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pr]obuzenÝch národnlch nsděií dochtízďo v neirúzněiších wswách, od
dělnictva po šlechtrr' a v.něnž se zaďnal. roďt novf nálodní kole.ktiv.

Rozsáhlé lonánové práce Benďové patfí k zÁvablm poválečnfm po.
kusťtm o s1mteticky obraz charakteru národa a jeho osudu v roz.hodujícÍ
chvítináÍodních děiin. Pňesto vša& doménou spisovatelky z&stala povídka,
zachycujíď citová a'mrarmÍ dramaa mladÝch lidí, pro niž ii Marie Puima-
nová v polovině 30. l* nazvall vÝstižně básnÍken tragického mláď . ,,to
jest: oné první vášnivé opravdovosti v člověku iďtě nepŤizptrsobeném,
v duši jďtě nové, pŤí}ré a neobrobené, kterou zahubí nebo zmtzačí životní
mechanismus... A cďou tvorbou Benďové procházÍ rnládí iako mravď
kritik' iako soudce; iako soudcepodstatnÝch' čistších a čestněiších sudidel...

Petr Bezruč
/ t867-Ls58/

Básník, autor jedné z neivětšÍch knlh čcgké Poozto, Slezskfch písnÍ.
Bezručovy drsné, dramatické a pronlkavě riě|nné verše |rou pňevážně
insplrovány odporem proti soc|álnímu a národnímu Úttaku
v rodném S|ezsku. |ei|ch podstatná čált vzn|kla na pÍelomu sto|etÍ
a těžÍ jak z lldové tvorby i |azyka bitsnÍkova rodného krate,
tak ze soudobfch vfbojú modernÍ poez|e. Bezručovo dÍlo ie dodnes
blízké lirokfm vrstvám čtenáÍú a také v zahrantčí má značnf ohlas,
což se projevllo jeho p ektady do mnoha |azykÚ.

Mas ím jménem vtadimíÍ vďek. Narodil se v Opavě 15. 9. 1867
y 1odint stčedoškolského profesora, filologa a národního slezského pra-
covníka Antonína Vaška, autora prÍrboiného spisu o nepÍavosti Rukopisťr.
Roku 1873 byl profesor Vašek pÍďožen do Bma, ftdg vlaítimír chodil na
Slovanské gymnázium (1877-85). Otcova náhlá smft r. 1880 pronikavě
zhoršila materiální situaci početné rodiny. To sna<i byl i jeden z dÍrvodťr -
vedle jakéhosi pocitu marnosti a beznaděie -, proč Bezrrrč nedokončil
studia klasické filologie v Praze (1885-88) a vrátil se do Bma. Téhož roku
pŤiiď podŤízené uŤednické místo u Zemského vfboru (z této doby pocMzejí
jeho prozaické prvotiny Studic z CaÍé Lustiil, od r. 1889 $e Btává poštov-
nÍm zaměs rncerr v Bmě. v l. l89l-93 pracovď na poště v Místku; zde
se znoyu konfrontuje s tvrdou skutečností rodného kraje, po němž podniM
ďouhé pěší cesty. Stfká se s kroužkem bohémskfch pňátel a sďlÍ ieiich
kultuÍní záiay. Prožil tu také dvojí milostnf vxah, jehož stopy později.
nacbáztne v Slezskfch písních. Roku 1893 se Bezruč wátil do Brna znovu
iako poštormÍ zarněstnanec. V letech nejpravděpodobněišího vzniku jádra
Slezskfch písní (1898-1900) byt váŽně nemocen plicní a rtervovou cho-
robou' do sluŽby znovu nastoupi|ažt. |9o2. Na počátku století se nerispěšně

ucMzel o mlaďčkou Fanynku Tomkovou z Moravan u Bma' Labutinku

šlezst<ych písní. Za váIky byl pŮl roku (1915-16) nro node.ď1rí'

ze napsa do emigrantsteno 
-e^opi'" 

L'Indépend".ce Tchěque protistátní

uaseit, coz mu nebylo prokázáno; báseĎ skutečně ieho ďlerrr nebyt.

nezrue zťrstal zaněstnancem pošt až do r. 1928, kdy odešel do.yÍďužby.

'i 
-É.ě, 

Kostelci na Hané, v Brance u opavy, léto často uávil v Besky-

áech. od.. tsas byďil trvale v Kostelci. Roku 1945 byl jmenován národ-

nín umělcem. Zem[e| v Olomouci 17.2. L958.

