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atmosféru cizích měst) - jeho smysl se tím však nevyčerpává.
V podtextu se obraz cesty současně mimovolně pÍibližuje dávnlm
alegoriím,,putování.., které symbolizov a|y krátkost lidského živo.
ta, sevÍeného mezí zrozením a smrtí. Poetistická opojná nostalgie
z neustálého vznikání a zanikátí, která se u Nezvala již v BAS-
NÍCH NoCI dotkla tématu smrti, se stává současně vfrazem ne-
klidu ze světa, ktery se neiídí zákony básně a kterf nedovoluje člo-
věku naplnit pŤirozenou touhu po kráse. To otvírá prostor sociální
a politické po ezli, a|evytváŤí to současně také pŤedpoklady pro roz-
chod s avantgardními iluzemi a pro hledání nového hodnotového
Ťádu, jehož budoucí obrysy ve sbírce až skoro paradoxně napově-
děla lyrika návratu z posledního oddílu: ta proti víŤení pŤedstav
a tvarri ,,labyrintu světa.. vyzdvihla náhle - alespoř v závěrečném
akordu - jasné a pŤehledné jistoty domova.

Sbírka byla napsána po návratu z téměŤ měsíční cesty do Francie
pŤes VídeĎ a Sw.fcarsko do PaŤíže a odtud pŤes Marseille do Monte
Cat|a a Itálie, uskutečněné na jaŤe roku 1933. Dosáhla téměŤ oka-
mžitého čtenáňského ťrspěchu. Zv|áště básei Sbohem a šáteček
s melancholick1fm spojením loučení s motivem kapesníčku, jež je
u-fp jčkou ze S. Mallarméa (,,croit encore a l'adieu suprěme des
mouchoirs..), kterého Nezval v roce 1930 pŤekládal (,,chce nyní
uvěiit ve sbohem šátečku..), došla masové obliby. Za sbírku Nezval
obdržel státní cenu 1934, kterou odevzdal ve prospěch protifa-
šistické emigrace. Soudobá kritika nad novou Nezvalovou knížkou
cítila její vnitŤní polemiku s pŤevažujícím filozofujícím a ,,vizio-
náŤshim.. směŤováním české lyriky tŤicátj,ch let, zvláště v d razu
na vnitŤní intenzitu subjektivního prožitku (BedŤich Václavek),
a povšimla si také jejího místa v prudkém dobo-vém rozvojižáttrl
lyrického cestopisu (Seifertova sbírka NA VLNACH TSF, Horova
ITÁLIE, Bieblova Š rooÍ JEŽDov^ŽÍ Čar a rÁvuj. Jakko-
liv se z tehdejšího pohledu místy zdálo, že vyznam cesty je pro Ne-
zvalovu tvorbu pŤíliš vnější, stala se knížka Sbohem a šáteček pňímo
prototypem žánrl, ktery vlastně až do současnosti modeluje jeho
podobu. V Nezvalově vlastním básnickém vlvoji sbírka Sbohem
a šáteček pŤedznamenala tematikou i kompozicí zvláště pozdější
Prahu s prsty deště (l936)' spjatou s pražskou inspirací a pŤímo
s praŽsklm místopisem; již na samém prahu surrealistického ob-
dobí sv1fmi vnitŤními rozpory naznačova|a budoucí potŤebu
pŤekročit jeho omezení. vm
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Selské písně a České znělky -
Josef Václav Sládek 1890

Sbírku, která je věnována otci první Sládkovy ženy A. Nedvídkovi,
tvoŤí dva odlišné a stylově i tematicky vyhraněné cykly. Druh;f
z nich, České znělky, je pokračováním autorovy vlastenecké lyriky
z pÍedchozích knih. Selské písně pŤedstavují v Sládkově tvorbě a
v české poezii vŮbec něco podstatně nového. od dŤívějších náznakri
(napÍ, Píseř oráčova ve sbírce SLUNCEM A STINEM) pÍechází
Sládek k vytvoňení jednotného' celistvého a sv m zp sobem
ríplného básnického světa, schopného plnit v duševním životě
autorově i v kolektivním vědomí závažné funkce.

