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Anotace 

 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení protichůdných názorů na autorství 

Slezských písní. V rámci takto vymezeného cíle jsem vybrala osm stěžejních 

studií týkajících se díla a jeho geneze. Komparace přístupů jednotlivých 

literárních historiků pak vedla k vytvoření vlastního závěru. Podle stávajících 

znalostí o Slezských písních je i nadále nutné podrobit umělecký text dalšímu 

zkoumání.  

 

The main topic of the Bachelor thesis was the assessment of the 

contradictory opinions concerning the authorship of the book Slezské písně. 

The work analyzes eight main studies concerning the book from literary and 

historical point of view. The comparison of all studies resulted in this Bachelor 

thesis. This Bachelor thesis is at the very beginning of the literary and historical 

research concerning the text Slezské písně therefore in the future it will be 

necessary to make more the historical and literary research of the book Slezské 

písně.  

 

Das Ziel der Bachelorarbeit war die Behandlung von Autorenschaft von dem 

Buch Slezské písně. Die Arbeit analysiert unter acht literarhistorischen Studien 

und führt zu eigenen Schlussfolgerungen. Die Komparation von anderen 

Zugängen führte zur Schaffung der Bachelorarbeit. Diese Analyse ist nur eine 

Anfangsstudie. In der Zukunft müssen noch weitere Analysen zu diesem Text 

ausgeführt werden.  
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1. Úvod 
 

   Cesta za Petrem Bezručem v mém životě sahá do časů základní školní 

docházky. Tehdy jsem byla žačkou Základní školy Petra Bezruče v Třinci. 

Putování krajem, návštěvy Památníku Petra Bezruče, ulice nesoucí název podle 

jeho jména mne udivovaly již jako dítě. Monumentalita Petra Bezruče na mne 

dýchala každý den při vstupu do hlavní části mé základní školy. Bezruč na nás 

dohlížel a my  jsme se zpaměti učili jeho verše. Verše, které jsou věnovány 

kraji, jemuž i já svým dětstvím a mládím patřím.  

 

   Také gymnaziální léta patřila Bezručovým Slezským písním. Recitace na 

školních soutěžích, polemiky s paní učitelkou, která žáky gymnázia 

upozorňovala na nové poznatky k tomuto dílu a zmiňovala se o možném 

dvojím autorství. 

 

   Jako studentka Technické univerzity v Liberci jsem si zapisovala v druhém 

ročníku předmět Textologie a ediční praxe. Docentka Naděžda Kvítková  nám 

dávala na výběr témata možná k zpracování a to byl podnět k  třetímu 

pozastavení nad Petrem Bezručem. Krátký exkurz do nově otevřené 

problematiky nabízela studie Jana Drozda Autoři Slezských písní. Celé dva 

semináře byly věnovány krásným veršům. Tehdy se rozhořela jiskra, která ve 

mně doposud neuhasla. Možnost věnovat svou bakalářskou práci tomuto 

tématu mne natolik zaujala, že jsem paní Kvítkovou nemohla odmítnout a do 

tajů Slezských písní jsem se rozhodla sama zahloubat. Výsledkem je tato práce, 

v níž se snažím pojmout percepci Slezských písní u literárních historiků. 

Analyzuji jejich studie a všímám si otázek, jenž samotné básně i jejich rozbory 

nabízejí. Poděkování patří doktorce Věře Pražákové Drozdové. Vdova po Janu 

Drozdovi mi přenechala veškeré práce svého manžela věnující se problematice 

Slezských písní  a také jeho korespondenci s dalšími literárními vědci a znalci 

tohoto velkého díla. Velký dík vyjadřuji tímto také vedoucí bakalářské práce, 

paní Naděždě Kvítkové. Její neutuchající zájem o Slezské písně a snaha znovu 
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otevřít problematiku Slezských písní mě vedla k vybrání tohoto tématu pro 

bakalářskou práci. 
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2. Percepce Slezských písní 
 

2.1 Bezručovské studie 

 

   Téma Slezských písní ve studiích  je celá řada, neboť básnická sbírka 

zaujímá své přední místo mezi  odbornou i laickou veřejností. Krásou 

básnického jazyka, tématikou, která oslovovala po dlouhá desetiletí a má ohlas 

i dnes. Od prvního představení veřejnosti v roce 1900, přes celé dvacáté století, 

až po současnost zůstávají otázky pro dostatečné vyjasnění možných 

pochybností.  Tudíž více než sto let nás písně provázejí, po celou onu dobu je 

zkoumáme, necháme se opájet jejími verši, jenž si našly místo v našich srdcích. 

Celé století a měnící se poměry se vepsaly do samotné historie života  básnické 

sbírky a jejího pojímání.  

 

   Jen co se otevřela opona a vystoupily na veřejnost, ozvala se cenzura, ani 

další léta pro ni, respektive pro jejich autora, nebyla nakloněna. První světová 

válka se svou ideologií si všímala burcujících národnostních veršů, jenž 

nekopírovaly  směr státní oficiální politiky. Vladimír Vašek, označován jako 

jejich autor, se ocitl ve vězení. Příznivější období byla léta První republiky. V 

roce 1928 a roku 1930 vyšly knižně. Stejného typu vydání se Slezské písně 

dočkaly ještě v čase předmnichovském, roku 1937.  

 

   Po Druhé světové válce spolu s novou nastupující politickou a ideologickou 

línií se dočkaly velké slávy včetně jejich jediného označovaného autora 

Vladimíra Vaška. Jak zde dále uvidíme, umění žije samo o sobě svou vnitřní 

sémantikou, avšak její obsah a odkaz, který v ní máme se stal po roce 1945 

řekněme „nadužívaným“ ba dokonce zneužívaným existující komunistickou 

ideologií. Literatura v devatenáctém století bojovala za národní práva Čechů. 

Ve dvacátém století, přesněji po Únorovém převratu měla být podporou pro 

ideologii státní politiky a jejího kurzu. Slezské písně měly být řečníkem 
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proletariátu v boji proti všem možným utlačovatelům a nepřátelům nového 

kurzu v Československu.  

 

   Za celých oněch padesát let se těšily velkému zájmu literárních historiků 

a badatelů. Studie nám umožňují poznat blíže básnickou sbírku. Jednotliví 

badatelé se zaměřují na různé vrstvy díla a přibližují jej laickému čtenáři 

a uvádějí sbírku na poli vědeckém. Od „narození“ básníka Petra Bezruče se 

časem objevovalo mnoho otazníků a pochyb týkajících se díla, avšak oficiálně 

se nepřipouštěly. Ruku v ruce se snahou využít toto dílo pro  podporu budování 

socialistické společnosti vznikla celá řada studií podrobně se věnující básním 

i jejich autoru. Petru Bezručovi byl již v roce 1945 udělen titul národního 

umělce. Člověk, který se vyhýbal jakémukoli veřejnému uznání, se stal 

v širokém hledisku osobou velmi uznávanou a oceňovanou právě pro své 

jediné dílo. Jedna básnická sbírka, „náhlá erupce básnických sil“, mu v půli 

dvacátého  století  vynesla ocenění nejvyšší. Spousta  literárních badatelů si 

uvědomila mohutnost díla a cítila potřebu věnovat se jeho genezi a zařazení 

mezi ostatní skvosty literatury.  

 

   Studií věnujících se Slezským písním a jejich autorovi je celá řada. 

Bibliografie by byla více než obsáhlá. Přesto existují některé zásadní, které 

umožňují rozšířit zorný úhel pro pochopení básnické sbírky. Vlastní selektivní 

výběr začíná krátce po skončení Druhé světové války. Již v roce 1947 je vydán 

titul Pět studií o Petru Bezručovi, jejímž autorem je mimo jiné i Oldřich Králík. 

Pozornost je také věnována studii Františka Buriánka Petr Bezruč, její první 

vydání spadá do roku 1957. Jen o rok později vydává Drahomír Šajtar Pět studi 

ve znamení Petra Bezruče.  

 

   Smrt básníka  v roce 1958 znamenala nový vítr do bádání o jeho dílu. Na 

počátku šedesátých let dvacátého století se vícekrát sešli literární vědci, aby 

zrevidovali dosavadní přístup k této sbírce a literární věda má  již nové 

významné studie věnující  se velice podrobně jednotlivým  básním. Jednou 

z nich je Text Slezských písní autora Oldřicha Králíka, který se celému tématu 

oddaně věnoval a na Palackého univerzitě také o Slezských písních a Petru 
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Bezručovi svým studentům přednášel. Literární historik Králík byl  ústřední 

postavou pro výzkum díla v Severomoravském regionu. Následuje studie, 

jejímž autorem je mimo zmíněného Králíka také jeho kolega Viktor Ficek. 

Jedná se o poslední práci, kterou Králík k Slezským písním  napsal, a je 

nedokončená. Profesor Králík v roce 1975 zemřel. Dílo Kapitoly o Petru 

Bezručovi Králíka a Ficka bylo vydáno v roce 1978. 

  

   Zajímavý přístup k Petru Bezručovi a jeho dílu věnuje Vladimír Macura. 

Publikace Jen jedenkrát (Zásilky Času 1899 – 1914) vychází v roce 1980. Jeho 

přínosem je prolínání času a geneze básní v závazku vůči jednotlivým 

zásilkám, které Vladimír Vašek zasílal do pražského Času.  

 

   Výše bylo již zmíněno, že zájem o Slezské písně neutuchá ani v našem, 

dvacátém prvém století. Jedním z Králíkových posluchačů byl také následující 

zmíněný literát Jan Drozd. Jeho populárně-naučná studie s názvem Autoři 

Slezských písní je datována do roku 2003. Svou povahou je oproti všem dříve 

vypsaným zcela jedinečná, neboť jako jediná se věnuje pochybám o jedinosti 

autora zářné básnické sbírky.  

 

2.1.1 Pět studií o Petru Bezručovi 
 

   První studie, kterou se v této práci budeme zabývat, nese název Pět studií 

o Petru Bezručovi. Dva roky po válce, v roce 1947  byly oslavovány osmdesáté 

narozeniny Vladimíra Vaška. Literární vědci a znalci jeho díla si uvědomovali 

nosnost tohoto výročí a vznikl návrh vydat k tomuto výročí sborník, který by se 

věnoval výhradně Bezručovu dílu. Zevrubně jej zkoumali a zasadili je do 

kontextu literatury, ve které na počátku dvacátého století vznikal. Filosofická 

fakulta v Olomouci se tohoto úkolu ujala. Na sborníku pracovali vědci jako 

Fischer, Kvapil, Králík, Horálek a Bělič. Petr Bezruč byl univerzitě příznivě 

nakloněn, také jeho otec zde studoval před jejím zrušením1.  

 

                                                 
1 HORÁLEK, KRÁLÍK: Pět studií o Petru Bezručovi. Olomouc, 1947, s. 10. 
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   Již v úvodní kapitole se Fischer věnuje datu uspořádání oslav narození 

básníka. Zmiňuje nutnost chápat jistý „dualismus“. Bez Vladimíra Vaška, 

narozeného v roce 1867, bychom neměli Petra Bezruče. Zároveň bez slavných 

básní Petra Bezruče, nebyl by Vladimír Vašek ikonou literárního nebe. Naráží 

tak na fakt, že oslavy se mohly konat o dva roky později a přesným výročím 

mohlo být první vytištění básní v únoru roku 1899, kdy se Petr Bezruč 

„narodil“. 

 

   Studie se věnuje dílu vskutku podrobně. Básnická sbírka je zakomponována 

do časů svého vzniku. Všímá si všech možných kvalit tohoto díla a rozebírá je 

ze všech možných zorných úhlů. Vychází rovněž z dalších prací literárních 

kritiků. Nepodceňuje ostatní díla vzniknuvší v oné době a snaží se postihnout 

jejich možný vliv na samotné Slezské písně. V tomto směru charakterizuje 

Bezručovo dílo. 

 

   Slezské  písně jsou mnohovrstevné  a podle tohoto klíče k nim tato studie 

přistupuje.  Od vztahu Vladimíra Vaška ke kraji, jemuž dílo věnoval, a za který 

promlouvá směrem k ostatním. Věnuje se možným interpretacím Vaškova 

nejpodstatnějšího pseudonymu. Důležitá je zmínka prof. Králíka o chronologii 

psaní jednotlivých básní. Tedy o vztahu posloupnosti zasílání básní do Času 

a jejich zveřejňování redaktorem Herbenem. Dostatečnému důrazu je zde 

podrobena také možnost vzniku básní před rokem 1899.  

 

   Literární vědci zde zkoumají jazyk použitý v básních. Vidí rozdíly mezi 

použitými dialektismy a spisovným jazykem. Pakliže autor používá spoustu 

nářečních výrazů, bylo pro vědce nutné studovat také verš. Této problematice je 

věnována výrazná kapitola. U básní Petra Bezruče je nutné zkoumat zákonitosti 

verše v závislosti na  jeho metru . Užívání dialektismů zde hraje roli pro 

předěly, důrazy apod. Literární vědci se shodují na tom, že Bezručův verš nese  

realistické prvky.  

