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Zhasnětesvětla * Jaroslav Seifert

stvém lomu..), vlast chudá, ale i vlast chud1fch. Druhou složku
jejího obrazu tvoŤila motivická oblast romantizujicí, odkazující
v lexiku k obrozenské vlasteneckéa romantické lyrice 19. století
(temná znamení bitev, mrtqfch panovníkti, krve, zbraní, pŤilbic
a mÍiži,oráčťr,kopyt koní, černéhoroucha) - ta byla pŤedevším
místopisně spojena s Prahou a s jejím postavením v axiologii českého národa jako ',města královského.., ,,hrobky králri... PŤes
okáza|y tradicionalismus byl tento poukaz k minulosti udržován
pŤedevším
v rovině náznakové. Celkoqf tvar vlastenecképoezie se
ustaloval nově buď kolem typu lyriky meditativní, slovně seviené,
reflektujícítyto tradičnía stáléhodnoty v myšlenía osudu subjektu'
nebo v monumentalizujícim, strohém gestu vyžadujícímpŤesné,
stylově neutrální, skoro až básnicky bezbarvépojmenování (matka, dítě' muži,ženy,synové,zbrař). oba tyto typy se u Seiferta dostávajípod vliv všudypŤítomné
melodičnosti odkazujícík folklÓrní
i umělé písni a spjatés pŤíznakyintimity a citové vňelosti; osudy
země se v tomto stylovémovzdušípŤenášejí
do intimního prožitku,
stávají se faktem citového životopisu mluvčího.
Sbírka Zhasněte světla v podobě, v nížvyšla, byla značně po.
znamenána cenzurními opatŤeními pomnichovské republiky.
Z privodně zam1fšlen1fch
33 básní bylo nutno 12 vyŤadit. Právě
proto sem Seifert začIeni|cyklusdvanácti měsícri,jenžvyšelr. 1937
a byl chystán pro sbírku JARO, sBoHEM
(tam se také spolu
s ostatními básněmi první části sbírky Zhasněte světla roku 79q2
objevil), a dopsal také dvě básně závěrečné.Kritika sbírku, která
spolu s Ho|anovymZáŤím 1938, Halasorn.fmTORZEM NADĚJE,
Horoqfm Domovem pŤedstavovala první básnickf ohlas drama.
tického roku 1938, piijala vesměs pŤíznivě(A. M. Píša,J. Hora,
B' Václavek); pŤedevšímPíšasi povšiml zvláštního rázuknížky,
jenžje dán tím, že ,,Seifert měŤíhrrizu českékatastrofy hloubkou
poranění milostné něhy, která je bezmála ženskéhorodu.. (tutéž
vlastnost jako neadekvátní tématu spolu s ,,neuceleností..vytkl
Bohumil Polan). Sbírka se dočkala rychle značnéhopočtu vydání,
za druhérepubliky a za okupace se stala politick]Ímčinem.Po válce
jejíjádro rozšíňené
o cenzurou vyŤazenéa dalšíbásně s tematikou
osvobození a okupace pŤešlodo sbírky PŤilba hlíny jako jejíprvní
část.
ym
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Ve svémprvním vydání sbírka obsahuje několik drobnlch lyrickÝch básní(oďdíl.Stínohry),fragment lyrickoepické básně s názvem
iovárna a skladbu Zlom,která dala knížcetitul. V lyric[fch básních Biebl bezprostŤedněnavazuje na svou pčedcházejícítvorbu
z druhéčástisbirky Cesta k lidem (|923, autorem prvéčástije Bieblriv strfc, básník A. Ráž) a Věrnj,hlas (1924).Podobně jako J. Wolker' i Biebl v tétolyrice oživujevěci všedníhoživota, toužíproměnit
válkou zpustošen! svět ve svět drivěrně b|izky, kde panuje láska
a lidskost. Tuto citovou polohu vytváŤízpravidla prostŤednictvím
stÍídměužívaného,zato však intenzívně pťrsobícíhoobrazného
pojmenování, kteréje záměrně konstruováno s jistou dávkou primitivismu a vyvolává dojem dětskénaivní piedstavivosti; lyrická
interpretace drobného pŤíběhu,nezŤídkahyperbolicky nadsazeného a zakončenéhohumornou pointou, vtiskuje básni anekdotick!
ráz a zároveíji vymaĎuje z bezbarvosti a sentimentality sociální
žánrovékresby. Ustňednítématěchto sbírek tvoŤívedle lásky pro.