Slezské píměse fornovďy ďouhlt léta a zahmuií verše z rťrznjch 9!a9ut
autorova života. Jejich uměiecky neivlrazněiší a společensky nejpÍrsobivější

wstvu však tvoŤí básně vznik|é ieště pied prozrazením Bezručova pseudo-

nymu, neriplně otištěné v HerbenovďČ,asu v l. 1899 až 1900. (V této době

,,"uo o.ato.,no pÍed ní byly také s velkou pravděpodobností skutečněaa-

psány, i když vycházeií zbraviďa ze zkušenosti podstatně starší;.do Slez-

st.i,cu-ptsnt-seněkterézďchdostalyažvmezivá|ečnémobdobí.)Anony.
mít", ula.mě pseudonymita, byla zŤeimě nejvhodněišL ba téměi neztymou

podmínkou Bezručovy tuo'ry' umožůovala autorovi, aby pŤedHádal svá
-díla 

skoro iako kolektivď 
"íwo'v 

lidové masy, odosobněnf vÍnz ieiÍcb

trpkÝch živomích zkušeností, ritlaku a vzdoru. Veše woťící iádro Slezskfch

pr.,,,i i.oo stylizovány iako pokračovanr !ao1!!o 
mftu, jako další z ňady

poue..i a ptsrrí, v učhz si prostt obyrratďé.Těšínska, Ostravska a Beskyd

uvědomovali svou tíživou siruaa. Ve shodě s tím ie i autostylizac" -!o-
ručejakolidovéhobarda,kter!,propŮičuiesvtrihlaskolektivnÍmuproátku
a dopliluje ho o momenj.o,'doteno sociátďho uvědomění; k ieho zv raz-

něj používá i prvkÍr čerpanj,ch z okruhu vzdělanÝch wstev (zejména

antické náměty), pťrvodní ionro.r piedstavivosti vzdálenÝch. Postava fik-

tivního autora je ovgenuz v iádru SlezskÝch písď rťrzně po|ata a v básních

i"^'"i.y"n.žánrťr nabjvá rystr navzejen těžko slučitelnfch. v bďadách

je to svěáek, kterf někdy zce|a mizí za suoze sdělovanjmi fakry krutého

prrueuo (Kantor notÍa,i, iindy vstupuie do ďla rizkosmjni apostofami,

pŤipomínaiícími chÓr átické" tť.géď; (Maryčha MasilÓnoua). V epice

Slezskj,ch ptsni vystopuje raaa otlercirme zotrazenfch postav' které maií

tonkrátni iioe prédou,"Lv;n"n"é,ie však vžacy básnicky pňewáií natolik,

aby odhalil ieiich obecnÝ 
",v,",^" áby u*i"" n.ráya a t"'p'.1Í.w.t-9.lpfu

co nejostieji. V časovÝct iou.t.i.'a"n proti národnímu a sociálďmu tlaku

piiiinoa se;ue masku lidového pís.ičkáÍe a pacríetisty. Také zde se obracÍ

proti konkrétním o.oia. (iarhÚz Géro, Dta hrofuía). Veďe cizího

panstva se pňed'mětem ieho ritoku Jtava i uspokoiená, národně zabezpďená

a k bídě 1idu lhoste;níčeská buržoazie (hasa caput rcgni). Rysri bližšÍch

autorovrr životu nabfvá autostylizace tam, kde básnÍk wstupuie v podobě

poutníka, kterí' kŤíž; k"ážá p.aax kraiem, sleduie o.Tdl':o"i"

a měst a setkáva se s lidrni; zdé ožlvá Bezru&va zkušenost z let' kdy pÍa-

coval na místecké poště a kiy z vypravění i z autopsi" 
"r,í"kť 

nci.více ma-

teriálu pro pozděiší si"".tJ,pi''J (Tošonooice, Z Osttco3t do Těš1na ai.).
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ptobuzenÝcb národnrch nad$Í docbázeto v neirťraěiších vfstvách' od
dě|nictva po šlechtrr' a v. němž se zaánal. Íodit novÍ náfodní koteitiv.

Rozsáhlé románové práce Benďové patÍí k závablm poválečofm po-
kusúm o synteticky obraz charakteru národa a jeho osudu v rozhodujíct
chvíti národních děiin. Pňesto však doménou gpisovatel|šy zŮstďa povtdia,
zachycuiícÍ citová a 'mrarmí. dranata mtadfch lidÍ, pro 

"z 
ii rr"'ij p.'im".

nová v polovině 30. let nazrlala vÍsfi'''ě básďkem tragickébo *641 - ,,to
iest: oné prrmí vášnivé opravdovosti v člověku ještě nepňízptrsobenín,
v duši iďtě nové, pffkré a neobrobené, kterou zahubí nebo-zmrzačÍ životnl
Becbanismult... A celou worbou Benďové prochrtzí mtáď iako mravní
kritik' iako soudce; iako soudce podstatnfch, čistších a čestněišícb suďdel...

Í t . T r Yretť |'ezrue
/L867-ts58/

BásnÍk, autor jedné z neivět'Í]ch knlh české poezte, Slezskfch pÍsnÍ.
Bezruěovy drsné, dramat|cké a prontkavě ríl|nné verše jsou pievalnt.
lnspirovány odporem prot| soc|á|nÍmu a národnímu Úttaku
v rodném Slezsku. |ejich podstatná čárt vzn|kta na pÍetomu stoletÍ
a těží iak z lidové tvorby | |ezyka bllsnÍkova rodného kraje,
takze soudobfch vfbojú moderní poezte. Bezruěovo dílo |c dodner
blízké širokfm vrstvám čtenáIú a také v zahran|čí má znáčny ohtas,
což se projevilo jeho p ektady do mnoha |azykÚ.