 

   Tato studie vyšla rok před Únorovým převratem. Jak dále uvidíme, změna 

režimu znamenala také jiné pojímání české literatury. Ta se dostala do sféry  
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státní ideologie a jejich zájmů. Pakliže tedy prof. Králík při sémantickém 

hodnocení básní odmítá tvrzení, že by Bezruč v nich vyvolával jakýsi politický 

program, po roce 1948 se právě jednotlivé studie zaměřují na možné konotace 

mezi existující ideologií a Slezskými písněmi a jejich využitím pro stávající 

režim.  

 

 

2.1.2 Petr Bezruč 

 

   V pořadí druhou studií je Buriánkova publikace Petr Bezruč. V padesátých 

letech se literatura ocitla v rukou oficiální ideologie.V tomto duchu byl také 

koncipován pohled autora při rozboru básní v této studii. Díla byla 

„pomocníkem“ pro budování reálného socialismu stalinského typu. Bohužel 

i Slezské písně se svými básněmi neunikly jednotícímu směru jediné možné 

ideologie. Studie vznikla v roce 1957. Je rozdělena do tří stěžejních oddílů: 

I. Básnické dílo, II. Tvůrčí osobnost a její vývoj a III. Ohlas díla. Publikace je 

opatřena soupisem použité literatury, nechybí poznámky a vysvětlivky.  

 

   Slezské písně jsou zde prezentovány jako básnická sbírka, která svým 

obsahem odkazuje na boj proletariátu proti buržoázii. Důraz při analýze 

jednotlivých básní je kladen na ty se sociální tématikou. Nicméně v první části 

pod názvem Básnické dílo Buriánek člení básně na balady, milostnou lyriku, 

lyriku intimní a reflexivní. Bezruče zde označuje za  inovátora v české poezii. 

Připomíná zde manifest České moderny z roku 1895, který vyzdvihuje 

individualitu. Buriánek tento boj spatřuje v boji proti útlaku: „Někteří bojovali 

za osvobození od pout měšťácké morálky, jež potlačovala a pokřivovala jeho 

smyslovou a citovou přirozenost, jiní za jeho osvobození od bídy a mravního 

ponížení. Ale rozhodující otázkou epochy se stávalo osvobození člověka od 

třídního útlaku, od kapitalistického řádu. V českých poměrech se pak tato 

otázka spojovala s otázkou národního osvobození a právě na přelomu století 
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nabývalo toto spojení, přesněji splývání, zvláštní intensity a zvláštního 

významu.“2 

 

   František Buriánek tedy vidí literaturu přelomu století jako subjekt bojující za 

ideály, které byly aktuální o půl století později. Do tohoto schématu vkládá také 

básně Slezských písní. Podle něj právě Vaškova prožitá realita se stala  

motivem pro jeho básnické dílo. Avšak Buriánek toto dílo považuje jako jedno 

z těch vedoucích proti třídním rozdílům. Básně mají být útokem proti 

národnímu a sociálnímu útlaku. Uveďme na pravou míru, že básně takto 

jednoznačné vymezení nenesou a rozhodně nejsou svůj obsah bojem, nýbrž  

bolestným nářkem. Reálie padesátých let a aktuální boj, který ve společnosti 

probíhal, porovnává se stavem společnosti ve Slezsku na konci devatenáctého 

století: „Pohled ze Slezska odhalil Bezručovi také protiklad bez starostného 

blahobytu pražské měšťácké společnosti a bídného živoření slezských dědin a 

umožnil pak v básnickém obrazu tohoto protikladu zobecnit a novátorsky 

ukázat třídní diferenciaci národní společnosti.“3 

 

   Básně, jakkoli jsou reálným obrazem společnosti ve Slezsku na konci 

devatenáctého století, nemají za cíl bojovat na straně dělníků a proletariátu, jak 

to ve své studii Buriánek dokazuje. Ve svém postoji pokračuje dál a v díle 

spatřuje perspektivu pro třídní boj: „Děsivá fakta třídního vykořisťování na 

průmyslovém Ostravsku vedla konečně básníka k tomu, že se jednoznačně 

postavil na stranu proletariátu a proti pánům, že ve své poesii vyhrocoval 

třídní rozpor v nesmiřitelný konflikt a dával mu revoluční perspektivu.“4 

Využití Bezručova díla pro zájmy nové hlavní ideologie v Československu 

nebralo konce. Buriánek uvádí, že autor sice dokázal postihnout revoluční boj 

proletariátu proti pánům, přesto nedokázal tento záměr posunout dál. V tomto 

směru připomeňme, že sbírka obsahuje básně popisující tzv. odnárodňování 

slezských obyvatel. Básně jsou živým odkazem na vliv polštiny a němčiny ve 

společnosti. Buriánek celou tuto skutečnost obrací opětovně směrem k idelogii 

                                                 
2 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1957, s. 9. 
3 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1957, s. 10 
4 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1957, s. 10.  
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padesátých let: „Tento svérázný slezský zorný úhel však na druhé straně 

omezoval do jisté míry jeho ideový rozhled. Tak na příklad pronikání polštiny 

do Těšínska spolu s přílivem polských dělníků vzrušovalo tak silně národně 

obranný cit básníkův, že neviděl v myšlence proletářského internacionalismu 

možnosti spojit český a polský proletariát do boje proti společnému třídnímu 

nepříteli.“5 

 

   V této studii je celý obraz básnické sbírky potlačen. Do popředí se dostávají 

formulace, které byly obvyklé pro vykládání historie v období minulého 

režimu, zejména v jeho „budování“ v padesátých letech. Publikace je protkána 

výrazy jako proletariát, třídní boj, měšťáctví, dělníci, revoluce, vykořisťování, 

nesmiřitelný konflikt, nenávist. Zda Petr Bezruč nenáviděl všechny vrstvy 

společnosti a vyzdvihoval pouze tu dělnickou, není možné brát v úvahu, natož 

tvrdit, že jeho básně byly zosobněním jeho nenávisti, že básně jsou zobecněním 

jeho touhy po pomstě a zároveň jsou nástrojem pro boj kvůli jeho nejsilnějšímu 

citu nenávisti: „Nejsilnějším jeho citem je nenávist. Nenávist tak silná, tak 

prudká, že těžko pro ni nalézáme obdoby. Je to nenávist ke všem utlačovatelům, 

vykořisťovatelům, ke všem pánům a ve vášnivé touze po spravedlivé pomstě 

stupňuje svůj výraz až v děsivé furioso, které přivolává krvavou revoltu, oheň a 

dým. Ale tato nenávist je jen druhou stranou lásky – lásky k prostému 

pracujícímu člověku, ostravskému havíři, beskydskému horalovi, jeho ubohým 

děvuchám, kterým nejvíc chybí do lidské svobody a lidského štěstí. A právě tato 

láska dávala humanistický smysl básníkově nenávisti.“6 

 

   Kdybychom se drželi vědeckého zasazení Slezských písní do mantinelů, které 

František Buriánek naznačil, patřily by Slezské písně svým vznikem do období 

raných padesátých let. Petr Bezruč z pohledu Buriánkovy studie předběhl celé 

půlstoletí a očekával, jakým směrem se společnosti bude ubírat. Zažehl oheň 

boje proti buržoazii a předpokládal historický vývoj. Takto nemůže být 

vylučována z dobového a literárního kontextu, ve kterém byla vytvořena.  

 

                                                 
5 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1957, s. 11.  
6 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1957, s. 12.  
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2.1.3 Pět studií ve znamení Petra Bezruče 
 

   Rok po vydání studie Petr Bezruč Františka Buriánka vychází nová publikace 

Drahomíra Šajtara pod názvem Pět studií ve znamení Petra Bezruče. Také tato 

studie je doplněna o bibliografický rejstřík, autor přídává úvodní a závěrečné 

slovo. Šajtar se ve své studii nezaměřuje na rozbor jednotlivých básní. Naopak 

celou sbírku dává do kontextu literatury konce devatenáctého století a 

nezapomíná na vazby Bezručova díla a ostatních umělců té doby působících ve 

Slezsku, zejména na Těšínsku.  

 

   Slezské písně vidí jako obraz doby, ve které vznikaly a také jako věrohodný 

popis změn, které se v kraji, jímž se mnoho básní věnuje, udály během druhé 

poloviny devatenáctého století. Všímá si průmyslového rozvoje a dává jej do 

souvislosti s proměnami s ním souvisejícím. Podle Šajtara měl rozvíjející se 

průmysl velký vliv na skladbu obyvatelstva, ovlivňoval sociální a národnostní 

vývoj. Zde je patrné, že se autor držel historických reálií a viděl rozpory mezi 

původním, tzv. autochtonním obyvatelstvem žijícím na území rakouského 

Slezska  a nově příchozími Poláky z oblasti Haliče.  

 

   Ačkoli částečně je linie jeho studie přizpůsobena faktickému vývoji, ani tento 

literární vědec neunikl tendencí, které v literatuře padesátých let hrály prim: 

„ Ale ovšem jařmo národní a sociální se tu prosazovaly ve vzácné jednotě, a tak 

ani lidová reakce nebyla jiná. Často pod rouškou boje národního se ukrývá 

problém sociální a naopak zase některé ústupky sociálního charakteru, pokud 

se k nim buržoasie odhodlala, přinášely mnohá zklamání v otázce národnostní. 

Ať tak či onak byl to především lid, český nebo polský, který na tyto krise 

a zvraty doplácel. Stávkové hnutí, rozpoutávající se čas od času v uhelné pánvi 

ostravské a těšínské, bylo pak zoufalou odpovědí: tehdy však už také 

nebezpečnou zbraní, jíž si pracující lid dobýval aspoň minimum svých práv 

a své lidskosti. Stávky navíc svědčí i o tom, že slezský pracující lid se probouzí 

nejen národně, nýbrž i proletářsky, sociálně.“7 
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   V první kapitole Šajtar posuzuje ohlas Bezručova díla a všeobecně jej 

považuje za pozitivní. Podle jeho postoje literatura konce devatenáctého století 

odrážela dobové problémy a svérázně na ně reagovala. Stejně jako Buriánek 

vidí v oněch dílech humanistický cíl, který burcuje k třídnímu boji a nabízí 

„konečné řešení“8. V rámci národnostních svárů považuje jako vítězství teprve 

nástup dělnické třídy. Střední rolníky a inteligenci označuje jako 

zkorumpovanou. Šajtar podobně jako Buriánek klade dílo do společnosti 

rozdělené ve dví: na proletariát a buržoasii. Opět vidíme snahu autora zasadit 

Bezručovo dílo do mechanismu třídního boje. Nevidí v něm osobitost, která je 

básnické sbírce tolik vlastní.: „U Bezruče nabývá vidina revoluce palčivé 

konkrétnosti – hned v několika básních.“9 

 

   Tato studie není zaměřena na zkoumání  a na analýzu pouze Bezručova díla. 

Všímá si také ostatních literátů tehdejší doby. Nese název Pět studií ve znamení 

Petra Bezruče. Za znamení zde považuje dobový kontext. Zajímá se o tvorbu 

básníků přelomu století, která měla mít ohlas v tehdejší společnosti. Jak v první 

kapitole Ohlas Bezručova díla, tak i v dalších: Básník Čechoslav Ostravický, 

Poesie Vojtěcha Martínka, Mladí slezští básníci kolem časopisu Oheň 

a K básnickým počátkům Viléma Závady dává díla do kontextu onoho třídního 

boje a uvědomělosti dělníků, jež mají svou dělnou prací zakončit národní a 

sociální zápas.  

 

   Jako nutné považuji i na tomto místě zmínit, že ani Drahomír Šajtar se 

nevyvaroval tradičních výrazu charakteristických pro padesátá léta. Zmíním 

některé z nich: „dělnická třída, formuluje se proletariát, útisk národnostní šel 

ruku v ruce s útiskem sociálním, buržoasie, stadium imperialismu, 

společenskoideologicky reakční, konečné řešení, třídnost politiky, 

vlastenčení.“10  

 

 

                                                                                                                                 
7 ŠAJTAR, D.: Pět studií ve znamení Petra Bezruče. Praha, 1958, s. 237. 
8 ŠAJTAR, D.: Pět studií ve znamení Petra Bezruče. Praha, 1958, s. 17.  
9 ŠAJTAR, D.: Pět studií ve znamení Petra Bezruče. Praha, 1958, s. 18.  
10 Tamtéž 
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2.1.4 Text Slezských písní 

 

   U jednotlivých studií jsme si všimli jejich rozdílnosti v závislosti na oficiální 

literatuře a jejímu kurzu ovlivňovaném státní ideologií. Padesátá léta zkoumání 

Bezručova díla neprospívala. Zahalení studií do oné ideologie znamenalo 

jednostranné posuzování tak vrstevnatého díla jakým bezesporu Slezské písně 

jsou. Šedesátá léta znamenají jisté uvolnění na všech frontách, a tak  i literární 

věda se mohla chopit nově svých úkolů a plnit jejich zadání svědomitě bez 

jednostranných cílů a záměrů. Skvostem mezi takovými studiemi je dílo 

Oldřicha Králíka Text Slezských písní, které vyšlo v roce 1963. Není to první 

ani poslední zamýšlení autora nad touto básnickou sbírkou. Avšak je podstatné 

pro práce vzniknuvší v pozdějších letech a svým zaměřením pro textovou 

analýzu dává celému tématu Slezských písní nové otázky, často odpovědi 

a v neposlední řadě také otevírá nové pochybnosti.  

