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slohu, jak krystalizoval již v jeho nejranějších verších: obraznou pe-
rifrastičnost, nadbytečnost slovního vytazu, složitou skladbu věty
i proměnlivost větné intonace, jejížvyznam ještě zesiluje mluvní styl
vyprávění' Tato vyprávěcí formaje s to do sebe zahrnoutjak popisy
pŤírodních krás, tak vnějších rys besedník , a současně prostŤed-
nictvím sympatie, humoru nebo lehké ironie odstínit i jejich pova-
hy. odstíny pŤitom nesledují ričel sociálně diferencovat, nybrž jen
zpestŤit obraz vesnického života jednotně naziraného smírnym
a chápajícím nadhledem vzpomínky. PŤítok reality, zejména jejích
dějov1fch prvkri, kter! musí jednotlivé vyprávění na poměrně malé
ploše v sobě obsáhnout a navíc pŤevést do mluvního projevu, pod'
něcuje současně - i pŤi zachováni základních znakri básníkova
slohu - mnohem určitější a hutnější slovní vyjádŤeni než v jinfch
Čechoqfch epic[fch skladbách, v nichž měl více prostoru pro
reflexi a ornamentální zdobnost, i než v lyrice, ježnabíze|a i několi-
keré obrazné opisování jediné myšlenky, tŤeba i v rozsahu celé
strofy. Právě tato obsažnost spolu s živostí vyprávění, stňídáním
rozmaniq|'ch žánrov.fch poloh a zejména se 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 dalších let.
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Večerní písně . Vítězslav Hálek 1859
Lyrická prvotina (nikoli prvotina vribec: rokem vydáníji těsně pŤe.
dešla romantická epická skladba Alfred) jednoho z čelnfch autorti
generace májovcri zahrnuje ve své nejširší a zároveř definitivní verzi
65 krátklch zpěvnfch básní. Sbírka není dále členěna, básnějsou
bez nápisri, pouze číslovány. Tato dobově běžná podoba lyrického
cyklu často kladla driraz na r znorodost prožitkri, v nichž se po-
stupně vyhraĚoval vnitňně rozpornf lyrick! subjekt. V pŤípadě Ve-
černích písní je pŤedstava básníkovy osobnosti jednoznačně dána
od prvních básní, postoj, básnickf druh ani téma se v celé sbírce ne-
mění; vše směŤuje k vyslovení jediného pocitu šéastné lásky. Bez-
prostŤedním inspiračním zdrojem byl autorriv vŤelf a opětovanf
vztah k pražské měšťanské dcerce Dorotce Horáčkové, které byl
mlad! literát domácím učitelem a po létech čekání i manželem.
Hálek však nezpŤítomřuje milovanou dívku v její individualitě
(napŤ. nic neŤíká ani ojejí tělesné kráse) ajen na okrajijsou pro ně-
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ho i psychické fáze a odstíny erotického vztahu; zaměŤuje se na
nadčasově i dobově typické projevy lásky a najejíjásavou oslavu
jako nejvyšší hodnoty životní. V opětovnlch vŤellch vyznánich
vyslovuje vděčnost i za ten nejmenší projev milenčiny oddanosti, za
možnost proživat absolutní ztoÍožnění s druhfm člověkem. Láska
je mu hluboklm zásahem do nitra subjektu' pŤináší radost, oproš-
tění a otevŤení druh1fm lidem a světu; pro lyrického hrdinu Večer-
ních písní znamená i jeho proměnu v básníka' Chvíle strávené
s milenkou jsou mu zdrojem nejvyššího štěstí. Intenzita dojetí ve své
nevyslovitelnosti se nejednou u Hálka paradoxně projevuje jako
bol a vhání do očí slzy; vystupuje i dobovf motiv puklého srdce' zde
puklého proto, že neuneslo náva| vzájemně se prostupujících citri.
