„Teprve k stáru jsem se naučil milovat ticho“

Jaroslav Seifert, lyrický básník času, ticha a vzpomínky
Jaroslav Seifert (23. září 1901, Žižkov – 10. ledna 1986, Praha) byl český
básník, spisovatel, novinář a překladatel. Byl také spoluzakladatelem
poetismu, nositelem Nobelovy ceny za literaturu (1984)

Obrázek 1: J.Seifert v roce 1931 s dcerou Janou

Narodil se v Praze v dělnické rodině. Studoval na několika gymnáziích,
studia nedokončil pro mnoho neomluvených hodin.
Jeho první básnická sbírka byla vydána v roce 1921, v tomto roce též
vstoupil do Komunistické strany Československa. Ve 20. letech byl považován
za hlavního představitele československé umělecké avantgardy. Seifert se
podílel na vzniku a činnosti skupiny Devětsil, společně s Karlem Teigem
redigoval Revoluční sborník Devětsilu a mezinárodní revue Disk.
V březnu 1929 byl, spolu se šesti dalšími předními komunistickými spisovateli,
vyloučen z komunistické strany, protože podepsal Manifest sedmi protestující
proti bolševizaci v novém vedení Komunistické strany Československa(v čele
s Klementem Gottwaldem). Následně vstoupil do Československé sociálně
demokratické strany dělnické.
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V roce 1949 Seifert zanechal žurnalismu (Rudé právo, Rovnost, Reflektor)
a začal se věnovat výhradně literatuře. Jeho poezie byla poctěna významnými
státními cenami v letech 1936, 1955 a 1968. V roce 1967 byl jmenován
národním umělcem. V letech 1968–1970 byl předsedou Československého
svazu spisovatelů. V prosinci 1976 patřil mezi první signatáře Charty 77. Za své
aktivní vystupování byl v období tzv. normalizace nucen odejít do ústraní. V
tomto období byl stále více orientován na český disent, jeho díla pravidelně
vycházela v samizdatu.
V roce 1984 obdržel Nobelovu cenu za literaturu, kterou však za něj
přebírala jeho dcera, a to kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu. Ačkoli to byla
velmi významná událost, ve sdělovacích prostředcích ovládaných tehdejším
režimem o tom padla jenom suchá zmínka.
Počátkem roku 1986 Jaroslav Seifert umírá. Státní pohřeb v Rudolfinu
hrozil přerůst v protikomunistickou manifestaci, a proto ministerstvo vnitra z
příprav pohřbu vyloučilo rodinu. Církevní rozloučení konané v břevnovském
kostele sv. Markéty bylo pod dohledem státní bezpečnosti. Místem posledního
spočinutí Jaroslava Seiferta jsou Kralupy nad Vltavou, odkud pocházeli jeho
prarodiče z matčiny strany.
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DÍLO:
Město v slzách (1921) – představa světa bez bídy a nenávisti, touha potěšit,
léčit. Prvotina. Snaha člověka získat šťastnější a lepší život.
Samá láska (1923) – tato sbírka patří ještě do proletářské poezie, ale začínají
se objevovat náznaky a myšlenky, které později rozvinul poetismus. Již
nevěnuje pozornost drastickým sociálním obrazům, ale snaží se rozvinout
krásu. Přestává zavrhovat velkoměsto a začíná ho obdivovat.
Období poetismu