Již ve sv1fch pŤedchozích dílech hledal Sládek reálnou nebo vy-
sněnou skutečnost, kterou by mohl postavit proti neradostné reali-
tě moderního života i sociálních a politick1fch poměrri jako ritočiště,
pŤíklad avyzvu, VŤelé rodinné a intimní vztahy, vyjádŤené v jeho
subjektivní lyrice, jakož i bezprostŤednost, životnost a čistota dět-
ského světa, která ho okouzlila ve verších pro děti, mohly takto
fungovat jen v omezené miÍe, z hlediska sociálního programu zna-
menaly rístup nazuženépozice. Svět českého venkova, kter! Sládka
citově odevždy poutal a byl zdrojem mnoh ch námět jeho pŤed-
chozí epiky, mu v Selsk1fch písních poskytl více možností. Sládek ho
pŤedstavuje jako svébytné, hluboce v tradici zakoŤeněné univer-
zum, které sice - na rozdíl od znepokojivého zmatku moderní do-
by - je dobŤe pŤehledné, má rozměry pŤiměňené člověku, zátovei
však je dostatečně mnohostranné, učleněné, diferencované, aby
bylo s to reprezentovat plnohodnotnou životní alternativu. Y pro-
tikladu ke sqfm pŤedchridc m, napŤ' k Hálkovi v Pohádkách z naší
vesnice, nevidí Sládek svťrj cíl v encyklopedickém pŤedvedení ves-
nick1ich figurek, v pestrosti situací; soustŤed'uje se k postavějediné,
která i sociálně znamená centrum vesnického života. Je to rolník-
-hospodáň, otec rodiny, na jehož práci a zkušenosti pŤedevším
závisí provoz selské usedlosti, pokračování rodu, štěstí jeho blíz-
kych, ale i - podle dobovfch pŤedstav - vyživa národa. Ale ani
omezením na jedinou postavu Sládkovo risilí o koncentraci nekon-
ČÍ. I mezi rysy této ustiední postavy autor cílevědomě vybírá' aniž
by mu záIeže|o na individua\izaci a všestrannosti charákteristiky.
Proto jeho rolník není vlsledkem realistické typizace, povahová
typologie a individuální psychické procesy zristávají takŤka riplně
stranou. Je to postava na hranici reálné zkušenosti a mytu. Tato
postavaje zaměŤenajako každf mftusjednak k uchování, ochraně
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a identifikaci jist1fch sociálních ritvarri, jejichž smysl je jejím pro-
stňednictvím hlouběji rozpoznánaproilt (zdaleka pňitom nejde jen
o petrifikaci vesnického společenství, ale o širší kolektiv národa),
jednak k rihrnému pohledu na život vribec, k vyzdvižení některlch
jeho trvale platnfch stránek a hodnot. Hrdina Selsk1fch písní je
proto opsán několika málo rozhodujícími vlastnostmi a vztahy.
UstŤedním vztahem je rolďkova pŤináležitost k pridě, na které
pracuje. ornice tu vystupuje skoro jako živoucí bytost, vyměĎující
si se sv'j'm lidsk m partnerem projevy vzájemné vlídnosti. Ve své
monumentálni rozfoze a barevnosti je zdrojem esteticklch prožitkri
(Velké, širé, rodné l ny), jako nepoddajnf, vzdorující' ale srozumi.
teln1f a dostupn;f pŤedmět pracovního risilí nejen dává obživu, ale
formuje a ověŤuje lidsk charakter. Práce na ní vysiluje tělo, ale
duchu poskytuje rovnováhu: ,,nohy mé se chvěly mdlobou' / duše
byla plna míru... Držení pridy není pouhj'm vlastnictvím, ale osu-
dov.fm svazkem, kter;Í lze postihnout jen pŤirovnáním k pŤírodním
jevťrm. Ve shodě s povahou m;ftu jako naturalizace sociálních
vztahri Sládkťrv rolník svírá pridu tak, jako ji sv1fmi koieny svírá
strom (Mé rodné púdy každ!, hon). Člověk se s pridou jako živlem
pňímo identifikuje, Sládkriv rolník je mužem země ve stejném smys-
lu, v jakém jsou pohádkové bytosti zosobněním živlu vody nebo
živlu ohně. V Selsk1fch písních pŤirozeně ožívají elementární složky
prastarého rolnického mÝtu (Sládkovi zprostŤedkovaného kŤes-
éanstvím). Vyvstávají paralely mezi pňírodními procesy setby, rris-
tu, sklizně a lidsk1fm pňíběhem narození, života, smrti a nového
zrození. Clověk je spjat s určenfm místem v prostoru a začleněn
do Ťetězce generací. V tomto nástupnictví (Tíi rody u n s platíjen)
se ztráci povědomí o individualitách, jen tŤi pokolení jsou aktuál-
ně pŤítomna v horizontu paměti, ale věčnost rodu je pociťována
v anonymitě členri nekonečné Ťady. ProstŤednictvím pŤírodního
cyklu pŤiléhají k m1ftu pridy i bohatě rozvinuté rodinné motivy,
a ovšem i pojetí smrti jako návratu klasu ,,v zem, ježho vydala.., jak
to opětovně v závěru pociťuje Sládkriv stárnoucí hospodáŤ.