V této sladké bolesti lze tušit sublimaci neukojené smyslné touhy'
neodreagovaného vnitŤního napětí, kteréjediné do této šťastné ero-
tiky vnáší náznaky disharmonií. Smyslnost, byť zahalená do poe-
tickjch znakri čistoty a nevinnosti, hraje vribec v lásce Večerních
písní v značnou roli. Je to dáno i zdtraziovanou světskostí této
poezíe, v níŽ andělé jsou posly a alegoriemi lásky a b h jejím odda-
nym pečovatelem a kde pÍed hvězdami, ač tolikrát vŤele oslovova-
nymi, se manifestačně dává pŤednostzemí. Nevinné objetí milencii
je tu pravym nábožensk;im obŤadem, pii němž místo dlaní se
k modlitbě spíná dvojice bušících srdcí.

Večerní písně tedy pŤinášejí vedle citov ch konfesí i jistou ideo-
logii a metafyziku lásky, jež je tu opěvána jako obecná, všeproni-
kající, kosmická síla dávající světu smysl. Osudovost erotického
vztahu je v tom, že je to zvláštní pŤípad této univerzální všelásky; jí
pÍícházíkplatnosti, coje v člověku pŤírodní, pŤirozené. Láskou zís-
kává podíl na hodnotě nejvyšší kdokoli: v tom nacházížive|ny vy-
raz Hálkriv demokratismus, kter hodnotí člověka podle obecně
lidsklch kvalit, v absolutní nezávislosti na strnul ch vazbáchahie-
rarchiích. Autorriv pokrokov1f společensk1f postoj se tu pŤíznačně
motivuje ',shora.., tj. nikoli z ž|votni zkušenosti' a|e na zák|adě
obecn ch humanistick1fch v1ichodisek a nadějí, a není tedy zdrojem
- v protikladu zejména k poezii Nerudově - bolestného vědomí
a anallzy konkrétních sociálních rozpor a jejich ohlasu v nitru
moderního individua; z tohoto hlediska mluví Hálek jen obecně
o tisícerych bolestech pŤítomnj'ch v lids$fch osudech. Láska je mu
ostatně lékem i proti těmto rítrapám;její Ťíše' kde ',lev je krotk;i' be.
ránek a dravci holoubátka,,, pŤedstavuje cosi jako primitivní so-
ciální utopii básníkovu. Je tu však i tušení iluzorní 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 závažné omezení Hálkova pozemšťanství.
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Humanistick1Í aktivismus našel ve Večerních písních vtělení také
ve vysoké pŤedstavě o moci poezie a o uloze básníkově' Mezi ero-
tickfmi básněmi, kde pěvec vystupuje pŤedevším jako mluvčí cito-
vého okouzlení, stejně spontánní jako pějící slavík, se setkáváme
i s číslem hrdě vypovídajícím o tom, že silou zpěvu proměĎuje ly-
rik svou milou v královnu světa. V záyěru sbírky je drobn1f soubor
básní s obrazem vznešeného pěvce, kten.f rozumí světu v jeho ce.
listvosti i drobn1fch záchvěvech' nah|iží do tajemství, jež jsou ko-
mukoli jinému nedostupná, je ,,v dcem lidu božího do země zaslí-
bené... V monumentalizujícím pojetí je pěvec naz ván věštcem
a prorokem; jako vykonavateli posledního soudu, tŤídícímu lidi
podle postoje k lásce, se mu dostává pŤímo božích pravomocí.
V aktualizaci na české poměry se pěvec stává i neodmyslitelnlm
základem a zárukou národní existence. Tato autostylizace, poně-
kud pŤekvapivá na konci cyklu intimních písní, souvisí s pŤedchozí
erotickou poezií piedevším v tom, že Hálkriv naivní lyrik i Hálkriv
prorock 'pěvec mají společnf nástroj - vŤelé srdce, orgán intui.
tivního vcítění; právě v této inspirovanostije drivod básníkova ne-
nahraditelného postavení v národním společenství. Sqfm rodo-
kmenem sahá tedy obraz pěvce Večerních písqí zpět k romantické-
mu a pŤedromantickému kultu génia v evropskfch literaturách;
nadto je v něm zahrnuta i specificky česká zkušenost z mimoŤádné
rilohy, kterou sehrálo básnictví v procesu národního probuzení.