Na vlnách TSF (1925) – ovlivněno jeho cestami do SSSR a Francie. Tato
sbírka velmi ovlivnila vznikající poetismus. TSF = Télegraphie sans fil – tj.
rozhlas bez drátu. Významová stránka těchto veršů je nesena originální
typografickou úpravou Karla Teigeho.
Slavík zpívá špatně (1926)
Poštovní holub (1929) – láska k matce a domovu, pocity skepse a tragiky,
ale i nostalgie
Jablko z klína (1933) – tato sbírka je jemně ironická (místy sebeironická).
Básně v ní jsou lyrické. Prolíná se zde nostalgie vzpomínek spolu s
tušenými (ale neprožitými) krásami. Tato sbírka znamenala velký zlom v
jeho tvorbě a vlastně zde byl vytvořen prostor pro další období a pro
tvorbu jinou než poetistickou. Ovlivnění poetismem však Seifertovi
zůstalo do konce života.
Ruce Venušiny (1936)
Jaro, sbohem (1937) – tyto dvě (Ruce Venušiny) sbírky, znamenají návrat
Seifertova zájmu k politickým problémům a zájmu o naší zem. Jedná se o
ohlasy na nastupující fašismus.

Válečné období - na Seiferta velmi zapůsobily události roku 1938 – mobilizace a
následně pak Mnichovská dohoda.




Zhasněte světla (1938) – vlastenecká poezie, kde se projevuje obava o
osud země, reakce na mnichovskou zradu.
Vějíř Boženy Němcové (1940) – lidově vlastenecká poezie. Evokuje
statečnost české spisovatelky a přirovnává ji k obrazu vlasti.
Světlem oděná (1940) – spolu s Kamenným mostem se jedná o
protiokupační poezii
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Kamenný most (1944) – cyklus 5 romancí a legend zasazených do májové
Prahy

Poezie po roce 1945 (poválečné období)
Po roce 1945 se Seifertova tvorba začala dotýkat stále širších oblastí a to
nakonec vedlo k jeho nepopularitě u tehdejších mocných, která vyústila v jeho
zákaz.






Přilba hlíny (1945) – vzdává dík osvoboditelům, raduje se z Pražského
povstání a lituje mrtvých na barikádách, radost z osvobození
Šel malíř chudě do světa (1949) – verše k obrázkům Mikoláše Alše
Píseň o Viktorce (1950) – pojednává o osudu Viktorky a její autorky B.
Němcové
Maminka (1954) – vzpomínky na dětství, na maminku, která dokázala
udělat domov krásným, i když byli chudí
Odlévání zvonů (1967)

70.–80. léta
Publikace v samizdatu – vzpomínky, životní bilance, verše přátelům, láskám,
Praze.







Morový sloup (1968 – 1970) – zakázaná sbírka, v roce 1973 vyšla v
samizdatu a 1977 v exilu. Hlavním motivem vzpomínkově laděné
básnické sbírky je okouzlení lyrického subjektu láskou a krásou ženy.
Sbírka však obsahuje i tematiku smrti, pomíjivosti a tematiku hořké
reakce na situaci po sovětské okupaci v roce 1968. V roce 1981 byla
sbírka vydána i oficiálně.
Deštník z Piccadilly (1979) – vzpomínky mu pomáhají žít, současnost mu
už nic neříká, nečeká od ní nic.
Býti básníkem (1983) – jeho poslední sbírka, loučení se světem;
rekapitulace jeho života; přemýšlí, co jako básník dokázal a srovnává se s
jinými zaměstnáními (kominík, bednář, pekař, kovář, hospodyňka); došel
k závěru, že jeho život měl smysl, protože dával radost
Všecky krásy světa (1979) – paměti
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Víte, že…
Jaroslav Seifert nemusel na rozdíl od jiných autorů předstírat proletářské
přesvědčení a sžívat se s chudými lidmi. Vyrůstal v chudém prostředí pražského
Žižkova, a tak mu plebejství bylo odjakživa vlastní. Odrazilo se zejména
v básníkově rané tvorbě.
 Které sbírky patří do rané tvorby, ovlivněné proletářským uměním?

Jaroslav Seifert je druhým českým nositelem Nobelovy ceny. Prvním byl
Jaroslav Heyrovský, který ji obdržel roku 1959 za chemii, konkrétně za vynález a
užití polarografie.
Matka Jaroslava Seiferta pocházelas z Kralup nad Vltavou. V tomto městě trávil
básník u prarodičů svoje dětství a rád se sem vracel. Je zde i pohřben.
V městském muzeu se nachází pamětní síň a každoročně se v Kralupech pořádá
festival Seifertovy Kralupy.

