníkovy pňedstavy a jeho chápání poetična.

A vně této celistvosti se r1isuje bezedná hlubina, jakási vypalovací pec vztahrj

a pocitťl, kterou SeiÍ.ert pŤenáší do podoby psané, Je sarnozŤejmé, že soucit, kte-

r! básník pojmově chápe jako jeden z rysŮ |ásky, je onou prakolébkou, ve kte-

ré opravdová láska syna k matce pŤeb1/vá a setrvává.
Arne Novák nazva| Seif.erta ..mistrem intimního verše,.. Tato kvalita je ilus-

trována nejenom SeiÍ.ertov1imi opakovan mi veršov nli odkazy na jeho mi|ova-

né, ale také jeho nevinnlm popisem rodinnlch okamžikŮ, ne jako tajně naslou-

chajÍcího, n1ibrŽ spiše jako tichého pozorovatele. kter5í občas modifikujc svoji

tj lohu a stává se aktivní součástí dialogu.
NěkteŤí kritikové poukazují na pÍílišnou sentirnentalitu SeiÍ.ertovy poezie

o matce, takovéto kritice však chybí prvek rozpoznání záklaclních hodnot bás-

níkovy poezie. SeiÍ.ertrjv vztah k matce, tak jak je ilustrován prostŤednictvím je-

ho poezie, ovlivnil samotn zák|ad básníkova pojetí jakékoli ženy' kterou poe-
ticky vykresluje; básníkovo vnímání matky vytvoŤilo podklad pro jeho v|astni
životní názor. Matka nejenže ho na tento svět pŤivedla' a|c pomohla mu i vy.
rovnat se se skutečnostmi tohoto světa. Vloži|a do něj moudrost, která je schop.
na - mnohem lépe než jakfko|i vnější f.aktor - rozpoznat skrytou pravdu. Kdy-

i
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VknizeSvatebttíces/aSeiÍbrtpŤirovnávátutoZtrátukezdi lávyvPompejích:

Říkáme: Íbtografie rnrtv oh milenck

To b vá srnutnější než Pompejc'

Kytička uschl1ich konva|inek.

Když jaro je.

Říkáme : všechno je mrtvcl,

To blvá Smutnější neŽ Ponrpc1c'

Fotografie mrtvfch milenck.

KdyŽ jaro je.
(Seitert 1989:233-34)

oh.le to express our most intimate thoughts [.'.] When I write, l make an eÍTort

l.,i to li"' that's all' lt.one cannot say the truth' ona must not lie' but'keep silent

r t Poetry has the 'uot'"'y *" ne"ito b" able to describe our experience of the

.*",ra.. 
tséitert |998: 21 ).

Seit.ert pŤedkládá p,uíou, nel.alšovanou vfpověď; v]/sledkem je prožitek svo.

body prostÍednic1v]m tut,,rino procesu. V básních pojednávajíoích o nratce Sei-

t.ert dosahuje tr"nro,.,,li,e"*z euuo používá sémanticky nekomplikovanych

--t^., Tc to tato iednoc|u.ilo,i, která Seiflrtovi umoŽiiuje a zároveř pomáhá vy-

;#il ;;;"p.o tr"tlto't a citovost - a tím okouzluje:

No samozŤejmě měl jsem rád svou 
ii.|"' 

ale pÍistihuji se v myšlerrkách,

i" ." iyr" siis tito.t naa jejínr pŤehoŤkjm osudem.

Však víte, '" .",.y,li.iž proj<le Ty.:]":k^ 
básně tŤeba prosté, srozu-

mitelné, ia,ne, mot.,oí'ift n",,lliinc sláŽite, nesrozumitelné i temné.
(Seif'ert 198 I a: 298-99)

Tyto a podobné myšlenky jsou shrom.ážděny v Seit.ertově vzpomínkové knize

Všecky krásy světa(l98i;. áasnit< neklade-ostrou hranici mezi svou láskou k ot-

ci a k matce. SnaŽí se 
"í'"e.ri. 

