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i konkrétní vjemy a postŤehy z pŤírodní skutečností bezprostŤedně
odpozorované, ale svou podstatou je to pohádková vidina. Jejím
smyslem a mostem ke skutečnosti je pŤedevším v níobsaženávlzva
k jisté životní praxi, radikálně odchylné od běžného prriměru, ale
navazujicina to, coje podle Hálkova pŤesvědčení člověku vrozeno;
je to vlma k jednání v souladu s potŤebami a požadavky srdce'
k drivěŤe k lidem a jin1fm bytostem, k neustálé drivěrné komunikaci
se světem.

Umělecky nejzajímavější složkou Hálkovy poezie jsou básnické
obrazy, a právě ony jsou nositelem tohoto básníkova poselství.
Hálek často obrazně pŤeměřuje pĚírodní jevy tak, aby v nich nalezl
nebo spíš do nich vložil pŤátelské city ajednání,jaké ve skutečnosti
jsou známé jen ve světě milujících se lidí; pŤírodní bytosti se navzá-
jem oslovují, škádlí, hrají si. Také lidští návštěvníci polí, luk a lesri
jsou od strom , větŤíkri a ptákri pokládáni za potenciální kamarády
a spolubesedníky. Sama matička pŤíroda na prahu jara bere básni
ka za ruku a zve: ,,Pojd', hochu, užrjme to spolu!.. Hálkovy personi-
fikace, které někdy vyllživají i tradičních alegorick;ich (jaro jako
dítě rozsévající květy) nebo folklÓrních (vrby-baby) obrazri, jsou
vesměs zaměŤeny k vyvolání ovzduší intimity, rodinnfch a part-
nerskych vztahri uvnitŤ piírody i mezi pŤírodou a lidmi. Vedle ma-
lebn1fch a humornfch pŤirovnání, kde žitné pole se mění v kapelu
a bodlák v neobratného ženicha sedmikrás, nahlíží mluvčí často do
cel1fch pňírodních společenstvíjako do sousední vesnice, ptá se, co
je tam nového, zjišťuje, že tam,,mají napilno.. pňi pŤípravě večera
jako pŤi klidu pŤed svátky atd. Spolu s maximální pŤirozeností
a mluvností jazyka napomáhá tomuto zobrazení pŤírody jako pŤá-
telské rodiny nevšední Hálkova nápaditost, kterána|ézástále nová
v'.fchodiska mnohonásobn1fch analogii, takže pÍirovnáď se šíŤí na
delší riseky textu, tematizuje se, mění se v drobn1f pŤíběh nebo
podobiznu. - Zce|a originální jsou také básnická pojmenování,
v nichž pŤírodníjevje spojen s něja[fm psychologicky konkrétním
momentem duševního života určíté lidské postavy nebo s typem
tvoŤivosti, duchovním majetkem lidského pokolení: pro Hálka
podzimní pňíroda ,,má těžká víčka.., jetelíček kvete v poli jako myš-
lenky v děvčeti, kosmos je pohádka kdysi vyprávěná pňírodou
a horské pásmo se táhne jako báj. Když je naopak lídsk1Í svět pŤi-
rovnáván k pÍírodním motiv m, vyvstávají tu také velice konkrétní
a individualizované pňedstavy: spočinutí rozumu a citri se vyjadŤuje
tak, že myšlenky jsou pňirovnány k stádu oveček, které si spolu
s psíkem.srdcem ulehly pod strom. Na všech takov1fch místech
Hálkovy obrazy získávají zvláštní jímavost. PŤírodní a lidsk! živel
se do|fkají sqfmi nejcitlivějšími místy, a tak i sen o jejich splynutí
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orožíváme jako něco citově naléhavého, intimního, niterného'
VvzÝvaií.li Hálkovy básně svou tematikou ke kontaktu s pŤíro-

aou. i''ou ustrojeny tak, aby podobně jako v tvorbě populárních

lidov1fch písničkáŤri také citov;f kontakt mezi básníkem a čtenárem,
iimi navozovany,by| co nejtěsnější. PŤispívá k tomu nejen bezpro-
stŤednost, ale i jakási asymetričnost a neadekvátnost Hálkoqich
obrazri. které často spojují jevy zce|a rrizného ňádu, vemlouvavě
vtlačují do ustálen;Ích spojení nenáIežítá, ale dojímavá slova (krása

