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Jan Kollár 1924, 1832

V prvotní podobě pŤinášeta Slávy dcera l5l sonetri rozdělen1Ích do
tŤí oddílri a namanyc\podle tŤí Ťek, orientačních bodri básníkova
návratu zJeny apŤes Cechy domri do Uhen Zála (Sála)' Labe, Du-
naj. KaŽdy oddíl obsahoval pŤesně padesát znělek. Závérečny ne-
číslovan1| sonet je básnicklm posláním, pozdravením ,,Tatran m..
(tj. slováklim) a Cech m.

Do čela Slávy dcery je postaven časoměrnfm elegicklm disti-
chem psanf PŤedzpěv, Je to pateticky Ža|ozpěv naďzkázou Slovanri
na německém izemi, stŤídající stesk a melancholií s vášnivou ob-
žalobou, budovanf na citové emfází, prudkém stŤídání Ťečnick;fch
zvo|ání a Ťečnick1fch otázek, objektivující - za vydatné pomoci
tradičního titvaru antické poezie - subjektivní reflexi v obžalobn;f
projev básníka soudce, proroka, slovanského pěvce. Programovy
závěr pŤedjímá obrat slovanské věci: ,,Čas vše mění, i časy, k vítěz-
ství on vede pravdu; / co sto rokri bludnlch hodlalo, zvrtne doba...
Vydání bylo označeno jako vydání druhé, dvě tňetiny sonetri zaŤa-
zenych do Slávy dcery byly vydány již ve sbírce Básně z roku 1 82 l .
Název a nová kompozice však privodní cyklus sonetri pŤetváňely ve
zcela jiné a originální dílo. Pirvodní celek - dvojčlennf milostn1í
cyklus rozštěpenf meztpoezii milostného štěstí a poezii stesku nad
ztracenou láskou - byl nejen rozšíňen o nová čísla, ale současně
spojen novou osnovou. Do čela I. zpěvu byl umístěn sonet pro celou
stavbu nové koncepce nesmírně drileži|f: na prosby zhanobené
matky Slávy (zosobněného slovanství) uvažují bohové o nápravě
historick;|ch kŤivd na Slovanech, až konečně na podnět Lady stvoŤí
Milek dívku nevídané krásy, která je v následujících sonetech zto-
tožněna s básníkovou milenkou a pojmenována jako Slávy dcera.
PŤedmět milostného citu obdaŤen1f konvenčními básnick1fmi atri-
buty zbožštění je nově vnímán jako syntéza, v níž se ,,všechněch
Slovanek / objímají ctnosti, krásy, vděky.., proměĎuje se ve v sost-
nou slovanskou hodnotu, a tedy hodnotu nadosobní. Drama lásky
a rozchodu milencri je vbudováno do celistvého plánu pohybu ly-
rického hrdiny slovansk rn světem, jeho prostorem i časem, ktery
se jen vnějškově váže na trasu Kollárova vlastního návratu z Jeny .
V iI. zpěvu vede cesta pŤes Lužici do Čech' které se hlásí u Prahy
chmurnou pŤipomínkou bělohorské katastrofy (LXID a jsou pňed-
Staveny lokalitami Vyšehradu, Kutné Hory, Krkonoš a Sumavy,
Ťadou historick1fch i bájeslovn1fch postav od Libuše pŤes Václava
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IV. a lazebnicíZuzanu až k ,,tichému géniovi..Josefu Jungmanno.

vi. iehožiméno ,,vděčně bude jmíno.., dokud bude státi Slávie. PŤes

Moravu-(méno Svatoplukovo tu evokuje někdejší slávu Velké

Moravy) vede cesta na Slovensko' charakterizovanépÍiznačnou si

luetou Tater. obraz Míny-Slávy dcery' kter! básníka cestou pro-
váze|,se objevuje pakještě naléhavěji v samém závěru skladby, kdy
se zbožštělá milenka ozyvá z nebes, z míst, ,,kde choť, sestra jedno

znamená*, a slibuje shledání milujících se na věčnosti. Elegick m
tÓnem skladba také končí, básník se rozžehnává se svou lyrou, smi-
Ťuje se se smrtí a prosí následovníky, kteŤí kráčejí ',zpěvnějšími
kraji.., aby ji pŤeměnili v harfu cestou ,,z Pindu na Sinaj...