V tomto mytickém ovzduší se reáIné sociální vztahy projevují ja-
ko rušivf element popírající identitu člověka a země (,,Ne, ta pole
nejsou má, jsou cizí, já je orám, vláčím, někdo mi je sklízí..). Páni si
pŤivlastřují plody rolníkovy práce a ničivě zasahují do cyklu životní
obnovy, když ve válce obětují Životy jeho déti (Za krdle a vlast').
S nedrivěrou je sledován i odcizen1f svět soudobé politiky (Pište si,
jak chcete). Ale také nenávist k panstvu dostává mytické rozměry
temné osudové síly, která se prosadí násilnlm činem bez ohledu na
osobní zásluhy nepŤítele (balada Ze selski,ch bouÍf .Protívěčnosti
země, která pokryje panské rody, je sláva panstva dočasná a bez-
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vÝznamná (At, velcí toho světa)' To ovšem zda|eka není jedin1Í so-
cíální smysl cyklu. Sládkriv rolník sice nikdy nevede rivahy vlaste-
neckého obsahu, patií pŤece dojiného světa; do národního životaje
však mlčky začIeněn jako vzor stálosti, ne stupnosti a demokratis-
mu. Jeho setrvávání na pridě je prototypem žádoucí nekompro-
misnosti pŤi obhajobě českého práva. Rolník je jádrem národního
společenství jako zdroj obecně lidsk;fch mravních hodnot. V zo-
brazení kladn1fch rysri jako pracovitost, sebericta, věrnost svym
nejbližším a svému rídělu, schopnost strádání a oběti pŤekračuje
Sládek uvědoměle pŤírodní hranice rolnického mytu, začleĎuje
svého hrdinu do sociálních souvislostí a do humanitníftadice. Zdá
se, Že spolu s kŤesťansklm mltem se na koncepci postavy rolníka
ríčastnil antickf stoick1f ideál (pevn;f a odevzdany vztah k osudu
a k protivenstvím života) a kodex rodinnfch a společensk1|ch
ctností, zprostŤedkovan1f Sládkovi básníky viktoriánské Anglie.
NejzŤetelnější je však paralela rolníka se subjektem Sládkovy
lyrické poezie,zejména v podobě, které nabyl v jeho pozdních sbír-
kách (V ZIMNIM SLUNCI apod.).