',hleděla lesrim do hlubin..), pod tlakem emocí vypouštějí spojující
články nezbytné logicky, ale nepotŤebné z hlediska citového zaujetí.
V době vzniku básní to školené kritice pŤipadalo jako prohŤešek
proti dobrému vkusu (hodnocení čelného estetika Jos. Durdíka),
o tŤi čtvrti století později právě o ně se opíralo nové docenění Hál-
kovy lyriky a zjištění, že jeb|ízká|yrice avantgardní (MukaŤovsk!).
Ale už roku 1904 bylo to právě vydání této sbírky aprovázejicí jí
komentáŤ F. V. Krejčího, čím po deseti Letech nedrivěry zahájené
kritikou Macharovou (viz VECERNI PISNE) se některym sou-
částem Hálkova díla otevŤela nová cesta do ávé tradice českého
lyrického básnictví. Spolu s cyklem V pňírodě prokazovala tehdy
svou životnost i drobná epika Pohádek z naší vesnice (|874),
v pohádkovfch motivech se opírající o tvoŤivost lidového kolekti
w, zejména však pŤinášející prisobivé záběry lidov.fch postav v pŤí-
značn1fch situacích současného venkova ( Dražba);v.mluvním verši
těchto skladeb vyuŽilHálek i populárních prostŤedkri Bérangerovy
sansony. mc

V zimním slunci .
Josef Václav Sládek r897
Po deseti letech publikování tematicky i žánrově vyhraněnlch cyk-
lri objektivní lyriky (vesnické, dětské, politické) sestavil Sládek ve
sbírce V zimním slunci zas jednou volnější sborník rozmanitfch
básní za delší časové období.

Nejpňirozenějším vstupem do vlkladu sbírky je pro Svou tema-
tickou a žánrovou rozmanitost tŤetí z jejích čtyň oddíl , obsahující
r znou lyriku devadesá|fch let. Vridčím tématem i citovou domi-
nantou první poloviny oddílu jsou vzpomínky na básníkovu první
Ženu.-Emilii, která zemŤela mladá už roku |874 (viz JISKRY NA
MoŘD. Myšlenka na ni se stala fixní ideou Sládkovy subiektivní
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lyriky, s odpllváním let ovšem stále více odhmotněnou, vzdálenou
reálnému vychodisku, pÍístupnou nejrriznějším uměleck1fm styli-
zacím. Nedlouhé štěstí s Emilií reprezentuje básníkovi zašlé mládí
vribec a je postaveno do kontrastu se současnym životem, opisova-
nlm už nyní, v době básníkovy padesátky' metaforami osamělosti
a b|ížící se smrti (báseĎ Suchá větev). I v radostné jarní scenérii'
která rámuje procházky s Emilií a projevy její naivní drivěry ve věč-
nost štěstí, jsou pŤítomny symboly zániku (Píseú s ríčinn1|'m refré-
nem ,,Kukačka kukala v dáli..). V pětidílném cyklu dívčích písní
Sen lásky Sládek znovu vytváŤí portrét ženy.dítěte, bezmocné, do-
Žadující se ochrany, lnoucí jako bŤečt'an k silnému muži; takové
ženě se svatba jeví v pňízračnfch pŤírodních obrazech a sexuální
spojení je provázeno podvědom;im vlkňikem děsu' Do Sládkovy
erotické poezie pŤináší tedy motiv první ženy dramaticky, ro-
mantick! prvek, kter bolestí rozrušuje, ale také ďráždí, inspiruje
a vraci k životu zmoudŤelou, po klidu toužící mysl' vystavenou
stŤízlivému ,,zimnímu slunci.. vzpomínek a rezignovan1fch nálad
(básně Zimní slunce, Sníh na všem).P|ati to i o verších, které dávají
pŤednost zapomenutí pŤed trvajícím smutkem, jako tomu už bylo
v JISKRACH NA MORI @liseí Až tráva na mém hrobě, navazujicí
na sonet anglické básníŤky Ch. Rosettiové). - V druhé části tŤetího
oddílu zastupují intimní lyriku pŤedevším verše rodinné. Drobn1f
čtyŤdíln! cyklus Své ženě os|ovuje druhou básníkovu manželku
a dlouholetou životní družku Marii; v ostrém protikladu k pŤed.
chozímu se tu setkáváme s projevy oddanosti žené, jež, plna vnitŤní
jistoty, sama poskytuje oporu neklidnému, vratkému muži, sdílí
s ním jeho obtížné tikoly i nepňízeř osudu a lidí a snáší i hoŤkost'
kterou jí někdy zprisobil on sám. I ona znamená pouto k životu, ale
jako nositelka smíru. Rodina, oslavená i ve vŤel;fch veršících věno-
vanlch dceňi, znamená i zde jako už ve sbírce SLUNCEM A sTÍ-
NEM titočiště vzdorující vnější nepohodě (báseř V zimním sou-
mraku); z konkrétních dějišť každodenního rodinného života vstu-
pují do těchto básní reálné detaily domácnosti. - S v11ijimkou veršri
na smrt Nerudovu, psan;fch v patetickém stylu ZPĚVÚ pÁrBČ-
NICH' pojímá Sládek i pŤíležitostnou poezii tňetího oddílu skoro
intímně; už názyembásně Starj, brachu! se to manifestuje v básni,
jeŽ se nápadně odráži od záp|avy rétorikyjinych autor k Vrchlic-
kého čtyňicetinám. S velkou virtuozitou a neobvykl1fm šarmem je
psána vňelá báseĎ Sládkovu pŤíteli už ze studentsk ch let Václavu
hraběti z Kounic s jiskŤivlmi francouzsk mi refrény (A nos
amours). -Y tŤetím oddílu nacházíme konečně několik závažnych
básní shrnujících aforisticky životní zkušenost nebo obecnou lid-
skou situaci do podoby jakési veršované maximy. Driraznost dolé-
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haiícího osudu a pevnost mužného postoje společně a nerozlišitelně

