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i konkrétnívjemy a postŤehyz pŤírodnískutečnostíbezprostŤedně
odpozorované, ale svou podstatou je to pohádková vidina. Jejím
smyslem a mostem ke skutečnostije pŤedevším
v níobsaženávlzva
k jisté životnípraxi, radikálně odchylné od běžnéhoprriměru, ale
navazujicina to, coje podle Hálkova pŤesvědčení
člověkuvrozeno;
je to vlma k jednání v souladu s potŤebami a požadavky srdce'
k drivěŤek lidem a jin1fm bytostem, k neustálédrivěrnékomunikaci
se světem.
Umělecky nejzajímavějšísložkou Hálkovy poezie jsou básnické
obrazy, a právě ony jsou nositelem tohoto básníkova poselství.
Hálek častoobrazně pŤeměřuje pĚírodníjevy tak, aby v nich nalezl
nebo spíšdo nich vložil pŤátelskécity ajednání,jaké ve skutečnosti
jsou známéjen ve světě milujícíchse lidí; pŤírodníbytosti se navzájem oslovují, škádlí,hrají si. Také lidštínávštěvnícipolí, luk a lesri
jsou od strom , větŤíkria ptákri pokládáni za potenciální kamarády
a spolubesedníky.Sama matička pŤírodana prahu jara bere básni
ka za ruku a zve: ,,Pojd',hochu, užrjmeto spolu!.. Hálkovy personifikace, které někdy vyllživají i tradičníchalegorick;ich (jaro jako
dítě rozsévajícíkvěty) nebo folklÓrních (vrby-baby) obrazri, jsou
vesměs zaměŤenyk vyvolání ovzdušíintimity, rodinnfch a partnerskych vztahri uvnitŤ piírody i mezi pŤírodoua lidmi. Vedle malebn1fcha humornfch pŤirovnání,kde žitnépole se mění v kapelu
a bodlák v neobratnéhoženichasedmikrás, nahlížímluvčíčastodo
cel1fchpňírodníchspolečenstvíjakodo sousednívesnice, ptá se, co
je tam nového,zjišťuje,že tam,,mají napilno.. pňi pŤípravěvečera
jako pŤi klidu pŤed svátky atd. Spolu s maximální pŤirozeností
a mluvností jazyka napomáhá tomuto zobrazenípŤírodyjako pŤátelskérodiny nevšedníHálkova nápaditost, kterána|ézástále nová
v'.fchodiska mnohonásobn1fch analogii, takžepÍirovnáď se šíŤí
na
delšíriseky textu, tematizuje se, mění se v drobn1f pŤíběhnebo
podobiznu. - Zce|a originální jsou také básnická pojmenování,
v nichž pŤírodníjevjespojen s něja[fm psychologicky konkrétním
momentem duševníhoživota určítélidské postavy nebo s typem
tvoŤivosti, duchovním majetkem lidského pokolení: pro Hálka
podzimní pňíroda,,má těžká víčka..,jetelíčekkvete v poli jako myšlenky v děvčeti, kosmos je pohádka kdysi vyprávěná pňírodou
a horské pásmo se táhne jako báj. Když je naopak lídsk1Ísvět pŤirovnáván k pÍírodnímmotiv m, vyvstávají tu takévelice konkrétní
a individualizované pňedstavy:spočinutírozumu 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 získávajízvláštníjímavost. PŤírodnía lidsk! živel
se do|fkají sqfmi nejcitlivějšímimísty, a tak i sen o jejich splynutí
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orožívámejako něco citově naléhavého,intimního, niterného'
VvzÝvaií.li Hálkovy básně svou tematikou ke kontaktu s pŤíroaou. i''ou ustrojeny tak, aby podobně jako v tvorbě populárních
takécitov;f kontakt mezi básníkem a čtenárem,
lidov1fchpísničkáŤri
iimi navozovany,by| co nejtěsnější.PŤispívák tomu nejen bezprostŤednost,ale i jakási asymetričnost a neadekvátnost Hálkoqich
obrazri. které často spojují jevy zce|a rrizného ňádu, vemlouvavě
vtlačujído ustálen;Íchspojení nenáIežítá,ale dojímavá slova (krása
',hleděla lesrim do hlubin..), pod tlakem emocí vypouštějíspojující
z hlediska citovéhozaujetí.