Ve kterých sbírkách najdeme Seifertovy inspirační zdroje?





Josefa Ladu
Mikoláše Alše
Boženu Němcovou
Karla Hynka Máchu
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Doplňte vynechané údaje:

Jaroslav Seifert se narodil v …………………. Byl nositelem Nobelovy ceny, která mu
byla udělena roku……… Rané verše psal v duchu…………………….poezie, a pak do
jeho tvorby proniká nový umělecký směr………………………….. Živil se jako …………
…………………… a spisovatel. Po vyloučení z KSČ vstoupil do……………………………….
strany. Jako jeden z prvních českých básníků varoval před nebezpečím
…………………………

Přiřaďte charakteristiku sbírky ke správnému názvu:

Samá láska

reakce na Mnichov

Na vlnách TSF

poetismus

Zhasněte světla

intimita a citlivost

Jablko z klína

proletářská poezie

Všechny krásy světa

sbírka životní bilance

Píseň o Viktorce

sbírka s tematikou dětství

Morový sloup

vzpomínková próza

Maminka

tvrdě kritizovaná sbírka
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NA VLNÁCH TSF
(1925)

-7-

Úkoly pro práci s textem v hodině:
1.

Vysvětlete název sbírky.

2.

„Na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích“
Motto je aluzí na Máchův verš. Jak tento verš zní? Na
základě srovnání Máchova verše a motta se pokuste o
stručnou charakteristiku poetismu a romantismu.

3.

Co znamená poslední verš Dnes naposled?

4.

Je tato báseň zcela beze smyslu, jedná se jen o slovní či
vizuální hříčky nebo je za touto básní určitý příběh? Jaký je
podle vás příběh tří protagonistů?
Báseň cirkus může mít pro některé čtenáře velmi závažný význam,
který je ukryt za klaunským „balonovým“ červeným nosem a za
graficky zvýrazněným středovým veršem, čteme-li jej v kontextu
verše předcházejícího a toho, jenž je umístěn do středu červeného
balonu.
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Úkoly pro práci s textem v hodině:
1.

Popište, čím jsou texty originální.

2.

Jakou roli hraje jejich vizuální stránka?

3.

Vysvětlete, co je to kaligram. Je mezi ukázkami?

4.

Který francouzský básník jako první proslul tvorbou
kaligramů?
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POŠTOVNÍ HOLUB
(1929)
„Hrome, tvé verše jsou mizerné.“
„To proto, že chybí průvod flétny, pane kapitáne.“
Jules Verne
PÍSEŇ
Bílým šátkem mává,
Kdo se loučí
každého dne se něco končí,
něco překrásného se končí.
Poštovní holub křídly o vzduch bije,
vraceje se domů,
s nadějí i bez naděje
věčně se vracíme domů.
Setři si slzy
a usměj se uplakanýma očima,
každého dne se něco počíná,
něco překrásného se počíná.

Úkoly pro práci s textem v hodině:
1.

Povšimněte si motta a první ukázky. Co je spojuje?

2.

V čem se projevuje hudebnost básně Píseň?

3.

Jak rozumíte motivu poštovního holuba, který dal název celé
sbírce?
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JABLKO Z KLÍNA
(1933)
PROMĚNY
Chlapec se změnil v bílý keř
Keř ve spícího pastýře
Jemný vlas v struny na lyře
Sníh ve sníh, jež pad na kadeř
(úryvek)

Úkoly pro práci s textem v hodině:
1.

Báseň má stejný název jako dílo antického autora. Jmenujte ho
a řekněte, o čem jeho kniha pojednává.

