Slezsképísně- Peh Bezruč

zachovávaji spojenís lidovou tvorbou, kterána pŤelomu stoletíve
Slezsku ještěžila.
Tv rce Slezskfch písnípovažoval za neodmyslitelnou složku své
tvorby její anonymitu: byly tu obavy z tlaku rakouskfch Ťadri
proti hmotně závislému autorovi revoltgjícíchveršri;obava z nesouměŤitelnosti vlastní šedéexistence poštovního ríŤedníkas 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-alzasíIatsvéveršeJanu Herbenovi do časopisurealistické
strany Cas, rízkostlivě dbal o zachování svéhotajemství.Když bylo
-bez Herbenovy viny - pňecejen prozrazeno, reagoval zákazem
publikace svych veršri, a sklíčenplicní a nervovou chorobou na
počátku nového století skoro ustal v básnické tvorbě. Teprve r.
1903 dal souhlas k publikování většíhočasopiseckéhoi knižního
souboru sv1ich veršri (Slezské číslo komponované vydavatelem
Herbenem). Slezské písně, dosud ve zce|a neriplné podobě, byly
vydány ažpo dalšíchšestiletech v ripravě a nákladem vynikajícího
českéhografika V. Preissiga. V následujícíchvydáních pŤib;ívalydo
Slezs(fch písnídalšíbásně staréhoi novéhoprivodu. R. 1928'kdy
ze starychzásilek Herbenovi byl časopiseckyuveŤejněnještězbytek
neznámlch dosud básní z jádra sbírky a vzápéti zahrnut do Slezsk1ich písní,dostala sbírka zhruba dnešnípodobu. To už v ní zaujaly místo i pozdějšíbásně: realistické povídky veršemse zv šen1fm podílem stylov1íchprvkri macharovsk ch a se skryt;|.mvzta.
hem k básníkovu intimnímu osudtt (Papírovj, Mojšl, Krásné Pole
aj.) i k tlaku Slezska (Smrt césarova);hlavní lyrická báseĎ nového milostného zkIamání autorova (Labutinka); veršepŤimykajícíse
co nejtěsněji k lidové písni na zprisob ohlasri; nacionalisticky polemické veršez poválečnédoby i několik pozdních balad, v nichž
ještě ožívá básníkova vnímavost pro konkrétní lidové postavy
slezskéa jejich drsnf zápas o chléb.- vyvoj Slezskfch písnínebyl uzavŤentéměŤdo konce autorova života, Bezruč pokračoval
v ripravách textu, ty však od 30. let znamena|y už poškozeníjeho
hodnoty' neboťse v nich uplatnily filologické pŤedsudky a regionalistické zá|lby1,pŤínosem,až na vfjimky, nejsou ani pozdní piipojenéverše.Proto se dnešnívydání Slezskfch písnívracejík textu
i sestavěsbírky z roku 1928, s pŤedpokladem,že tehdy básnicky
tvoŤivéobdobí její mnohaleté konstituce končí.
Verše Slezsk1fchpísnívyvolaly zcela mimoŤádn1fzájem užpŤi své
prvé neriplné(poškozenémj. i konfiskací nebo obavami z ní) publikaci v Case, zprvu v literárních kruzích, pak ve veŤejnostistále
širší
včetněnárodního a dělnickéhohnutí. Básně byly pŤetiskovány,
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slavná herečkaHana Kvapilová zaÍadi|a díla tehdy zcela neznámého autora na program svéhorecitačníhovečera.Senzacechtivé
obecenstvo a nakladatelépátrali po osobě básníkově. Ve Slezsku se
chopily Bezručovj'chveršrizejménavlasteneckéstudentskéspolky
(recitačníakademie, tištěnéletáky s básněmi apod.); pŤedácistarší
generace odmítali to, co pokláďa|i za romantické gesto a pesimistické zkreslování slezskéskutečnosti,a kladli ptoti zápa|nym
veršrimdrobnou národně vfchovnou práci. -V pruběhu desetiletí
piitahovaly Slezsképísněneutuchajícípozornost, jež se projevovala v desítkách tisíc v1ftiskrinovych vydání, v tvoŤivéričastivytvarníkri i hudebník (L. Janáček)i v rliznfch mltech o autorovi a dokonce i o autorství sbírky (to poslední bez jakéhokoli věcného
podkladu). Zájem se stupřoval v dobách národního ohrožení.