články nezbytnélogicky, ale nepotŤebné
V době vzniku básní to školenékritice pŤipadalo jako prohŤešek
proti dobrému vkusu (hodnocení čelnéhoestetika Jos. Durdíka),
o tŤičtvrti stoletípozději právě o ně se opíralo novédocenění Hálkovy lyriky a zjištění,žejeb|ízká|yrice avantgardní (MukaŤovsk!).
Ale už roku 1904 bylo to právě vydání této sbírky aprovázejicí jí
komentáŤ F. V. Krejčího, čímpo deseti Letechnedrivěry zahájené
kritikou Macharovou (viz VECERNI PISNE) se některym součástem Hálkova díla otevŤelanová 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 opírajícío tvoŤivost lidového kolekti
prisobivézáběry lidov.fch postav v pŤíw, zejménavšak pŤinášející
značn1fchsituacíchsoučasnéhovenkova ( Dražba);v.mluvním verši
těchto skladeb vyuŽilHálek i populárních prostŤedkriBérangerovy
sansony.
mc
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Po deseti letech publikování tematicky i žánrově vyhraněnlch cyklri objektivní lyriky (vesnické,dětské,politické) sestavil Sládek ve
sbírce V zimním slunci zas jednou volnějšísborník rozmanitfch
básní za delšíčasovéobdobí.
Nejpňirozenějšímvstupem do vlkladu sbírky je pro Svou tematickou a žánrovou rozmanitost tŤetíz jejích čtyňoddíl , obsahující
r znou lyriku devadesá|fch let. Vridčímtématemi citovou dominantou první poloviny oddílujsou vzpomínky na básníkovuprvní
Ženu.-Emilii,která zemŤelamladá už roku |874 (viz JISKRY NA
MoŘD. Myšlenka na ni se stala fixní ideou Sládkovy subiektivní
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lyriky, s odpllváním let ovšemstále víceodhmotněnou, vzdálenou
reálnému vychodisku, pÍístupnou nejrriznějšímuměleck1fm stylizacím.Nedlouhé štěstís Emilií reprezentuje básníkovi zašlémládí
vribec a je postaveno do kontrastu se současnymživotem,opisovanlm už nyní, v době básníkovy padesátky' metaforami osamělosti
a b|ížící
se smrti (báseĎ Suchá větev). I v radostnéjarní scenérii'
která rámuje procházky s Emilií a projevy její naivní drivěry ve věčnost štěstí,jsou pŤítomnysymboly zániku (Píseús ríčinn1|'m
refrénem ,,Kukačka kukala v dáli..). V pětidílnémcyklu dívčíchpísní
Sen lásky Sládek znovu vytváŤíportrét ženy.dítěte,bezmocné,doŽadujícíse ochrany, lnoucí jako bŤečt'an
k silnému muži; takové
ženě se svatba jeví v pňízračnfchpŤírodníchobrazech a sexuální
spojeníje provázeno podvědom;im vlkňikem děsu' Do Sládkovy
erotické poezie pŤinášítedy motiv první ženy dramaticky, romantick! prvek, kter bolestí rozrušuje, ale také ďráždí,inspiruje
a vraci k životu zmoudŤelou, po klidu toužícímysl' vystavenou
stŤízlivému,,zimnímu slunci.. vzpomínek a rezignovan1fch nálad
(básně Zimní slunce, Sníh na všem).P|atito i o verších,kterédávají
pŤednostzapomenutí pŤedtrvajícímsmutkem, jako tomu už bylo
v JISKRACH NA MORI @liseíAž tráva na mémhrobě, navazujicí
na sonet anglickébásníŤkyCh. Rosettiové).- V druhéčástitŤetího
oddílu zastupují intimní lyriku pŤedevšímveršerodinné. Drobn1f
čtyŤdíln!cyklus Své ženě os|ovuje druhou básníkovu manželku
a dlouholetou životnídružku Marii; v ostrémprotikladu k pŤed.
