
Sláw dcera - Jan Ko|lár

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.
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nidas), Vj{imečně sahá Bezruč i ke kŤesťanské symbolice ukŤižova-
ného Krista, jehožrozpjaté tělo mysticky spl1fvá se zmučenfm bás.
níkov1fm krajem (Vrbice). - Autostylizace básnického subjektu
jsou ve Slezskj'ch písních velice rozmanité v závislosti na žánru
a tÓnu básní. V mohutné trojdílné skladbě .Iá se mísí literární tra-
dice (enumerační patos) s folklÓrem v divokém víru r znosměrnych
motivri; mluvčí je zátovežt, věštcem revolty' kterého vyvolal z bal-
vanu Satan soudobé dekadentní literatury, rebelantsk m šumaŤem
z rodu horníkri a horalri, groteskním beskydsk1im Don Quijotem
vyzbrojen m brněním z mechu a kopím z ja|ovce. Autostylizace li-
dového barda tu nabyvá horečné podoby;zárove však proprijčuje
celému jádru Slezsklch písní zvláštní literární či spíše mimoliterární
zaÍazení, charakterizuje je jako moderní pokračování lidovfch v -
tvorri, další člen v tradici pověstí a písní, do nichž si obyvatelé Slez-
ska transformovali svou krutou situaci. - opět poněkud pozmě-
něnou tváŤ k nám mluvčí natáčí v časovfch invektivách a písřov1ich
pamfletech' kde vystupuje jako lido{ písničkáň; také zde Se obrací
proti konkrétním osobám ( Dva hrobníci/; vedle cízáki se pŤedmě-
tem jeho tok stává i uspokojená, národně zabezpeč,ená a k tidu
lhostejná vlastenecká pražská společnost (Praga caput regni).
- Rys bližších autorovu životu nabyvá autostylizace tam, kde
básník vystupuje v podobě poutníka, kter]|' kŤížem k rážemptochází
krajem, sleduje osudy vesnic, na silnicích potkává rázovité obyva-
tele kraje (sou charakterízováni i dialektismy, jimížje v mnoha
básních zabarvena i autorská ňeč) a rozmlouvá snimi(Z ostrayv do
Těšína, Tošonovice aj'); ožívá tu Bezručova reálná zkušenost ; let
1891-3, kdy pracoval na místecké poště a kdy získal nejvíc mate-
riálu pro budoucí Slezské písně. Zde navazuje i motiv odchodu ze
Slezska' chápany dokonce jako ritěk a zraďa na národní věci,
a opětovného návratu spojeného s bolestnym rídivem nad tím, jak
daleko pokročilo zbídač,ení a odnárodněni (Návrat, Sviadnov).
- Motiv časového odstupu a postoj vzpomínání pŤíznačně zabar-
vuje Bezručovu lyriku intimní. V jádru Slezsk1fch písní je uvedena
do souvis]osti s ristŤední sociální tematikou i pŤipomínka dětství
( Hrabyíl) ' zejména však nečetná, hoŤká a zjizvená poezie erotická.
Subjekt lyrick1fch veršri si vysvětluje pád sv1fch osobních nadějí
společensk m procesem odnárodnění, zbidačení a morálního
rípadku (Hlučín);zprisob jeho citového ptožíváti,jež je drsné,
nev mluvné, pÍedem rezignující, se ve Slezsk ch písních motivuje
povahov mi vlastnostmi kmene (Jen jedenkrfu/. Stejn]Ím zpriso-
bem je charakterizován i citov1i' postoj k básnické tvorbě samych
Slezsk;fch písní (Červenj, květ s prottkladem kaktusu proti če-
lakovského r ži). - V celém jádru Slezsk1ch písní se opětovně
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setkáváme se zvláštním typem pokusu o osvobodiv1f čin, o trans-
cendenci daného. Je charakteristick1/ pro zobtazené sociální pomě-
ry' ale ztělesřuje i určitf lidskj postoj obecněji platn!: izolovan
vzdor svobodomyslnějšího člověka Se v situaci ritlaku a zaostalosti
dlouho hromadí a vybuchuje jen osamoceně, živelně, tragicky ne-
írspěšně, následován jen ještě hlubším ťttlakem, novfm zoufalstvím,
rezignaci nebo smrtí. Tím však tísniv pŤíběh nekončí. V Ťadě
pŤípadti vstupuje tato vzpoura do lidového podání, a stopy, které
trvale zanechala v povědomí kolektivu' mění postoj lidí ke spole-
čenské skutečnosti, uvolřují jejich síly pro budoucí dějinné pro-
měny. Taková lidská situace je společná jak někter1fm Bezručov m
lidovlm hrdinrim, tak osobnosti toho, kdo se sbírkou vyznává
a vyslovuje. Yyraz,jen jedenkrát.., kter;f vystihuje q|'bušnost a ne-
opakovatelnost této revolty, vztahuje básník i na svou lásku a na
svou literární aktivitu fiež opravdu ,jen jedenkrát.. pŤinesla verše
nesmírné intenzity). - NezŤetelnost perspektiv a krátkodobá,,-
bušná energie patňí i k vlastnostem Bezručovlch pŤedstav o kolek-
tivní vzpouňe , omezené na okamžik lidové pomsty vriči konkrétním
osobám (Pětvald I), žive|né, neprovázené ideologicky určitou
koncepcí novych životních forem.

