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básnicklch plánri odŤekl a věnoval se nadále literární vědě. PŤesto
však- j akkoliv zastíněni MÁJEM, mocněj šímnovjch aktua|izací
- z stávaji Protichridci v českémliterárním vyvoji vyznamnou
skladbou' v mnoha ohledech mj. pŤedznamenávajícíi alegoric.
ko-reflexívní epiku Vrchlického.
m

. VladimírHolan 1940
Prvnítestament
V tétorozsáhlé básni (pŤes1000 verš v jedenácti oddílech) věno.
vané památce R. M. Rilka vstupuje do Holanovy tvorby poprvé
epickézobrazenípostav a soukromfch osudri. Vypravěč (e to bás.
ník, v někter]fch rysech piímo autobiografickjl dvojník Holanriv),
ktery žljeve velkoměstě a ostŤecítíjeho protilidskou agresivitu,
dostává dopis od svéněkdejšímilenky z dob venkovskéhomládí.
Cetla jeho verše- pŤímoje citována Holanova piedchozí skladba
Sen a dešifrována jako odsouzení nacistick1Íchokupantri - a zve
ho k sobě na návštěvu, snad i k pokusu o obnovu dávného harmonického vztahu. Vypravěč odjíždívlakem, setkává se s rodnym
krajem' se hŤbitovemSezapomenutfmi jmény na náhrobcích; váhá
pŤed domem své hostitelky a znovu odcbázi. Teprve po t dnech
toulek se odhodlá vstoupit a prožijese svou láskou zimu, jaro a léto.
Zíji jak pŤítomnémuokamžiku' tak vzpomínkám; pŤíčinoujejich
někdejšíhorozchodu se podle nichjeví nejspíšto' žeprobouzqicise
básník se ztratil v rížasuz knih, idejí a kontemplací. Milenka ho
dnes volá zpět k bezprostŤednímuprožívánícitri a vnímání věcí,
a on sám začiná málem věŤit v uskutečněnísvého vlastního snu
o prostotě a pŤirozenosti.Ale právě tehdy ,,zpětná síla..trhá vedví
společnédílo sblížení;
konkrétněji to v rovině reálnéhoděje v básni
osvětleno není.Vypravěč odjíždízpět k odcizenémuživoŤení
města;
opakování cel;fch slok z rívodníchčástíbásně (někdv s obměnami
naznačujícími
ztroskotání: napi. kde poprvé stálo .'ZavoněI kámen... Potom sady.....čtemev závěru: ,,A trpkne kámen. Trpknou
sady...)vyslovuje plnou obnovu v1fchozízáporně hodnocenéživotní situace, v jejížpŤekonání snad vypravěč na krátk1f časdoufal.
Pr běh tohoto prostéhoděje je v básni častospíšemimochodem
naznačován.Více prostoru dostávajíčetnélyrickéodbočky,líčení
trojího prostŤedí(města, kraje a světa vzpomínek) a těsně na ně navazujícímeditace. KoŤistnické aparazitní město je charakterízováno pŤevahouumocněnévšednosti(symbolizovanémj. hned rivod.
ním motivem ,,vrátkéhokráčivce..);banalitu pňekonává město ho-
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rečnym vym;fšlenímstále rafinovanějšíchnáhražek života. Právě
pÍi zobrazení tohoto upadlého světa civilizace nachází Holan
umělecky nejprribojnějšípostupy. Tak zejménav ťrvoduje vyplněna
ce|áÍada veršrizdánlivě pňímoodposlouchanj'mi ritržky anonymníchrozhovorri z ulice; na pozadí pŤesnědodrŽovanéhometrického
a r mového schématu,neporušenéhoformálního Ťádu poezie tak
tázorné vystupuje atomizace zobrazeného světa, nepŤítomnost
smyslu v něm. K negativnímuhodnoceníživotníhozprisobu plného
Iži abezradnosti se báseĎ opětovně vrací ve vypravěčov'.fchmeditacíchpÍl jízděvlakem a pŤivenkovskémpobytu. - Naproti tomu
prostŤedívolné krajiny (a také postava ženy, s ním se těsně prolírcjíci),zem pro básníka vybavenáze sociálních určení'pŤedstavuje
člověku velkou zasutou možnost, pňedevšímproto, že věci tu
ztstávají samy sebou' jsou postiŽitelnésv1ymiprivodními jmény (ze
jmen pŤírodnina vsí skládá Holan celépasáže absolutní poezie),
otvírajise smyslrim a konkrétnějednajícílidské ruce. Takto pojatá
pŤírodaje pro vypravěčespjata s mládím' kterénení narušeno ned věŤivou reflexí,nepŤipouštísi nevyhnutelnost smrti a je tak vymaněno z času.Vědomí, vzděIáni, racionalita rozbijejítuto prvotní
sladkou polohu životní a jsou nevyhnuteln m zdrojem strasti tuto destruktivní roli sehrála kultura i na konci mládí vypravěčova,
a pÍijehonynějšímodjezdujijenom opakuje.Takéosudembásníka
- podlejedné opakované pasáže-je bloudit bezmocně životní
praxí a v tragédiíchnaslouchat hlasu nadskutečna. Posledním,
zoufal 'm slovem Holanova vypravěčeje pokus o obnovu spiritualismu autorovfch pŤedchozíchknih. V náŤku nad člověkemje za
marnost asketicky prohlášena i potŤebaživotníplnosti (neboť,,Brih
vejde se jen v nic, ne v štěstí!..)a zdttaziuje se nutnost pňekonat
zaměŤeníčlověka k sobě samému vytyčenímtranscendentálních
cílri lidského silí. Intenzita lidského dramatu, jež bylo rozehráno
pŤedtíma jež je právě tragédiínezdaŤenéhopokusu o obnovu
plnosti života,však pŤevaŽujenad závěrem, kter..fje tu jaksi ze setrvačnosti Holanova spiritualismu.