'*le proŽitky.jak"rn.:Ť".::.1'1"':,a podobající

se Svou funkcí kompa,,ul ío,'onitosicitouyctl postojťr t matc.e,u1o1řuje Sei-

fertově mysli umístit ;",k; ;" básníkovy pÍedstavy a jeho chápání poetična.

A vně této celistvosti il;* beze,]nát-,tuuinu' jaŘási vypaloya3í nec vztahťt

a pocitŮ, kterou Seif.eri pr"naji do podoby psané. Íe samozŤejmé, že soucit, kte-

r! básník pojmově 
"i'áp"l^r":"oán 

, .y,t. |ásky, je onou prakolébkou, ve kte-

.é op.uuaouá láska syna k matce pŤeb;yvá a setrvává.

Arne Novák nazval Seif'erta ,,mistrem intimního verše..' Tato kvalita je ilus-

trována nejenom Seif.ertov;/mi opakovan!mi veršov ni oclkazy na jeho milova-

né, ale také jer'o n"u,nnJ,í;;pi; rodinnlch okamžikrj, ne jako tajně naslou.

chajícího, nlbrŽ spíŠe jako tichého pozorovatele. kter! občas moditikujc svoji

rilohu a stává se aktivní součástí dialogu.
NěkteŤí kritikové |o"r."'u.1i na pŤilišnou sentinlelltalitu SeiÍ.ertovy poezle

o matce, takovéto kritice však chybí prvek rozpoznání záklaclních hodnot bás-

níkovy poezie. Seif.ertúv vztah k matce' tak jak je i|ustrován prostŤednictvím je-

ho poezie, ovlivnil ,u*o.ny základ básníkova pojetí jakéko]' 
Ť* 

kterou poe-

trcky vykresluj 
"; 

ua,nir.ouá vní mání matky vy tvoŤi r o' noo5l 1^ 1:ť1.:'::::'
životní názor. Matka 

"";"'z" 
ho na tento svět pí.ivedla. ale pomohla mu l vy-

rovnat Se s" ,t.ut"eno,tři.ut'o.o světa. VloŽi|a áo něj mourJrost, která je schop-

na _ mnohem lépe než jaklkoli vnější f'aktot - ,o,,po,not skrytou pravdu. Kdy.

V básni U okna se uŽ matka oknetn ne<lívá, protože tato pŤíleŽitost byla ztrace.

na. Izoluje se a pohŤbívá svŮj smutek, jeclin1/rrr klíčenr jsou pro nijejí slzy. Smrt

životního snujepočátk"' p,o.",u pronrěny člověka v kámen, kter nakonec1e.

dince izoluje od Života.

VM i s cesoŤíškyz t r á t a l á skys rn r t í zp  sobí ,žebásníksementá l něa fy z i oky

uzavírámezizdisvéhoclomu,t-'t"ao;"ritěchuvkonkrétníchživotníchvzpomín-
kách. Pátá strof.a pÍináŠí prorrrěnu. basnik porušuje dosavadní charakter básně

vzrušením a nadějí, prot;Že se chystá pohostit ty, kteĚí mu jso1. milí' Po tomtcl

c luchovnímpŤijímání,za ioŽenémnazkušenost iživota,sebáseĚzes i lu je 'Poc i t
rldivu se dostavu1e . nJ,kou exotickych oiíškŮ. Zninka o vzdáleném místě

pŤedpovídá věčnou cestu, po které se básník- vydává; pŤeclstavu.;e si láskyplné

poriutv dítěte a náhlá radost setkání rnu dodává další sílu'

Seifertovy myšlenky se ihned obracejí k nratce. Pouto bylo deflnitivně navá.

z ánoanezměnísean l vokanž ikusn r r t i ( s rov . f i \mMatkc tasy l r r eŽ i séraA le -
xandra Sokurova zr.1997).Dítě si pÍedstavuje, že s ním matka souhlasí.Z1e-

vení života a Smrti 1,ou o,í,a a syn prožívá duchovní setkání s matkou u stolrt

života. SeiÍ.ert rozumí ta.;emstui rlitěte. kter1írn je on sám. Rozumí tomu, že slzy

se rodí uvnitÍ, dosahuJi áz t těm, kteÍí jsou nám milí, a vracejí se zpět do nitra.