 

   Oldřich Králík posuzuje  Slezské písně především z hlediska textologického. 

Tímto přístupem dává studiu nový tón. Všímá si geneze básní. Vidí dílo Petra 

Bezruče jako celek. Tento „horský masív“ zkoumá v různých časových 

horizontech a na nich pak odhaluje změny, kterými Slezské písně po dobu své 

existence prošly. Profesor Králík působil na Olomoucké univerzitě a Slezským 

písním se intenzivně věnoval celou řadu let. Řekněme, že je jakýmsi 

inovátorem, neboť právě onen textologický pohled objasňuje řadu 

nesrovnalostí. Slezské písně prošly mnohými úpravami. Byly vícekrát vydány. 

A také sám jejich autor do díla zasahoval. Králík věnoval pozornost změnám 

v textu a nad nimi se zamýšlel.  

 

   V tvorbě Petra Bezruče rozlišuje jednotlivé fáze a v básnické sbírce nachází 

projevy více autorů. Je si vědom, že dílo, které je národním majetkem, má mít 

také patřičnou péči, a on sám ji tu péči v podobně důkladných studií 

vynakládal. Můžeme také říci, že studiem textu jednotlivých básní vnitřně 

Slezské písně člení. Rozeznává v ní jednoho fyzického autora, ale rozlišuje tři 

básnické zjevy. Toto členění a tento pohled je zcela nový. Právě tímto je Králík 

tím inovátorem, jak jsem ho nazvala. V jeho díle nenajdeme tendence, které by 
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směřovaly k jakémukoli ideologickému náhledu na básnickou sbírkou. Ačkoli 

je jeho studie čistě vědecká, podání, jaké nabízí recipientovi, je snadno 

uchopitelné.  

 

   Ve své studii si všímá jak vnějšího života Slezských písní, zde míním jejich 

jednotlivá vydání, tak jejich vnitřního života, to jsou textové úpravy, kterými 

jednotlivé básně za onu řadu let prošly. Na tomto základě pak nastiňuje nové 

otázky. Za velmi důležitou vidí chronologii vydávání básní v Herbenově Čase v 

závislosti na korespondenci mezi redaktorem a Vladimírem Vaškem. 

Chronologie je pro něj jedním ze stěžejních mezníků pro samotné pochopení 

celého díla. Pro další studium uvádím pro mě podstatnou zmínku profesora 

Králíka. Ve své studii totiž tvrdí, že Slezské písně jsou jakýmsi zastřešením 

také básním Smila z Rolničky. Tyto básně se snaží svým výzkumem odlišit od 

zjevu Petra Bezruče právě na základě textologického zkoumání.  

 

 

2.1.5 Kapitoly o Petru Bezručovi 

 

   Autory této studie jsou Oldřich Králík a Viktor Ficek. Podnětem této práci 

bylo vystoupení Miroslava Červinky v roce 1974 s objevem tzv. první zásilky 

do Času. Všiml si, že Herben v onom osudovém roce 1899 spojil dvě zásilky. 

Vybral básně, které se mu líbily a ostatní odsunul. Takto podle Červinky 

můžeme reprodukovat narození Petra Bezruče. Králíka tato informace 

znepokojila a znamenala nový směr v oblasti zkoumání Slezských písní. Se 

svým kolegou Fickem shromáždili všechny relevantní materiály, korespondenci 

a dali se do nového bádání. Oldřich Králík toto dílo nedokončil, zůstalo pouze 

torzo. Viktor Ficek na dosavadní práci svého kolegy nic neměnil a jako 

nedokončenou práci studii i se svým životopisným doprovodem  Vladimíra 

Vaška vydal v roce 1978.  

 

   Kniha má tedy podle autorského členění dvě části. Jedna patří Oldřichu 

Králíkovi, o druhou se zasloužil Viktor Ficek. Studie je taktéž velmi důležitá 
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svým novým pohledem na Vladimíra Vaška a jeho pseudonymy Petra Bezruče 

a Smila z Rolničky. Králík zde vzpomíná na výtku Zdeňka Vavříka, který 

pranýřoval Vladimíra Vaška za jeho zásahy do Slezských písní Petra Bezruče. 

Králík zde odmítá možnost přiřknout samostatnou existenci Petra Bezruče, 

která by byla nezávislá na Vladimíru Vaškovi. Avšak mezi fyzickou existencí 

a básnickým zjevem vidí rozpor, propast. V této studii se snaží najít vztah 

Vladimíra Vaška k Petru Bezručovi. Jde po stopách narození velkého básníka, 

zkoumá motivy a podmíněnosti pro jeho vznik.  

 

   Podle Oldřicha Králíka tak vznikají hypotézy pro vznik Petra Bezruče. Zde 

upozorňuji na velice důležitý předěl: V dřívějších studiích se ani nepřipouští 

možnost, že by osoba Vladimíra Vaška nebyla shodná s Petrem Bezručem. Na 

tuto hypotézu Králík dává také různé možnosti vysvětlení. Zdůrazňuje, že tyto 

pochybnosti vycházejí od erudovaných vědců, často historiků. Jednou 

z takových hypotéz je možnost vlivu Ondřeje Boleslava Petra na jádro 

Slezských písní, ba přímo zmiňuje možnost přímého autorství Petrova. Tuto 

hypotézu označuje za „vlastenecky slezskou“11. Králík tuto domněnku zavrhuje  

s tvrzením, že Ondřej Boleslav Petr po sobě nezanechal jakoukoli báseň, 

a jestliže nějakou zanechal, pak její umělecká hodnota byla minimální, ba 

téměř nulová. Označuje Petra za ztroskotance a vidí tuto hypotézu jako 

nejabsurdnější. Na stejném místě v této studii Králík cituje Jiřího Urbance: „Co 

považuji za nesporné, je ideové působení O. B. Petra na Vladimíra Vaška.“12.  

 

   Oldřich Králík dále ve studii pokračuje porovnáváním rozdílů  mezi 

Vladimírem Vaškem a Petrem Bezručem. Předkládá čtenářům různé důkazy, 

proč by neměli tento občanský a básnický rozpor považovat za  nosný argument 

pro nesourodost Vladimíra Vaška a Petra Bezruče. Jednou ze zmínek je proces 

Vladimíra Vaška za První světové války. Podle Králíka se tehdy Vašek přiznal k 

pseudonymu Petr Bezruč a tato shoda byla také vyšetřena vojenským soudem. 

Avšak zde můžeme důvodně pochybovat, zda se tímto přiznáním Vladimír 

Vašek spíše nezachránil. Vojenský soud určil, že básně, za které byl Vašek 

                                                 
11 FICEK, V., KRÁLÍK, O.: Kapitoly o Petru Bezručovi. Ostrava, 1978, s. 10.  
12 URBANEC, J.: Mladá léta Petra Bezruče. Praha, 1967, s. 78.  
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zatčen, jsou sice podepsány P. B., ale jejich autorem je někdo jiný. Otázku 

válečného zatčení dále rozebírá Jan Drozd ve své publikaci Autoři Slezských 

písní. O této studii na jiném místě.  

 

   Králíka však znepokojuje pseudonym Petr Bezruč. Zabývá se vztahem 

Vladimíra Vaška k tomu pseudonymu a jako možnost čtenářům nabízí dvojí 

vysvětlení: Jedná se buď o modus vivendi či modus coexistenti. Také další 

pseudonym Smil z Rolničky zajímá Oldřicha Králíka. Uvažuje zde o možnosti 

dřívější existence Smila ještě před zjevením Petra Bezruče. V tomto případě 

v celé problematice vzniká nový směr, neboť podle studie Text Slezských písní 

bychom Smila hledali mnohem později, určitě bychom jeho existenci nechtěli 

odhalovat před rokem 1899.  

 

   Druhá část studie je Fickova a doplňuje Králikovu část o životopisná data 

Vladimíra Vaška.  

 

 

2.1.6 Jen jedenkrát 

 

   Předposlední studií, kterou se v této práci zabývám, je dílo Vladimíra 

Macury Jen jedenkrát. Její první vydání je datováno do roku 1980. Tato studie 

je opatřena úvodním slovem, jehož autorem je Vilém Závada. V tomto úvodu 

Závada opět dává básnickou sbírku do kontextu s ideologií minulého režimu 

a vidí ji jako předzvěst „velké revoluce“, která však měla přijíti mnohem 

později než Slezské písně spatřily světlo světa. Vilém Závada uvádí čtenáře do 

této publikace následující částí: „I když takřka všichni čeští básníci, synové 

a dcery pracujícího českého lidu, pociťovali k němu bytostné sympatie a svou 

tvorbou jej burcovali k tomu, aby se zbavil svých pout a postoupil ve svém 

národním i společenském vývoji (a Svatopluk Čech a Jan Neruda vytušili už 

budoucí poslání dělnictva), přece nikdo z nich ještě nepostřehl nesmiřitelné 

rozpory mezi kapitalisty a dělným lidem a ani je možná všichni ještě vidět 

nemohli, neboť růst českého kapitálu byl často spojován s všeobecným 
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rozvojem národa. Teprve Petr Bezruč jasnozřiv rozpoznal dravčí moc kapitálu 

cizího i domácího a postavil se na stranu praucjícího lidu a stal se jeho 

mluvčím, i když sám nebyl uvědomělým socialistou a o politický život se příliš 

nestaral. Nemyslel však, že by se život národa mohl zlepšit nějakými sociálními 

reformami, dospěl k poznání, že nesnesitelné poměry bude nutno řešit 

revolucí.“13  

 

   Samotná koncepce studie je více než zajímavá. Hlavním jejím schématem 

jsou zásilky do Herbenova Času, které posílal z Brna Vladimír Vašek. Paralelně 

zde vidíme, jak docházely jednotlivé básně do týdeníku a jak byly  otiskovány. 

Důležitým svědectvím je také otištěná korespondence mezi Herbenem 

a Vladimírem Vaškem. Dokládá vnitřní rozpoložení autora. Ve svých dopisech 

se dotýká reálií svého občanského života, ze kterých můžeme mnoho vyčíst 

a jsou podstatné také pro existenci Petra Bezruče a jeho díla.  

 

   Macura zde také uvádí textové změny některých básní. Seznamuje nás 

s fakty, jak byly básně otiskovány, které Herben naopak „ponechal v šuplíku“. 

Dílo je opatřeno významnými otisky básní, vidíme zde zásahy redaktora 

Herbena apod. Publikace tedy důvěrně provází čtenáře po stopách pocitů 

Vladimíra Vaška a uvádí  jej  do problematiky vzniku Slezských písní.  

 

 

 

2.1.7 Autoři Slezských písní 

 

   Jan Drozd se také zabýval Slezskými písněmi a konkrétně jejími možnými 

autory. Jeho popularizační studie vyšla v nakladatelství Tilia v Šenově 

u Ostravy s přispěním statutárního města Ostrava. Jedná se o studii, která 

využívá dosavadní díla o básnické sbírce Petra Bezruče. Jan Drozd vychází na 

mnoha místech z Oldřicha Králíka a svými tezemi částečně na něj navazuje. Je 

                                                 
13 ZÁVADA, V., MACURA, V.: Jen jedenkrát. Praha, 1987, s. 11.  
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pravděpodobné, že sám navštěvoval univerzitní přednášky profesora Králíka 

v Olomouci.  

 

   V dosavadních studiích se téměř žádný z autorů nezmiňoval o možném 

dvojím autorství tzv. jádra Slezských písní. Dosavadní bádání tuto možnost 

vylučovalo. Nikdo z literárních vědců však nebyl ani ochoten se otázkou 

zabývat a vědecky dvojí autorství vyvrátit. Taková otázka či pochyba podle 

nich ani do celé problematiky nepatří a nemá své jakékoli opodstatnění. Světlý 

okamžik můžeme zaznamenat u profesora Králíka, který ve své poslední studii 

vydané v roce 1978 připouští pochyby mezi fyzickým subjektem Vladimíra 

Vaška a jeho autorským objektem, respektive pseudonymem Petrem Bezručem. 

