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Skladbu autor označil jako cyklus mallch povídek veršem.Vyšla
nejdňíveroku 1879v Květech a o rok později knižně v souboru veršris titulem Nová sbírka veršovan!,ch
prací. PatÍík Čechoqfm nejznámějšíma čtenáňskynejoblíbenějšímdílrim. obsahuje sedm po.
vídek podávan1fch rrizn1fmi vyprávěči, vesměs typicklmi pŤeditaviteli ávota české
vesnice' kteŤíse sešlipod košatou lípou u hostince
a sv1fmizážitky si krátí nedělní odpočinek. Kníhu uvádí apostrofa
rodnéhokraje evokujícíautorovo šťastněproátédětství.Stesk nad
nenávratnou minulostí však básníka odvádí do jiného prostňedí,
kde poznal svéhrdiny a jejich pŤíběhy(Čech místo blíženeiden.
tifikuje, z narážekje zÍejmé,žejde o Vrané na Slánsku, kde chodil
rok do školy a kam se jako litoměŤick! a pražsk! student vracel
k rodičťrm).
Ryze citovéprizma vzpomínek umožřuje autorovi' aby
pominul jak místní,tak časovérídajea vtiskl dějrim jednotícínáladové osvětlení:svět svéhomládí vidíjako idylu, jako starosvětskf
obrázek, z něbož vyzaŤuje atmosféra pohody a lidské družnosti.
A to i presto, žene všechnypŤíhodymajíidylickf ráz; z některlch je
stále cítit bolest nad nezhojenjmi ranami osudu.
Po lyrickém vstupu a pŤedstaveníjednotliv1fch ričastníkribesedy
náďeduje vlastní vyprávění. Ve vyváženékompozici se v něm pravidelně stŤídajípňíběhy vážnéa směvné,některé všedně prosté,
jiné vychloubačnéa humorně nadnesené,podle povahy vypravěčri'
zvlášt silně se v nich aktualizuje napětí domova a světoběžnictví,
v němž autor jednoznačně straní těm, kdo natézajízalíbenív rodném,byťchudémprostŤedi, zatimco sebevědoméznalce světa prován jemná ironie'
Ve vyhraněnépodobě Se tento protiklad projewje už v prvních
dvou pňíbězích.NejdŤívevypráví sedlák o tom, jak se z Ameriky
vrátil kajícísyn hospodáňe Bárty. Doma mu studium ani práce na
statku nevoněly, a tak se pustil do světa. Zprvu se mu daŤilo,nakonec však zústalvšemi opuštěn.Vrátil se sice jako pán, ale s nitrem
pln;fm stesku a v.fčiteksvědomí' Doma zastihl užjen nemocnou slepou matku. I áskou a péčí
sejí snažilnahradit všechnyritrapy, ježjí
zptisobil. Pňíhodaristív jednoznačnéposlání, ,,žechudá rodná veš,
/ . . .jasnějšíblaho, sladšíkryje ples, / nežcel1fsvět ho v loktech šir..fch
chová.. aže ,jen na tom drahémsrdci mateŤském/ i neštěstía yina
sladce dŤímá...- Sedlákovi oponuje krejčík,mini,že kdo seděljen
doma za pecí,zristal jen polovičnímčlověkem. Na drikaz toho, co
všechnoje možnéve světě zažít,podává zcela vymyšlenou, fanfarÓnsky vychloubačnou, ale téždobromyslně sebe sama zesměšřu-

iícíhistorii svélásky v Benátkách. Zam1|ova|se do dcery cukráŤe,
otec však jejich lásce nepŤál. Když jednou oba milence zastihl
doma, krejčíkrilekem spadl do kádě se sirupem a potého dívka po.