PŤes toto okáza|é rozloučení s poezií pŤineslo další vydání z roku
1832 podstatné rozšíŤení textu - počet sonetri zpěvri I-III se
zmnoŽL|na 388 znělek a navíc pŤibyl ještě zpěv IY. Léthé aY. Ache-
ron celkem s 22] zné|kami, v nichž po pŤíkladu Dantovy Božské
komedie pÍecházi ve svém základu reá|ná, pozemská pouť v pouť
mystickou: slovanskym nebem v Léthé a slovanskym peklem
v Acheronu; zde jsou jednoznačně a definitivně zhodnoceny
osobnosti, které patŤily či zvnějšku zasáhly do slovansklch dějin.
V 3. vydání z roku 1845 pŤibylo pak jížjen 7 znělek, ve 4. vydání
(|852)23' Současně dodal Kollár v textu básnické skladby mimo-
ňádně rozsáh|y V|lklad čili PŤímětky a vysvětlivky ku Slávy dceŤe
(l832)' kter1i vysvětloval a doplĎoval bohat1f svod mytologického,
historického' zeměpisného, literárního a archeologického materiá-
lu skladby a pÍedstavoval jak si most k naučnym pracím auto-
rovym. Zmínky se ve Slávy dceňi dostalo obrovskému množství
slovanskych reálií, četn1ím historickfm událostem (mj. požár
Moskvy r. l8l2) a osobnostem (lužickosrbsky kníže Miliduch,
markrabě Gero, Ivan Hrozn5Í, Justinian, Komensky, Tycho de
Brahe, Cyril a Metoděj, Jaroslav ze Šternberka, Karel starší ze
Zerotína, Koperník, Napoleon Bonaparte, polsk:il revolucionáň
Tadeusz KoŠciuszko, Karamzin, Prokop Diviš,,hromovodny..,
Lajos Kossuth, Puškin, Jánošík, Goethe' Schiller, Herder, anglickf
pŤekladatel české poezie John Bowring, Newton, ,,čachtická paní..
AlŽběta Báthoryová, Franz Schuselka - českoněmeckf publicista
a politik, slovinsk1Í filolog B3rtolomej Kopitar, polsk! lexikograf
Samuel Linde, Dobrovsky, ŠafaŤík, Jungmann, Hanka' Čelakov-
sk! a mnozí další).