Jiří Urbanec ve své studii Mladá léta Petra Bezruče přímo vybízí k evidentnímu 

vlivu Ondřeje Boleslava Petra na svého přítele Vladimíra Vaška, avšak 

neuvažuje o tom, že by snad Petr měl být druhým autorem jádra Slezských 

písní.  

 

   Drozd nepřichází s tvrzením, že Ondřej Petr byl jedním z autorů „jádra“ jen 

tak. Navazuje, jak jsem již výše zmínila, na Oldřicha Králíka a také své postoje 

odůvodňuje svou korespondencí s docentem Františkem Hladišem, 

bezručologem, jež svým zaměřením směřuje na zkoumání jazyka básní 

Slezských písní. Drozd v úvodu své studie cituje: „Nelze vyloučit ani vyvrátit, 

že Vladimír Vašek nějakým způsobem získal po smrti Ondřeje Petra jeho 

básnické deníky, věděl o nich a velmi dobře znal  jejich obsah, jejich literární 

hodnotu, ostatně nebyl v poezii žádný začátečník. Tvrzení, že Slezské písně jsou 

výsledkem vzplanutí jedinečného uměleckého činu v situaci, kdy se básník loučí 

se životem, snad dnes už nikdo neobhajuje. Vladimír Vašek je čilý poeta, což 

prozrazuje jeho básnické snažení pod nejrůznějšími pseudonymy: Pavel 

Hrzánský, Smil z Rolničky, Kuba Stopěruntík aj. a  chtěl se nepochybně 

prosadit. K přerodu Vladimíra Vaška v Petra Bezruče dochází až později, 

v době, kdy Vladimír Vašek těžce onemocněl (1898). On měl k dispozici 

opravdové dílo, o němž byl přesvědčen, že představuje  něco jedinečného. 

A v očekávání, že brzy umře, začal se zabývat myšlenkou, že by to mělo spatřit 

světlo světa. Vybíral z toho pokladu, něco upravil, něco přestylizoval, k tomu 
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přidal své básně, do nichž zakomponoval podobné melodie, a začal je zasílat 

Janu Herbenovi. Když zjistil, že tato poezie má velký ohlas, pokračoval dále. 

Při přepisování básní Ondřeje Petra lecčemus nerozuměl a také chybně 

opisoval (viz Oldřich Králík Slezské písně. Historický vývoj textu).“14  

 

   Drozd vidí spoustu otazníků a snaží se je ve své studii osvětlit. V závěru 

studie dává podklady k úvahám. Tedy my, čtenáři, víme, z jakých publikací 

vychází. Jeho studie je plná zajímavostí. Věnuje se textovým změnám, zvažuje 

autobiografickou stylizaci a na základě znalostí života Ondřeje Petra 

i Vladimíra Vaška je posuzuje.  

 

                                                 
14 DROZD, J.: Autoři Slezských písní. Šenov u Ostravy, 2003, s. 13 – 14. 



 25

3. Vladimír Vašek 
 

Vladimír Vašek se narodil v roce 1867. Rok jeho narození je totožný se 

vznikem Rakouska – Uherska a dualistického rozdělení říše na mohutném 

Dunaji. Avšak rodné místo básníka bychom hledali na severu. Vladimírovým 

rodištěm byla Opava, hlavní město rakouské části Slezska. Tato část Slezska 

byla obhájena vojsky Marie Terezie a spolu s Těšínskem zůstala  v Habsburské 

monarchii. Putování za Vladimírem Vaškem tedy začíná v Opavě. Dům, ve 

kterém se narodil, nám  slouží jako Památník Petra Bezruče. Vladimír Vašek je 

oficiálními kruhy označován jako jediný autor Slezských písní. Básní, jejichž 

obsah zobrazuje Slezsko jako plastickou mapu se všemi jeho zvláštnostmi.  

Dílo je  národní památkou a jeho životu v literatuře je věnována spousta 

monografií a studií. Zde začíná i tento exkurz snažící se jít po stopách jeho 

vzniku a životě mezi ostatními literárními památkami.  

 

3.1 Národnostní poměry v českém Slezsku 

 

V rámci této problematiky je nutné začít u samotné osoby Vladimíra Vaška. 

Byl  synem českého národního buditele Antonína Vaška, jehož domovem je 

taktéž Slezsko, narodil se v Háji u Opavy. Antonín Vašek zde jako první začal 

v letech 1861 – 1865 vydávat Opavský besedník. Nejzkušenějším jeho 

spolupracovníkem byl Jan Lepař. Byl to právě on, který se postaral 

o časopiseckou obranu jazyka českého. Vyslovil zde požadavek, aby čeština 

byla zavedena ve smíšených obcích. Požadavky byly dále stupňovány až 

k nároku zřízení českých středních škol. V roce 1863 se stal z besedníku 

politický list. Vydáván nebyl dlouho. O dva roky později bylo jeho vydávání 

zastaveno s tím, že abonentům bylo doporučeno odebírat Olomoucké noviny. 

Příčina netkvěla v tlaku německých nacionalistů, nýbrž ve finanční situaci 

vydavatele. 
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Opavsko bylo místem smělého nárůstu českých kulturních aktivit. Buditelé 

se prosazovali zejména ve školství, často působili v gymnáziích a na hlavních 

školách, kde svou činností bojovali o prosazení českého jazyka. Podmínky pro 

češtinu velmi autenticky kopírovaly politickou situaci v říši. Mezi ně patřil 

i Vladimírův  otec Antonín. Byl jednou z nejvýraznějších osobností v tomto 

ohledu. S jeho zásluhami  nás seznamuje také osobní vzpomínka jeho žáka 

a následovatele Vincence Praska: „Ale jasnějšího a prohloubenějšího 

uvědomění z českých knížek, hlavně povídek pro mládež, nemohli nabýti ani já, 

ani spolužáci, pokud jsme soustavněji nepoznali nejhlavnějších plodů literatury 

české. To se stalo teprve po příchodu prof. Vaška, který nás s literaturou českou 

na základě Čelakovského čítanky veliké seznamoval teoreticky a prakticky, 

a nám otevřel svoji knihovnu, kteráž obsahovala takořka všecko, co do roku 

1860 vyšlo vědeckého i beletristického … nejtrvalejší dojem u mne způsobily 

Čelakovského polská i ruská čítanka a zvláště jeho Mudrosloví, neboť nabyl 

jsem zvláště z Mudrosloví jaké také znalosti jazyků slovanských.“15 Vašek na 

gymnáziu podával náměty na vylepšení výuky českého jazyka. V roce 1873 

však opavské období pro Antonína Vaška končí. Výnosem ministerstva pro kult 

a vyučování byl přeložen do Brna, kde působil na gymnáziu. Antonín Vašek je 

také autorem Filologického důkazu. V něm se staví proti Rukopisům a jejich 

datování. Rozhodně nesouhlasí s tvrzením, že by měly vzniknout v době, kdy 

literatuře vládla hrdinská epika, nýbrž jsou napsány ve století devatenáctém. Je 

známo,  že otázkou Rukopisů se zabýval i Tomáš Masaryk. Zde můžeme 

nalézat důvody, proč byly Vladimírem Vaškem básně zasílány do Herbenova 

Času. Jedná se o okruh vzdělanců, kteří byli tzv. realisty. Další etapa Vaškova 

života vede čtenáře do moravské metropole, do Brna. Zde navštěvoval 

slovanské gymnázium. V jeho třinácti letech otec zemřel a matka zůstala 

s nezaopatřenými dětmi. Vážná svízelná finanční situace přesto matce 

nezabránila v prosazení Vladimírových studií. Ten se v roce 1885 zapsal na 

studium klasické filologie na Karlo – Ferdinandově univerzitě v Praze.  

 

                                                 
15 GAWRECKI, D. Dějiny Českého Slezska 1740 -2000 I. Opava, 2003, s. 232.  
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3.2 Pražská studia 

 

Léta strávená v Praze mají na mladého Vladimíra vliv, avšak nevedou 

k vysokoškolskému vzdělání. Podle vzpomínek Vladimíra Vaška se mu poměry 

v Praze nelíbily. Často usedal více nad sklenkou než nad studiem. Také jeho 

finanční poměry byly nuzné. Vícekrát mu měsíční příděl nevystačil ani do 

poloviny měsíce, a tak se živil dýmkou více než jídlem. Během pražských 

studií se setkával s tehdejšími ikonami vědeckého života. Docházel na 

přednášky Durdíka, Masaryka, Gebauera, Nováka. Vašek zde získával sympatie 

pro skupinu kolem Masarykova Athenea, které bojovalo tehdy za vědeckou 

pravdu ohledně Rukopisů. 16 Přes prostředí, ve kterém se Vladimír pohyboval, 

se mu Praha vůbec nelíbila. Rozhodně mu nepřipadala jako město buditelů za 

práva Slovanů a Čechů. „Já taky toužím, jenže z Prahy. Brno, německé, kde 

jsem byl vychován, kde jsem začal myslet, kde znám každý kámen, je mně 

nekonečně milejší než Praha, třeba ji nazývají zlatou a slovanskou. 

Slovanskou! - Věru to slovo vypadá jako ironie, když se postavíš – o Příkopě 

ani nemluvím – do Rytířské ulice nebo na Staroměstské náměstí, kde na Tebe 

hledí odevšad německé firmy, že myslíš, že jsi nad Sprévou.“17  

 

Praha mu byla  cizí. Je toho málo, co by na ní obdivoval a to mohl být jeden 

z důvodů, proč odešel  ze studií a vrátil  se do Brna.  Jedním z důvodů  pro 

návrat do Brna by mohla být také životní situace matky, která se starala jako 

vdova o své děti a prostředků měla poskrovnu. Avšak takové vysvětlení vyvrací 

vztah Vladimíra a jeho matky. Určitě ji v této situaci po návratu finančně 

nevypomáhal18.  

 

3.3 Místecký pobyt 

 

Vašek se po návratu rozhodl dát se do služeb drah či pošty. Druhá varianta 

se mu stala pozdějším zaměstnáním. 20. října roku 1891 byl povýšen na 

                                                 
16 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1987, s. 32. 
17 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1987, s. 33. 
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poštovského asistenta v Místku. Vracel se do Slezska. Kraje, který mu byl 

znám z dětství a z prázdninových návratů. Tento dvouletý pobyt mu byl 

inspirací pro pozdější básnické dílo. Šel do kraje zmítaného národním 

i sociálním  zápasem.  

 

3.3.1 Národnostní poměry ve Slezsku 
 

Národnostní otázka byla velmi svízelnou a určení národnosti těžko 

definovatelné. Není komplikované zařadit ty, u nichž užívání jazyka bylo 

spojeno s tomu odpovídajícím národnostním povědomím. U německé 

národnosti to bylo následovně. Po roce 1848 považujeme za Němce ty 

obyvatele Slezska, kteří se za Němce považovali. Avšak ne všichni lidé 

hovořící česky či polsky se považovali za Čechy či Poláky. Žilo zde 

obyvatelstvo sebe sama považující za „Šlonzáky“ či „Moravce“. Národnost se 

v tomto regionu určovala také podle obcovací řeči, podle níž se pak 

rozhodovalo ve volbách a při sčítání lidu. Často lidé hovořili německy, ačkoli 

se za Němce nepovažovali. Podobná situace byla u tzv. „Šlonzáků“, ti hovořili 

nejčastěji nářečím, které dnes označujeme jako česko – polské. Národnostně 

byli tito lidé nevyhranění – indiferentní. Nehlásili se k německé, polské či 

české národnosti. Ekonomicky měli velice blízko k německým náladám.    

 

   Vědecky je dokázáno19, že na území Těšínska žilo autochtonní obyvatelstvo 

sebe považující za Poláky. Když se během 19. století z hospodářských důvodů 

do tohoto regionu stěhovali lidé z Haliče, hovořilo se o autochtonním 

obyvatelstvu jako o popolštěných moravcích. Každá ze svárlivých stran měla 

pro obtížnou situaci své vysvětlení a hledala podporu u vlád. Česká vlna měla 

ohlas zejména na Opavsku. Polské nálady byly více přijímány na Těšínsku. 

Avšak i tam byli jedinci, kteří odmítali nátlaky z německé a polské strany 

a hlásili se k českému kmenu. Pro ně byla situaci neutěšená, poněvadž tomuto 

kurzu politika nepřála. 

 

                                                                                                                                 
18 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1987, s. 35. 
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   Do takového prostředí se dostal i Vladimír Vašek a brzo si začal tyto 

problémy uvědomovat. Vašek se zde seznamuje s Ondřejem Boleslavem 

Petrem, také básníkem. Mají také blízko z jiných důvodů. Ani jeden nemá 

daleko ke sklence, milují život. Petr pochází z Bruzovic. Jeho rodina měla 

blízko k vlastenectví. Jeho bratr je advokátem a ve Slezsku podporuje české 

buditelské snažení. Petr svými názory a postoji naráží na slezské autority. 