Bezručovy verše ve své spontaneitě i ostentativní neliterárnosti
sq|ch zdrojťr a cílri byly někdy pokládány za bludnf balvan v toku
českého básnického vyvoje, za nekultivovany ,,barbarsk1|.. projev.
Jsou však naopak svrchovaně originální syntézou nejqfznamněj-
ších moderních básnick;fch proudri konce století. Zák|aďni složky
této syntézy tvoŤí básnick! symbolismus se Svou schopností for-
movat nadreálné mytické postavy, svobodně zacházet se surovinou
zážitku i se sqfm širokodech1imvolnlm rytmem (pod jeho vlivem se
vytváŤí Bezručriv nejosobitější veršov ritvar, daktyl, jehož norÍna
je uvolněna, a i v této uvolněné podobě se záměrně a p sobivě po-
rušuje). Druhá slohová vrstva Slezsk1fch písní je spjata s básnick1fm
realismem J. S. Machara - odtud má Bezruč pádná pojmenování
pŤesně volenych, typicklch reálií všedního života, rázné uchopení
skutečnosti v jejích pŤedmětech a reáln]!'ch detailech, často i se zá-
měrem kritickfm a demaskujícím. Konečraě jsou tu prvky písně
(s pravideln1fm veršem a strofou a častym refrénem, kter! se u Bez-
ruče šíŤí i do jin1fch než písĚovlch básní) a veršovaného pamfletu,
k nimž se Bezruč pÍiklání spolu s generací mladfch básníkri sou-
časně vstupujících do literatury (Šrámek, Gellner). Je tedy poezie
Slezsklch písní zcela na vfši básnické kultury své doby. Na této
základně do ní Bezruč začlenil i jednotlivé další složky, napŤ. témata
z poezíe antické nebo zejména prvky z odkazu česk1fch básníkri
19. století, jmenovitě z tvorby Nerudovy. Zároveí si Slezské písně
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zachovávaji spojení s lidovou tvorbou, kterána pŤelomu století ve
Slezsku ještě žila.

Tv rce Slezskfch písní považoval za neodmyslitelnou složku své
tvorby její anonymitu: byly tu obavy z tlaku rakouskfch Ťadri
proti hmotně závislému autorovi revoltgjících veršri; obava z ne-
souměŤitelnosti vlastní šedé existence poštovního ríŤedníka s vy.
pjat1fmi autostylizacemi; a zejména zák|adni záměr prezentovat
tuto poezii jako anonymní hlas samé lidové masy, nepŤipoutany
k individuálnímu subjektu. Proto autor v první polovině r. 1899,
kdy zač-al zasíIat své verše Janu Herbenovi do časopisu realistické
strany Cas, rízkostlivě dbal o zachování svého tajemství. Když bylo
-bez Herbenovy viny - pňece jen prozrazeno, reagoval zákazem
publikace svych veršri, a sklíčen plicní a nervovou chorobou na
počátku nového století skoro ustal v básnické tvorbě. Teprve r.
1903 dal souhlas k publikování většího časopiseckého i knižního
souboru sv1ich veršri (Slezské číslo komponované vydavatelem
Herbenem). Slezské písně, dosud ve zce|a neriplné podobě, byly
vydány až po dalších šesti letech v ripravě a nákladem vynikajícího
českého grafika V. Preissiga. V následujících vydáních pŤib;ívaly do
Slezs(fch písní další básně starého i nového privodu. R. 1928' kdy
ze starychzásilek Herbenovi byl časopisecky uveŤejněn ještě zbytek
neznámlch dosud básní z jádra sbírky a vzápéti zahrnut do Slez-
sk1ich písní, dostala sbírka zhruba dnešní podobu. To už v ní za-
ujaly místo i pozdější básně: realistické povídky veršem se zv še-
n1fm podílem stylov1ích prvkri macharovsk ch a se skryt;|.m vzta.
hem k básníkovu intimnímu osudtt (Papírovj, Mojšl, Krásné Pole
aj.) i k tlaku Slezska (Smrt césarova); hlavní lyrická báseĎ nové-
ho milostného zkIamání autorova (Labutinka); verše pŤimykající se
co nejtěsněji k lidové písni na zprisob ohlasri; nacionalisticky po-
lemické verše z poválečné doby i několik pozdních balad, v nichž
ještě ožívá básníkova vnímavost pro konkrétní lidové postavy
slezské a jejich drsnf zápas o chléb. - vyvoj Slezskfch písní ne-
byl uzavŤen téměŤ do konce autorova života, Bezruč pokračoval
v ripravách textu, ty však od 30. let znamena|y už poškození jeho
hodnoty' neboť se v nich uplatnily filologické pŤedsudky a regio-
nalistické zá|lby1, pŤínosem, až na vfjimky, nejsou ani pozdní pii-
pojené verše. Proto se dnešní vydání Slezskfch písní vracejí k textu
i sestavě sbírky z roku 1928, s pŤedpokladem, že tehdy básnicky
tvoŤivé období její mnohaleté konstituce končí.