átek války, která sem vnášínálady smutku a melancholie a ve spojení s anekdotičnostíristí zpravidla v grotesku.
V drobnfch básních Zlomu Biebl pokračuje pŤedevšímv oné
antropomorfizující, polidšťujícía tím věci zdrivěrĎujícítendenci.
Personifikace se tu stává takŤka monopolním zprisobem básnické
obraznosti' Jsou to lyrické hňíčkyněkdy anekdotického rázu,
v nichž vrby se procházejí po bŤehu,kytara pláče' stŤíbrolistáoliva
se soužítajnou láskou, platan strině, trpí depresemi a žijev bezženství,palmyjsou vědoucí, hvězdy tleskají,chroust sezap|étártžím
do vlečeka zpívá nasládllm barytonem, zatímco rrižejdou z taneční
zábavy a jedna z nich svlékajícse pŤedspanímvypráví,.jakjí chroust
pŤi tanci šlapal na stňevíce.Trvá zďe i jistá neuhlazenost rytmická
(nepravidelnost rytmu i počtuslabik v r1fmovanémverši),zpravidla
záměrná a směŤující
k vyznamové q|'raznosti verše,i neobratnost
v r mování (gramatick! r1fm).Tyto lyrické hÍíčkyjsou rámovány
dvěma básněmi. Prvniznich, bezejmenná, pÍebíráfunkci epigrafu;
pňesvlznamovou neurčitosta romantické zabarveníje v ní patrn1f
ohlas světovéválky a zároveíinaznakrevolučního postoje. Stává
se nejen pÍedznamenánímsbírky, ale do značnémíry i básníkov1fm
krédem.oddíl pak uzavirá obsáhlejšíbáse Rezervista,v nížseuž
naplno ohlašujíproátky ze světovéválky a zejménapocit provinění
básníka stále pronásledující:jednotlivé částivojenskévfstroje v ní
ožívají,
aby vznášely obžalobu a pŤipomínalybásníkovi jeho podíl
na válečnémmasakru. - Ve fragmentu Továrna vystupuje do po.
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pŤedísociální stránka Bieblovy poezie. V duchu risudkri někteqfch
kritik o většíchmožnostech epiky pŤi tvorbě sociálně revoluční
poezie se i Biebl pokusil zpÍacovat sociální téma epick1fmi prostŤedky.Vznikl lyrickoepickf pŤíběho chudédívce,která se bez lás.
ky provdala za staréhoa chorého továrníka aktetá zklamaná sní
o svémprostémdomově azrazenélásce. Forma tradičníepiky však
poznamenala pŤíběhkonvenčnímiromantizujícími a symbolizují
cími rysy. Ukáza|o se, žeepické intermezzo bylo jen odbočenímlyrika od prostÍedkri jemu vlastních. Proto takév závěrečnétitulní
skladbě sbírky se básník pŤizpracovánitématu sociální revoluce, jíž
je Z|om pŤedevším
věnován, vrací znovu k ostŤeohraničen1ilmlyricklm scénám skládajícím postupně celkov1f obraz dění. Jeho
vnitŤnísoudržnostvytváŤejínáznakoyépruhledy do nitra mladého
člověka,kteqf se odhodlává k boji a shledává v sobě sílyk němu ne bez žasu, tísně a ht zy (viz i parufráze lidové vojensképísně
v X. zpěvu). oživá tu i básníkovo zdrivěrřující a znaiviující
vidění, ježse projevuje pŤedevším
obavami, aby nebyli pŤibourání
staréhosvěta postiženi nevinní:vlaštovka a pavouk i malá myška,
zvonečekv kostele i dítě panny Marie, ježje vyzyvána, aby zavčas
vystoupila na nebesa. Vlastní obraz revoluce má pŤitom ve své
abstraktnosti, neurčitosti a náznakovosti vnějšíhoprriběhu dění
takŤka hlaváčkovsky vzdorné, anarcfustické rysy; jen několik detailri spojuje tuto skladbu s tehdejšíkonkrétnírealitou: pŤipomínka
bojri kladensk1fch a severočesk ch havíŤrio charakter republiky
(VI. zpěv) a pŤipomínka oběti těchto bojri, dělníka Josefa Kuldy,
kter1f byl zastŤelen pňi demonstracích proti obsazení Lidového
domu sociálně demokratickou pravicí (VIII. zpěv).
