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Slavík zpívá špatně .
Jaroslav Seifert 1926
Čtvrtá autorova sbírka;její titul, citát z Jeana Cocteaua, ji současně
pŤedznamenává i jako moto-. V l. vydáď byla věnována svému
ilustrátorovi, malíŤi Josefu Símovi. Básně rivodního oddílu ještě
udržují poetistické téma moderního světa jako gejzíru neb1ivalfch
dojmri a rozkoší, ale stále častější vpád motivri zmaÍI1 často vy-
jádŤen;fch v emblémech romantickfch 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 nahrazujícím její dějoqf obrys trsem pŤíznačn ch
motivli (Balada). Závěrečn!, tňetí oddíl k tématu světové války
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, monumentalizující postavu vridce prole-
táŤské revoluce. Poslední verše této 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
s pŤedchozí čistě poetistickou sbírkou NA vLNAcH TSF (|925),
jde Seifert nad těsnf program českého poetismu. Zněho tu zristalo
tvárné rísilí organizovat složitá zrcadlení a pŤekvapivá setkání
vzdálen1fch motivri, ale jejich v1fběr se už značné vymyká z krajně
omezeného repertoáru skupinové poetiky. Melancholie, pŤedtím
pŤítomná jen stopově a jako součást smyslovlch extází, už zce|a
proniká vesel1fm mumrajem umělého básnického světa dvacátfch
let. Vědomí plynoucího času, jak osobního - ve vtíravém motivu
smrti, tak dějinného, rozbijí idylu hravého opojení moderním ži-
votem a civilizačními požítky (''Nejvyšší rekord závodnici l je
smrt!.., ,'Smrt hangár míru.., ,'Musíme umŤít i i když se nechce..).
Jako vykupující hodnota hoŤkého poznáni se tu objevuje domov,
proti odstŤedivjnn qfpravám za ,,všemi krásami světa.. tu náhle
stojí dostŤedivé tíhnutí k jistotě neměnnfch hodnot tradičních: ,,b;ft
doma' samoten, když známá píseĚ zní mi ve větvích.., 'jen usnout,
usnout jako usne had l a najednou se doma probudit... V těchto
novych souvislostech se Zlovu vracejí dvě velká témata Seifertovy
prvotiny MĚSTO V SLZÁCH, nyní však již bohatší o novou zku-
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šenost. Jedním z ních je téma války, tentokrát spjaté - v dobově
zvlášť silně pociťované disonanci - s Mekkou moderní poezíe,
Francií (,,Nikoli lž PaÍíž nebo C6te d'Azur' njbrž hoíící Ver-
dun..... Ííká o té změně kritik A. M. Píša). Druhé téma, revoluce,
ieště rozverně pojaté v básni 14. červenec (využívajicí slovní hŤíčky
marabu- Mirabeau, tj. Honoré Gabriel de Riqueti' znám! Ťečník
apo|itlkzéry Velké francouzské revoluce) se již se vší vážností plně
rozvijí v závérečném sovětském cyklu jako téma revoluce vitézné,
která smetla starou epochu (,,Znak moci, carské jablko, Ieží tu ga
zemi f červivé a shnilé..), ale současně jižtéžpatÍi minulosti (''Byla
to revoluce. Toťvše..)' Nad její slávou a pátosem se dravě, ale věcně
pozvedá všední moskevsky den (LI Matky boží iverské). Celkoq|'m
postll.lcl-ll vyznamovych složek se tak ve všech rovinách sbírky vi-
dění světa prohlubuje, je komplexnější a ostŤejší, oprošťuje se od
vychozího, často až chlapecky stylizovaného odbojného romantic-
kého gesta' ale i od očarování světem tvoŤen1fm básní.

Jaroslav Seifert svou čtvrtou sbírkou vytvoňil spěšnou syntézu
dvou poloh své dosavadní tvorby, v níž smíŤil zdánlivě 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 činy a nesla zdvižená vlna revoluce. Tady
vede poznání... StŤídmost posledních veršri je 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 vějíŤ aj.
V užší historii autorské stála sbírka na rozcestí mezi tíhnutím
k aforistické stylizací a pregnantnímu obrazu na straně jedné a vláč-
nou melodií; tato melodie irŽ napovídala pŤíznačnou seifertovskou
intonaci pŤíštích sbírek, jež téma hledání pevn1fch záchytn;fch bodri
ve skutečném, neiluzívním světě doprovázela i stylovjlm pŤíklonem
k tradici české poezie, k písřovostijako elementární a živelné po-
době básnictví (zvláště se tu uplatnil vliv lyriky Karla Tomana).
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