Na vyslovení intimních prožitkri se u Hálka ťrčastní zasněná
nálada jarního večera a noci. Také zde jde Hálek ve stopách ro-
mantismu: všechny atributy této scenérie - hvězdy, měsíc, slavíky,
rriže a proudící vodu - najdeme napŤ. v rivodních čádcích MAJE.
Na rozdíl od Máchy se Hálek nesnaží sloučit je v panoráma kraje,
do něhož je vepsán hrdinriv osud; Večerní písně volně kombinují
tyto prvky jako ustálené lyrické znaky,zníchžkažd! o sobě na zá-
kladě prosté obdoby poukazuje k citovému rozpo|oŽeni a pŤijaté
roli subjektu. Hálek bere tento aparát neohlížeje se na jisté vyzna-
mové vyprázdnění zprisobené jeho mnohonásobnfm opakováním.
Zy|áštnípoměry v českém básnictví, které ještě neprošlo ironickou
kritičností poromantické poezie v čele s H. Heinem, umožnily Hál-
kovi učinit tento soubor poeticklch rekvizitještějednou nástrojem
pro vyjádŤení harmonického prožitku, nelomeného ironií nebo
skepsí. Vyznamové zjednodušení se zároveř stalo pŤedpokladem
pro nahrazení romantické exkluzivity citem obecně typick1fm; Hál-
kriv lyrick! hrdina prožívá svrij milostn;f vztahtak,jak ho mohl
pr oživ at kterlkoli současník zbav en! tradičních pŤedsudkri.

Velklm oživením básnického ustáleného materiálu se stalo to, že
ho Hálek nově zkomponoval podle principri písně. Písfiová kom-
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pozice je vyznačena pravideln m krátklm veršem (nejčastěji je to
kombinace čtyŤstopého a tŤístopého jambu), členěním na čtyiver-
šové sloky s pŤeqfuanfm r-j'mem (kter1f sám o sobě znamená pro-
stotu a nehledanost), melodicky prisobícím rozložením větn1fch cel-
kri ve strofách, jejichž paralelnost vlznamová i intonační b vá
zvyrazněla opakováním slov a celfch veršri v analogickfch pozi-
cích (anafora, refrén). Aniž by pÍímo napodoboval lidovog píseĎ,
odvolává se Hálek na její prostotu. Emocionální obsah jeho veršri je
však od folklÓrních textri zcela odlišn1f, je odhaleně vytvorem lite-
rárné vzdé|aného umělce. Dojem bezprostŤednosti a naivity, pre-
Zerltace básnějako qitrysku právě žitého citu se opírá v prvé iadě
o prisobení písĎového rytmu a písřové kompozice. Jeho druhou
oporou je pŤirozená hovorovost větné stavby i slovníku' která je
skutečn m novátors\im činem a vyznamnympŤínosem sbírky do
v1fvoje české lyriky. Hálek se obejde bez deformovan1|'ch slovních
tvarri, knižních poetismri a nápadn;fch posunri v poŤádku slov.
I v rámci písřové stylizace se v jeho verších ozyvá bezprostŤedně
pronášená Ťeč intimního rozhovoru. V tomto ohledu postupuje
stejnlm směrem jako ve své mladé lyrice Jan Neruda, na rozdíl od
zámérné drsnosti Híbitovního kvítí však Večerní písně směŤují
k plynulosti a lahodné vyrovnanosti jako stylovému v razu citové
pohody.

Sbírka harmonující se svou dobou a n|ášť, s cítěním m|ádeže
vjejích nadějích, iluzích i reálném tušení perspektiv znovu se rozví-
jejícího národního života si rázemziska|a - už pňi prvfch otiscích
ukázek zejména v almanachu nastupující generace Máj - nejširší
oblibu. Byl to typick]í rispěch pro dobu mládí jedné generace' Hálek
psal pro své současníky,íkďyž nebyl pouh1fm utvrzovatelem obec-
ně sdílenfch i|uzí, ale prisobil i ve směru nonkonformismu kladou-
cího pŤirozenou touhu po plném životě proti poutajícím oficiálním
pŤedpisrim a institucím' Vnášel skutečnou poezii i do sentimentál-
ních památníčkri a mezi obecenstvo studentsk1fch věnečkri, kam
Večerní písně brzy pronikly. Sbírka ovlivnila i mladší autory
z okruhu ruchovcri, zejména J. V. Sládka; pŤedstava básníka věštce
má v náročnější a diferencovanější podobě pokračování v tvorbě J.