Verše Slezsk1fch písní vyvolaly zcela mimoŤádn1f zájem už pŤi své
prvé neriplné (poškozené mj. i konfiskací nebo obavami z ní) pu-
blikaci v Case, zprvu v literárních kruzích, pak ve veŤejnosti stále
širší včetně národního a dělnického hnutí. Básně byly pŤetiskovány,
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slavná herečka Hana Kvapilová zaÍadi|a díla tehdy zcela nezná-
mého autora na program svého recitačního večera. Senzacechtivé
obecenstvo a nakladatelé pátrali po osobě básníkově. Ve Slezsku se
chopily Bezručovj'ch veršri zejména vlastenecké studentské spolky
(recitační akademie, tištěné letáky s básněmi apod.); pŤedáci starší
generace odmítali to, co pokláďa|i za romantické gesto a pesi-
mistické zkreslování slezské skutečnosti, a kladli ptoti zápa|nym
veršrim drobnou národně vfchovnou práci. -V pruběhu desetiletí
piitahovaly Slezské písně neutuchající pozornost, jež se projevova-
la v desítkách tisíc v1ftiskri novych vydání, v tvoŤivé ričasti vytvar-
níkri i hudebník (L. Janáček) i v rliznfch mltech o autorovi a do-
konce i o autorství sbírky (to poslední bez jakéhokoli věcného
podkladu). Zájem se stupřoval v dobách národního ohrožení.
Slezské písně si vydávali izahrat1ční vojáci v obou světovych vál-
kách a američtí vystěhovalci. Sbírka je pňeložena do Ťady cizích ja-
zyki, nejvyznamnější je pŤeklad Rudolfa Fuchse s pŤedmluvou F.
Werfela (1916). - Bezručovo dílo bylo i pňedmětem mnohostran-
ného studia, zprvu spíše metodami literární kritiky, shromaždbvání
faktick ch ridajri a publikací memoárovych, později, vesměs až po
r.1945, i systematického literárněhistorického poznáváni s risilím
o pŤesnou interpretaci pramenri (mj' k ričelrim rekonstrukce vzniku
knihy), s využitím textologické a stylistické ana|yzy, v1fkladri kom.
paratistickfch atd. (o. Králík a Ťada jinych). mč

Sluncem a stínem .
Josef Václav Sládek 1887
od praxe prvních knih, které vždy byly žánrově rozrrizněnym sou-
borem tvorby za jisté období, pÍecházi Sládek v létech osmdesát;fch
ke specializaci: sbírku Sluncem a stínem koncipujejako soubor v1i-
hradně intimně a reflexívně lyrick1f. První ze tÍí oddílri sbírky, vě.
novan sestŤe autorovy manželky, zpévačce Anně Veselé' se ve
shodě se svym charakteremnazlvá Písně.Y období spokojeného
zakotvení v rodině je Sládkova intimní písĎová lyrika pŤevážně ra-
dostná' naplněná d věrou v možnosti života. PŤevládá rodinná mi-
Iostná poezie s utlumenou smyslovostí, která své symboly a gesta
volí tak' aby označovaly pŤedevším něhu k ženě a duševní kontakty
s ní. Hlavními privaby ženského těla jsou oči, čelo, kadeŤe. Rytmus
v oproštěnosti čtyŤveršov ch slok S krátk]ími verši je uzprisoben