Mas í'n jménem Vladimít vďek. Narodil se v Opavě |5. g. |86?
v rodině stŤedoškolskébo profesora, fiIologa a národnÍho slezského pra-
covnÍka Antonína Vaška, autora prťrboiného spisu o nepravosti Rukopisir.
Roku 1873 byl profesor Vašek pŤeložen do Brna, kde Vlac{imír chodit na
Slovanské gymnázium (1877-85). otcova náhlá smrt r. 1880 pronikavě
zhoršila materiálrrí situaci početné rodiny. To sna<i byl i jeden z itrvodťr -
vedle jakéhosi pocitu marnosti a beznaděje -, proč Bezruč nedokončil
studia klasické filotogie v Praze (1885-88) a wátil se do Brna. Téhož roku
piiiď poďízené ďednické místo u Zemského vfboru (z této doby pocházeií
ieho prozaické prvotiny Studie z Café Lustig), od r. 1889 ." 'táua poštov.
ním 2gg1tg ^.cerrr v Bmě. v l. l89l-93 pracoval na poště v Místku; zde
8.: znovu konfrontuje s twdou skutečností rodrrého kraie, po němž podniM
.ď9ůé pěšÍ cesty. St ká se s krouŽkem bohémslcfch pčátel a 'ail j.;i"n
kuttufní zÁiay. Ptožil ťu také dvoií milostnf vztah, jehož 'topy po"be;i
nacházíme v Slezskj'ch písních. Roku 1893 se Bezruč vrátil do nrna znovu.
iako poštovní zaměstnanec. V letech nejpravděpodobnějšího vzniku jádra
Slezskfch písní (1898-1900) byt vážně nemocin plicnÍ a nervovou cbo.
robou, do služby znovu nastoupil a ž r. 1902. Na poeetku století se nerispěšn{

ucMzď o mlaďčkou Fanynku Tomkovou z Moravan u Brna, I.abutinku
Slezskfch phsn|.7a váJky byl pfrl roku vězněn (1915-16) pro podezienÍ'

Že napsal do emigrantského časopisu L'Indépendance Tchěque protistátní

báseů, což mu nebylo prokázáno; básď s}utečně ieho ďlem nebyla.

Bezruč zťrstal za^městnancen pošt až do r. 1928' kdy odďel do vÍslužby.

Žit v Brně, Kostelci na Hané, v Brance u opavy, léto často trávil v Besky-

dech. od r. 1939 byďil trvďe v Kostelci. Roku 1945 byl jmenován národ-

nírn umělcem. Zerďel v olomouci l7.2. L958.
Skzshé ptmě se formovaly ďouhá léta a zabrnují verše zrbzEÝch období

autorova života. Jeiich umělecky neivfrazněiší a společensky nejp{tsobivější
vrstvu však tvolí básně vaiklé jďtě pied prozrazenim Beznrčova pseudo-

nymu, neriplně otištěné v Herbenově Č,asu v l. t899 až 1900. (V této době
nibo nedlouho pčed ní byly také s velkou pravděpodobnosti skutečně na-
psány, i když vycMze|í zpraviďa ze zkušenosti podstamě starší; do Slez.

'tÝcn pt.ot se některé z nich dostaly až v meziválečném obdobÍ.) Anony.
mita, vlastně pseudonymita, byla zčejmě neivhodněiší' ba téměŤ nezbytnou
poám{nkou Bezručovy tvorby: umožřovala autotovi, aby pčedkládď svá

áíla skoro jako kolektivní vjtvory lidové masn odosobněnf vfraz ieiích
trpkfch životďch zkušeností, tlaku a vzdoru. Verše tvoŤící |ádro Slezskfch
písnt isou stylizovány iako pokračování lidového mftu' jako dďší z čady

lověstí a písní, v.nichž si prostí obyvatďé TěšÍnska, Ostravska a Beskyd

uvědomovali svou tíživou situaci. Ve shodě s tím ie i autosty|izace Bez-
ruče iako lidového barda, kterj, propŮičuie svíri blas kolektivnjmu proátku

a doplĎuje ho o moment soudobého sociálnÍho uvědoměď; k ieho zvÍraz-
něď používá i prvkri čerpanj'ch z olrubu vzdělanfch vrstev (zeiména