Vrchlického a Sv. Čecha. Hálkova tvorba se stala pŤíkladnou hod-
notou pro vlastenecky a moralistně oríentovanou kritiku (Krásno.
horská, Schulz)' ačkoli Jan Neruda - stojící tehdy s Hálkem bok
po boku v nejostŤejším boji proti pŤesíle literárních tradicionalistri
- komentoval už první vydání sbírky vcelku nesouhlasně, zď.ťraz-
řuje zejména nebezpečí subjektivismu a jednotvárnosti u poezie
věnované jedinému intimnímu tématu. Zájem o Hálka postupně
opadá už v době rozkvětu lumírovské poezie. Když J. S. Machar
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roku 1894, dvě desetiletí po básníkově pŤedčasné smrti, Stroze po-
soudil Hálkriv|iterárnivfznam a negativně se vyjádŤil i o Večerních
písních, formuloval společné mínění mladé generace. Ostré projevy
nesouhlasu Ze strany tradicionalistri jen dokazova|y, že část Hál.
kova díla lze v dané situaci hájitjen nazákIadě kritérií literárním
v1fvojem už piekonan ch. Pozdější rispěšné rísilí o odhalení Hálko-
qÍch trvale platnfch hodnot se orientovalo na jiné části Hálkova
o-dku",, než na Véčerní písně (viz v PŘÍRODĚ)"' VÝjimku tu tvoŤí
ivahaZ' Nejedlého z roku 1948, která pŤíznačně právě v naivitě
a nekonfliktnosti Hálkovy lyrické prvotiny chce najít socialistické
poezii pŤíklad prostoty, vŤelosti a optimismu' podnět k orientaci
tradičně lidové. Zde už ovšem bylo Há|ka zneužito pro konzer-
vativní omezování básnictví. mc

Věčná země . František Branislav |939
Knižka pŤírodních a intimních nálad, básnickfch dojmri z cesty do
Skandinávie, citov;fch vyznáni lásky kdomovu a obav o jeho osud
tvoií kompozičně vyváženf celek složen ze čtyÍ oddílri: I. Lyrické
jaro (svěnováním K. Tomanovi), 2. osmidílná básei Podzim,3, Na
Severu (s věnováním Valborg a Joen Lagerbergov5Ím), 4. Věčná ze.
mě (s vénováním A. M. Píšovi); také jednotlivé básně mají své de-
dikace, zejména četn;fm básníkov1fm seversk m pŤátelťlm. Vždy
dva sousední oddíly vytváŤejí vzájemnou kontrapozici jednak ča-
sovou (aro a podzim), jednak prostorovou (Sever a domov); vše-
chny části pak v jednotn1f lyrickf proud spojuje intenzita citového
prožíváni prchav1fch okamákri vyjádŤená lyrickou zkratkou, bás-
nick1fm obrazem a melodic\fm veršem.