i,značuie pádn1| rytmus, ríčinně využivajicí kontrastu dlouhfch

a,krátkyctrslov (Dopovídállo). Sládek se tu vzdává běžn;fch pro-

stÍedkri-písĎové i deklamační poezie, nerozvijí ani metaforické po-

imenování: slova mají zasahovat ve své obnaženosti. Abstraktní,poimenování 
ve spojeních rozvíjejících jadrné formulace lidové

moudrosti odkazujíke zkušenosti sice souhrnné' ale zároveĎ i bez-
prostňedně žité. Úspornost směŤuje k monumenta|izaci; zároveř
šignalizuje. že na definitivní tvar bylo vynaloženo velké množství
básnického i myšlenkového rísilí. Tak šetÍí slovy ten, kdo svou vy-
pověďmá tesat do kamene' Vybarrrje se vzpomínka na tradici lapi-.dárních 

(od slova lapis, kámen) epigrafii, která započiná už v anti.
ce. Umění tohoto lyrického ritvaru rozvinul Sládek zejména ve
sv'-ich posledních sbírkách; sbírka V zimním slunci pŤináší jen jeho
první ukázky. V jednotliv1fch pŤípadech se autor pŤi tomto odváž-
ném experimentu nevyhnul suchosti poučky (Silen bu$, pŤesto
však už zde najdeme básně, které jsou jednou z hlavních součástí
Sládkova uměleckého piínosu (Mrtví nežadoní, Na sk lu žití).-
ostatní verše oddílu pokračují v linii jednak písřové, jednak mluvní
poezie pňedchozích knih.