hotově ukryla dovnitŤ obrovského dortu. Tam usnul a probudil se
až na vlroční slavnosti františkánri (porcinkule). Yyrazi| z dortu
ven, rílek mnichri vystŤídalsmích a komickf hrdina byl pozván
k bohaté hostině. - Humornou nadsázkou i znalostí světa se
s krejčíkovlm vystupem sbližuječtvrtá historka vysloužiléhovojájak v Lombardii z pŤesily nepŤátel
ka. Vyprávěč v ní barvitě 1íčí,
zachránil svou ustŤelenounohu'jak za toto hrdinství sám sardinsk1Í
král Carlo Alberto ho propustil ze zajetí, jak pak mezi svymi
obŤadněnohu pochovali a na její mohylu zasadili desku na paměé
statečnostičeskéhovojáka. - Mezi obě humorně zabawené zkazky je vklíněno prosté vyprávění kantora o dvou Štcar..icnanectr
jeho života. o prvním ztratil milovanou ženu' o druhém po letech
našelnovou. - obrazemživota je i páté,tklivévyprávění hostinské
o vnučceblvalého hulána, kterf putoval po světě s loutkami. Když
zemŤel,vzali si hostinštídívku k sobě. Jejíjedinou radostí byly na
pridě zahálejícíloutky' Jednou je prodali, dívka rozlítostněna ztrátou toho nejdražšíhoběže|aza odjíždějícím
kupcem, až spadla do
rozvodněného potoka a utonula. Událost její stárnoucí pěstouny
navždy poznamenala. - Ještě živějšístopy bolesti zanechal poslední,sedm1f'životní
pňíběh'Vyprávěč, šumaŤ,hledal obživu v daleké Rusi kdesi pod Kavkazem. odešel tam se svou milou, které
rodičebránili v lásce a která s ním uprchla. Tam však zemÍelavyčitkami svědomí a steskem právě ve chvíli, kdy došel dopis odpouštějícíchrodičri s r...|zvouk návratu. oba elegicképŤíběhyjsou
opět od sebe odděleny' a to humorkou pojezdného,hospodáŤského
riŤedníkana statku, o prvním polibku v jeho životě. Jako dospívajícíhochlapce ho otec poslal na praxi do zámku. Pňijímal ho pan
vrchní, ale uprostŤedhovoru usnul. Toho využilajeho zidavá ďcera, mezi mladlmi se rozvinula koketní zábava končícípolibkem
právě ve chvíli, kdy se vrchď probudil. Mládenec měl po praxi a
s vyhazovem zase putoval domri.
-Jestliže cyklus povídek se otvírá básníkovou citovou zpovědí
(Cech jipŤipojil ke skladbě po smrti svéhootce), citoqfm vyznáním
v pŤípitkumlynáŤe se také lzavirá' Kdežto nazaéátkumá toto vyznáni táz intimního návratu do světa dětství,v závěruv mlynáŤově
projevu se stává patetickfm, nadosobně platnlm vlastenecklm
gestemoslavujícímdomov a rodn1fkraj; zároveř je to i trochu vnější
tdeová vlztuž pÍíběhri.Jeho forma již v mnohém piipomíná rétoriku Cechovy pozdějšípolitické lyriky.
I v tomto cyklu si Čech uchoval všechny základni znaky svého
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slohu, jak krystalizoval již v jeho nejranějšíchverších:obraznou perifrastičnost,nadbytečnostslovního vytazu, složitou skladbu věty
i proměnlivost větnéintonace, jejížvyznamještězesiluje mluvní styl
vyprávění' Tato vyprávěcí formaje s to do sebezahrnoutjak popisy
pŤírodníchkrás, tak vnějšíchrys besedník , a současněprostŤednictvím sympatie, humoru nebo lehkéironie odstínit i jejich povahy. odstíny pŤitom nesledujíričelsociálně diferencovat, nybrž jen
zpestŤit obraz vesnického života jednotně naziraného smírnym
a chápajícímnadhledem vzpomínky. PŤítokreality, zejménajejích
dějov1fchprvkri, kter! musíjednotlivé vyprávění na poměrně malé
plošev sobě obsáhnout a navíc pŤevéstdo mluvního projevu, pod'
něcuje současně- i pŤi zachováni základních znakri básníkova
slohu - mnohem určitějšía hutnějšíslovní vyjádŤeni nežv jinfch
Čechoqfch epic[fch skladbách, v nichž měl více prostoru pro
reflexi a ornamentální zdobnost, i nežv lyrice, ježnabíze|ai několikeré obrazné opisování jediné myšlenky, tŤeba i v rozsahu celé
strofy. Právě tato obsažnost spolu s živostívyprávění, stňídáním
rozmaniq|'ch žánrov.fchpoloh a zejménase zdrivěrřujícím citoq|'m
zornym rihlem vzpomínky, tolik blízklm naziráni B. Němcové na
zašlf svět její babičky' vyvolala mimoŤádnou oblibu cyklu hned po
jeho prvním vydání, právě tak jako v prriběhu dalšíchlet.
zp

písně. VítězslavHálek
Večerní

1859

Lyrická prvotina (nikoli prvotina vribec: rokem vydáníji těsně pŤe.