JARO, SBOHEM
(1937)
PÍSEŇ O NÁMOŘNICKÝCH SNECH
Rozevíraje atlas těžký,
jenž podobá se misálu,
zřítil se chlapec na skálu
v pavučinové rovnoběžky.
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Zaslechl temné vlnobití,
bezděčně sáhl do vlasů
a nad stránkami atlasu
sen počal námořnický sníti.
Praha je jako zrnko máku
A Čechy jako drobný hrách
Tak malé, že měl chlapec strach
A rychle vzhlédl do oblaku.
Do plachet bij mu, oceáne,
Vždyť ve hře kapek duhové
Tvůj obraz spatří, domove,
Až sny se zhroutí ztroskotané.
Buď sbohem, plachto oranžová,
Rozkvetlá větev třešňová
Vrátí nás k dveřím domova.
Co bychom byli bez domova?
Však kdesi v hloubi srdcí lidských
zabouří vlna spletí žil
Řekněte, co by z vás kdo byl,
Nebýti snů těch námořnických?

Úkoly pro práci s textem v hodině:
1.

Proč chlapec neuskutečnil své dávné sny?

2.

Podtrhněte verše vyjadřující nadhled a zkušenost dospělého
člověka.

3.

Vyhledejte a podtrhněte apostrofy. Zopakujte, co je to
apostrofa.

4.

Určete druh verše a rýmu.

5.

Odpovězte na básníkovy řečnické otázky: Co bychom byli bez
domova. Co by z nás kdo byl, nebýt snů?
- 12 -

MAMINKA
(1954)
Kytička fialek
Podruhé nesmíš utrácet,
prozraď mi, kolikpak stála?
A těch pár maminčiných vět
znal jsem už téměř nazpaměť.
Šetřila vždycky z mála.
- K holiči radši měl bys jít.
To znám již, teď možná dodá:
Zítra budeš chtít na sešit,
a kde mám na to všechno vzít,
krejcaru je dnes škoda!
Jen násilím jí vtiskl jsem
ten modrý chomáček jara.
Když splácela mi polibkem,
zaševelilo jejím rtem:
- Synáčku, už jsem stará.
Rok co rok se tak zlobila,
později míň už sice.
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Když vázičku si rozbila,
dávala kvítka spanilá
do sklenky od hořčice.
Hodiny bijí za stěnou,
děsí mě němota zdiva.
Maminka, tvář již zastřenou,
na lůžku leží;
z kolenou nehybně sukně splývá.
Zvedám jí ruku. Je v ní chlad,
prsty jsou přitisklé k dlani.
Kytičku chci jí do nich dát,
už naposledy tentokrát.
A ještě se mi brání.

Úkoly pro práci s textem v hodině:
1.

Proč maminka nerada přijímá dárky spojené s vyznáním lásky?

2.

Jak rozumíte poslední strofě?

3.

Vyznačte si rýmové schéma. Proč báseň působí monotónně?

4.

Napište charakteristiku své maminky. Čeho si na ní nejvíc
vážíte?
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ODLÉVÁNÍ ZVONŮ
(1967)
Ptáte se, co dovedou ještě ženy?
Patrně všechno.
Jestliže někdo položí přes propast
tři stébla slámy,
přejdou po nich lehkou nohou.
Jak, to neumím vysvětlit,
ale připomeňte si,
že jejich nohy vynalezly tanec.
Ve volných chvílích
uháčkují pro černý les
listí kapradin.
Octnou-li se však v lese za noci,
odvážně zhasnou plamínky bludiček,
aby pocestný ani v mokřinách
neměl strach.
Poradily i stydlivým květinám,
aby své kalichy naplnily
důvěrnou vůní.
Samy však dovedou jako s mečem zacházet s vůněmi,
které jsou ještě nebezpečnější
než jedovatí škorpióni tropů.
Co je však nejpodivuhodnější:
vymyslily ženská ňadra
a ta jsou krásná
jako zámky na Loiře.
Možná, že ještě krásnější.
A zároveň dovedou zazpívat
rozkošnou ukolébavku svému děťátku,
- 15 -