jež,plna vnitŤní
chozímu se tu setkáváme s projevy oddanosti žené,
jistoty, sama poskytuje oporu neklidnému,vratkému muži, sdílí
s nímjeho obtížné
tikoly i nepňízeřosudu a lidí a snášíi hoŤkost'
kterou jí někdy zprisobil on sám. I ona znamená pouto k životu, ale
jako nositelka smíru. Rodina, oslavená i ve vŤel;fchveršícíchvěnovanlch dceňi,znamená i zde jako už ve sbírce SLUNCEM A sTÍNEM titočištěvzdorující vnějšínepohodě (báseř V zimním soumraku); z konkrétníchdějišťkaždodenníhorodinného života vstupujído těchtobásníreálnédetaily domácnosti. - S v11ijimkou
veršri
na smrt Nerudovu, psan;fch v patetickém stylu ZPĚVÚ pÁrBČNICH' pojímá Sládek i pŤíležitostnou
poezii tňetíhooddílu skoro
intímně; už názyembásně Starj, brachu! se to manifestuje v básni,
jeŽ se nápadně odráži od záp|avy rétorikyjinych autor k Vrchlického čtyňicetinám.S velkou virtuozitou a neobvykl1fm šarmemje
psána vňelá báseĎ Sládkovu pŤíteliuž ze studentsk ch let Václavu
hraběti z Kounic s jiskŤivlmi francouzsk mi refrény (A nos
amours). -Y tŤetímoddílu nacházímekonečněněkolik závažnych
básní shrnujícíchaforisticky životnízkušenostnebo obecnou lidskou situaci do podoby jakésiveršované
maximy. Driraznost dolé-
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haiícíhoosudu a pevnostmužnéhopostojespolečněa nerozlišitelně
i,značuie pádn1| rytmus, ríčinněvyuživajicí kontrastu dlouhfch
a,krátkyctrslov (Dopovídállo).Sládek se tu vzdává běžn;fchproi deklamačnípoezie, nerozvijí ani metaforické postÍedkri-písĎové
mají zasahovat ve svéobnaženosti.Abstraktní
slova
imenování:
,poimenování
ve spojeních rozvíjejícíchjadrné formulace lidové
moudrosti odkazujíke zkušenostisice souhrnné' ale zároveĎ i bezprostňedně žité.Úspornost směŤujek monumenta|izaci; zároveř
šignalizuje.žena definitivní tvar bylo vynaloženo velké množství
básnického i myšlenkovéhorísilí.Tak šetÍíslovy ten, kdo svou vypověďmá
.dárních tesat do kamene' Vybarrrje se vzpomínka na tradici lapi(od slova lapis, kámen) epigrafii, která započináuž v anti.
ce. Umění tohoto lyrického ritvaru rozvinul Sládek zejména ve
sv'-ichposledních sbírkách; sbírka V zimním slunci pŤinášíjen jeho
první ukázky. V jednotliv1fch pŤípadechse autor pŤi tomto odvážném experimentu nevyhnul suchosti poučky (Silen bu$, pŤesto
však už zde najdeme básně, kteréjsou jednou z hlavních součástí
Sládkova uměleckého piínosu (Mrtví nežadoní,Na sk lu žití).ostatní veršeoddílu pokračujív linii jednak písřové,jednak mluvní
poezie pňedchozích knih.