Hlavně pro tyto sociální motivy a pro naléhavéreminiscence válečnéshledávala dobová kritika ve Zlomu vyvrcholení Bieblovy
proletáŤsképoezie. Básník sám však zanedlouho se sbírkou nebyl
asi pŤílišspokojen, protožepro 2. vydánít. |928ji podstatně pňepracoval. Nad tímto noq|'m zněním konstatovala kritika, že se
v něm odrážíbásníkriv pňechod od proletáŤsképoezie k poetismu,
od poezie tendenčník poezii čisté.Nejvlrazněji je to všaťprojevilo
jen ve vnějšípodobě knihy - v odstranění interpunkce a v ty.
pografické rípravě K. Teiga. Jinak pŤedstavujedruhé vydání pŤe.
devšímsebekriticképŤestylizovánísbírky, an1žbybylo podstatněji
postiženojejí zák|adnizaméÍeru.Biebl zcela pŤepracoval Továrnu..
vypustil sentimentální pŤíběh,pÍevza|některélyrické pasážea do.
plnil je noq|m zpěvem íntimního zu; da| také básni nov titul
Hledání ztracené hudby. PŤibyly některé další básně, mezi nimi
i vyznavačská Utrpení mladeho bdsníka (titu| naráži na román
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J' W' Goeth a UtrpenímladéhoWerthera).Většinu ostatníchveršri
orvního vydání pak Biebl vyrazné zhutnil, koncentroval, zbavil
mnohomluvnosti a naturalistického popisu a tím zintenzívněl
tvrick! a obrazn! ráz sbírky. Ale ani toto vydání neznamenalo
ukončeníproměn. PŤi poŤádánísvéhodíla v r' 1951 Biebl sbírku
zce|azrušíI;zachovalvšakjednotlivébásně a vytvoŤil z nich v rámci
Díla I nové oddíly: Misto Stínoher rozšíňenímvzn1k| oddí| orloj,
z básní Utrpení mladeho básníka a pňepracované básně Hle{tiní
ztracenéhudby sestavil autor nov! oddi|Zpěv lásky (takse nyní nazyvá i naposled zníněná báseĎ), dále obnovil první tňi zpévy To.
vtirny a konečně z privodního bezejmennéhoepigrafu celésbírky
léiní| PÍedzpěv skladby Zlom. Piltom znění básní z 2. vydání
zp
většinou ponechal i v tomto souboru.

Z|omenáduše. AntonínSova
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Sedm ,,kapitol.. Sovovy lyrickoepické básně zachycuje jednotlivá
období dospívání a citové v.fchovy nikde nepojmenovaného
ristŤedníhohrdiny, kter;f na konci knihy je mlad1fmmužemSovovy
současnosti,s četn;fmiautobiografickfmi rysy; zároveíje vyprabávěčemsvéhopŤíběhu.- Prisobivá, pro čtenáŤednes nejživější
seí Smetanovokvarteto Z méhoživota,v|oženájako intermezzo do
stŤeduknihy, domfšlí skladbu o motiv strašlivéhokonce génia,kterf do svéhudby nepŤipustilani pŤipomínkusurovéhonepochopení,
na kterénaráže|v českévlasteneckéspolečnosti.Pisatel deníku naopak všechnydisonance zdtirazřuje. PrvétÍi oddíly líčíztroskotání
lásek. Zprvu hanebně končícínevěru nevlastní hrdinovy matky
(drisledně viděnou očima šokovanéhodítěte);následuje dvojí milostn;|'vztahsamotnéhohrďny (prvníve starémvenkovskémstylu,
druhf ve znamení zápaslmilencri o to, kdo bude ovládajícía kdo
ovládan1f' v duchu psychologie ťrnde siěcle) rozp|fvajícíse v neporozumění a odcizení. - Tri oddíly po intermezzu - Smutky peripatetika, S rozpitvanymi nervy, In urna perpetuum ver - jsou
zaměŤeny k společens(fm vztahrim; zachycusíje v souhrnnych
charakteristikách Vídně, Terstu, Benátek azejména Prahy. Všude
zdrirazřuje Sova malodušnost, nízkost a pŤíživnictvíměšťácké
Evropy chystajícívelkou válku. Rozhoňčen1ipamflet se tu stŤídá
s pasážemicitově exaltovanfmi. HoŤkfm komentáŤrim podrobuje
mluvčísoudobou českoupolitiku, jejížbezperspektivnost není s to
piekonat ani malověrná mladá generace. VykoŤenění lidé sledují