PŤekr1fvání a obohacování fiktivního mluvčího a lyrického sub-
jektu je umožněno mj. i tím, že v daleko největší části básní mluví
v první osobějednotného čísla sám rolník. Jsou tojakésijeho vnitŤ-
ní monology, odehrávající se sice v konkrétních prostŤedích a ne-
jednou i pňi stručně naznačen1fch všedních rikonech vesnického ži-
vota, ale směŤující k vyslovení podstatnj'ch principri a postojri'
Užité ňečové ritvary pŤitom zlehka, náznakově pŤipomínají zpťrsoby
vyjadŤování vlastní samotnému rolníkovi. V básních lehčího, ra-
dostnějšího, jednoznačnějšího tÓnu je to lidová píseĎ (do blízkosti
lidové poezie situuje Sládek svou knížku i kompozičními rysy od-
kazujícími k folkloristick1fm písĎoqim sborníkrim - užití prvního
verše jako nadpisu a částečně i seskupování básní podle tematic-
klch okruhri); verše vážnější a vyznamově složitější jsou spíše
mluvní, opírají se o hovorovou Ťeč a stylizují ji napŤ. v duchu lido.
vfch poŤekadel, pranostik nebo intelektuálnějších rítvarri, jako je
náhrobní nápis. To vše se však prolíná s vysloveně literárními pro-
stŤedky moderní lyriky. Rytmus se sr".fmi prost1|'mi slokami, kra-
tičklmi verši a trochejskfm spádem pÍipomíná folklÓr, až na ne-
patrné vfjimky je však pŤesně metricky normován, nevrací se k li-
dovému sylabismu. FolklÓrní prostÍedky jako anafora, paralelní
uspoŤádání slok, opakování slov a cel1fch verš jsou podrobeny
jemné umělecké stylizaci a variací známé z náročné subjektivní ly-
riky. Hravě nezávazné folklÓrní zapojování pŤírodních motivri do
básně je zce|a nahrazeno jejich obraznfm, často symbolick1fm vy-
uŽitím. Tak v básni Polní cestou, jednom z vrcholťr objektivního ly-
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rismu Sládkova, jsou jarní role s vlnícím se mlad m žitem zprvu
v ričinném kontrastu k pohŤebnímu prrivodu, kter! provázízemÍe-
lou dívku v otevŤené rakvi; věčně živá, životu otevŤená pňíroda se
zdábyÍ nedosažitelně vzdálena uzamčen m očím mrtvé. V druhé
sloce je navozen opačn;f pohyb k básnicky snovému vyrovnání: pŤí-
roda jakoby v soucitu vysílá své tvory (vzpomeřme na 1' intermez-
zo MAJE!) k zemŤelé - do mrtvé tváŤe napadaly květy, v eufonicky
propracovaném verši ,,zabzučela bludná včela.. ve vínku na jejím
čele. Paralelně s těmito symbolick1fmi akty piírody postupují i pro-
sté rikony poslední služby, poskytované lidmí (,,my ji nésli, druzí
pěli..). Vlsledkem je složit1f akord věčného a dočasného, vzne-
šenosti a žalu, slitování a nevyhnutelného pohybu života dál.
oproštěné vyjadŤování s gramatick 'mi sdruženymi rfmy pňipomí-
távzďá|eně lidovou poezii nápisri na hroby s její primitivní monu-
mentalitou.

Úspornost, nejpŤíznačnější rys Sládkova stylu' nesměŤuje v Sel-
sk1fch písních pouze k aforistické koncentraci ríhrnné zkušenosti.
Značně ovlivĎuje i ráz pojmenování: několik klíčovlch slov (resp.
synonymick1/ch skupin), jako je pole (prida' hrouda, lán), rufa
(dlař)' zrno (klas), skŤivan se objevuje v celé Ťadě básní vždy znovu,
a to v rozmanitych souvislostech; vyznamové odstíny' získané
vjednom kontextu, se ozfvají i v kontextech ostatních, takže tyto
motivy získávají komplexní vyznam a prisobí jako symboly. Éod
shodn;Ím obrysem opakujících se znakti probíhá stáljl skry|f po-
hyb. Tato pojmenování tvoŤí páteň, na ně se napojují stňídmě uvá-
děné konkrétní motivy a jejich izolovaně užitá pojmenování (bar-
vínek' sedmihlásek). Podobně pracuje Sládek i s pňídavn1ími jmény
(napŤ. tvrd1f, tuh1f), když napň. v jediné básni spojuje stále t1fž prí-
vlastek s mnoha r zn;fmi podstatn1fmi jmény a experimentuje s jého
qfznamovymi odstíny (drsné mravy, drsná dlaĎ, drsn1f rod, disně
tich! pláč atd.).

