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Ruce Venušiny
Lyická sbírka veršrinese dedikaci rodinnému lékaŤia básníkovu
pŤíteli,docentu dr. Josefu Brumlíkovi' Uvádí ji básei Máchúv Máj
věnovaná máchovskému badateli Karlu Janskému; pŤíznačnou
jarní scenérii velkého českéhoromantického básníka (kvetoucí
stromy, hrdličky) i jeho téma časua časnosti tu Seifert vyvolává
užbezparcdické lehkovážnosti, s nížodkáza| k máchovskému tragismu v motu svésbírky NA VLNÁCH TSF. Tentokrát se s Máchou pŤímokonfrontuje, odkazem k němu jsou spínány několikeré
vfznamové okruhy sbírky. Téma časua jeho upl1fláníje tu vnímáno prizmatem individuálníhožívota; oživujeho evokace světa dět.
stvi (Ukolébavka) irodinné vzpomínky, jako je obraz děda z básně
HoŤká koŤenípŤipsanéJiŤímuMahenovi nebo obraz matky z básně
Skíínka, která - piestože je pŤekladem z belgického básníka
G. Rodenbacha - napovídá už budoucí Seifertovu poezii vzpomínek na matku ze sbírky Maminka (1954). Takováto konkrétní
poloha je tu však spíšeqfjimkou, zážitek se většinou pŤetváÍí
v ,,odhmotněn;f..citorn.fvzorec nejasnéhostesku po nikdy plně neuchopitelné, upllvající a unikající lásce a kráse (Spícíaj.). Znovu
a znovu je v této souvislosti kladena otázka po umění a jeho
schopnosti zvěčnit to' co pomíjí;Seifert se inspirr3je uměním v1ftvarn1fm( o brazy slečnyToyen) nebo literaturou ( C tenáŤkaverštt
),
a|evyznamné místo má i architektura v básních inspirovanych architektonikou chrámu (Chrlič aj.)' kterés vroucností ažnábožnou
směŤujísvé hledání záchytnych hodnot k smyslu, jenž časovou
omezenost lidského života pňesahuje.Sbírku uzayírá trojice básní
Továrny vjarní krajině (s jímavou lyrickou stylizací motivu hospodáŤskékrize a nezaměstnanosti), Roft 1934, Jaro 1936,kterétématrim časua tv rčíhočinu dodávají disharmonickf akord sociální:
,,Kde jsou tvéštětce,Botticelli? l Z|astury něha Venušina,/ však
země do světla se vzpiná / z dělnickfch rukou, jež se chvěly.....
Časnost, pomíjivost reflektovaná v obrazech proudícího vzdu.
chu (vítr'padajícílist, podzim) a vody se stává v tétosbírcekladoucí
si otázky po smyslu umění a poezie základním atributem krásy,
která je tu vždy ,,kŤehkou krásou.., upl1fvající,prchavou a plně
nepostižitelnou.Postavení lyrického subjektu je tak nejednoduché,
je jeho zápas s časemmarnfm' zmocnit se skutečnosti,
pŤedevším
osvojit si ji plně je nemožné(,,marnostslova.., ,,modlitba poutníkova / nedostihne bran..). Z této dílčískepse však nepramení
rczignace: lyrickf subjekt tu naopak vystupuje do popŤedísvou
aktivitou, hledačsk1fmpostojem. Vlastně právě v1fchozívědomí
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marnosti z něho činísubjekt piímo heroick;f, jehožpravéposlání je
zhlédnout nezhlédnutelné,dobrat se nedobratelného. Celá jeho
existence je jakoby určována paradoxem - je slepcem, jemuž se
nakonec zjevuje ,,světelkrása horoucí..,,ve tmě na sítnici..(Slepec)'
je ,,dobrodruhem.., ktery toužíbezruké,,miloskéVenuši / dát hlavu
do dlaní.. (Dobrodruh, Ruce YenušinyJ. Ne vítězství, ale zápas,
vnitiní usilování o nemožnése stává nejvyššíhodnotou - odtud
klid a jas, kten.f ruší jak tragiku pňítomnéchvíle' tak tragiku
pojímanou metafyzicky. Lyrick subjekt ve svlch několikerfch
autostylizačníchmaskách je zde tedy nositelem obecnéholidského
ridělu; rozpjat mezi vnucenou dočasnostía touhou po nadčasovosti
univerzálií. obdobně jako postava stŤedově{fch alegorií vede nepŤímosv j spor s Bohem a Smrtí - ovšem spíšev podobě ztišené
samomluvy. obecnost jeho typu je však budována na jinfch charakteristikách, pŤedevším
erotick ch a estetickfch. Láska a krása se
pro Seiferta stávají synonymy (později se bude tato vazba ještě
utvrzovat) a společnějsou taképoqfšeny v kategorie téměŤmetafyzické. Mění se v modelové prostory, v nichž lidská aktivita nej.