Yychozí cyklus milostné poezie byl v novém uspoŤádání pŤebu-
dován v novy celek s vyraznymi mytologicklmi rysy. M1ftus byl
nasáván do tematiky jak odkazy k slovanskému - většinou jen
hypotetickému či fiktivnímu - bájeslovnému materiálu, tak po-
stupn;|'m budováním panteonu bohťr, do kterého byla včleřována
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vedle Lady (Venuše), Milka (Amora, Kupida) postupně stále více
Sláva, chápanáteď j1žnejenjako zosobnění Slovanstva, jako Slávie
dobové české poezie a publicistiky, ale jako ,,bohyně Sláva.. -
pŤedpokládaná postava dávné slovanské věrouky (argumenty
k této mytologické fikci snesl Kollár v práci Sláva bohyně, l839).
osobní milostn1f cit' jehož upŤímná vášnivost a tragická hloubka
pŤekonávala všechno, co v dobové české poezii na počátku 20. let
zazně|o, byl v plánu Slávy dcery zapojen do zklidřující, racionální
koncepce souhrnné v1fpovědi o stavu slovanského světa, konkrétní
lidsk! prvek ustoupil proklamovan;|m hodnotovfm univerzáliím
obrozenské ideologie, básníkova cesta z ciziny do vlasti se stala
trajektorií vedenou prostorem hodnot, nejen od milenky ztracené
k milence nalezené, od lásky tělesné k lásce nadpozemské, ale pŤe-
devším od Slovanství deptaného ke Slovanství vítéznému. Pohyb
od Sály k Dunaji se pŤeměnil v pohyb slovanskym světem v čase od
dávné minulosti až k budoucnosti, v prostoru ze Západu na V1f-
chod' S tím, jak intimní složka skladby nabfvala schematické po.
doby, pozb val osobních rysri také obraz básníkovy milenky; ta se
změnila v alegorii slovanské ideje: její privodní pojmenovánív Bás-
ních- Mína (ež pak Kollár vysvětlovaljako zkrácené,'milenka..)
je stále častěji vytlačováno označením Slávy dcera, které zapojeni
milované bytosti do utváŤeného slovanského panteonu v.fslovně
vyjadŤuje' Pohyb textu od cyklu sonetri z Básní pŤes Slávy dceru
z roku 1824 až k Slávy dceíiz roku 1832 byl tak vlastně ve všech
rovinách díla nesen od konkrétního a individuálního k nadosobní-
mu, k normě. Na jedné straně se ,,lyrická dokonalost.. (J. Jung-
mann) sonetu - titvaru ve stopách Petrarkovych pociéovaného
pŤedevším jako tvar milostné poezie, vybudovan! na rozmarném
napětí symetrie a nesymetrie a dovolující nečekané pointování -
pňeměĎuje v automatizované, mechanicky dodržované schéma,
pŤedevším metrické, jež by nekladlo odpor potŤebné tematické šíŤi
encyklopedicky rozvůeného plánu skladby. Na straně druhé se
osobně silně zabarvená citová vfpověď zmítaná rozpornymi váš-
němi rozpouští v poklidné a rozporuprosté ideové soustavě, která
jako by kodifikovala zák|aďni teze obrozenské ideologie sqfm
pŤesně vyhodnocen;fm r".fkladem slovanské skutečnosti, slovan-
skou charakterologií počínaje a jednotliqfmi dílčími emblémy (lípa
jako slovansk1f strom) konče. Toto směŤování k normě bylo silou
i slabostí Kollárovy Slávy dcery; stala se nesporně dílem, které
nejcelistvěji a v umělecky svrchované podobě vyjádŤilo program
a postoje vrcholného národního obrození' ale současně zristala -
alespoř jako celek - až pňíliš spjata s jejich historicky omezenou
platností.
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První sonety Slávy dcery vznikaly za Ko|Iárova pobytu v Jeně
7Íeimépod vlivem dobové německé sonetové horečky), kde básník
ist7-l8ts studoval, za návratu do Pešti a pak prvním rokem
peštského pobytu' Jejich stylizovaná milenka měla životní pŤed--obraz, 