V prostředí, které je obklíčeno polskou a německou agitací, prosazuje jako 

učitel český jazyk. Jeho životní pouť je velmi tímto smyšlením poznamenána. 

Poznává také práci horníka, na nějaký čas odchází z domova s hereckou 

kočovnou společností. Svými znalostmi  pomohl svému příteli Vaškovi při 

poznávání kraje a jeho problematiky, která se pak odráží v básních. 

 

   Podle Jiřího Urbance tito přátelé spolu putovali krajem, často se Vašek vrátil 

po třech dnech. Vašek zde našel také lásku k Dodě Bezručové. Její rodina měla 

velice blízko k němectví, vzájemná korespondence mezi ní a Vladimírem byla 

vedena  v německém jazyce. Vašek se za místeckého pobytu také pokoušel psát 

sonety v němčině jak sděluje v jednom ze svých dopisů Janu Herbenovi.20 Jak 

bylo zmíněno, pražské prostředí se mu do srdce nezapsalo a ani v Místku 

a okolí klid v duši nenašel.  

 

 

3.4 Návrat do Brna, onemocnění 

 

Po smrti svého přítele  Ondřeje Petra odešel v roce 1893 na vlastní žádost 

zpět do Brna. Zde se stýkal se svými přáteli, především s přítelem Losíkem, 

u něj trávil své první chvíle na Hané v roce 1895. Pracovně byl oddán poště. 

Volné chvíle patřily výletům do okolí Brna. Pozdější zdravotní stav měl však 

své příčiny v častém holdování alkoholu. Životospráva byla důvodem 

pozdějšího plicního onemocnění, které se projevovalo chrlením krve. Tyto 

příznaky jsou zřejmé pro onemocnění tuberkulosou, která  zasáhla také zdraví 

                                                                                                                                 
19 GAWRECI, D. a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740 -2000. Opava, 2003. 
20 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč, Praha, 1987, s. 58.  



 30

jeho rodičů. K těmto neduhům se přidalo ještě nervové onemocnění. Známky 

zlepšení se objevovaly s pobytem v přírodě. Místo pro rekonvalescenci si 

vybral Vašek na Hané v Kostelci, kde již dříve trávil čas s přítelem Losíkem.  
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4. Vznik Slezských písní 
 

V čase nejprudší nemoci začal posílat Vašek básně do Herbenova Času. 

Dělo se tak po čas roku 1899 až do roku 1900. Tehdy se v časopisecké podobě 

ukázalo světu dvacet jedna básní. Básně a jejich produkce čtenářům je 

označován jako „veletok lávy“21. Tyto básně nejsou srovnatelné s jinými, které 

vzešly z pera Vladimíra Vaška. Jsou náhlým gejzírem lávy. Oslovují 

a zanechávají stopy.  

 

Podle Králíka bychom mohli použít přirovnání k horskému masívu se třemi 

výraznými hřebeny a to jsou písně těšínské, beskydské a ostravské. Takto 

vynořivší se básně jsou v následujícím roce vystřídány jinými. Podle 

autorského rozlišení zde nehovoříme o Petru Bezručovi, nýbrž o Smilu 

z Rolničky. Útočnost a bolest vycházející z veršů Bezručových se časem mění 

do ironizujících básní Smila z Rolničky. Tak velké dílo má své místo v české 

poezii. Má také nárok být správně chápano. Snaha literárních historiků se proto 

zaměřovala na podobu Slezských písní a to nejen tu vnějškovou. S postupem 

let vznikala potřeba zaměřit se na vznik Slezských písní, na možnost pochopit  

jejich vnitří život a způsob, jak jsou básně uspořádány. Vidět motivy psaní 

a také rozpoložení básníka ovlivňující  vznik a charakter jeho díla.  

 

4.1 Gruňský návrh, práce literárních historiků 

 

   Jednotlivé básně Slezských písní byly původně členěny do tří hlavních oddílů 

podle jejich geografické příslušnosti. Rozdělení bylo následující: Písně 

těšínské, ostravské a beskydské. Avšak pouze geografická podobnost tématu 

v rámci jejího vnitřního členění se zdála být příliš jednoznačná, tudíž postupně 

vznikly návrhy na revizi a vzešla potřeba pochopit písně „zevnitř“.  

 

                                                 
21 KRÁLÍK, O.: Text Slezských písní. Ostrava, 1963, s. 10. 
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   Výročí básníka v roce 1952 zavdalo nové práci. Jejím výsledkem bylo 

bibliofilské vydání Slezských písní 1899 -1900 v roce 1953. Toto vydání již 

člení básně a neomezuje se pouze na zeměpisnou příslušnost. Vidí rozdíly 

v jejich tématech, a tak členíme písně do následujících okruhů: hořké glosy, 

ostré invektivy, balady, titánské manifesty a intimní lyriku. Slezské písně jsou 

osobitým dílem, mají svou tradici, byly a jsou oblíbené.  

 

   Přesto na nich ležel stín. Autor se snažil s postupem let básně vylepšovat. 

Tyto jeho zásahy byly téměř puristické a básním ubíraly na jejich hodnotě. Jeho 

zásahy bortily onen hřeben ostře znějících básní, které promlouvají a jsou 

mluvčím. Často byly zásahy takového rázu, že zcela měnily i obsah básní. 

Zejména vydání z roku 1937 bylo velice kritizováno. Negativního hodnocení 

úprav a změn se chopil Zdeněk Vavřík vystoupivší pod pseudonymem J. Uvíra. 

Po smrti autorově  vzešly nové nároky, a tudíž i návrhy na revizi díla. Sešla se 

komise a vznikl tzv. „gruňský návrh“. Mezi vědci, kteří se měli dílu věnovat 

byli literární historici Oldřich Králík, V. Ficel, A. Sivek, Dr. Šajtar a básník 

V.  Závada. Na základě tohoto podnětu byla uspořádána konference 

o Slezských písních v Hradci u Opavy.  

   Literární vědci došli k závěru, že dílo má být editováno podle vydání z roku 

1928 či 1930. Tato vydání měla obsahovat vše, co vzešlo z ruky Vladimíra 

Vaška. Důležité bylo postupovat podle pravidel ediční praxe, respektovat vývoj 

textů jednotlivých básní, postihnout tento vývoj v jeho čase. V roce 1961 přišla 

na řadu textologická porada ve Frýdku Místku. Stále docházelo ke zkoumání 

písní a jejich textů. Pro další podobu díla byl výsledek setkání velmi důležitý. 

Podle dohody zkoumajících měly být Slezské písně vydávány v jejich 

původním znění, nejlépe podle rukopisů či podle prvního vydání. Sbírka po 

takovéto badatelské práci obsahuje osmdesát dvě básně. Zahrnuje v sobě tzv. 

„jádro Slezských písní“ i básně, jejichž vznik je datován po roce 1900.  

 

 

 

 



 33

4.2 Trojí básně v jedné sbírce 

 

   Ve své studii Text Slezský písní22 Oldřich Králík člení básně, které vznikaly 

v letech 1899 – 1928 do tří oddílů podle toho, pod jakým pseudonymem byly 

psány. Tyto části jsou následující:   

 

1)   Básně Petra Bezruče – vznik od ledna1899 do února 1900 

2)   Básně Smila z Rolničky   - od 1900 až do počátku 1. světové války 

3)   Básně B. Šarka – psány po skončení války 

 

   Všímá si vnitřních rozdílů uvnitř sbírky. Vidí odlišnosti v jednotlivých 

básních a podle toho je přisuzuje básníkovi a ty vidí tři, ale v jedné fyzické 

podobě Vladimíra Vaška. Existují tak tři tvůrčí období, tři básnické osobnosti. 

Rozdílné je ladění básní, jejich motivy, to, co nám říkají, jak se v nich básnická 

osoba stylizuje a jaký je postoj básníka k nim. Toto dělení či náhled na básně 

nás vede k další práci. Petr Bezruč jako by po roce 1900 již nebyl, neexistoval. 

Postava Vladimíra Vaška píšícího básně však existuje. Po únoru 1900 se 

ohlašuje Herbenovi jako Smil z Rolničky a posílá další básně. Takto tvoří do 

počátku První světové války. Podle zkoumání básní je přechod od Petra 

Bezruče ke Smilovi z Rolničky nejednoznačný a nelze přesně vymezit jasný 

zlom. Tón básní se mění. Ze zuřivého Bezruče, který jako jeden ze sedmdesáti 

tisíc bojuje proti bezpráví páchaném na slezském lidu, se stává Smil z Rolničky 

hodnotící své zdary i neúspěchy. Intimní lyrika je v popředí. Vašek se pro svou 

činnost spojuje s výtvarníkem V. Preissigem. Podle něj jsou nazvány edice, 

které vyšly jeho zásluhou v Praze a v Chicagu. Označujeme je jako Preissigovy. 

Jan Herben zahrnul do Slezských písní pouze básně Petra Bezruče. Podle 

Králíka je tedy básnická postava Petra Bezruče po únoru 1900 již „mrtva“23. 

 

                                                 
22  KRÁLÍK, O.: Text Slezských písní. Ostrava, 1963. 
23  KRÁLÍK, O.: Text Slezských písní. Ostrava, 1963, s. 11.  
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4.3 Jádro Slezských písní, zásilky Času 

 

   16. leden roku 1899 byl zajímavý. K tomu dni je datován první dopis 

Vladimíra Vaška Janu Herbenovi, který redigoval realistický Čas sídlící na 

území Královských Vinohrad, list se věnoval „veřejným otázkám“24. První 

slova jsou nesmělá. Zjev Petra Bezruče z básní, jenž v následujících měsících 

Herben obdrží však zanechají stopy po další desetiletí. Vladimír Vašek se pod 

pseudonymem Petr Bezruč stylizuje jako mluvčí slezského lidu. Jana Herbena 

považuje podle dopisů na filosilenistu:“Mám Vás v podrzření z filosilesismu – 

(nedávno Jste pochválil Těšínské noviny -  a já neznám nešikovnějšího stylu pro 

svůj lid!).“25.  

 

   Janu Herbenovi se básně líbily, oslovily ho velmi a měl zdání zaručeného 

úspěchu. Nyní bylo pro něj nejhlavnějším úkolem naleznout onoho básníka 

a nabídnout mu pro svůj list spolupráci. Na první dopis Bezruče mu odpověděl 

s tím, že ho zajímala adresa, na níž básník prodlévá, jeho odpověď však zněla: 

„Listárna redakční. Pan Petr B. v Brně. Uveřejním snad všechny. Prosím 

o adresu, rád bych se drozuměl stran maličkých změn.“26. Vyslal proto svého 

přítele St. Fialu žijícího v Brně  na adresu, která byla v dopise udána. Měl 

vypátrat onoho básníka a zjistit další podrobnost. Na této adrese se však 

nezdržoval utajený básník mocného verše, nýbrž Tomáš  Losík. V pozdějších 

měsících vypátral sám Jan Herben přítele Vladimíra Vaška Františka Losíka, 

syna Tomáše Losíka. Jan Herben otiskl pro Beletristickou přílohu Času 

11. 2. 1899 básně Den Palackého, Škaredý zjev a pátou báseň první zásilky, 

která v té době nenesla název. Rakouská cenzura číslo zabavila právě kvůli 

prvním dvěma zmíněným básním.27 

 

                                                 
24  IVANOV, M.: Historie skoro detektivní. Praha, 1961, s. 195. 
25  MACURA, V.: Petr Bezruč, Jen jedenkrát, Zásilky Času. Praha, 1980, s. 30. 
26  IVANOV, M.: Historie skoro detektivní. Praha, 1961, s. 195. 
27 MACURA, V.: Petr Bezruč, Jen jedenkrát, Zásilky Času. Praha, 1980, s. 32. 
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   V páté zásilce se v dopise Vašek svěřuje Herbenovi, líčí svůj vztah k lidem ze 

Slezska, kritizuje pány komory, kterým jak říká: „Nikdy neodpustí“28. Vaškovo 

jednání je velice záhadné. Odpírá Herbenovi možnost navštívit ho. Odmítá, aby 

někdo znal jeho civilní zjev. To je patrné a pochopitelné. Nejde dohromady 

jeho zjev mluvčího utlačovaného lidu a zároveň úředníka. Jeho role životní s 

rolí mluvčího, do něhož se stylizuje, v básních netvoří soulad. Je pochopitelné, 

že prozrazení v té době by mohlo způsobit problémy pro Vladimíra Vaška a 

jeho kariéru jako poštovského asistenta. Další básně  byly Setkání, 

Michalkovice, Kdo na moje místo.  V další, tj. šesté zásilce, se objevují básně 

Leonidas, Hrabyň, Blendovice, Bernard Žor, Národní maškaráda. Herben 

otiskuje básně, které se mu líbí. Jsou to zejména ty vztahující se svým obsahem 

k Těšínsku. Z toho vychází, že básně Mistr Jan, Kráska a Třetí patron vlasti v 

Čase neotiskuje.  