antické náměty), pťrvor|ni folktÓrní pŤedsovivosti rrzdálenfch. Postava fik-
tivního autora je ovšem už v iádru Slezskfch písď rŮrzně poiata a v básních
rozmanitjch.žánrťr nabjvá rysú navájem těŽko slučitelnfch. v baladách
je to svěáek, kterÝ někdy zce|a miz! za stroze sdělovanjrni- fakty krutého
pňíběhu (Kantor llalfar), iindy vstupuie do ďla riz*ostnjmi apostrofami'
pčipomínajícími chÓr antické tragéďe (Maryčha Mqil,Ónozla). V epice
št.i'ti'cr' písní vystupuje šada obiektirmě zobrazenfch postav' které mají
konkrétnÍ iiué piedob'"zy;Beztllč ie však vždy básnicky pňewáŤí natolik,
aby orlhelil ieiich obecnÝ rrÝznam a aby branice práva a bezprM vystoupila
co nejostÍeji. V časovfch invektivách proti národnímir a sociálnjmu ritlaku
pŤijímá Bezruč masku lidového písničkáie a pamíetisty. Také zde se obrací
proti konklétním osobám (Markliz Géro, Doa hrobnfui). Veďe cizího
panstva se pňedmětem ieho ritoku stává i uspokoiená, národně zabrye|yá
a k bídě lidu lhosteiná česká buržoazie (Ptqa caput rcgti).,RysŮ bližšÍch
autoro\nr životu nabjvá autostylizace tam, kde básník vystupuie v podobě
poutnÍka, kterf kiížem Mžem prochází kraien, sleduie osudy.vesďc
a měst a setMvá se s lidmi; zdé ožlvá Bezručova zkušenost z let, kdy pra-

coval na mÍstecké poště a kdy z qprávěnt i z autopsie vyzískal neivíce ma-
teriálu pro pozdější Slezské pÍšně (Toíozovice, Z Ostraz4t do Těš1na aj.).
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Sem paďÍ i motiv odchodu ze Slezska, chápanf dokonce jako zrada na
národJd věci (Doě dědiny), a opětného návratu, spojeného s bolestnjm
pŤekvapením nad tÍm' jak daleko zatím pokročilo zbídačení a odnárodnění
(Ndorat). MonumentálnÍch, vizionáiskj,ch, pravděpodobnosti zce|a vzdá-
lenfch rysťr nabfvá naopak básníkova autostylizace tam, kde se pŤirnyká
k doslovnépu vfznamu pseudonymu ,,Bezruč.. (,,levou mi urazil uhelnf
balvan..); ujaŤmená síla a vzdor kmene se tu vtělily do občí postavy fan-
tÓau(Škaredj, zja),ktet! celou básďkovu i kmenovou zkušenost shrnuje
do iedi'ého prostého a dramatického gesta vztyčení a pádu (Ostraxa,
Michalhmtice). Se stupĎovanou odvahou tu Bezruč slučuje postavy lido-
vého mftu (ondr i) s hrdiny antické historie (Leonidas) a vfiimečně sahá
i ke lďesťanskému symbolu Ukčižovanébo (Vrbice).

V básních této skupiny se Bezruč nejvj'razněji blíží symbolistické poezii
90. let (BŤezina, Sova), která ovšem ovlivnila celou jeho tvorbu, 

" 
to z";*éo"

obrazností a volnjm veršem, jehož patos oživá v Bezručově daktylu,
drsném a plném záměrnfch a pťrsobidch odchylek od rytmické pravidel-
nosti. K symbolismu se u Bezruče druži - zejména v básních s epicklm
iádrem - od počátku i prvky básnického slohu Macharova s jeho vyrržitím
cbarakteristického detailu, pŤímé hovorové ťeči a věcného, zdánlivě pro-
zaického sdělování fakt. Konečně jsou tu i prvky pisně a veršovaného
pamfetu, ft nimž podobně jako Bezruč měla blízko generace mladfch bás-
nÍktr vstupujících do literatury současně s Bezručem (Šrámek, Gellner aj.).
Slezské písně slufují všechny tyto vzájeaně si vz&ílené prvky v energickou,
skoro násilnou sJmtézu) jejímŽ v$sledkem je originální a celistvj'tvar. I pči
zdínlivém primitivismu a nápadně manifestované ,,barbarskosti.. je poezie
Slezskfch písď zcela na vfši básnického usilování své doby; zároveů si
uchovává intenzívnÍ sepětí se zdroji lidové tvorby, jejíŽ uadice byla v Bez-
ručově rodném kraji na pčelomu století ještě živá. Také tyto prvky jsou
začleněny do Bezručova stylu a spolu s vfsledky moderní umělecké zku-
šenosti vytváŤeiÍ - podobně jako napť. u Janáčka - neopakovatelnou a mi-
močádně šéastnou celistvost.