jímž byla dcera evangelického pastora Friederika Schmid-
tová (pŤetvoÍení německé dívky v Slávy dceru, motivované rídaj-
nlm slovanskfm privodem rodu faráŤe Schmidta, se opíralo
o dobovou symboliku ,,rituální.. odplaty za spácbané,,historické
kŤivdy.. německého národa: ,,ona pak jest tichf beránek, kten.i, sní-
má krajri těchto hňíchy..). Sonety tvoÍily samostatn oddíl nazvanf
Znělky nebo Sonety ve vydání Básní, které v Praze poŤídil roku l 82 l
Josef Jungmann, vyloučiv pŤedem některé básně z obav pŤed cen.
zurou; cenzurní zásah postihl pak i další básně z pŤedloženého ru-
kopisu - mimochodem i známou báseř Vlastenec. Zatímco byI
rukopis posuzován, posílal Kollár další sonety, aby jejich počet
doplnil na sto, vydavatel všakjiž cenzurní Íjzenl'nezdržoval, takže
vycháze|y časopisecky v Dobroslavu a v Cechoslavu. Elegie nad
osudem německfch Slovanri - pozdější PÍedzpěv -byla odeslána
Jungmannovi roku |822 a šíŤila se pouze v opisech' Roku 1824,
poučen obtížemi s pražskou cenzurou' vydává Kollár rozšíŤenj
cyklus sonetri i s PŤedzpěvemjako Slávy dceru v Budíně, dnes Bu-
dapešti. Stejnějako pŤedchozí Básně, i nové uspoňádání sonetri ve
Slávy dceŤi vyvolalo nadšen;f ohlas jungmannovské vlastenecké
společnosti, jenž však zristal omezen na dokladY-soukromé, do-
chované vesměsjen v korespondenci (Jungmann, Celakovsky, Sa-
faŤík, Blahoslav aj.), pod jejich vlivem se vzedmula také celá vlna
znělek v soudobych česk1fch periodikách (Celakovsk1Í, Chmelen-
sk!, Vacek-Kamenick!, Šnajdr aj.). První recenze se však gbjevila
poměrně pozdě. až v roce l83l - napsal ji do Casopisu Ceského
muzea F. L. ČelakovskÝ. Uplné vydání z roku |832 - označené
pŤíznačně jako ,Jyrickoepická báseř.. - bylo již pŤijato s jist1Ími
rozpaky (sám Celakovsk;f v dopise Kamarytovi nespokojeně
konstatoval, že sto pěkn1fch sonet privodní verze Se v nové ,,té.
měŤ... utopilo.., a vytkl Kollárovi, že ,,filologicky začiná básnit -
a básnicky filologuje..). Tiskem tyto rozpaky vyslovil Chmelenskf
v Časopisu Českého muzea roku 1836. Současně všakjiž Slávy dce-
ra sama nabyla v té míňe podoby tabuizovaného sankta, že kritick!
postoj narazil na pŤíkr&odmítnutí (,,Kdo na ni plije, tomu sliny
zpátkem na vlastní tváŤ padají; kdo se jí nečistou rukou dot1fká,
špiní národní naše paládium,.. Květy l839). Slávy dcera pronikla
poměrně brzy i do cizichÍečí (německé a anglické pŤeklady sonetri,
polsk1Í pŤeklad celé knihy aj.), ovlivnila poezie jihoslovanskou
a zvláště slovenskou (štrirovci pŤes prudk1f ideovj konflikt se ke
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Kollárovi nepŤestávali hlásit jako k velkému pŤedchridci). Dnes
klasické dílo české i slovenské literatury (existuje mj. i nedávn1i slo-
vensk1f pŤeklad Feldekriv - Dcera Slávy) bfvá obvykle vydáváno
na záktaďě vydáni roku 1824, ediční praxe současně neakceptuje
jazykové zvláštnosti, které Kollár zaváděl od vydání z r. l 832 a kte-
ré plynuly zjeho pŤedstav o libozvučnosti Ťeči a z celkového postoje
k dobové spisovné češtině

Slezské písně . Petr Bezruč 1903, 1909
Slezské písně znamenají pro čtenáŤe mimoŤádn1f zážitek. Mnoh1f
z nás si dodnes svou pŤedstavu o dramatičnosti národní a sociální
situace na pŤelomu století dotváŤí s jejich pŤispěním. Nacházíme
v nich mnohostrannou, celistvou a strhující stylizaci autorovy zku-
šenosti zjeho vlastního rodného kraje. Sám subjekt autor v, kter;f
se takŤka nepochopitelně vynoňil z anonymity potlačovaného lidu,
byl a dosud je obklopen ovzduším záhaď a často fantastickfch
dohadri. Prožitky ve sbírce tlumočené mají vzrušující obdobu
a pokračování v okolnostechjejího vzniku i v prriběhujejí brzděné,
sam m autorem narušované prezentace veŤejnosti.

Slezské písně vznikaly dlouhá léta a v závéru své tvrirčí historie,
tj. zhruba koncem dvacát ch let, pŤedstavují pestr! soubor bezmála
celé životní tvorby svého autora, s kompozicí vypovídající spíše
o okolnostech formování knihy než o jednotném poÍádajícím zá-
měru. Jejich umělecky nejprisobivější a společensky nejzávažnější
jádro tvoŤí něco pÍes padesát básní vznikl1fch v krátkém časovém
ridobí na pŤelomu století (1898-l900). Ve Slezsku, které se tehdy
prudce prrimyslově rozvíjelo a zátove , zristávalo hluboce zaosta|é
po stránce sociální a kulturní' nab1fval titisk cizojazyčného panstva
zvlášť kruté, násilné podoby; zaostalost ještě zesilovala možnosti
ničím neomezeného ritlaku lidovfch vrstev a spolu s odnárodĎo-
vacími tendencemi sociálně nadŤazen ch tŤíd zbavovala lid podílu
na konstituované už národní kultuŤe české. Vášnivá subjektivní
reakce na tento stav, ktery si Bezruč pŤedstavuje skoro katastro-
ficky jako proces absolutní ztráty identity a všeobecné lidské
i mravní degradace spjaté s rozpadem tradičních patriarchálních
společenství, byla v těchto sociálních verších vyslovena s mimo-
Ťádnou uměleckou silou; tím rostljak jejich aktuální dosah jako
vyzvy k obraně ohroženého kraje a kmene' tak jejich trvalá nadča-
sová prisobivost jako uměleckého díla pronikavě osvětlujícího ně-
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které krajní obecně lidské situace. - Bezručovo Slezsko má obrysy