Slezsképísně si vydávali izahrat1čnívojáci v obou světovych válkách a američtívystěhovalci. Sbírka je pňeloženado Ťady cizích jazyki, nejvyznamnějšíje pŤeklad Rudolfa Fuchse s pŤedmluvou F.
Werfela (1916).- Bezručovodílo bylo i pňedmětemmnohostrannéhostudia, zprvu spíšemetodami literární kritiky, shromaždbvání
faktick ch ridajri a publikací memoárovych, později, vesměs ažpo
r.1945, i systematickéholiterárněhistorického poznáváni s risilím
o pŤesnouinterpretaci pramenri (mj' k ričelrimrekonstrukce vzniku
knihy), s využitímtextologické a stylistické ana|yzy, v1fkladrikom.
mč
paratistickfch atd. (o. Králík a Ťadajinych).
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od praxe prvních knih, kterévždy byly žánrově rozrrizněnym souborem tvorby za jistéobdobí, pÍecháziSládek v létechosmdesát;fch
ke specializaci: sbírku Sluncem a stínemkoncipujejako soubor v1ihradně intimně a reflexívnělyrick1f. První ze tÍíoddílri sbírky, vě.
novan sestŤeautorovy manželky, zpévačceAnně Veselé' se ve
shodě se svym charakteremnazlvá Písně.Y období spokojeného
zakotvení v rodině je Sládkova intimní písĎová lyrika pŤevážněradostná' naplněná d věrou v možnostiživota.PŤevládárodinná miIostná poezie s utlumenou smyslovostí, která svésymboly a gesta
volí tak' aby označovalypŤedevším
něhu k ženěa duševníkontakty
s ní.Hlavními privaby ženského
těla jsou oči,čelo,kadeŤe.Rytmus
v oproštěnosti čtyŤveršovch slok S krátk]ími verši je uzprisoben

Sluncema stínem- Josef Václav Sládel

náladě lehkosti a uvolnění' I v tomto krajním zjednodušeníjsou
všakmnohébásně jemně odstíněnya naplĎují ve svékrystalické čistotě a všestrannépropracovanosti Sládkriv ideál umělecké doko.
nalosti (napŤ.romance Tichounce, zticha). Zároveí zachycují vcelku typové postoje a proátky bez vyrazné individualizace. Proto
i mluvčímitěchto básní se snadno stávají postavy zŤetelněodlišné
od subjektu básníkova. Na počátku oddílu se to nadto projevuje
i v pŤíklonuk některéze zobecně|ychdobovfch stylizací milostné
lyriky, v prvéňadě k Hálkovfm vÉČBnNÍM pÍsŇÍira s pňímoča.