K intimní lyrice patňí také druh! oddíl sbírky, ktery se od tŤetího
liší jen svfm vyhraněn]Ím tématem; jedin1f má vlastní titul - Svá
matce. Je to 18 básní reagujících na smrt autorovy matky roku
1893. (,,Drahé památce mé matky.. je věnována i celá kniha.) Smrt
sama však pÍic}lrěu'i na poÍad až v druhé polovině oddílu, a to
s uklidŘujícími, smíŤliv1fmi atributy; jeví se jako spánek, nerušená
pňítomnost v srdci synově, jako očekávání posledního soudu, pŤi
němž věky míjejí jako okamžiky. IŽaI je v mluvních, nepatetick;fch
osloveních matky vyrovnanf a klidn;f: tak to odpovídá reálné'
osudu odevzdané a věŤicí bytosti matčině a také potŤebě harmoni-
zace bolestnlch prožitkri pomocí písně. Celá první část oddílu patŤí
vzpomínkám na matku, jaká byla za básníkova dětství. Tento tŤetí
už ženskf portrét ve sbírce, tentokrát portrét ženy vesnické, dorristá
k nadosobní typičnosti qje svého druhu protějškem postavy rolní-
ka v SELSKYCH PISNICH. Sdílí jeho činorodost, jeho schopnost
těšit se z prost;fch darri života a po těžké práci esteticky vnímat pŤí-
rodu, jeho vztah k povinnosti jako k oddaně pŤijímanému osudu.
Branou k tajemstvím, marně Íešen1fm reflektující moudrostí a vě-
dou, je této ženě naivní lidová víra: díky jí má matka bezprostiední
kontakt s žitím, samozŤejmou jistotu o hodnotách a o rozčlenění
světa. Vírou se tedy matčina laskavá a smírná povaha promítá do
metafyzické sféry. Čeho se syn-intelektuál svízelně dobírá, jí je dáno
do vínku' a navíc má matka elementární moudrost nacházenibez

p,l. I
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hledání, z pouhého spontánního pocitu míru v duši. Tak se stává
i matka jedním z četnlch Sládkoqfch idealizovanych protikladri
moderního upadajícího světa.

Zcela samostatnou kapitolu Sládkovy lyriky pňedstavuje ve
sbírce V zimním slunci její první oddíl. TvoŤí ho sice opět u Sládka
tak časté Sonety' ale prisobí zcela odlišn1fm dojmem než politická
poezie nebo žánrové obrázky pŤedchozích znělkorn.fch cyklri a do-
konce i než lumírovské sonety o básnictví a kráse ve sbírce SLUN.
CEM A STÍNEM, které stejně jako tento cyklus patŤí do žánru
reflexívní poezie. Tentokrát jde o vážné meditace na velká témata
individuálního života, zábady smrti, pomíjivosti lidského díla a je-
jího pŤekonání, rílohy bolesti v osudu světa, napětí mezi uzavŤeností
jednotlivce, touácího po klidu a integritě, a velikostí jeho nad-
osobního kolu, kter;f ho otvírá světu. Také zde, jako v písĎové ly-
rice, spatňuje Sládek rozhodující hodnoty ve vŤelosti lidského srdce,
v bezprostiedně žíté naději, upŤímnosti a lásce. Dobírá se jich však
pozvolnfm postupem myšlenky; její namáhavf krok je sugestivně
vyznačen složitou větnou stavbou, která hned se kryje s členěním
veršov1Ím, hned se s ním rozchÍni, narážejic skoro bolestně na pev-
né rytmické pňeděly. Pro tento styl je pŤíznačná (a u Sládka ojedi.
nělá) komplikovanost vlznamové stavby, která v každé básni pra-
cuje s Ťadou vzájemně propojen;fch a suverénně rozvržen1|'ch moti-
v . Závažnou rilohu pŤitom plní obrazné pojmenování, které se čas-
to rozbíhá do šíŤe a vytváÍí svrij vlastní metaforick! kontext. Tak
vzniká jakfsi duchov1f děj, elementární mytus-metafora. NapŤíklad
v sonetu Vzdech se vypráví o Satanově setbě, která porostla svět
azac|ání nebe; vzdech lidské bolestijako orkán rozhrnuje tuto ve-
getaci a otvírá prrilinu pro obnoven! kontakt mezi člověkem a ne-
besy. V takov.fch básních se Sládek dostává do blízkosti soudobé
symbolistické poezie. I jednotlivé motivy ji piipomenou, napŤ.
smělá neortodoxní pŤedstava Boha, kter1 není všemocny, ale jen
svízeln m, neukončen;!'m vlastním v1fvojem a za pomoci člověka
dospívá v boji s mocnostmi zla k budoucím vítězstvím (báseĎ Deo
lucis scítacízarathustrovskfch m1itri o ormuzi a Ahrimanovi; něco
podobného čteme v BŤezinoqfch VĚTRECH oD PÓLŮ).