Pro Slezské písně je charakteristické to, že se v nich ve vysoké mífe
uplatnil místopis kraje; mnoho básní, a to i stylizovanfch do podoby vize,
má v nadpise iména skutpčnfch vesnic a měst, a takika u všech básní lze
určit jejich konkrétní dějiště. Cesty poutníka, procházejícího krajinou,
mťržeme věrně sledovat na mapě; básníkem pňipomínané r'lÝny, rybníky,
skupiny stromťr skutečně existovaly. Nejde pťitom jeri o dokumentárnost:
ve Slezskj'ch písních buduje Bezruč cdf souvisl1i' básnickf prostor' vy-
mezen horami s chudjmi políčky Beskyd, hutěmi a šachtami prrtmyslo-
vj,ch center, urodnějši zemědělskou krajinou kolem opavy. Své místo tu
má ňíšská hranice s Pruskem, poněmčená města jako Fr1idek, posouvající
se čfua odnárodnění, za níŽ hasnou světla zuacenj'ch vesnic. Krajina se tak
stává zhmotněnjn obrazem kmenového osudu i vnitŤního osudu básníkova.
V symbolistickém piepodstatnění dostává ppdobu bojiště, monumentální

kulisy ápasu o sebezachováď. Dlouhé vfčty místníďr imen stupĎují patos
(Kotlkop) nebo ďegičnost (Huč1n) některÍch básnl. Zobtazení krajového
prostonr se stává iednÍm z činiteltr umělecké celistvosti Slezskfch písď

a má znafof dosah ideov'f : Slezsko, enkláva mimoÍádné zaostalosti v mo.
dernizující se stiední Ewopě, dostává rilohu uměleckého ,'rrodelu.., umož-
Ďuiícího rázen pčehlédnout nejrÍrzněiší formy bezpráví a obecné degradace
a vyjádiit hoÍkost vzdoru, kterf se dlouho hromaď a vybuchuie jen osamo-
ceně, živelně a tragicky nerispěšně, následován zoufalstvím nebo smrtí a vy-
koupen tím, že pčechází do lidového mftu a odtud se stává posilou dďšího
odporu.

Do těsné souvislosti s hlavďm společenskjm tématem uváď Beauč
i svou lyriku ig1imnl. Lyrickf subjekt jeho milostnfch veršir bledá drivody
pádu svfch nadějí v procesu odnárodněď a zbídačení. Zpirsob jeho cito.
vého a erotického prožívání, jež je drsné, nedmluvné, piedern rezign'ujicí'
se ve Slezskfch písďch motivuie povahovjmj vlastnosurri kmene.

Znechucen prozrazením pseudonymu, oslaben chorobou a v obavách
pied riiertnimi represáliemi omezuje Bezruč záby po tvurčlm roaachu
z pčelomu století básnickou práci. Ve veršovan1fch povídkách (Krásnc pole'

Smrt césarooa) sílí tehdy prvky macharovského reďismu; vzniká i milostná

lyrika z okruhu básné Labutinka, z větši části do Slezskj'ch písď neza-
Iazená. Z tvorby pozděiších let se do Slezskj.ch písď dostal soubor verš{r
těsně se pňimykající k lidové písni, několik polemickfch básní ovlivněnfch
nacionďismem poválečnjm, ďe také několik pozdqích balad, v nichž ještě

ožívá básníkova vnímavost pro konkrémí lidové postavy slezské.
Proces, v němž Slezské písně jako básnická kniha vznikďy a dostávaly

definitivní podobu, je neobvyk a složitj'. Zasábldo něho první Bezručírv
redaktor J. Herben, kterí' vytrvďe usilovď pňimět básníka k definitivnímu
uspoňádání veršťr, ale také rakouská cenzura a obavy pňed existenčními
represáliemi. Bezruč sá- dost ďouho ortmital soustňedit svá díla do iedné
sbírky, v pozdním věku zas uplatnil své filologické pŤedsudky a snahu
pňizpťrsobit pťtvodní dflo svjm soudobjm regionalisticklm pŤedstavám
i zálibrím estetick] m: vj'sledkem byla Ťada textovj.ch zněn' jež dnešní
vydavatelé musí zase ze Slezskj,cb písní odstraůovat.

Roku 1903 byly nělceré Bezručovy básně vydány knižně (SkzsW áslo;
jeho kompozice, vywoiená vydavatelem J. Herbenem, se do iisté míry
v pridoryŠu Slezsk;i'ch písní zachovala, zakryta už ovšem značrrě básněmi
vloŽenJi.nri později), k uspoŤádání sbírky Slezské písně došlo však teprve
po dalších šesti letech. V následuiících vydríďch pŤiblvaly do Slezskfch
písní dďši a dďší básně z pŤelomu století, víceméně n"íhodně' jak se vy-
noŤily v časopiseckj'ch otisEích. V pruběhu 20. |et pčipojil Bezruč i svou
tvorbu pozdější a r. L928, kdy ze star1|'ch zásilek Herbenovi byla časo-
pisecky uveňejněna ještě čada neznámj'ch dosud básní, dostďa sbírka
zhruba dnešď podobu.