které se narodí právě za devět měsíců
od této jejich písně.
Když chtějí však se zamilovat,
upletou pouto z čehokoliv,
třeba jen z babího léta.
Ale zadrhnou je tak pevně,
že vytryskne krev.
Dovedou však také ucpat jen dlaní
hrozivou trhlinu v lásce,
která se už potápí.
Svedou však ještě mnoho jiných věcí.
Laskáním poručí vášni,
aby usnula jako zlé, křičící nemluvně,
a spící opět polibkem probudí.
Ale to není tak těžké!
Dovedou utkat záclony
jen ze svého dechu,
lehce je zřasí a opět shrnou,
aby z protějších oken nebylo vidět,
protože právě odkládají šat,
aby si zvolna oblékly
svou nahotu.
A té se nevyrovnají
ani večerní šaty od Diora
pošité zlatým flitrem.
A co dovedou muži?
Není toho mnoho.
Vymyslili si válku,
bídu, zoufalství a nářek raněných.
Umějí vykovat šílená děla,
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obrátit města v sutiny
a při tom vystavovat na odiv
ubohou mužskou statečnost.
Vymyslili benzinové pumpy
a emancipaci žen.
A za polibky v jejich náručí
zkonstruovali jim zvláštní sedačku,
aby žena u stroje
mohla ještě pracovat
v posledním měsíci těhotenství.
Tak je to.
A to je vše, sbohem, adié.
Chtěli jste na mně kantilénu,
tady je!

Úkoly pro práci s textem v hodině:
1.

Seifert je naším největším milostným básníkem, lyrikem par
excellence. V autorových starších sbírkách vyhledejte básně,
které vynikají zpěvností a melodičností a srovnejte je s básní
uvedenou zde.

2.

Proč asi v pozdní Seifertově tvorbě převažuje volný nerýmovaný
verš?
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MOROVÝ SLOUP
(verše z let 1968-1970)
KANÁLSKÁ ZAHRADA
Teprve k stáru jsem se naučil
milovat ticho.
Někdy vzruší víc než hudba.
V tichu zjevují se rozechvělá znamení
a na rozcestích své paměti
zaslechneš jména,
která čas pokoušel se zardousit.
Večer v korunách stromů slýchávám
i srdce ptáků.
A jednoho večera na hřbitově
zaslechl jsem z hloubky hrobu
praskat rakev.
(...)
KOLOTOČ S BÍLOU LABUTÍ
(...)
Toužil jsem po cizích městech
v neznámých barevných krajích
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i na pokraji pouště.
Už se mi rychle vzdalují
jako hvězdy ve starých tmách.
V katedrálách je zima
a úsměv žen
už je mi vzácný, cizí, daleký
jako květy pralesa.
Jen touha zůstala, abych nebyl tak sám,
a zvědavost.
Obě pak denně se mě vyptávají.
Naštěstí ženy u nás nenosí
závoj až po kotníky.
Však neodbytný čas už dotírá
a násilím vede mě jinam.
Sbohem. V životě jsem nic nezradil.
Tím jsem si jist
A můžete mi věřit.
Však nejkrásnější ze všech bohů
Je láska.
Na juliánovských lukách
lehávali jsme někdy kvečeru,
když město už zapadalo do tmy
a v slepém rameni Svitavy
daly se žáby do pláče.
Jednou si přisedla mladá cikánka.
Blůzu měla jen zpola zapjatou
a hádala z ruky.
Halasovi řekla:
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Nedožiješ se padesáti let.
Artuši Černíkovi:
Krátce je přežiješ.
Nechtěl jsem si dát hádat,
měl jsem strach.
Vzala mi ruku násilím
a rozhněvaně křikla:
Budeš dlouho živ!
A znělo to jako hrozba!

Úkoly pro práci s textem v hodině:
1.

Která témata dominují v pozdních Seifertových básních? Jaké
motivy s nimi autor spojuje?

2.