 

  Drahomír Šajtar hovoří o možnosti napsání těchto výše uvedených básní za 

místeckého pobytu. K tomu se přidává také literární historik Jan Urbanec 

( Mladá léta Petra Bezruče).29 Vašek si opět uvědomuje svízelnost cenzury 

a možných komplikací. Proto v dopise z 1 .3. 1899 píše svému příteli: „Před 

čtrnácti dny jsem vám psal a poslal tři práce. Nevím, zdali Jste je nehodil do 

koše, ale myslím, abyste tu s názvem Kdo na moje místo? na každý pád škrtl. 

Když jsem četl konfiskační rozhodnutí a tam se mluví o zášti proti židům 

a šlechticům  a v té básni je zas pasus o nich – jak už psát? - Z toho co jsem 

přiložil, až budete číst, můžete třeba všecko hodit do koše, dávám své slovo, že 

se nebudu hněvat.30 4. číslo Času bylo zkonfiskováno. Po týdnu, 18. 2. 1899 

vyšlo v opravené podobě a jedinou básní, která jej reprezentovala, byla Zkaska 

– název podle Herbena31, autor ji později nazval Jen jedenkrát.  

 

                                                 
28 MACURA, V.: Petr Bezruč, Jen jedenkrát, Zásilky Času. Praha, 1980, s. 34. 
29 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1987, s. 51. 
30 MACURA, V.: Petr Bezruč, Jen jedenkrát, Zásilky Času. Praha, 1980, s. 37. 
31 MACURA, V.: Petr Bezruč, Jen jedenkrát, Zásilky Času. Praha, 1980, s. 37. 
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4.4 Vztah Vladimíra Vaška a Ondřeje Boleslava Petra 

 

   Velmi zajímavý je dopis adresován Janu Herbenovi patřící k sedmé zásilce. 

Datován je k 24. 3. 1899. Vašek se v něm Herbenovi svěřuje, dává nahlédnout 

do své minulosti a částečně také odkrývá tajemství, které může zahalovat toto 

období a vznik tzv. jádra Slezských písní. „Pro mne, já jenom vím, že po 

gymnasiu táhlo x roků při kartách, pivu etc, etc, až když za staré hříchy se mi 

kazilo zdraví, vzpomněl jsem si, že bych se měl vyrovnat s kýmsi za Těšínsko, za 

svou zem, jako se jiní vyrovnávají s růžencem s Bohem atd. - To ovšem jsem 

Vám napsal, že Jste chtěl něco o mně vědět, jak Jste mi psal, a že Jste mne chtěl 

vidět do tváře“32.  

 

   Vladimír Vašek označuje místo svého pobytu z let 1891 – 1893 za svou zem, 

za svou ojčiznu. Je také vhodné zamyšlení, s kým se ze Slezska potřebuje 

vyrovnat, komu co dluží a proč. Ze seznamu přátel, které poznal během 

místeckého pobytu, připadá v úvahu nejvíce Ondřej Boleslav Petr. Dalším 

přítelem je  František Losík, v té době pracující také na poštovním úřadě. 

Bydleli spolu s Petrem Bezručem u Lisků33. Vzpomíná na svého kamaráda 

Vladimíra Vaška: „Sem, do Besedy, jsme chodívali i na obědy. Sedával tu 

s námi dr. Petr, advokát, strý mládenec – podle jeho příjmení, aspoň se 

domnívám – potom tam býval bratr toho doktora Petra, který byl u něho 

solicitátorem, a pak ještě nějací úředníci. Zpívali jsme, debatovali 

o národnostních problémech, o politice, někdy se i hádali a vášnivě se 

navzájem přesvědčovali.34 

 

   Jan Drozd se ve své studii Autoři Slezských písní také dotýká přátelství 

Vladimíra Vaška a Ondřeje Boleslava Petra takto: „Za tohoto poměrně 

krátkého pobytu v Místku se seznámí s místním básníkem Ondřejem Boleslavem 

Petrem. Oba jsou svobodní, oba básníci, milovníci života a sklenice. Petr je 

téměř o patnáct let starší, jde o přátelství velice důvěrné a úzké. Vladimír Vašek 

                                                 
32 MACURA, V.: Petr Bezruč, Jen jedenkrát, Zásilky Času. Praha, 1980, s. 44. 
33 IVANOV, M.: Historie skoro detektivní. Praha, 1961, s. 199. 
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chválí Petrovy básně, je tu i tvůrčí spolupráce, jak uvádí J. Vochala, který ještě 

poznal osobně nejbližší příbuzné básníka Petra. Vladimír Vašek, více zběhlý 

v českém pravopise provádí v Petrově díle opravy, zvláště pravopisné.“35  

 

    Jiný literární historik se o této osobě zmiňuje poněkud v jiném světle. 

Odmítá tvůrčí činnost Vaškova přítele. Čtenářům sděluje fakt, že po sobě 

nezanechal jakékoli básnické dílo: „K tomuto poznávání přispívalo zřejmě do 

jisté míry také přátelství Vladimíra Vaška s bratry Petrovými, z nichž Ondřej 

Boleslav Petr, učitel propuštěný ze školských služeb v roce 1875 pro své 

vlastenecké působení, znalý domácího prostředí a aktivní přispěvatel do novin 

a organizátor (s bratrem advokátem dr. Janem Petrem) českého společenského 

života, mohl přispět k podrobnějšímu poznání místa i kraje právě i z hlediska 

svého tragického osudu ( v němž sehrál určitou roli i nešťastný milostný vztah 

O. B. Petra k H. Ježíškové ze Žermanic, jež byla sestřenicí Maryčky Ježíškové, 

provdané Sagonové, která byla láskou Vladimíra Vaška), skončeného Petrovou 

náhlou smrtí (snad i dobrovolnou) v roce 1893. Další legendy, které se 

vytvořily kolem přátelského vztahu budoucího Petra Bezruče k Ondřeji 

Boleslavu Petrovi ve vztahu k Slezským písním, ztrácejí své oprávnění zjištěním 

fatku, že O. B. Petr nezanechal po sobě žádné básnické dílo a že žádné jeho 

verše nebyly ani v tisku publikovány.“36 

 

   Zde vidíme, že co literární historik, to jiný názor na  věc a  na místecký pobyt 

Vladimíra Vaška. Dnes již nelze prokázat, že některé básně by snad měly vzejít 

z pera Ondřeje Boleslava Petra. Existují pouze úvahy. V těchto intencích 

zmiňuje Jan Drozd skutečnost, že v roce 1899 Vladimír Vašek vážně 

onemocněl, nemoc ale podle něj neznamenala tak významnou tvůrčí činnost 

a během tak krátkého časového úseku. Vystupuje s názorem, že jednotlivé 

básně vznikaly v mnohém delším časovém období. Dále nabízí otázku, proč 

byly tedy básně odesílány do Herbenova Času až v roce 1899. 

 

                                                                                                                                 
34 IVANOV, M.: Historie skoro detektivní. Praha, 1961, s. 199.  
35 DROZD, J.: Autoři Slezských písní. Ostrava, 2003, s. 18. 
36 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1987, s. 50 – 51. 
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   Podle Drozda se nabízí více důvodů: „Jeden velice pravděpodobný, že v roce 

1898, tedy těsně před zveřejňováním básní, zemřel advokát Jan Petr. Do té 

doby zřejmě nebylo vhodné básně publikovat. Mohlo jít také o společenský takt. 

V rodině Petrů mohly být básně po nešťastné smrti Ondřeje Boleslava Petra 

jako provaz v domě oběšence. Básním se přičítala vina náhlého úmrtí. Druhý 

důvod mohla být opatrnost c. k. státního úředníka pustit do světa riskantní 

verše, i když jsou tam básně, které mohly být publikovány bez obav v každém 

čase (Hrabyň, Michalkovice, Návrat aj.). Třetí možnost, proč byly básně 

zveřejňovány najednou až roku 1899, bylo vážné onemocnění Vladimíra Vaška, 

hrozilo, že ho stihne osud jeho otce a básně by nikdy nespatřily světlo světa.37 

Nelze tvrdit, že Vladimír Vašek nebyl autorem. Jen stálo za připomínku ono 

vyrovnání. Je jen otázkou a důvodem pro další bádání, jak dalece byli přátelé  

Ondřej Petr a  Vladimír Vašek spřízněni a do jaké míry Petr ovlivňoval Vaška 

při jeho pozdější tvorbě.  

 

4.5 Místo a motivy vzniku Slezských písní 

 

   Také je otázkou, zda básně, které Vašek zasílal do Času, vznikaly podle teorií 

Šajtara a Urbance již za místeckého pobytu. Odpovědi na tyto otázky jsou 

zahaleny do stínu. Nevíme, jak vznikaly. Můžeme se pouze domnívat, že tvůrčí 

období Vladimíra Vaška respektive Petra Bezruče spadá opravdu do oněch 

časů, kdy bojoval básník s projevy tuberkulosy.  

     Buriánek ve své studii uvádí dvě možnosti erupce v tvůrčím čase: „Mezi 

literárními vědci, zabývajícími se životem a osobností Petra Bezruče a genezí 

Slezských písní, střetávaly se nejednou dvě protikladné koncepce. Jedna 

vykládala zrod Slezských písní jako náhlou, prudkou a krátkou erupci tvůrčích 

sil, druhá jako dlouhodobé postupné zrání k osobitému tvůrčímu projevu. Pro 

obojí koncepci bylo sneseno dost důkazů.“38 Dále však Buriánek odmítá 

nutnost šetření této skutečnosti. Za nejdůležitější považuje vůbec existenci 

Slezských písní a tento možný spor pokládá za méně potřebný. Pro poznání 

                                                 
37 DROZD, J.: Autoři Slezských písní. Ostrava, 2003, s. 30. 
38 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1987, s. 13. 
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toho vysoce ceněného díla to není podstatné. Tento spor připouští pouze 

v rámci komparativní metodě historického zkoumání. Připouští rozdíly 

v chápání a v posuzování motivů, pro čtenáře Slezských písní je však spatřuje 

jako protichůdné. Běžný čtenář podle něj nemá možnost se orientovat 

v množství studií věnovaných dílu Petra Bezruče a  je pro něj složité jednotlivé 

závěry ověřovat a následně verifikovat či naopak. Jako hlavní požadavek 

považuje nutnost uceleného a přehledného výkladu tohoto velkého díla.39  

 

4.6 Další zásilky Času 

 

    Další zásilky Herbenovi obsahují následující básně: Maryčka Magdonová, 

Návrat, Z Ostravy do Těšína, 70.000, Markýz Gero, Já, Hučín a Jedna melodie. 

Tyto básně patří na Těšínsko, do Ostravy. Popisují národnostní a sociální 

poměry ve zmíněném regionu. Jsou pláčem nad stavem, který obklopuje oněch 

sedmdesát tisíc. Ozývá se v nich stesk, ale zároveň zloba nad panujícími 

poměry. Básník v nich vyjadřuje svůj nesouhlas. Cítí se být jedním z těch lidí, 

kteří v tomto kraji žijí a musí poslouchat cizí pány. Verše jsou plné deziluze 

a vyvěrá z nich bezmoc nad změnami, proti nimž není možné bojovat. Jednou 

z takových popisných básní je kupříkladu 70. 000 

 

Sedmdesát tisíc je nás 
před Těšínem, před Těšínem. 

Sto tisíc nás poněmčili, 
sto tisíc nás popolštili, 

v srdce pad mi svatý klid: 
když nás zbylo sedmdesát, 

tisíců jen sedmdesát, 
smíme žít? 

 
  Básník je zde mluvčím. Je uvnitř toho regionu a mluví stejnou řečí. Prostředí 

mu není cizí a je si vědom nevyhnutelnosti  změn. Zároveň se obává  možných 

dalších změn a ptá se: „smíme žít?“ Básně této zásilky nutně poukazují na 

národnostní a sociální poměry. Naříkají. Čtenář z nich slyší vzlyk, ale je možno 

                                                 
39 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1987, s. 14. 
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se bránit? Má vůbec cenu postavit se proti smělým zásahům do této situace? 

Básně stav neřeší, jen popisují, jak lid na tyto nové poměry  reaguje: 

 

 

Hore hor markýze Géra 
Ale prve nežli zhynem, 

nech se zpijem rudým vínem, 
robka s dcerkou, chlop se synem, 

před Těšínem, před Těšínem. 
 

 

    Také v básni Hučín je patrný národnostní rozpor. Báseň je vzpomínkou, její 

mluvčí – básník se obrací za svým životem, vzpomíná na blízká místa a lidi. 

Jeho myšlenka pojímá rozdíl domova a ciziny. Je patrné, že svou zemi měl rád, 

těžce se s ní loučí.Jeho srdce je spoutáno s domovem, ale ten je zároveň 

místem, kde nemohl zůstat. Celá báseň je jakýmsi vyprávěním v jednom 

ohlednutí. Jako by v jednom pohledu najednou vzešly verše z úst člověka 

v mysli vzpomínajícího na to, co je dávno zašlé. Je na sklonku života, mládí, 

láska a rodná zem jsou pryč. Jedná se o autostylizaci.  