Z Bezručovy pozdní tvorby zťrstď mimo Slezské písně nevelkj, oknrh
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Sem paďÍ i motiv odchodu ze Slezska, chápanf dokonce jako zrada na
nárcdnÍ véci (Doě dědiny), a opětného návratu, spojeného s bolestnjm
pŤekvapením nad tÍm' jak daleko zatím pokročilo zbídačení a odnárodnění
(Náorat). Monumentálníďr, vizionáňskj'ch, pravděpodobnosti zcela vzdá-
lenfch rysťr nabfvá naopak básníkova autostylizace tam, kde se pňirnyká
k doslovnépu vfznamu pseudonymu ,,Bezruč.. (,,levou mi urazil uhelnf
balvan..); ujaŤmená síla a vzdor kmene se tu vtělily do občÍ postavy fan-
t6au(Škaredj, zja),kte$ celou básníkovu i kmenovou zkušenost shrnuje
do iedi'ého prostého a dramatického gesta vztyčení a pádu (Ostrazsa,
Michalhmtice). Se stupĎovanou odvahou tu Bezruč slučuje postavy lido-
vého mftu (ondr i) s hrdiny antické historie (Leonidas) a vfiimečně sahá
i ke lďesťanskému symbolu Ukčižovaného (Vrbice).

V básních této skupiny se Bezruč nejvj'razněji blíží symbolistické poezii
90. let (Bčezina, Sova), která ovšem ovlivnila celou ieho tvorbu, 

" 
to z";'oéo"

obrazností a volnjm veršem, jehož patos oživá v Bezručově daktylu,
drsném a plném záměrnfch a pťrsobivj'ch odchylek od rytmické pravidel-
nosti. K symbolismu se u Bezruče druŽi - zejména v básních s epic\|lm
iádrem - od počátku i prvky básnického slohu Macharova s jeho vyrržitím
charakteristického detailu, pŤímé hovorové ťeči a věcného, zdánlivě pro-
zaického sdělování fakt. Konečně jsou tu i prvky písně a veršovaného
pamflenr, ft nimž podobně jako Bezruč měla blízko generace mladfch bás-
nÍktr vstupujících do literatury současně s Bezručem (Šrámek, Gellner aj.).
Slezské písně slufují všechny tyto vzájeaně si vzdrílené prvky v energickou,
skoro násilnou sJmtézu, jejímŽ v$sledkem je originální a celistvj'tvar. I pňi
2dín1iyd6 primitivismu a nápadně manifestované ,,barbarskosti.. je poezie
Slezskfch písď zcela na vfši básnického usilovríní své doby; zároveř si
uchovává intenzívnÍ sepětí se zdroji lidové tvorby, jejíŽ uadice byla v Bez-
ručově rodném kraji na pčelomu století ještě živá. Také tyto prvky jsou
začleněny do Bezručova stylu a spolu s vfsledky moderní umělecké zku-
šenosti vytváŤeiÍ - podobně jako napň. u Janáčka - neopakovatelnou a mi-
moŤádně šéastnou celistvost.

Pro Slezské písně je charakteristické to, že se v nich ve vysoké mífe
uplatnil místopis kraje; mnoho básní, a to i stylizovanfch do podoby vize,
má v nadpise iména skutpčnfch vesnic a měst, a takika u všech básní lze
určit jejich konkrétní dějiště. Cesty poutníka, procházejícího krajinou,
mťržeme věrně sledovat na mapě; básďkem pňipomínané Í'lÝny, rybníky,
skupiny stromťr skutečně existovaly. Nejde piitom jeri o dokumentárnost:
ve Slezskj'ch písních buduje Bezruč cdf souvisl1!' básnickf prostor' vy-
mezen;f horami s chudlmi políčky Beskyd, hutěmi a šachtami prťrmyslo-
vj,ch center, urodnějši zemědělskou krajinou kolem opavy. Své místo tu
má ňíšská hranice s Pruskem, poněmčená města jako Fr1idek, posouvající
se čfua odnárodnění, za níŽ hasnou světla zuacenj'ch vesnic. Krajina se tak
stává zhmotněnjn obrazem kmenového osudu i vnitŤního osudu básníkova.
V symbolistickém piepodstatnění dostává podobu bojiště, monumentální

kulisy ápasu o sebezachování. Dlouhé vfčty místních imen stupůují patos
(Kotlkop) nebo ďegičnost (Hučtn) některÍch básní. Zobrazení krajového
prostonr se stává ier|ním z činiteltr umělecké celistvosti Slezshfcb písní

a má znafof dosah ideoyf : Slezsko, enkláva mimoňádné zaostalosti v mo.
dernizující se sďedď Ewopě, dostává rilohu uměleckého ,,rrodelu.., umož-

Ďujícího rázen pčehlédnout ne|rírznější formy bezpráví a obecné degradace
a vyjádňit hoikost vzdoru, kterf se ďouho hromaď a vybuchuie jen osamo-
ceně, živelně a tragicky nerispěšně, následován zoufďstvím nebo smrtí a vy-
koupen tím, že pčechází do lidového mftu a odtud se stává posilou dalšího
odporu.