zŤetelnějimíŤík pňesáhnutíomezení vlastního já, Lyricky subjekt
sbírky tak v sobě sjednocuje témaerotickéa existenciální' stírámezi
nimi hranice; zvláště u milostné lyriky vystupuje tak náhle filozofickf podtext. Toto směňovánív oblasti tematickév stavby je podtrháváno i souběžn;fmrisilím tvárn1m. Nad někdejšíextenzitou
nabyla vrchu intenzita, směŤovánídovnitŤ, snaha zrcadlit složitost
postaveníčlověka ve světě v stňídmémaŽ krystalickém tvaru,jehož
jednoduchost a písřová melodičnost (opírajícíse zejménao vynalézavou strofickou u.fstavbu) nejsou r".fsledkemnahodilé improvizace, a|e kázně a disciplíny.
Sbírka Ruce Venušiny vlastně dovršila qfuoj v Seifertově díle
započatyknížkami Poštovníholub (|929) a zvláště Jablko z k|ina
( ]933)' které melancholickf spodní ton, provázejícív pŤedchozí
básníkově lyrice pojetí života jako hry, prohloubily a postavily do
popŤedíjako promyšlenějšíexistenciální postoj. Tento Seifertriv
odklon od avantgardnípoetiky (někdejšípouto, alejiž podrobené
nové interpretaci ještě prozrazuji básně věnované surrealistické
malíňce Toyen) byl provázen stále jednoznačnějšímpiichllením
k linii lyriky tomanovské a sblíženíms poezií Josefa Hory (s nížse
Ruce Venušiny ztotožniIyi tematicky svfm soustŤeděnímk tématu
času)a Františka Halase (mj. i v motivu ,,marnéhoslova..).
Knížka vzbudila pŤíznivf ohlas v českékritice, kterése takévesměs podaŤilo postihnout podstatu jejího vkladu do současnéčeské
literatury. Arne Novák si povšimlprocesu postupnéhoodhmotřování privodního senzualismu' ve kterémspatňil nosnou linii básníkova qfvoje. Yychozí smyslovost, nikoli ryzí metafyzika, je také
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podle Nováka pramenem Stesku, vždy jde o Smutek z krátkosti
okouzlení. obdobně se i Zdeněk Kalista aniĎuje o Seifertově podvojnémvztahu k absolutnu,kdy,,sentiment..oslabujevnějšítíhnutí
k baroknosti atd. V souvislostech Seifertova vnitŤníhovlvojeznamenala sbírka Ruce Venušiny na dlouhou dobu ustáleníjak Seifer.
tova básnického stylu' tak i pŤíznačného
okruhu tématjeho poezie.
zp
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TÍi oddíly sbírky věnované K. Teigemu pŤedstavujítŤi od1išnéte.
matické oblasti. První s titulem Začarovaná studánka, do něhož
vešlai většinabásní bibliofi|íeModré stínyzr' |926, je nejpestŤejší.
Vedle veršris milostnou tematikou se v něm ozfvá světová váIka
a motivy básníkova rodného kraje, slavětínskéhodomova. Druhf
oddíl (název je totožn;f s titulem sbírky a navíc je zde zaÍazena
i stejnojmenná báseř) tvoÍi zážitky z cesty, kterou básník podnikl
od Ťíjna|926 ďo nora 1927 na Cejlon (dnešníSrí Lanka) a do
Indonésie. TŤetí oddíl Protinožci pak obsahuje verše z pobytu
v těchto zemích.
Rriznorodá je i zážitková sféraa zpr acováníjednotlivlch motivri.
PŤíbuzná tematika se objevuje v nejrriznějšímprovedení:jednou
s nádechem smutku a neurčitéhostesku, někdy ažtragiky, podruhé
s humorem pÍecházejícímnezÍidkaažve vypointovanou anekdotu.