Matka se usmívá.'.

Z á v é r

,,Al1 language can be thought of as an efÍbrt.to. achicve fieedom, to Í.eel the.;oy

and the sensuality ol-l ieedom' What we seek in language is the ficedom to be
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by mohla' pŤemítá Seifert, matka by ,,s směvem.. vníma|a jeho s|ova, která re-
flektujíjejí mateÍsky odkaz. Seifert byl schopen pŤedat světu toto poslání se Svr-
chovanou svobodou.
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Generace 1945?

JARoMín HoŘEc

Generace 1945, dá se tak nazvat pokolení, které pŤišlo na svět ve dvacátlch |e.

1gch Československé republiky a do aktivního života moh|o vejít až po květnu

l945? Dějiny je pokŤti|y na d|ažbách v detnonstracích proti mnichovskému dik-

t.4tu i proti nacistické okupaci. Světová válka a Ť,ivot v nesvobodě poznarnenaly

navŽdy jejich existenci. Své životní pocity získávali ve vězeních a koncentrač-
ních táborech, v totá|ně pracovním nasazení, mnozí z nich se zričastni|i boj na
vlchodních i západnich fiontách i v ilegá|ním hnutí.

Není divu, že tito mladí pÍivítali osvobození v roce l945. Padlo hitlerovské
Německo, jak je moh|iještě i sami poznat ve svém státě. Současně v nich pul-
sovala naděje, že pokvětnová společnost zbavená neduhrj minu|osti vytvoÍí zá-
klady nového Života, že se obnoví ve všech oblastech svoboda a Že se na ní bu-
dou podílet i vlastními si|ami. Ve|ké naděje, o nichž se netušilo, že se záhy změ-
ní ve velké iluze.

V|astnějiž tehdy, na počátku nového Života, se tajně i veňejně draly kupÍedu
činy, které potŤísnily cestu nové dentokracie. Svět|o však pÍebíjelo tmu. Podce-
řovaly se četné konflikty a spatňova|y se v nich pouze prrivodníjevy revo|uce,
a nikoli zce|acizí, odsouzeníhodné zastŤené projevy nové tota|ity.

Pňíslušníkrim této generace bylo určeno, aby prošli těŽkjmi občanskymi
zkouškami. Po nástupu porlnorové komunistické moci a po počátečních nejas-
nostech a novfch krátkodechych i|uzích se rozdě|i|i mladí do několika skupin:
první, která vystoupi|a rozhodně proti projev m nesvobody, byla perzekvována
mocensk1/m aparátem a ocitla se ve vězení, na nucenlch pracích v dolech, vy-
soké a stŤední ško|y se pro ni uzavŤe|y. Druhá skupina nalez|a časem své místo
mezi reformátory a snažila se na okraji mocensk;/ch struktur o kritické postoje.
s většími nebo menšími rispěchy se jí to částečně a občas daŤilo. Ke tŤetímu spo-
lečenství tňeba počítat ty, kteíí zcela propadli ortodoxii kontuniStické strany
a její zvrili, podĚídili se jí a budovali své životní kariéry bez jak1/chkoli idea|is-
tick;/ch pÍedstav, ,,reálně.., aniž si pŤipouštěli hlasy svědomí.

Po srpnu l968, kdy neuspěl pokus vytvoŤit podmínky pro socialismus s lid.
skou tváŤí a pro pozdější systém p|urality' propojova|y se první a druhá skupi.
na. Protinárodní a na pokraji občanské velezrady stojící pÍíslušníci tŤetí skupi-
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