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Čtvrtá autorova sbírka;jejítitul, citát z Jeana Cocteaua, ji současně
pŤedznamenávái jako moto-.V l. vydáď byla věnována svému
ilustrátorovi, malíŤiJosefu Símovi. Básně rivodního oddílu ještě
udržujípoetistické témamoderního světa jako gejzíruneb1ivalfch
vpád motivri zmaÍI1 často vydojmri a rozkoší, ale stále častější
jádŤen;fchv emblémechromantickfch rekvizit (edovatá moucha,
pavouk), už odhaluje uvnitŤ skeptickou vědoucnosI (Měsíc na
kŤídlech,Píseř o smrti, Paraván). Druh! oddíl shrnuje básně,
v nichž oživá vzpomínka na vá|ku ( Staré bojiště) ; jejich tragick1f
ráz podtrhuje místy i žámovy odkaz k baladě - buď pŤímo,nebo
jen v náznaku nahrazujícímjejí dějoqf obrys trsem pŤíznačnch
motivli (Balada). Závěrečn!, tňetíoddíl k tématu světovéválky
jakožto krize moderního světa dodává kontrapunkt v obrazech
rodícího se ,osvěta nového.., sovětského Ruska (Moskva, Píseú
o Moskvě, Město Leninovo). Mezi nimi zaujímá vyznamné místo
básnic\f nekrolog Lenin, monumentalizujícípostavu vridce proletáŤskérevoluce. Poslední veršetéto poslední básně sbírky ji také
kruhově uzavirajipŤipomenutím titulu a mota: ,,Pro smutek světa,
/ mrij drah! básníku, / slavíci zpivaji špatně...
Už v první části, veršovou technikou i obrazností těsně spjaté
TSF (|925),
s pŤedchozíčistěpoetistickou sbírkou NA vLNAcH
jde Seifert nad těsnf program českéhopoetismu. Zněho tu zristalo
tvárné rísilí organizovat složitá zrcadlení a pŤekvapivá setkání
vzdálen1fch motivri, ale jejich v1fběrse už značnévymyká z krajně
omezeného repertoáru skupinové poetiky. Melancholie, pŤedtím
pŤítomnájen stopově a jako součást smyslovlch extází, už zce|a
proniká vesel1fmmumrajem umělého básnického světa dvacátfch
let. Vědomí plynoucíhočasu,jak osobního- ve vtíravémmotivu
smrti, tak dějinného, rozbijí idylu hravého opojení moderním životem a civilizačními požítky (''Nejvyššírekord závodnici l je
smrt!..,,'Smrt hangár míru..,,'Musíme umŤíti i když se nechce..).
Jako vykupující hodnota hoŤkéhopoznáni se tu objevuje domov,
proti odstŤedivjnn qfpravám za ,,všemi krásami světa.. tu náhle
stojídostŤedivétíhnutík jistotě neměnnfch hodnot tradičních:,,b;ft
doma' samoten, když známá píseĚzní mi ve větvích..,'jen usnout,
usnout jako usne had l a najednou se doma probudit... V těchto
novych souvislostech se Zlovu vracejídvě velká témataSeifertovy
prvotiny MĚSTO V SLZÁCH, nyní všakjiž bohatšío novou zku-
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šenost.Jedním z níchje témaválky, tentokrát spjaté v dobově
poezíe,
Mekkou
moderní
disonanci
s
pociťované
zvlášťsilně
nebo
d'Azur'
njbrž
hoíící
Verlž
PaÍíž
C6te
(,,Nikoli
Francií
dun..... Ííkáo tézměně kritik A. M. Píša).Druhé téma,revoluce,
ieštěrozverně pojatév básni 14. červenec(využívajicíslovní hŤíčky
marabu- Mirabeau, tj. Honoré Gabriel de Riqueti' znám! Ťečník
apo|itlkzéry Velké francouzskérevoluce) sejiž se všívážnostíplně
sovětskémcyklu jako témarevoluce vitézné,
rozvijí v závérečném
která smetla starou epochu (,,Znak moci, carskéjablko, Iežítu ga
zemi f červivéa shnilé..),ale současnějižtéžpatÍiminulosti (''Byla
to revoluce.Toťvše..)'Nad jejíslávou a pátosem se dravě, ale věcně
pozvedá všednímoskevsky den (LI Matky božíiverské).Celkoq|'m
postll.lcl-llvyznamovych složek se tak ve všech rovinách sbírky vioprošťujese od
dění světa prohlubuje, je komplexnějšía ostŤejší,
vychozího, častoažchlapecky stylizovaného odbojného romantického gesta' ale i od očarování světem tvoŤen1fmbásní.
Jaroslav Seifert svou čtvrtou sbírkou vytvoňil spěšnousyntézu
dvou poloh svédosavadní tvorby, v nížsmíŤilzdánlivě nesmiŤitelné:
vstŤebal a strávil podněty poetistické avantgardy, pÍekonal její
omezení a znovu nastolil palčivé otázky své prvotiny. J. Fučík
v doslovu tuto proměnu charakterizoval v1fstižně:.
,,Město v slzách
je stavěno z víry, ze slov a elánu. Slavík zpívá špatně, protože
porozuměl. Tam vedla v činya nesla zdvižená vlna revoluce. Tady
vedepoznání... StŤídmostposledníchveršrije trpká a mužná.Je to
rozdíl snu a pŤesvědčení...
obdobn! postoj zaujala také většina
kritiky, která shodně konstatovala pčelomov! ráz sbírky. Sv1fm
pŤehodnocováním avantgardního qfchodiska nebyla Seifertova
knížka ojedinělá, tento proces signalizovala i Halasova SÉPIE,
Závadova PANYCHIDA,
Holanova prvotina Blouznivil vějíŤaj.
V užšíhistorii autorské stála sbírka na rozcestí mezi tíhnutím
k aforistickéstylizacía pregnantnímu obrazu na stranějednéa vláčnou melodií; tato melodie irŽ napovídala pŤíznačnouseifertovskou
intonaci pŤíštích
sbírek,ježtémahledání pevn1fchzáchytn;fch bodri
ve skutečném,
neiluzívnímsvětě doprovázela i stylovjlm pŤíklonem
k tradici české
poezie, k písřovostijako elementárnía živelnépodobě básnictví (zvláště se tu uplatnil vliv lyriky Karla Tomana).
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