obě sférystojívedle sebe,narážejína sebe a někdy se dokonce prolnou v jediné básni. Nejzňetelněji je to znát na milostné tematice,
kterou se sbírka otvírá. Neosobní motiv jakési skrytétragédie,čísi
vysněnélásky pŤecházív dalšíbásni v osobní, trochu teskn;f obraz
Slavětína a začarovanéstudánky, kam chodily básníkovy milé,
poténásledují humorné i ironické žáwovémilostnéobrázky (,,kdo
jednou k tvfm vlasrim pŤivoní/ stane se kuňákem opia..) a pŤíhody
s anekdotickfm vyzněním. Hned nato v básní Pacienli se tato tematika rázně změní. Zprvu žánrovjz'humorně rozmarny obrázek
otcovfch venkovskych pacient , jak se básníkovi vryli do pamětí
v dětství,náhle pieskočídoprostŤedsvětovéválky v jímavou elegii
na tragickou smrt otce,jak se jevila v okamžiku, kdy dom pŤišly
zda|eka jeho pozristalé věci (,'Piišla vojna pÍišly poštou tatínku
tvoje šaty/ nikdo z nás neuměl rozyázat provázek / Ba aní z tvého
kabátu sejmoutbílévlákno vaty..).Tematika světovéválky a smrti
otce pak vrcholí v následujícíbásni Cesta k lesu, ato zaseve spojení
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s motivy slavětínskéhodomova; ty ve stŤíděelegick1fcha humornfch tÓnri tvoÍízávěr prvníčástisbírky. Ani druh! oddilr,zaznamenávající zážítky z cesty lodí po moŤi do vzďáIené země, neliší se
bizarní
svou kompozicí od pňedcházejícího.opět se v něm stŤídají
anekdotickémomenty ( V Africe,fiktivní monolog utopence v básni
S očimak nebi) s melancholickymi verši, v nichž se tulácké gesto
mísíse steskem po domově a vzpomínkou na matku (Tuláckd).
Poslední oddíl věnovan1fJ. Seifertovi pŤinášíveršez básníkova pobytu u protinožcťr.
Bieblova zá|ibav tropech má vedle osobnímo.
tivace i svou obecnějšídobovou stránku. Vztah k exotismu byl
zvláště u básníkri českéavantgardy velmi s1|ny.Zdá se' že první
impulsy k tomu dalo užpŤedprvní světovou válkou v tvarnéumění
zájmem o tvorbu pŤírodníchprimitivních národri a o jejich evrop.
sk5íekvivalent v podobě naivního umění.Ve svéliterární modifikaci
se oba tyto zájmy objevily hlavně v poetistické poezíi' Biebl byl
ovšem jedin1f z česklch básníkri, kter1f sqfmi cestami (iž dňíve
navštívil severní Afriku) zálibu v cizokrajnfch zemích prakticky
realizoval; také ji nejdrisledněji promítl do své tvorby, dokonce
v pÍiztačnésymbiÓze exotismu a primitivismu (báseř S lodí jež
dovážíčaja kávu)' V samotném oďďíIeProtinožci se pak exotická
tematika promítá do portrétri javánsk1fch žen i hravlch obrázkri
pŤírodníchzvláštností(Amín, Toké), pln1fch obdivu k štědrosti
daleké pŤírody.Nov rozměr do celé sbírky vnášíostňe viděná
problematika tehdy ještě koloniálních zemí. PŤitom básníkriv odpor ke kolonialismu je vesměs vyjádŤenhumorně zabarvenymi ver.
ši, využívajícímibodav1fch point, drobnfch ironicklch deformací
skutečnostia pŤekvapiq ch posun v hierarchick y ch vztazích mezi
jednotliqfmi jejími sférami (Na hoíe Merbabu, Soudní referát).
Konfrontace elegicklfch a melancholicklch motivti s motivy humornjlmi a anekdotick;i'mi netvoŤívšakjedin]f stavebníprvek sbírky. Cestovní zážitky rámuje na začátku sbírky naléhavá evokace
slavětínskéhodomova a dětství a na jejím konci nejv znamnější
báseĎ sbírky Protinožci,jež se takéobrací k domovu, tentokráte
v širšímvyznamu vlasti, Čech. BáseĎ je zaloŽena na paradoxu:
uprostŤed té nejbizarnějšíexotiky, jejížpoznátí se stalo utkvělou
básníkovoutouhou, se náhle vynoňujepňedstavavánoc doma. Tato
pŤedstavaje tak naléhavá'žeproměĚuje domov v exotickou zemi'
ježmá svédary' pro básníka v danéchví|izceIanedostupné,a ježse
proto stává pŤedmětemjeho melancholické touhy. VyjadŤujeji
pŤedmětnfm,ve svémetaforicképrostotě však velice naléhavj'm
vfčtem:,,Na druhéstraněsvětajsou Čechy/ krásná a exotická země
/ plná hlubokych a záhaďqfch Ťek/ jež suchou nohou pŤejdešna
JménaJežíš
/ U nás je jaro létopodzim zima / U nás nosímezimníky