Do těsné souvislosti s hlavnim společenskjm tématem uváď Beauč

i svou lyriku intimnl. Lyrickf subjekt jeho milostnfcb veršÍr hledá drivody
pádu svfch nadějí v procesu odnárodněni a zbídačeď. ZpÍrsob jeho cito.
vého a erotického prožívání, jež ie drsné, nedmluvné, piedem rezign'uiící'
se ve Slezskfch písďch motivuie povahovjmi vlastnostrri kmene.

Znechucen prozrazením pseudonymu, oslaben chorobou a v obavách
pňed riiertnim; reptesáliemi omezuie Bezruč záby po tvuÍčím roaachu
z pňelomu století básnickou práci. Ve veršovan1i'ch povídkách (Krdsnc pole'

Smrt césarooa) sílí tehdy prvky macharovského realismu; vzniká i milostná

lyrika z okruhu básné Labutinka, z vétši části do Slezskfch písní neza-
Iazená. Z tvorby pozdějších let se do Slezskj.cb písď dostal soubor veršťr
těsně se pňimykající k lidové písni, několik polemickj'ch básní ovlivněnfch
nacionďismem poválečnjm, ďe také několik pozdqích balad, v nichž ještě

ožívá básníkova vnímavost pro konkrémí lidové postavy slezské.
Proces, v němž Slezské písně jako básnická kniha vznikaly a dostávaly

definitivni podobu, je neobvyk a sloŽitj,. Zasábl. do něho prvni Bezručriv
redaktor J. Herben, kteťí' vytrvale usiloval pňimět básníka k definitivnímu
uspoňádání veršťr, ale také rakouská cenzura a obavy pied existenčními
represáliemi. Bezruč sá. dost ďouho odmital soustčedit svá dílra do iedné
sbírky, v pozdním věku zas uplatnil své filologické pŤedsudky a snahu
piizpťrsobit pťtvodni dflo svjm soudobjm regionalisticklm pňedstavám
i zálibám estetick]m: vj'sledkem byla Ťada textov ch změn' jež dnešď
vydavatelé musi zase ze Slezskj'ch písní odstraůovat.

Roku 1903 byly některé Bezručovy básně vydány knižně (Skzshe áslo;
jeho kompozice, vywoňená vydavatelerr J. Herbenem, se do iisté míry
v pridorysu Slezskj,ch písní zachovala, zakryta už ovšem značně básněmi
vloŽenJiini později), k uspoiádáď sbírky Slezské písně došlo však teprve
po dalších šesti letech. V následu|ících vydríďch pŤiblvaly do Slezshlch
písní další a dďší básně z pŤelomu století, víceméně niíhodně, jak se vy-
noŤily v časopiseckj'ch otisEích. V pruběhu 20. let pŤipojil Bezruč i svou
tvorbu pozdější a r. L928, kdy ze starj'ch zásilek Herbenovi byla časo-
pisecky uveňejněna ještě iada neznámj,ch dosud básní, dostďa sbírka
zhruba dnešď podobu.

Z Beznrčovy pozdní tvorby zrlstal mimo Slezské písně nevelkf okrutr
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umělecky ptopraovanfch' hudebních a sevienfch veršrl s te'Íratikou bilan-
cováď ávota a blížící se smrti. Neirozsáhlejší z těchto básnl, Stužkonoska
modrd, byla salnostatně vydána r. 1930. Úplnf soubor básní do Slezskj'ch
písní nepojatfch pčedstavuie dnes knížka Pfételtpn i nepž(iteÚt.m (l95Á).
Na olraii Beaučova r|í|a zlistaly drobné prÓzy staršího i novějšÍho data,
filologické polemik5 iakoŽ i velké množswí pozdrrích veršovan!'ch po.
zdravri' gratulací a jinfch pŤÍlďitosmfch projevťr.

Ač se Bezručova poezie zrodila stranou soudobého kulturněpolitického
a literárního ávota, povyšujíc zkušenost z regionálního prostčeď na zále-
átost celonríror|ní, básník v ní plně vyrŽil a pčehodnotil vj'sledky, ke
kteťí/m dospěla v jeho době česká poezie. ProstŤedrrictvím básnické nad-
sázky' symbolťr a paralelismrl umocnil dokumentárně zobrazenou reďitu
a vystupĎoval ieií obraz do horečn!'ch vizí, v nichž zvytaznila monumenta-
lizoval spolďenskou protiHadnost, vzÁjelo.tm! poměr dvou světťr i samotnj'
odboj lidu. 7Átovď' patosem vášnivého rozhoičení a hněvného vzdoru
vtiskl těmto veršťrm citovou naléhavost. všim tím se Slezské písně stďy
iednim z hlarmích, stále živj.ch pramentr české moderní sociální poezie
20. století.

Emanuel Bozděch
/  t84L-788s /

Dramatik, dramaturg Prozatímního divadla a dlvadetní kritik.
levištně spěšné byly jeho historické komedie ze salÓnního
prostÍedí pažížského a víde|lského dvora, které s vtipem a ironií
pÍedstavuií dějinné udá|osti jako velké nástedky malfch pňíčin.