r'.fmi paralelami citu a pŤírodníscenérie,ale i k ohlasrim folklÓru
nebo dokonce k námoŤnicképísni, zprostiedkované Sládkovi básníky viktoriánské Anglie. V druhépolovině oddílu čtemebásně niternějšía subjektivnější;tvar i nadále oproštěn! je rozčeŤendramatičtějšímiprožitky. objevuje se motiv mravně piekonávaného
vztahu ,,pozdního poutníka.. k neprobuzenému ,,poupěti,, (Tv j
rušitmír -) a vědomí dočasnostištěstí,zejménavšak - tak tomu
bude aždo konce Sládkovy tvorby - vystupují poetizovanévzpomínky na první básníkovu manželku Emilii (napň.básei Vy očidávno zavÍené;viz JISKRY NA MoŘI). Právě v těchto kontrapunktech žitéhoštěstía jeho znejistění,dokonce jeho pŤemístění
do Ťíše
snú (Zas sladká vesna...) vystupuje Sládek jako básník, jenž do
pevného tvaru jako vlrazu životnímoudrosti akázně uzavírá neklidn!, antitetick! a nevypočitateln1fcitovf život'
V nerozsáhlémdruhém oddílu s názvem Znělky pokračuje Sládkova tvorba sonetri, kterése vjeho sbírkách objevujíužod JISKER
NA MoŘI. Jestliževšak dŤívevěnoval Sládek sonety jednak vlastenecképoezii (i v sbírceSluncem a stínemjsou čtyŤisonety S touto
tematikou), jednak
tom pňípadězcela novátorsky a neobvykle - žánrovfm a napril epicklm vjjevrim z života prost1ichlidí,
dětí apod. (sbírka Na prahu ráje z roku l 883 obsahujícívflučně sonety), zde se ve většiněznělek obrací k jednomu z rjstŤedníchtémat
lumírovskétvorby (a v jejím rámci zejménabásní psanlch ve formě
sonetu), k reflexi o poezii a o postavení básníka' Cel;f cyklus je věnován J. Vrchlickému a zapojuje se do dlouhého četězcevzájemn1fch dedikací' apostrof, oslavnych básní i umírněn;|ch polemik
o smyslu krásy a básnictví, do něhožpatŤíVrchlického analogické
cykly, napi. ve sbírkách Dojmy a rozmary a Sonety samotáÍe, namnoze dedikované naopak Sládkovi' Autor tu - ve svfch básních
zcela ojediněle - v parnasistním duchu uplatĎuje mnoho literární
učenosti, cituje nejen Vrchlického verše, ale pŤipomíná antické
Recko, Shakespeara, V' Huga (pokud zmínka o Slitování je narážkou na Hugovu sbírku La pitié supréme),dona Quiota, asyrsk reliéf aj. Tato vyprava Sládkova do oblastí,ježjsou jinak jeho p -
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vodní tvorbě vzdá|ené,nebyla motivovánajen potŤebounavenek
manifestovat jednotu lumírovské školy; je za ni i hlubok1f citov1f
zážitek z|iterátniho i lidského sepětís pňáteli básníky, do jejichž
světa těmito kulturně historicklmi motivy vstupoval. Podobně jako u Vrchlického se zkušenost ze zápasri o básnictví se světovlmi
nároky a rozhledem zapsa|a i do sonetri sbírky Sluncem a stínem
vědomím o povznesenosti básníka nad utilitárními požadavky
společnosti a její literární kritiky. Na rozdíl od svého
měšťanské
však
Sládek zďiraziuje spíše níterné stránky básnické
vzoru
osobnosti, vidí básníkajako těžkomyslnéhosnivce na okraji společnosti,podle vnějšíchměŤítekneohrabaného a nerispěšného(soneÍKomáŤi s typologickfm protikladem lehkfch a těžkfch srdcí;
podivínská polemická symbolizace básníka jako zranitelného, ale
ve zkamenělině pŤetrvávajícíhoměkk1fše).Sládkovu básníkovi je
tvorba součástítěžkéhoživota.Je mu nepŤijatelnástylizace básníka
jako proroka a velekněze.BolestnějinežVrchlick1f a s intenzívnějšímzaujetímmravním hledá Sládek naopak ospravedlněníbásníka
ve světě kŤivdy:a jestližei on je s to pŤijmoutlumírovsk! ideál krásy,
je to hlavně proto, žesi krásu interpretujejako nástroj ritěchy trpi
cích (sonet PŤed branou ráje vénovan! J. Zeyercvi). PŤi pokusu
o hierarchizaci rrizn;fch stránek básníkovy aktivity klade spojenec.