dešlaromantická epická skladba Alfred) jednoho z čelnfch autorti
generacemájovcri zahrnuje ve svénejširší
a zároveř definitivní verzi
65 krátklch zpěvnfch básní. Sbírka není dále členěna,básnějsou
bez nápisri, pouze číslovány.Tato dobově běžná podoba lyrického
cyklu častokladla driraz na r znorodost prožitkri, v nichž se postupně vyhraĚoval vnitňně rozpornf lyrick! subjekt. V pŤípaděVečerníchpísníje pŤedstavabásníkovy osobnosti jednoznačnědána
od prvních básní,postoj, básnickf druh ani témase v celésbírcenemění; vše směŤujek vyslovení jediného pocitu šéastné
lásky. BezprostŤedníminspiračnímzdrojem byl autorriv vŤelf a opětovanf
vztah k pražskéměšťanské
dcerce Dorotce Horáčkové, které byl
mlad! literát domácím učitelem a po létech čekáníi manželem.
Hálek však nezpŤítomřuje milovanou dívku v její individualitě
(napŤ.nic neŤíkáani ojejí tělesnékráse) ajen na okrajijsou pro ně-
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ho i psychické fáze a odstíny erotického vztahu; zaměŤujese na
nadčasověi dobově typicképrojevy lásky a najejíjásavou oslavu
jako nejvyššíhodnoty životní. V opětovnlch vŤellch vyznánich
vyslovuje vděčnosti za ten nejmenšíprojev milenčiny oddanosti, za
možnost proživat absolutní ztoÍožněnís druhfm člověkem. Láska
je mu hluboklm zásahem do nitra subjektu' pŤináší
radost, oproštění a otevŤenídruh1fm lidem a světu; pro lyrického hrdinu Večerních písní znamená i jeho proměnu v básníka' Chvíle strávené
štěstí.Intenzita dojetíve své
s milenkou jsou mu zdrojem nejvyššího
nevyslovitelnosti se nejednou u Hálka paradoxně projevuje jako
bol a vhání do očíslzy; vystupuje i dobovf motiv puklého srdce' zde
puklého proto, ženeuneslo náva| vzájemně se prostupujícíchcitri.
V této sladkébolesti lze tušit sublimaci neukojenésmyslnétouhy'
vnitŤníhonapětí,kteréjedinédo tétošťastné
eroneodreagovaného
tiky vnášínáznaky disharmonií. Smyslnost, byť zahalená do poetickjch znakri čistoty a nevinnosti, hraje vribec v lásce Večerních
písnív značnou roli. Je to dáno i zdtraziovanou světskostí této
poezíe,v níŽanděléjsou posly a alegoriemi lásky a b h jejím oddanym pečovatelema kde pÍed hvězdami, ačtolikrát vŤeleoslovovanymi, se manifestačnědává pŤednostzemí.Nevinné objetímilencii
je tu pravym nábožensk;im obŤadem, pii němž místo dlaní se
k modlitbě spíná dvojice bušícíchsrdcí.
Večernípísně tedy pŤinášejívedle citov ch konfesí i jistou ideologii a metafyziku lásky, ježje tu opěvána jako obecná, všepronikající,kosmická síla dávající světu smysl. Osudovost erotického
vztahu je v tom, žeje to zvláštnípŤípadtétouniverzální všelásky;jí
pÍícházíkplatnosti, coje v člověkupŤírodní,pŤirozené.Láskou získdokoli: v tom nacházížive|nyvykává podíl na hodnotě nejvyšší
raz Hálkriv demokratismus, kter hodnotí člověka podle obecně
lidsklch kvalit, v absolutní nezávislosti na strnul ch vazbáchahierarchiích. Autorriv pokrokov1f společensk1fpostoj se tu pŤíznačně
motivuje ',shora.., tj. nikoli z ž|votni zkušenosti' a|e na zák|adě
obecn ch humanistick1fchv1ichodiseka nadějí,a nenítedy zdrojem
- v protikladu zejménak poezii Nerudově - bolestnéhovědomí
a anallzy konkrétních sociálních rozpor a jejich ohlasu v nitru
moderního individua; z tohoto hlediska mluví Hálek jen obecně
o tisícerychbolestech pŤítomnj'chv lids$fch osudech. Láska je mu
ostatnělékemi proti těmto rítrapám;jejíŤíše'
kde ',levje krotk;i'be.
ránek a dravci holoubátka,,, pŤedstavujecosi jako primitivní sociální utopii básníkovu. Je tu všaki tušeníiluzorní povahy takov1fch
pŤedstav:co reáln1i život odepÍel, navrací lidem vlastně jen sen.
V zaujetí pro vysněné ráje, laskavé noční oázy uprostŤed drsné
skutečnosti dní' ie závažnéomezení Hálkova pozemšťanství.