K intimní lyrice patňítakédruh! oddíl sbírky, ktery se od tŤetího
lišíjen svfm vyhraněn]Ímtématem;jedin1f má vlastní titul - Svá
matce. Je to 18 básní reagujícíchna smrt autorovy matky roku
1893.(,,Drahépamátce mématky..je věnována i celá kniha.) Smrt
sama však pÍic}lrěu'i
na poÍad až v druhé polovině oddílu, a to
s uklidŘujícími, smíŤliv1fmiatributy; jeví se jako spánek, nerušená
pňítomnostv srdci synově, jako očekáváníposledníhosoudu, pŤi
němžvěky míjejíjako okamžiky. IŽaI je v mluvních, nepatetick;fch
osloveních matky vyrovnanf a klidn;f: tak to odpovídá reálné'
osudu odevzdanéa věŤicíbytosti matčiněa taképotŤeběharmonizace bolestnlch prožitkri pomocí písně.Celá první částoddílu patŤí
vzpomínkám na matku, jaká byla za básníkova dětství.Tento tŤetí
užženskf portrétve sbírce,tentokrát portrétženyvesnické,dorristá
k nadosobnítypičnostiqje svéhodruhu protějškempostavy rolníka v SELSKYCH PISNICH. Sdílíjeho činorodost,jeho schopnost
těšitse z prost;fch darri života a po těžképráci esteticky vnímat pŤírodu, jeho vztah k povinnosti jako k oddaně pŤijímanému
osudu.
Branou k tajemstvím,marně Íešen1fm
reflektujícímoudrostí a vědou, je tétoženěnaivnílidová víra:díkyjí má matka bezprostiední
kontakt s žitím,samozŤejmoujistotu o hodnotách a o rozčlenění
světa.Vírou se tedy matčinalaskavá a smírná povaha promítá do
metafyzickésféry.Čehose syn-intelektuál svízelnědobírá,jíje dáno
do vínku' a navíc má matka elementární moudrost nacházenibez
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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
sbírceV zimním slunci její první oddíl. TvoŤího sice opět u Sládka
tak častéSonety' ale prisobí zcela odlišn1fmdojmem nežpolitická
poezie nebo žánrovéobrázky pŤedchozíchznělkorn.fchcyklri a dokonce i nežlumírovskésonety o básnictví a kráse ve sbírceSLUN.
CEM A STÍNEM, kteréstejnějako tento cyklus patŤído žánru
reflexívnípoezie. Tentokrát jde o vážnémeditace na velká témata
individuálního života, zábady smrti, pomíjivosti lidského díla a jejího pŤekonání,rílohybolesti v osudu světa, napětímezi uzavŤeností
jednotlivce, touácího po klidu a integritě, a velikostí jeho nadosobního kolu, kter;f ho otvírá světu. Také zde, jako v písĎovélyrice, spatňujeSládek rozhodujícíhodnoty ve vŤelostilidského srdce,
v bezprostiedně žíté
naději, upŤímnostia lásce. Dobírá se jich však
pozvolnfm postupem myšlenky;její namáhavf krok je sugestivně
vyznačensložitou větnou stavbou, která hned se kryje s členěním
veršov1Ím,
hned se s ním rozchÍni, narážejicskoro bolestně na pevnérytmické pňeděly. Pro tento styl je pŤíznačná(a u Sládka ojedi.
nělá) komplikovanost vlznamové stavby, která v každébásni pracuje s Ťadou vzájemně propojen;fch a suverénněrozvržen1|'ch
motiv . Závažnou rilohu pŤitomplní obraznépojmenování, kterése často rozbíhá do šíŤe
a vytváÍísvrij vlastní metaforick! kontext. Tak
vzniká jakfsi duchov1fděj, elementárnímytus-metafora. NapŤíklad
v sonetu Vzdech se vypráví o Satanově setbě, která porostla svět
azac|ání nebe; vzdech lidské bolestijako orkán rozhrnuje tuto vegetaci a otvírá prrilinu pro obnoven! kontakt mezi člověkem a nebesy. V takov.fch básních se Sládek dostává do blízkosti soudobé
symbolistické poezie. I jednotlivé motivy ji piipomenou, napŤ.