tví s lidsklm utrpením nad triumfy génia(tak i v básni Ve hvězdné
vyši ve tŤetímoddílu, kde drisledkem tohoto mravního postoje je
i preference země jako hmotného principu pňed nebesyjako vlasti
ideálu)'
Do tŤetího,
nejrozsáhlejšího
oddílu,věnovanéhoautorovu bratru, je pod titulem Jiné básně shromážděna ostatní lyrika osmdesát ch let. V čelestojípŤírodnípoezie s živě viděnlmi krajinn1fmi detally, jež obvykle směÍujek naučeníma shrnutím morálně závazn1fm'Sládek užívái vzletn ch a odvážnych obraznfch konfrontací
lidsk1fcha pŤírodníchmotivri
v duchu Hálkova cykluV PRIRODE'
V reflexíchsilně prostoupenlch hodnocením a konfesemi životního
programu se opětovně objevuje motiv rezignace na štěstí(štěstíje
dokonce nežádoucív sadou lidí ,,srdcem lehk1fch..)a touhy po klidu. ''Klid.. je skoro utkvělou pŤedstavoulyrikovou, synonymem
pozitivní polohy životní,dokonceje to označeníi pro k1fženflepší
Životnuznych a trpících(báseř Ve hvězdnévlši). Projevuje se v tom
psychika snadno ztanite|ná a neustále vyváděná z rovnováhy, psychika, pro niž i drobné vnějšíkonflikty se stávají krutfmi nárazy.
Jedním ze zdrojri touhy po klidu, jenžje vzyván spíšjako ideál než
jako dosažen5istav, byla drtivá, po celá desetiletíse stupřující nervová choroba básníkova.PŤedstavaklidu, kontrast a protiváha lu.
mírovskych rozlet do širéhosvěta, do neklidného proudění idejí

Sluncema stínem- Josef Víc|av S|ádek

a kultur, je i v centru hojnéSládkovy poezíerodinné' Malá skupinka otce,matky a dítětese v níjevíjakoostrov bezpečí
uprostŤeddorážejícíhosvéta(Vítr v listopadu aj.) a spícíženaje blížeBohu než
muŽ, kter;|'pociťuje,,osten myšlení..a tížidenních starostí. Řada
básní věnovanych dcerce Heleně spolu se zaujetímdětskou spontánností, nevinnfm veselíma pŤítulnostípŤinášíi poznatek, žedítě
znamená ve světědospěl ch cosi nenahraditelného,pozvedá ho v;fš:
spíšdítě by mohlo poučovat dospěléneždospělí dítě,jeho rísměvje
odleskem ztracenéhoráje. V těchto myšlenkách, kterése po desetiletí vrátí v dětské tvorbě Halasově a Hrubínově, tozpoznáváme
ideovév1fchodisko Sládkovy poezíepro děti, jejížprv ní{birka Z l atll
máj vzníka|aa byla vydána současněse Sluncem a stínem'-Y zobrazeni nejužšíchrodinn;fch vztalltt ničen1|chchudobou a smrtí je
těžištěnečetn1fchlyrickoepickfch básní; v proslulé baladě Kde je
máma? pŤesněa sugestivně postižená naivita osiŤeléhoděvčátka se
koncentruje do metafyzicky naléhavé otázky, která, neodbytně
opakovánajako refrén,rušíplatnost stereotypní náboženskéritěchy.
Ve sbírceSluncem a stínemse tedy vyhrařuje Sládkova potňeba
postavit proti modernímu konfliktnímu a roztŤíštěnému
životu
pevné,trvalé,mravně nenarušenésvěty. Vedle světa rodiny' dítěte
a Ženy nevinnéa pokojné jako dítěje to i svět venkovského kraje.
Y !ísni or čově(po níunacích v pŤedchozích knihách) vystupuje
Sládkovi monumentalizovaná postava rolníka s jeho odevzdaností
osudu, zemins bytostn;fm pÍesvědčením
o rovnosti všechlidí a s láskou k práci, která je hlubinnlm metafyzic[|m poutem mezi člověkem a piírodou; tato pňedstava - ve vědomémnavázání na uvedenou báseĎ' jak o tom autor psal pŤíteliZeyerovi - se stala stŤepÍsNÍ. Nacházíme tu už hlavní
dem následujícíchSELSKÝcH
znaky stylu tétobudoucí sbírky: pádn;f trochejskf rytmus, stylizovanéobdoby s lidovou písnía zejménapojetícelébásně jako vnitŤního monologu postavy. - Závěr oddílu, kde čtemei vŤeléverše
k padesátinám Heydukoqfm, tvoií několik reflexívních básní,
zd razřujících podŤízenostjednotlivce obecnémulidskému osudu
a běhu časua pŤevahubezprostŤedníchživotníchhodnot nad rychle
zvadající slávou a světskou mocí. Spíše než lumírovsk1f patos
(originálně pŤetvoŤenfv básni V nočnímtichukwslovení hvmnického pocitu souladu mezi rytmem vlastního tásníkovď srdce
a ridery miliÓnri trpícícha usilujícíchsrdcí; báseř snad dnešnímu
čtenáŤi zazni skoro bŤezinovsky) se uplatřují verše lakonicky
shrnujícícelkovou zkušenostdosavadního básnikova života (napŤ.