Narodil se2t.7.1841 v Praze, kde také absolvoval gymnázium a stu-
doval práva, moderní jazyky a historii. Stal se vychovatelem ve štechtic\fch
1gírinág\ od r. 1867 púsobil iako dramaturg Prozatímního divadla, v letech
|874-75 studoval v Pačíži slovanské literatury a literaturu francouzskou.
Po náwatu pusobil |ako kulturď a ďvadelní referent praŽsk1ich listu
českÝch (Pražsh deník, Světozor, Pokrok) i němec$!'ch; krátce také Ťíďl
francouzskf tist Le Pragois. V linoru 1889 áhadně zmizel a za několik
let byl Íedně problášen za mrwého; souď se, že spáchal sebewaždu,
k níž ho dohnala iednak obtížná nemoc' jednak pocit uměIeckého ne-
doceněoí.

Již Bozděcfiovaprvotina zt. L867,tŤiaktová konverzační komedie z dob!
katiliiiaúnl'odefuávaiící se na francouzském dvoie za Lg.dvíka XIV., ukazuje,
v čem tkví charakteristické pŤednosti autorova dramatického talentu: do-
vede se smyslen $ro iwištní ričin ošnovat zábavné komediáIni zápletky

a vládne lehce pl1mouclm iazykem sďÓnní konvetzace. Bozděch se iiž
touto hrou zňetelně piihIásil ke vzorŮm franouzské situačoÍ a konvetzačnl
vesďohry, která byla v tehdejší době u českého měštanského publika ve
zvláštní oblibě. Také jeho další histotické konedie se opínly o pŤÍHad
francouzského dramatika E. Scriba, a to iak po technické' tak i po myšIen-
kové stránce. Bozděch měl ned{rvěru k iakÍmkoli vďkolepfm koncepc|m
živomím, politickjm, ideorrjm, uměleckfm' a vyhovoval mu pÍoto Scribťrv
pohled na dějiny jako na souhru malj'ch pííčin' iď vedou k velkfm náďed-
kťtm. v komeďÍch rozehÍává malicherné pozadi sv&ové historie' rrÍzrtalnné
děiiqné události piedstavuje iako vlsledek intrik, omezenosti, plospěchái-
sffí' milostnÍ'ch rozmarťr, osobďch záima. Zho,tšht suÍtníhnla (prem. 1872)
pňedvádí v jedrroaktové zkratce zákulisí ápasu o zabraniční orientaci Ra-
kouska za Marie Terezie (což byla po vítězsM Němec*a nad Francii
r. 1871 záležitost znovu aktuální). obramÝ diplomat Kounic tu ďskrémě
odhalí intriky pruského vyslarrce' vnržívaiícÍho císaŤova áletnictr'í' snjŤí
oba císďské manŽele, prosaď spoieneckou smlouvu mezi Rakouskem a
FranciÍ a je nakonec jmenován kancleŤem. 7Áp|*kt tŤíaktovfch komďií
Bozděchovlch Soěta p n v županu (1876) a lmenil bez vojshz (nalezena
v pozústalosti, uvedena 1889) jsou čerpány z intimniho okolí cisďe Na-
poleona. V těchto hrách sice vyvrcholilo Bozděchovo umění v rozvtiení
komeďálních situacl i ve stavbě duchaplného konverzačnlho ďďogu' avšak
ironickÝ odstup od slabtrstek jednajicích postav a pŤímo geometrické po-
hrávání s dramatickou konstrukcí mu jiŽ zabránily chamkterizovat postÍlvy
stejně zdaňile iako piedtím ve zkoušce stámíkově.

Méně rispěšnf byl Bozděch na poli bistorické tragédie (Baron Goertz
ze švédskj'ch dějin, prem. 1868) a historické činobry (Dobtodruzi z časŮ
Rudolfa II., zakÁzána v 70. letech cenzurou). Ani ieho vyspělá dramatická
technika nedcikázala v nich piekonat riskalí scribovského pohledu na dé-

iiny, jeď v tečně vyhovoval komeďi, ďe nestačil iiž iako filozofickf záHad
vážného dramatu. - Bozděchovo ďlo doplliuji Nooelby (1877)' drobné
prÓzy kreslící postavy a scénky z ptažské společnosti a z prostŤeď ven-
kovské šlechty.

otokar Bíezlna
/1868-1929/

Pžední básník generace 90. let" Y jeho meditativnÍ' ldealistickfm

. postojem ovlivněné tvorbě sc česká poezie nejv|razněii vyrovnale
s podněty soudobé evropské modernn imenovitě symboIlsmu.
Pro vyiádňení myšlenkovfch I citovfch dramat soudobého člověka
BÍez|na vytvoňll zceta novf typ reíexívnÍ básn{ v nÍl myšlenke