smělá neortodoxnípŤedstavaBoha, kter1 není všemocny,ale jen
svízeln m, neukončen;!'mvlastním v1fvojem a za pomoci člověka
dospívá v boji s mocnostmi zla k budoucím vítězstvím(báseĎ Deo
lucis scítacízarathustrovskfch m1itrio ormuzi a Ahrimanovi; něco
podobného čtemev BŤezinoqfch VĚTRECH oD PÓLŮ).
osvědčenlch tradičních vzorri se naproti tomu drží i nadále
Sládkova epika, soustňeděnádo čtvrtého,závěrečnéhooddílu. No.
vinkou je tu sociální tematika, spjatá s pokusy o vykreslení nového
hrdiny, vykoŤisťovanéhodělníka. Y Hornické baladě pŤistupuje
Sládek k moderní skutečnostivjejí obnaženépodobě; horník vypráví tňi vljevy ze svého života, v nichž náhodou zristal uchráněn
smrti, ačzahynul jeho pŤítel(katastrofa v dole)' rodina (epidemie),
soudruzi (dělnická vzpoura), a pŤipojujepoznámku' žeza takovou
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záchranu není vděčen Bohu. Scény líčenériryvkovit1fm veršem
s Dokusem zachytit drsnost lidové mluvy zristávají bez obvyklého
mbralistického komentáňe a bez vnějšíchpokusri 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
v
spíše
tématech
pŤístupu
se
daŤilo
k
epice
neprribojnému
Sládkovu
V hálkovském obrazu vesnickéfigurky pŤeměřuje
konvenčnějších'
Sládek charakteristické hrdinovo gesto ve vlraz tajemstvíposmrtnéhoživota (báseř Ano - ne, pravděpodobně ovlivněná Poeovym
Havranem). Řada básní následuje vzory Nerudor".ich balad,
romancí a legend s pohádkovou nebo biblickou tematikou a s časovymi nebo moralisticklmi pointami; mezi nimi zvláštní obliby
došia pohádka Čtyrt bohat!,Ťi S postavou českéhovesnického
Honzy, flegmaticky věrného svému národu (báseĎ je věnována
K. V. Raisoví),ahravá Mělnickábalada,která v lehkémhumorném
tÓnu a virtuÓzně propracované sloce pňedvádírenesančnípostavu
rytíŤeJana, pÍítelevína. Gesto bezstarostné povznesenosti nad
běžnfmi zájmy i nehumánní církevnickou omezenostíje oslaveno
v romanci V lesnímstínu,kde nakonec i nad bohémskysvobodného
pana rytíÍeje nadÍazena volná pastuchova píseř. Pro Sládkovy
sympatie k rolnictvu je pÍiznačnái apokryfní verze pověsti pŤemyslovské v básni otka Píemyslova. Prisobivá zkratka se uplatĎuje
v osmiveršovébásni V koutku u zdi,kdepíimočar! kontrast zániku
a mládí, dvou pÓlri téhožživotního pohybu, se promítá do nerudovského hŤbitovního vÝjevu s plačícíslepou staŤenoua dítětem
poskakujícímpo hrobech.
Členitá sbírka V zimním slunci stojí na počátku závěrečného
období Sládkovy básnické práce, období, jehožhlavní náplní byl
souborn! pŤeklad Shakespearov1fchdramat. Z Íady možnostírysujícíchse ve sbírce V zimním slunci rozvinul Sládek zejménatyp
aforistického shrnutí životnízkušenosti' bilance životníchvítězství
a ztrát (viz tŤetíoddíl). 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 (Písněsmuteční
inspirovanéskonem pŤíte|eJuliaZeyeta roku |90|, Novésekképísně' 1909);podobně i v pozdní tvorbě Vrchlického intonačně rozevlát! patetick1f styl ustupuje do jisté míry stŤízlivějšímu,oproštěnějšímu
vyjadŤování.