 

Viď moje země, my měli se rádi?! 
Na rtech a v očích mi smálo se mládí, 

daleko, daleko za hory přešlo.  
Zvadlých co květů a listů se vešlo 

v podjeseň žití. Ticho a teskno je ve mně 
jak večer pod Beskydem. Viď, moje země? 

Na Modré straně je Hučín. 
 

… 
 

Kam to šlo všecko, kam se to dělo? 
V cizině žiju. V dál uletělo 

do nevrátima mé mládí má láska,  
…  
 
 

   Básník je v těchto verších tedy sám aktérem děje, který je čtenáři nabízen. Je 

přítomen uvnitř . 
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   I v další básni zaslané v oném balíku sedmé zásilky je básník mluvčím. Stojí 

za oním lidem tam ze Slezské a hovoří jejich jazykem. Vnímá jejich strasti 

a cítí, že je jedním z nich. Sdílí jejich osud. Cítíme zde silnou moc „já“ jako 

jeden z nich. Ich forma se často mění s er formou, ale to pouze na zvýraznění 

sounáležitosti básnického subjektu jako mluvčího onoho utiskovaného národa.  

 

… 
bystřina Morávka v lože se vpije,  
horníci pod zemí zdvihají rámě, 

kováři v červené železo buší, 
na dlani pole na Krásné, na Pražmě 

v úžehu slunce jich kloní se ženy: 
já z toho tichého národa vzešlý, 

poroba jemuž při kolébce stála, 
robota děcko juž za ručky chytla, 
nezdárný kovkopů, kovářů synek, 

z Ostravy prchl jsem, z Vítkovic, z Bašky, 

z Frydlantu, z Orlové, z Dombrové, z lazů, 

kladivo, motyku v kopalnu hodil, 

matku a sestru jsem na poli nechal, 

dědovy housle jsem z hřebíku strhl, 

já na ně zahrál. 

 

V dopise z 28. 4. 1899 píše Vladimír Vašek Herbenovi, že Těšínsko už 

dochází, už je Motýl a Červený květ40. V dalších zásilkách postupně zasílá 

následující básně:  

Kantor Halfar, Dva hrobníci, Motýl, Koniklec, Červený květ, Dědina nad 

Ostravicí, Dombrová, Opava. 

Sviadnov, Par nobile, Praga caput regni, Orlová, Ostravice, Hořící keř, 

Čtenáři veršů kovkop, Pětvald I, Pětvald II, Křižák z Modré, Dombrová I, 

Dombrová II, Lazy, Dvě dědiny, Ondráš, Ligotka kameralna, Pole na horách, 

Střebovský mlýn, Uhni mi z cesty, Oni a myOsud, Vrbice, Slezské lesy, Hanácká 

ves, Plumlov, Ptení, Kyjov, Paskovské rybníky, úspěch, Chycený drozd, Didus 

ineptus, Smrt Césarova, Krásné Pole, 1864 -1904, Labutinka, Mladá žena, 

Papírový Mojšl. 

 

                                                 
40 MACURA, V.: Petr Bezruč, Jen jedenkrát, Zásilky Času. Praha, 1980, s. 73.  
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V roce 1899 otiskl Herben do Času celkem dvacet jedna básní, v roce 1904 

4 básně. První knižní vydání Slezských písní obsahovalo 31 básní. Všechny 

básně otištěné časopisecky se dostaly do knižního vydání, krom dvou 

konfiskovaných.41 Po roce 1899 je básník Petr Bezruč již mrtev, dále Králík 

označuje další básně jako Smilovy. Můžeme tedy předpokládat, že Slezské 

písně ve svém užším pojetí zahrnují básně, které Králík připisuje autoru 

s pseudonymem Petr Bezruč? Analogii nacházíme při tomto tvrzení v počínání 

Jana Herbena. Ten neotiskuje všechny básně, které mu Vladimír Vašek posílá. 

Tak například vynechává tři básně: Třetí patron vlasti, Mistr Jan a Kráska. Jak 

naznačuje literární historik Oldřich Králík, Vladimír Vašek přidává k básním 

Petra Bezruče také básně Smila z Rolničky.  

 

Tento proces označuje dvojmo. Pro Petra Bezruče je to proces nevýhodný, 

zatímco pro Smila je vyhovující. Z důvodů cenzury se některé Bezručovské 

básně dostaly do sbírky až o několik desetiletí později. Mluvíme o básních, 

které použil Herbenův syn a později byly zakomponovány ve vydání Slezských 

písní v roce 1928. Tento osud postihl například báseň Pětvald I. Báseň byla 

zařazena na konec sbírky. Je to správné? Pětvald I určitě patří autorskému zjevu 

Petra Bezruče, nemá nic společného s básněmi Smila z Rolničky či B. Šarka. 

Jenom pozdní zakomponování ji oddělilo o tzv. jádra Slezských písní. Je 

otázkou, zda básně, které byly posílány do Času během roku 1899 byly 

částečně Smilovy, či nikoli. O pozdějším sbližování básní vycházejících z dvou 

básnických typů víme.  

 

                                                 
41 KRÁLÍK, O.: Text Slezských písní. Ostrava, 1963, s. 55. 
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5. Rozbor básní  
 

Takto docházelo ke sblížení Plumlova I a Plumlova II. Rozbor jejich 

odlišnosti přijde na řadu níže. Podobný osud stihl básně Sviadnov I 

a Sviadnov  II, druhá zmíněná báseň měla svůj původní název Mladá žena. 

Podle Králíka se Vladimír Vašek snažil skrýt Smila z Rolničky za Petra 

Bezruče od roku 1909. Smil nechce zůstávat sám. Je „alter ego“42 Básně takto 

přidruženy jsou spojovány podle zeměpisného zařazení. Zeměpis je důležitý, 

ale v jádru. Spojování básní, které do onoho jádra nepatří je zřejmě mylné 

a špatné. Toto pravidlo vede k chaosu, jak to vidíme právě u básně Plumlov I 

a Plumlov II. 

 

Plumlov I                                                                Plumlov II 
 
Červný bor utíká z kopečka                                   Tisíc lidí v žití zřel jsem 
široké jezero pod ním,                                            zapomněl jsem docela 
nad vodou létají rybárky,                                       ale tebe stále vidím, 
podobny plachtám jsou lodním.                             jak ti padly do čela, 
 
Hradisko sivé a vysoké                                          černé vlasy na Plumlově, 
na příkré vyhnáno skále -                                      jak pod nimi myšky dvě 
dmes tam jen Themis promlouvá                          (tak to byly malé oči) 
ve jménu boha a krále.                                         dívaly se opilé. 
 
Zámek je úzký a hrozivý,                                       Prchlého jsem mládí 
vzpomněl: 
nestvůrné jakési rysy -                                          čas spěl letem sokola, 
drahému pánu jej stavěli                                      a dvě noci a den celý 
oddaní sedláci kdysi.                                            šly poháry dokola... 
 
 
 
Tak jej do výše vyhnali,                                        Sám jsem, nemiluji lidí, 
bič jim hrál při práci notu,                                  struna v srdci dozněla, 
tolik do základů prosáklo                                    ale chtěl bych, by ti padly 
prolité krve a potu.                                              černé vlasy do čela, 
 
Čí je? Kdo jiný než Liechtenstein-                      černé vlasy jednou zase, 
Moravy pán z pólu  pólu -                                   by pod nimi myšky dvě 
německý gróf, zde dost kavalír -                          tak jak tenkrát na Plumlově 

                                                 
42 KRÁLÍK, O.: Text Slezských písní. Ostrava, 1963, s. 18. 
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nesáhl na naši školu.                                           dívaly se opilé! 
 
Tam v mojí vlasti je velký pán, 
mnoho má htí a dolů -  
když už nám sebral půl ojčizny, 
proč by nám nevzal i školu? 
 
A jak to u nás tam vypadá, 
kde stojí cizácká škola, 
chráněna grofem a zákonem, 
výsledek do nebe volá. 
 
Možná že jednou i Liechtenstein! 
(Opanské zvůli ten mur ví.) 
Plumlove! Z cizích škol na Slezské 
chachaři rostou a -  
 

 

   Obě básně mají nápaditě stejný název, liší se pouze označením I a II. Ale 

jejich vnitřní, obsahová struktura je odlišná. Nemají takřka nic společného 

krom onoho názvu. Proč tedy stojí při sobě? Báseň  s názvem Plumlov I patří 

do Slezska. Opět v ní autor hovoří o útlaku sociálním a národnostním. Autor 

běduje nad jazykovou situací. Nesouhlasí s činy pánů. Zatímco druhá báseň je 

naprosto jiná. V ní Vladimír Vašek ve svém nitru vzpomíná na svého přítele. 

Básně jsou tedy naprosto odlišné. Třebaže vychází z jedné autorovy podoby 

a míníme zde Vladimíra Vaška. Básnickým typem jsou jiným, vzájemně je 

nelze porovnávat až na již zmíněný stejný název. 

 

 

 

5.1 Autostylizace 

 

Jak již bylo zmíněno, v mnoha básních je Petr Bezruč mluvčím, stojí v čele 

slezského lidu a hovoří za něj. Jindy vzpomíná na své mládí, na svůj domov, 

když s ocitl mimo něj. Tato autostylizace je vysvětlována F. X. Šaldou takto:  

„ Zde vystupuje básník sám v první osobě a charakterizuje sám sebe, vykládá 

smysl svého zjevu, ať lidského, ať básnického., charakterizuje přímo své dílo 

nebo svou soobnost, kreslí sám přímo svůj profil, ať mravně lidský,ať básnický. 
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Tu všude záměrně staví čtenáře nebo kritika na myšlenkové stanovisko, z něhož 

chce, aby byl nazírán., dává mu zorný úhel, z něhož má být viděn, chápán, 

souzen, ospravedlňován...“43  

 

   František Buriánek tvrdí, že básně jako např. Já nenesou úkol pouze 

představení básníka recipientovi. Ztotožňuje je s básněmi jako Horník, Den 

Palackého, Maryčka Magdónová. Vysvětluje autostylizaci slezského barda jako 

symbol útisku národního a sociálního. Odmítá fakt, že by ich forma zde 

znamenala faktickou básnickou osobu, tedy Vladimíra Vaška. První osobu zde 

Buriánek chápe jako zesílení toho, co nám báseň má jako čtenáři říci. Je 

zvláštní, že v básni Hrabyň opět vystupuje básník  v první osobě, vzpomíná na 

dětství, báseň má silné autobiografické prvky.  

 

   Sám František Buriánek dětství Vladimíra Vaška spojuje s inspirací a motivy 

pro některé básně. Konkrétně letní prázdninové dny jsou promítnuté 

v pozdějších některých básních. Je tedy zde autostylizace na místě či nikoli? Na 

tomto místě je vhodné porovnat dvě stati z Buriánkovy studie. Ta první se vrací 

do Vaškova dětství a je  pramenem pro Slezské písně.  Druhá se věnuje 

komentáře k Šaldově vysvětlení autostylizace, která již byla citovaná výše. 

 

„Jako student vracel se vždy o prázdninách do otcova rodného Háje 

u Opavy a trávil tam u strýce Jana Vaška,který měl hostinec, nejkrásnější 

prázdninové měsíce. Tu se ovšem především posiloval vztah budoucího básníka 

k přírode – na březích Opavy, v lesích při lovu motýlů. I otec, který byl 

vášnivým myslivcem, vedl hocha k poznávání přírody. Ale bral ho také s sebou 

do Opavy a tam už slyšel malý Vldimír hovory o vážných věcech. A také chodili 

do Hrabyně na slavnou pouť a k vlastneneckému faráři Böhmovi. Záře těchto 

krásných dětských zážitků na rodném Opavsku padla i do pozdějších veršů, 

nejplněji do básně Hrabyň, paprskem aspoň do Stužkonosky modré a konečně 

i do básně Tři řeky. 44 Zde je autostylizace a naproti tomu ich forma jako 

                                                 
43 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1987, s. 144.  
44 BURIÁNEK, F.: Petr Bezruč. Praha, 1987, s. 20.  
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symbol pro mluvčího obyvatelstva národnostně utlačovaného ve vzájemné 

kolizi. Nyní je důležité citovat onu báseň Hrabyň: 

 

 

 

 

Hrabyň 

 

Tak leckdy, kdy lehké topasy prší  
z topolů v cestu a ve sny mi srší, 
tak leckdy se mihnou pobožné řady 
s korouhví napřed a dojemným zpěvem. 
Ctím tvoji víru, ty staříku sivý, 
ctím vaši víru, vy děvčata ze vsi. 
 