V době, kdy lumírovská poezie vydala už své nejlepší plody
a hrozilo jí ustrnutí' vstoupil Sládek Selsk mi písněmi na. zce|a
osobitou cestu. Prohloubil pňitom rysy, které ho vždy odlišovaly od
jeho lumírovsk1fch druhri, Vrchlického a Zeyera, a spojovaly ho
s pŤedchozí generací, pŤedevším s Nerudou. Z ieho dědictví aktua-
lizoval něco jiného nežmladí v čele s Macharem.: monumentalizuiící
oproštění, vážné soustŤedění k elementárním hodnotám. Lumírov-
ská snaha o uměleckou dokonalost mu pŤitom zlistává, pÍistupuje
s ní však k jiné tematice, k jin1fm žánrrim a obsahrim. Selské Ém; ve
zhruba stejné době nezristalo cizí J. Vrchlickému;jeho Selské bala-
dy jsou obráceny k historii. Sládek hledí na dějiny očima svého
hrdiny, omezuje se vědomě na dosah osobní paměti a zkušenosti
aktuálně žité.
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V druhé části sbírky, cyklu čtrnácti Českj,ch znělek, vyvrcholila
Sládkova politická tyiitá. Útvar sonetu, rétorická stylizace a cíl
probouzet z|etargtre v dobách nerispěohri české politiky tu není ni-
8ím noqfm. Myšlenkovf obsah cyklu je však obohacen t miž pod-
něty, které daly vznik Sels\fm písnim. Po elegickém tÓnu rívodních
čísél, hoňekujících nad zkázou vlasti, je vfbojně prezentován motiv
pňirozeného práva národa na existencí, práva obsaženého v pro-
stém faktu, že národžIje jako pi.írodní bytost; vlastenectví je pojato
jako spontánní projev životnosti, proti němuž historické vzpomín-
ly a dokumenty nemají váhy. I tato vLra v pŤirozené právo je však
uvedena v pochybnost: vrile k životuje pouhou frází, nenili pode-
pĚena morálními (a tedy pňírodní -61ivaci pŤekračujícími) hodno-
iami práce, lásky, hrdosti a víry (7. sonet). Teprve na tomto pole-
mickém a problémovém základě jsou pakrozvinuty patetické vfzvy
druhé poloviny cyklu. PŤerušuje je stylově a tematicky zcela samo-
statny sonet dvanáctf' v němž se znovu - po motivu národa jako
pŤírodní bytosti - ozyváv|iv Selsk1fch písní: je to vljev s postavou
starého sedláka stojícího nad zničenfm políčkem, které odplavil
pŤíval, a znovu se odhodlávajícího čirrem čelit nepŤízni živlri i po-
měrli společenskfch. V kontextu Českjch znělek se zvyrazÍruje -

a vrhá to světlo i na smysl Selsk1fch písní - aktuálně nabádavf
smysl postavy rolníka; pŤísluší nejen ustŤední postavě, ale i triádě
statečného a pŤičinlivého děda, ng6t,alého, zpronevěŤilého syna
a nevinného vnuka jako pŤíslibu $rrdpucnosti: je to jakfsi rodoq|
model Sládkova souhrnného pohledu na současně probíhající ději-
ny národa. Závěr cyk|uje už k lgdgucnosti zcela obrácen. Jejím
reprezentantem Se tu stává prost! chudy muž, nejspíše dělník;jeho
vítězství je viděno v morální perspoktivě, polemicky postavené
proti programu revolučnímu.

Velk čtenáŤsk! rispěch prvního vydání sbírky (věc u Sládka cel-
kem v1 jimečná) umožnil autorovi dg' roka vydání druhé. Teprve
v něm byla sbírka vlastně plně dotvoŤena. Pňibylo 14 básní, na-
mnoze umělecky i ideově klíčovlch (lapÍ. Velké, širé, rodné lány,
Polní cestou, Z osudu rukou); naopak byly pňíznačně vyiazeny dvě
básně folkloristického rázu (a sociálrrě interpretovaná legenda ve
stylu chrámové písně, nazvaná Ráj,která se do sbírky později vrá-
tila). Sládek tu také značně změnil |azení básní'

Selské písně měly vždy v Sládkově díle mimoŤádné postavení;
jakojeho nejobtíbenější a nejrázovitější, vpravdě vrcholné dílo byly
často vydávány Samostatně a staly se ristÍedním tématem Pli v -

kladu Sládkovy osobnosti, napň. y 7$važnych esejích F. X. Saldy
a V. Jiráta. Našly pokračování i y 69derní poezii, jmenovitě v To-
manovych MESICICH. mč