Itlapodzim).I tyto verše,projev Sládkovy individuality jako piotikladu nespoutanéproudnosti Vrchlického lyriky, nalěznou v po.
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zděišíSládkově poezii vyrazné pokračování'
t"ay sbírka Sluncem a stínemjakousi kŤižovatkou Sládkovy
lvrikv. na nižse setkávajíněkolikerétendence.Spolu s reminiscenšemi.nahálkovskou piírodní a milostnou lyriku se objevují krajní
oroievy Sládkovy vrile začlenitse do lumírovskéhoproudu, krysiatuie iu ieho originální pojetí lyriky písřové, vystupují d ležité
oŤeázvěsti
ieho budoucíchbásnickfch cest.Jako komplikovany, ale
'o'oto
í ptoanÝ a vlmluvn1f vftvor Sládkova stŤedníhoobdobí má
šbírkaznačnouzávaŽnost pro básníkriv vlvoj i charakteristikujeho
osobnosti.

hodiny. Karel Toman
Sluneční

1913

Jako pŤedchozíTomanovy sbírky, obsahuje i tato v prvé části
zhruba erotickébásně a v druhéčástiveršeshrnujícípostoj lyrického subjektu ke světu a společnosti'Jádro tétodruhéčástitvoŤiverše
inspirovanézkušenostmiz cest a návratri. Rozmanité zážitky, které
autorovi piinesl zejménaněkolikerf pobyt ve Francii, jsou tu pÍehodnoceny, domyšleny a zbaveny všehonáhodného. od subjektivní revolty, která prosycovala pŤedchozíTomanovu tvorbu neňešitelnfmi, zárovei však umělecky plodn mi nitern1Ímirozpory, pŤechází Toman k hlubokému zájmu o objektivní skutečnost,pÍírodu,
hlubinné procesy a zákonitosti určujícíběh kolektivního i individuálního žívota.Neopírá se pŤitom o žádnou vyhraněnou ideologii
(zŤetelněto naznačujetitulní báseĎ, která místo otevŤené
formulace
programového básníkova zaměňení,obligátního u epigrafu sbírky,
klade prostě vedle sebe motivy zánlku a nezdolného života; souhrnem je nejen vědomí neproniknute|nézáhady, ale takénezměrné
houževnatostia pŤitažlivostibytí),ale pŤedevším
o intenzívnívidění
básnické:odváŽnou metaforou postihuje proměny kraje v pruběhu
ročníchobdobí, cestou fantazie a na zákIaďétvoňivéhointuitivního
procesu dospívá k vytváňeníprisobiqfch postav, v jejichžpostojích
a gestech Se myticky vyjevují elementární a racionálně neana|yzovatelnésíly země. Tak je tomu piedevšímv rozsáhlé básni Tuláci;
jsou v ní objektivizovány a od zákonitostí země odvozeny dvě navzájem protikladné tenáence, které nesmíŤenyprostupují celou
Tomanovu tvorbu: jednak je to bezprostŤední,dětsky vnímavy
a harmonizujícíobdiv ke kráse světa a pokorné okouzleníjeho nejprostšími dary, zejménačarovn;fmi pŤírodnímiscenériemi(první
částbásně s citací bolestnépísněruskfch emigrant , kterou Toman