osvědčenlch tradičních vzorri se naproti tomu drží i nadále
Sládkova epika, soustňeděná do čtvrtého, závěrečného oddílu. No.
vinkou je tu sociální tematika, spjatá s pokusy o vykreslení nového
hrdiny, vykoŤisťovaného dělníka. Y Hornické baladě pŤistupuje
Sládek k moderní skutečnosti vjejí obnažené podobě; horník vy-
práví tňi vljevy ze svého života, v nichž náhodou zristal uchráněn
smrti, ač zahynul jeho pŤítel (katastrofa v dole)' rodina (epidemie),
soudruzi (dělnická vzpoura), a pŤipojuje poznámku' že za takovou
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záchranu není vděčen Bohu. Scény líčené riryvkovit1fm veršem

s Dokusem zachytit drsnost lidové mluvy zristávají bez obvyklého
mbralistického komentáňe a bez vnějších pokusri o harmonizaci.

Jiné sociální motivy jsou koncipovány daleko konvenčněji jako

ďramata žárlivosti apoď. Májová, jeden z prvních ěeskfch ohlasri
dělnického svátku, využívá narážek na dělnickou píseĎ. - Jinak
Sládkovu neprribojnému pŤístupu k epice se daŤilo spíše v tématech
konvenčnějších' V hálkovském obrazu vesnické figurky pŤeměřuje
Sládek charakteristické hrdinovo gesto ve vlraz tajemství posmrt-
ného života (báseř Ano - ne, pravděpodobně ovlivněná Poeovym
Havranem). Řada básní následuje vzory Nerudor".ich balad,
romancí a legend s pohádkovou nebo biblickou tematikou a s ča-
sovymi nebo moralisticklmi pointami; mezi nimi zvláštní obliby
došia pohádka Čtyrt bohat!,Ťi S postavou českého vesnického
Honzy, flegmaticky věrného svému národu (báseĎ je věnována
K. V. Raisoví),ahravá Mělnickábalada,která v lehkém humorném
tÓnu a virtuÓzně propracované sloce pňedvádí renesanční postavu

rytíŤe Jana, pÍítele vína. Gesto bezstarostné povznesenosti nad
běžnfmi zájmy i nehumánní církevnickou omezeností je oslaveno
v romanci V lesním stínu, kde nakonec i nad bohémsky svobodného
pana rytíÍe je nadÍazena volná pastuchova píseř. Pro Sládkovy
sympatie k rolnictvu je pÍiznačnái apokryfní verze pověsti pŤemys-
lovské v básni otka Píemyslova. Prisobivá zkratka se uplatĎuje
v osmiveršové básni V koutku u zdi,kdepíimočar! kontrast zániku
a mládí, dvou pÓlri téhož životního pohybu, se promítá do neru-
dovského hŤbitovního vÝjevu s plačící slepou staŤenou a dítětem
poskakujícím po hrobech.

Členitá sbírka V zimním slunci stojí na počátku závěrečného
období Sládkovy básnické práce, období, jehož hlavní náplní byl
souborn! pŤeklad Shakespearov1fch dramat. Z Íady možností ry-
sujících se ve sbírce V zimním slunci rozvinul Sládek zejména typ
aforistického shrnutí životní zkušenosti' bilance životních vítězství
a ztrát (viz tŤetí oddíl). Mluvni verš těchto umělecky dokonalfch
a myšlenkově prohlouben ch básní (sbírky Za soumraku, |90,7
a Léthé, 1909) v tomto období sv'.fm q|znamem pŤevládá i nad
Žánrem písně, i když i ten se stále v!ruzně uplatřuje (Písně smuteční
inspirované skonem pŤíte|e JuliaZeyeta roku |90|, Nové sekké pís-
ně' 1909); podobně i v pozdní tvorbě Vrchlického intonačně roze-
vlát! patetick1f styl ustupuje do jisté míry stŤízlivějšímu, opro-
štěnějšímu vyjadŤování.