Podobně j ako v piedcházejících sbírkách (napÍ. B ílj, kr uh, 1924),
i zde zistává F. Branislav kŤehlfm, zpěvn1ím lyrikem smyslového
okouzlení a citového zaujeti pĚírodou, citlivě odstiřujícímjejí hru
barev i proměny v čase, vystihujícím náladu chvíle. ZároveÍt pro-
stŤednictvím obraz z oblasti pňírody vyslovuje i svrij poměr
k ostatnímu dění, jež se v dŤívějších sbírkách zpravidla omezovalo
na intimitu citov]ilch prožitkri milostn;|'ch, na vztah k domovu a na
pocity melancholie z míjejícího času, a jež se nyní obohacuje o po-
znatky z návštěvy severskych zemi, o reminiscence na první světo-
vou válku azejména o prožitky osudn;fch dní podzimu 1938' Toto
tematické rozrriznění má za následek qfraznější odstínění básníko-
vy lyriky i její zkonkrétnění. DŤívější Branislavovu rétorikuustále-
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nÝchazabstraktĚujících slovních spojení ve Věčné zemi do značné
tiiry nabrazuje intenzita pŤedstav vyjádŤená lyrickou zkratkou,
koncentrovanfm básnick m obrazem' kter;f vtiskuje těmto pŤed-
stavám pevnější obrysy, zesilujejejich sdělnost; zárovei' tuto lyriku
neobyčejně zhutřuje, ponechávaje v ní z pÍiva|u dojmri, pocitri
a lá|ad jen jejich obrazně nebo až gnÓmicky vyjádŤenou esenci
a odsunuje stranou všechnu ostatní slovní v ztuž: ,,Modravé mlhy,
Praha v nich, l ze|ená Ťeka v dálku teče, f r ozžaté lampy na bŤezích /
na vlny kladou žluté meče... I tu však někdy dochází k oslabení
vztahtl mezi skutečností a jejím obraznym vyjádňením. Branislav
narušuje sdělnost své poezie hromaděním obrazně vyjádŤen1fch
pÍedstav, pŤičemž zamlčuje jejich vnitŤní vzájemnou vázanost, tak-
že báseř serozpadá najednotlivé, spolu neskloubené ajen obtížně
a neurčitě dešifrovatelné pŤedstavy: ,,Kamenná krása dálkou spí, /
tou dálkou, v níž chce ticho klamat, / pŤitančí sladce hudbou pod
1ípy, l vzďálená prohrám věčnfch dramat... V takov1ich situacích se
nositelem vyznamu v básni do značné míry stává veršovaná melodie
(zď razněná i pomocí refrénu), která svou spontaneitou pŤekr]Ívá
všechno ostatní, takže skutečnost sem proniká jen v náznaku.
To platí - byť oproti pŤedchozím sbírkám v oslabené míŤe -
o někter;fch pŤírodních náIaďách, intimních vyznánich a dokonce
i o aktuálních verších závěrečné části z hoŤk1fch dní Mnichova. PŤe-
važujícím rysem Věčné země se však stává básníkova schopnost
vyvolat na malé ploše těmi nejjednoduššími prostŤedky (napÍ. hrou
barev) rafinovan1f ričin: ,,od moňe vítr věčně vane. f Na šéry vzpo-
menuJi: l běLavy plamen bŤízy plane l z kahanu šedé žuly...

Stereotypy Branislavovy poezie však nyní nerozrušujejen v1fraz-
nější koncentrace piedstav a ríspornost vyjádÍení. Vfznamnf podíl
na této proměně pŤipadá i zesílené konkrétnosti těchto veršri, jež je
vyvolána novou nebo alespoĎ staronovou tematikou (lyrické
dojmy ze Severu)' Její vliv se objevuje už v melancholickfch nála-
dách diuhého, podzimního oddílu sbírky, kam se promítají vzpo-
mínky na první světovou válku v podobě piíznačného prolínání
válečn1fch motivri s pŤírodním děním (,,děsí mne květy bodlákri /
podobou smutnfch vojákri, l raněn! hlavu k smrti zdvih: / květ
rud! v drátech ostna|fch...); objewje se i téma nové válečné hrozby
(,,Pád drsn1fch klasri ukazujezákopy, lsmutnější jsou dnes oteviené
dálky / oblohou táhnou vojska v stínu Evropy, / olovem zpitá
mračna z dešťri války...). Rovněž do tŤetí části sbírky s pŤevažující
pochmurnou náladovostí Severu, s jeho moŤem, močály, skalami
i námoŤnick1ími hŤbitovy proniká zkonkrétřující realita v podobě
motivri z těžkého života rybáÍri, tragickfch osudri moŤeplavcri
a dobyvatelri nezmapovanlch světri: ZnovutlJzazr|ívá i pŤipomínka