boiiště, kulisy tragického zápasu o sebezachování. Sociální procesy

isou stylizovány jako chmurné víze, v nichž monumentální lidské

siluety-se prudce míhají na pozaďí ohřri, d1fmajících komínri, dril-

nictr vczí átror; taková stylizovanákrajina se objevuje v básních na-

depsanlch jmény skutečnfch vesnic a pokojn1fch městeček' Bezruč

bu.duje cel1f souvisly prostor, kter1|.pňes sv j naprosto reálnf privod

má p-ovahu a platnost symbolu; je vymezen horami s chud1Ími po-

líčky Beskyd, v jeho stŤedu se tyčí hutě a šachty prumyďovlch

".nie'' 
své místo tu má těšínská véŽ, zemědělská krajina kolem

opavy, koryta Ťek, Íišská hranice s Pruskem i poněmčená města
jako Frfdek. PŤes kraj se posouvá čára odnárodnění, za níž hasnou
světla ztracenych vesnic. Krajina se tak stává zhmotnělou ideou,
modelem, do něhož je vepsán osud kmene i nitern! osud básník v.
V tomto prostŤedí vystupuje Ťada postav, které mají konkrétní živé
pňedobrazy: napŤ. v sugestivních baladách osiŤelá dívka zápasící
b obživu mal ch Sourozenc a vrhající se do ostravice, když ji

četník odvádí do Fqfdku za to, že v panském lese sbírala dŤíví
(Maryčka MagdÓnova),. jin;f sebevrah, vesnick;f učitel, kteď pro
věrnost jazyku nikdy nedostal svou školu ( Kantor Halfar); pohor-
sk1f chalupník stňelen! hajn;fm pŤi obraně svého políčka pŤed pan-
skou zvěŤí ( Pole na horách ) ; odnárodněnf zpanštěljl měšták stydící
se za svou prostou česky mluvící matku (Bernard ZárJ,. sám vrchol
vládnoucí hierarchie, vznešenf potomek habsburského rodu,
bezohledn! vykoÍiséovatel arcivévoda Bedňich ( Markjz Géro).
Všechny tyto postavy jsou ve Slezskjlch písních umělecky zcela pŤe-
tvoŤeny, aby se myraznllajejich riloha a místo v dramatu kraje
a aby hranice práva a bezpráví vystoupila co nejostŤeji. Tím spíš to
ovšem platí o postavách už zce|a vzešl;fch z kmenové tvoÍivosti a
z básníkovy fantazie. V beskydskfch lesích se rysuje nadlidsky
zvětšená postava folklÓrního zbojníka ondráše, kter1Í se nechává
informovát o konkrétních projevech bezprávi, o poměrech slezské-
ho školství, a odpovídá bezmocnym smíchem. Monumentální ob-
rysy má Bezručovo zpodobení horníka ( o s trav a, Kovkop ), které je
už vyjádňeno v první osobě a tak se pŤibližuje vizionáŤsk1fm pro-
jekcím samého básnického subjektu. Tyto vypjaté autostylizace se
někdy dokonce pŤimykají k doslovnému v znamu pseudonymu
Bezruč (,,levou mi urazil uheln! balvan..); ujaŤmená síla a vzdor
kmene sě tu vtělují do bizarně deformovaného fantÓmu ( Škaredll
zjev),ktery celou drtivou zkušenost kmenového osudu shrnuje do
jediného prostého gesta vztyčení a pádu v pŤívalu ran ( Michalko-
vlcel,. odstup od folklÓrních zdrojri je tu značny, závaŽnou rilohu
mají i antické pňedstavy o heroismu a antické motivy vtlbec ( Leo.