Vyjadřuje se básník převážně obrazně, nebo věcně? Jsou jeho
obrazy spíše konkrétní nebo abstraktní?

3.

Charakterizujte větnou stavbu Seifertovy poezie a verš. Dokažte, že
využívá co nejstřídmějších prostředků k co nejpůsobivějšímu
sdělení.

4.

Pokuste se poslední báseň přepsat prozaickou formou.

5.

Zamyslete se nad posledním veršem básně. Alo by se říct, že i
v případě J.S. se cikánčina odpověď naplnila?

6.

Chtěli byste znát svou budoucnost? Přemýšlejte.
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POJMY:
Poetismus je původem literární směr, který vznikl v Československu a nikdy se
nerozšířil za hranice naší země, tudíž se jedná o výlučně český avantgardní
směr. Básně všedního dne, popisují obyčejné věci. Poetismus nechtěl být
pouze literárním programem, ale měl ambice stát se způsobem jak se dívat na
život, aby byl básní. Cílem poetismu bylo úplné oproštění se od politiky a
optimistický pohled na svět. Z toho vyplynul i jeho styl rozvíjející lyriku a
hravost. Jeho hlavními tématy se staly pocity štěstí a radosti, emotivní stránka
byla pro poetismus velmi důležitá.
Poetismus má kořeny v proletářské poezii, vznikl v prostředí avantgardní
skupiny Devětsil, za rok vzniku bývá uváděn letopočet 1923, ačkoli termín
poetismus byl poprvé patrně použit až o rok později (1924). Roku 1921 vydal
Jaroslav Seifert sbírku Město v slzách a roku 1923 mu vyšla sbírka Samá láska,
předmluvy k těmto sbírkám byly psány jménem Devětsilu a naznačovaly posun
myšlení uvnitř tzv. socialistické literatury (resp. proletářské poezie). Roku 1924
uveřejnil K. Teige v brněnském časopise Host do domu první ucelený náčrt
poetismu (stať poetismus). V roce 1928 byl v Revui Devětsilu (č. 9) vydán
Manifest poetismu, který vyšel pod názvem Poetismus a skládal se ze tří částí:
1. Kapka inkoustu – V. Nezval
2. Ultrafialové obrazy čili Artificielismus – K. Teige
3. Manifest Poetismu – K. Teige
Druhý a poslední manifest poetismu byl uveřejněn ještě v roce 1924 v časopise
Host do domu pod názvem Papoušek na motocyklu čili O řemesle básnickém od
Vítězslava Nezvala.
Kaligram - též ideogram je báseň, jejíž písmena a slova jsou uspořádána
typograficky do určitého obrazce. Navazuje na tradici básní carmen figuratum,
která se pěstovaly od antiky, znázorňující různou délkou veršů rozmanité
předměty.
Styl typický pro kubofuturismus, mistry v oboru jsou např. Guillaume
Apollinaire s dílem Eiffelka, Jaroslav Seifert a jeho Počítadlo nebo některé
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výtvory z antologie Havlovy Antikódy, které – psány na stroji – hraničí s ASCII
artem.

Volný verš- verš, v němž se nepracuje s žádnými obvyklými prvky prozódie, tj.
ani s přízvukem, ani s délkou samohlásek, ani se v něm nevyskytuje konstantní
počet slabik ve verši. Naproti tomu využívá například tempo či větnou intonaci.
Poměrně častým prostředkem je také vynechávání interpunkce. Velmi častou
variantou volného verše je to, že se v textu samotném sice vyskytují metrické
prvky, nicméně nejsou v celé básni shodné (např. po trochejském verši
následuje daktylský, po tomto daktylu zase jambický atd.). Často jsou veškeré
metrické prvky zrušeny zcela.
Volný verš poprvé použil americký básník Walt Whitman, je velmi rozšířen v
moderní poezii jako projev opovrhování konvencemi „staré“ literatury, které
pro řadu současných básníků představuje mj. vázaný verš.
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