Dávno je tomu, tenkrát jsem býval 
hezounký hoch – po cestě jsem zpíval, 
korouhev napřed, za ruku otec 
vedl mě dolem a vedl mě horem, 
vedl mě poli a vedl mě borem, 
až přišla Hrabyň, vsoká Hrabyň, 
mohutný kostel s Marií Pannou, 
poutníkům žehnal pan farář Böhm. 
 
Byli tu z Modré a byli tu z Polské, 
byli tu od Váhu a my od Těšína, 
nabit byl kostel, sladkými zory 
hleděla na nás Hrabynská Panna, 
a před ní kázal pan farář Böhm. 
 
Bílé jsem čelo do prachu chýlil, 
andělů zástup sedcem mi pílil, 
sladkými zory hleděla na mne  
Hrabynská Panna, a před ní kázal  
pan faráž Böhm. 
 
„Čí jsi-je, synku?“ Za ruku vzal mne, 
krámy mne vodil, hladil mi vlasy, 
bůhví co všecko mi v Hrabyni koupil 
pan farář Böhm. 
 
Dávno je tomu. Z duše mi prchla 
víra. Mrak škaredý sedl mi v čelo, 
hřích oko zkalil a stáhl mi rty. 
Bůh nežije pro mne. Ale když zloutnou 
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vrby při řece a jabloně dolů se nahnou, 
pobožné zástupy na odpust táhnou: 
shýbám já čelo, hříšný kříž zrobím, 
jak by se na mne dívala Hrabyň, 
na kopci Hrabyň, vysoká Hrabyň, 
jak by se na mne sladkými zory 
dívala Panna, Hrabynská Panna, 
a před ní kázal pan farář Böhm. 
 
 
  Tato báseň je skutečně vzpomínkou na dětství. Je vyprávěním o vlastní 

zkušenosti, ve velice autobiografická, avšak je podivuhodné, kde se vzal ve 

verši opět onen bard a to pouze krátce : „my od Těšína“.  Hovoří tedy básník 

jako Petr Bezruč či jako Vladimír Vašek? Otázka krajně sporná. Zjevně je 

vnitřním obratem do věku dětsví, avšak bylo ono dítě, na které dospělý básník 

se rozpomíná, z Těšína či jeho rodné místo patřilo jinam?  

 

   Zde vidíme kontaminaci autobiografie a mluvčího slezského lidu v rámci 

autostylizace, pakliže se držíme Buriánkovy studie. Vraťme se však ke 

dvojicím, které byly přiřazeny k sobě ve sbírce jen podle zeměpisného určení, 

ba přímo pouze podle zeměpisného názvu. Obsahem k nějakému určitému 

místu společné vodítko nemají. První dvojicí byly básně Plumlov I a Plumlov 

II. Další takovou dvojicí jsou básně Sviadnov I a Sviadnov II. První z nich je 

odrazem dění na Frýdecku, báseň popisuje činy frýdeckých byrgrů. Druhá 

v pořadí Sviadnov II nesla původní název Mladá žena. Marně bychom hledali 

jakoukoli vnitřní kohezi těchto básní. Při komparaci těchto dvou celků 

spatřujeme rozdíl. První patří jistému místu, seznamuje nás s tím, co se děje, 

jak se staví nové fabriky. Zatímco druhá je přimknuta k poli, mladé ženě a její 

nevěře.  

 

 

Sviadnov I 
 
Sviadnov, ves panen, kde voněly lípy, 
mlčely vrby, mlýn Jiříkův klapal, 
na stav se sápala Ostravice, 
ohně kde vzplály, kdy skočila z Beskyd, 
zahřměla zrádným v sluch frýdeckým byrgrům 
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naše a naše ta Ostravice -  
co to za fabriku? Nevoní lípy, 
v očí tvých děvuch žid pohleděl drzý, 
poskoč pryč, poskoč, má Ostravice 
 
Sviadnov II 
 
Ví bůh, že ten ráz dobrý král byl k lidu: 
svezeny stohy, sedí zrno v zemi, 
zoráno pole, teď čas teprv přišel, 
kdy možno poraziti nepřítele. 
 
Bílý Sviadnov nad zelenou vodou, 
Buzek-Rduch se loučí s mladou ženou. 
Ví, že země zase zrno vrátí, 
ví, že koňům dobře na maštali, 
pluh že zdrží, - ale těžko bude, 
těžko nechat samu ženu mladou. 
„Dokud slunce, dokud voda teče, 
dokud vrby pod našimi okny, 
dokud rež a žito kosit budem, 
dotud věrna, dotud na tebe čekám.“ 
 
Noc je dlouhá, zora nad horami, 
těžká cesta, zpod obvazku teče, 
hoří hlava, tam juž hledí Sviadnov, 
spíchej, Buzku, když už třeba zhasnout, 
doma buď tak, podat ruku ženě. 
 
Hledí v okno, mladá žena dříme, 
úsměv rtem jde, parobek sní vedle, 
Buzek-Rduch se horké hlavy chytá. 
Padá obvaz, krev zalévá oči,  
pozpátku se z břehu v řeku kácí, 
držte, vrby, čeká Ostravice: 
(Pole bereš, vem též hospodáře!) 
 
Hoří slunce, břeh rve Ostravice, 
vrby brání, země žito nese, 
s parobkem se líbá mladá žena. 
 
 

Při prvotním zhlédnutí obou básní, zdá se, že nějaká souvislost by mohla 

připadat v úvahu. Avšak další čtení nás přesvědčuje o opaku. V první 

z uvedených básní je zmíněná Ostravice, jako řeka, která „zahřměla zrádným 

v sluch frydeckým byrgrům“. Ve Sviadnově II je kontextově řeka jinak 

zařazena: „pozpátku se z břehu v řeku kácí, držte vrby, čeká Ostravice: (Pole 
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bereš, vem též hospodáře!) Hoří slunce, břeh rve Ostravice, vrby brání, země 

žito nese, s parobkem se líbá mladá žena.  

 

První báseň se týká průmyslových změn, druhá je baladou. Smutně hledí 

vstříc dvojici a smrti muže v oné řece. Jak zmiňuje ve své studii Oldřich Králík 

tato dvojice je nesourodá a přímo násilná. Při rozboru těchto dvou básní 

musíme s ním naprosto souhlasit. Sviadnov II měl navíc své místo v Herbenově 

Času zcela samostatně a nesl, jak je již výše poznamenáno, jiný název.  

 

Co vedlo autora ke změně názvu a proč báseň Mladá žena přejmenovává 

a dává ji na místo k Sviadnovu I je přinejmenším záhadné. Pakliže dostojíme 

tvrzení Králikova, že Vladimír Vašek zařazoval básně Smilovy často za části 

Bezručovy, můžeme být částečně spokojeni. Zřejmě chtěl prudkost obrazu 

národnostního boje a průmyslových změn zmírnit jinou bolestí, bolestí 

vycházející z autorova nitra a jeho zkušenostmi v mezilidských vztazích.   Zde 

si vypomůžeme věrohodnou citací: „Přidal jsem krotkou básničku Idyla ve 

mlýně na konec – nestojí za řeč, ale je s jinými krotkými jakousi maskou, aby 

knížka tak moc nekřičela... Aufputz jak říkají Němci“45  Oldřich Králík samotný 

komentář Vladimíra Vaška dále popisuje pro vysvětlení uspořádání básní ve 

Slezských písních: „ Bezruč přilehavě charakterizuje Idylu a ostatní básně 

Smilovy jako „krotké“ a dobře objasňuje jejich funkci ve sbírce: měly 

oslabovat dojem z revolučních básní vlastního Bezruče. Je to zvláštní symbióza 

dvojí tvorby, jednak „krotké“ básně měly být „maskou“ buřičských, ale naproti 

tomu subjektivní zpovědi Smilovy se maskovaly objektivním patosem invektiv 

z roku 1899. 

Ze zmiňovancých citací víme, že Vašek „obrušoval“ plameny básní Petra 

Bezruče po roce 1909, ale vraťmě se k básním, které byly zaslány Herbenovi 

do Času v roce 1899 a nebyly Herbenem časopisecky otištěny. Jedná se o tři 

básně. Jsou to následující: Motýl, Kráska a Mistr Jan. Byly zaslány spolu 

s básněmi Leonidas, Hrabyň, Blendovice, Bernard Žár, Národní maškaráda. Tři 

zmíněné básně opět nemají z ostatními svým tématem nic společného. 

Leonidas jest připodobněním Leonida a mluvčího slezského lidu.  
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„zezadu zaskočen zrádcem, 
stál Leonidas. 
Před cimbuřím Těšína, na břehu Olzy 
stojím já. 
 
Ze souboru básní zaslaných v této šesté zásilce máme Blendovice. I zde 

básník Petr Bezruč ulpivě naříká nad politikou, nad popolšťováním. Také tyto 

verše mají Petra Bezruče za svého mluvčího. Konkrétně v básni:  

Co pleteš, co třeštíš? - Tvůj synek jsem, 
Bezruči Petře, můj táto.  
 
I běžného čtenáře zajímá, proč k sobě tyto básně patří. Slezské písně ve 

svém jádru mají jednu společnou vlastnost. Jsou bojem, nářkem, bědování, 

steskem nad tím, jak politika udává tón rodnému kraji. Spojuje je cit pro oblast, 

která je domovem, ale komu? Vladimíru Vaškovi?Naopak básně Třetí patron 

vlasti, Mistr Jan a Kráska jsou básním výše zmíněným vzdálené. Jako Prahu 

dělí od Slezska sta kilometrů, je mezi porovnávanými básněmi propast. Je 

vůbec možné tyto tři básně zařadit do tzv. jádra Slezských písní? Časové 

hledisko by nám napovídalo ano, hledisko příslušností básní k tématu 

Slezských písní nikoli.  

 

V této části byly uvedeny básně, které tedy k sobě rámcově nepatří, ačkoli 

do sbírky byly zařazeny k sobě. Dalším úpravám se podrobně věnuje ve svých 

studiích Oldřich Králík. Velice důležité jsou také zásahy autora během jeho 

života. Pro tuto práci však dokládám pouze nesrovnalosti, jež připouští 

přiřazení básní ve sbírce vedle sebe, ačkoli tematicky k sobě nepatří. 

 

                                                                                                                                 
45 KRÁLÍK, O.: Text Slezských písní. Ostrava 1963, s. 18. 
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6. Závěr 
 

   Cílem této bakalářské práce byla analýza odborného a uměleckého textu. 

Odborná veřejnost se tematu Slezských písní věnovala podle své maximy 

a měla snahu problematiku této jediné sbírky Petra Bezruče přiblížit všem 

čtenářům široké škály literární úrovně. Nejplodnějším obdobím pro Slezské 

písně byla léta po Druhé světové válce. Petr Bezruč se stal národním umělcem 

a jeho dílo se stalo národním majetkem. Básnická sbírka měla řadu svých 

problémů a literární vědci si jich byli vědomi. Tato práce objasňuje přístup 

literárních historiků, který je zřetelný z jejich studií.  

Na základě svého studia spatřuji dvě linie v rámci existujících studií. Beru na 

vědomí, že oficiální kritika minulého režimu kladla na tyto studie jisté nároky, 

které musely být v souladu s ideologií režimu. Literární vědci tedy museli 

respektovat honosné dílo Petra Bezruče, nebylo možné zpochybňovat 

národního umělce a stavět před jeho dílo otazníky.  

Jako reprezentanta této linie bych uvedla Františka Buriánka, jehož stěžejní  

studie Petr Bezruč všechny imperativy literární kritiky minulého režimu 

splňuje. Je velmi čtivou a podává rozbory básníkova života i jeho díla. Druhým 

typem jsou studie Oldřicha Králíka, který se věnoval Slezským písním z 

hlediska textu. Přináší spoustu pochybností svým exkurzem do života díla, jeho 

změn v průběhu času.  

Na studie profesora Králíka navazuje ve svém popularizačním díle Jan Drozd. 

Na základě analýzy Králikových studií a své korespondence s docentem 

Hladišem dává literárním vědcům nové otázky, které nebyly zodpovězeny a 

teprve čekají na důkladný vědecký rozbor. Sama jsem analyzovala řazení básní 

stejného názvu, odlišených pouze pořadovým číslem, například Sviadnov I a 

Sviadnov II.  

Považuji za velmi podstatné dále se věnovat básním Slezských písní, jejich 

dělení na dvojí podle toho, zda patří pseudonymu Petra Bezruče a Smila z 

Rolničky. Rozdíly vycházející z analýzy těchto básní dávají vědě nové 

otazníky. Slezské písně jsou pozoruhodným a jedinečným básnickým dílem. 

Zaslouží si tedy další pozornost literárních vědců.  
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Určitě by tato kapitola neměla být uzavřena s tvrzením, že námitky podané 

literátem Janem Drozdem, jsou irelevantní. Mají své opodstatnění v samotných 

analýzách Oldřicha Králíka.  
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