Holanova moderní verze typicky romantické ideovéproblematiky strasti vědomí a touhy po obnově pŤístupuk pŤirozenostibyla
i literárně realizoyána v rítvaru blízkémromantismu, totiž byronském eposu (tj. lyrickoepické povídce veršem s nerozvinut m dějem, s meditujícímvnitŤně rozetvanym hrdinou a s četnfmi lyrickj'mi odbočkami).Vedle MAJE K. H. Máchy, k němužse Holan od
tŤicát1fchlet opětovně vracel, tu prisobily pravděpodobně vyznam.
né podněty z díIa od privodní romantické poémy odvozeného,
z Puškinova Eugena oněgina (k novému Horovu pŤekladu se
vztahují napŤ.pÍíménarážky na Taťánin dopis ve zmíněnémlistu
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vypravěčovy hostitelky; typickéje i členěnído pravidelně se opakujících'poměrně rozsáhl1ich' rafinovaně r1imovan ch a pro danj
text speciálně konstruovanych slok' a také čtyŤstopfjamb, kterj
v tétodobě prožíváv českémbásnictví velk1frozkvět mj. i zásluhou
Holanovou). Setkání s romantickou tradicí vneslo do Holanovy
tvorby driležitou změnu. V rozlehl;fch Holanovych básních pŤedcházely Prvnímu testamentu panoramatické obrazy historického
dění,jimž byly podnětem pŤevratnésociálně politické procesy na
konci tficát1fchlet: ZáŤí 1938v homérskéstylizací zobrazuje mnichovské události; ve Zpěvu tŤíkr lovémvystupují heroízovanépostavy odp rcri fašismu z fitznlch bojišťsoučasnéhosvěta; Sen je
pňeludnou vizí Cech v prvních měsícíchnacistickéokuace. S Prvním
testamentem vstoupil do básní tohoto žánru pŤíběh, syžetové
pŤedvedeníindividuálního lidského osudu. Tato linie se dále rozvíji
v TEREZCE PLANETOVÉ 1ts+l|aj.' po válce pakv Rudoarmějjejí prameny, nesmíme
cích a vrchotnych PŤíbězích.Zj1šťujeme-li
ovšemani zapomenout' žezHolanovy tvorby lyrické sem pŤechází
rozvinutá, častojazykovlmi podněty rozněcovaná abstraktní obraznost' ktetá nachází vděčn;fmateriál i v pojmech a pŤedstavách
moderní vědy, v náboženstvícha mftech všechzemí a věkti, v znepokojivfch, častopolosrozumitelnych mezinárodních slovech násilně kŤíženlch s poetismy a abstrakty nebo lidovjmi vyrazy
a básnicky zhodnocovanjch i ve svém hláskovém složení.
Ve svémčtenáŤském
a kritickém ohlasu ztistala první velká Holanova epická poéma- takévlivem válečnéhodata svéhovydání
- poněkud ve stínupozdějšíchskladeb' Neprávem, neboťjeto dílo
mocného dechu, zarputilého myšlenkovéhorísilía odvážnéhono.
vátorství uměleckého. PŤedstal'rrjeosobitou složku obecnějšídobové tendence k obnově epičnostiv česképoezii; v tom stojí vedle
tradičnějšího
Horova JANA HOUSLISTY, kter se také vrací
k dědictví romantické poémy; svymi ostr mi zábéry naze viděné
moderní skutečnostivšak už První testament pŤedjímádíla mlad.
šíchbásníkri, pŤíslušníkri
Skupiny 42 (I ' KoláÍ, J. Kainar aj.). Do
linie zde započatése později zapojili i dalšíautoŤi, zejménaF. Hrubitt (Hirošima, |948, Romant,a pro kŤídlovku, t962).
mč

Prvosenky. Václav Šolc 1868, I8]2
Ve svédefinitivníverziz roku l872 zahrnují Prvosenky prakticky
celéautorovo životnídílo od prvních tištěn:ilchveršriz roku t859 až
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po básně vzniklé těsně pŤedSolcovou smrtíroku l 87l (s pŤestávkou
tÍílet, od poloviny roku 1864do poloviny roku l867, kdy Solc zanechal poezie a prisobiljako herec na venkově u kočovn1fchdivadelníchspolečností).Sbírka tedy z aznamenává celj básník v {voj.
Proměny jsou nejpatrnějšív oblasti politické a vlastenecképoezie,
vlasteneckéhohorování ještěobrozenského
která od všeobecného
typu směňuje k historické epice a politické lyrice zkonkrétřující
a zreálštujici obraz sociální diferenciace společnosti v minulosti
i v pŤítomnosti.Tak Solc postupně docházi ažke zďtraznění společenskyvzdorn ch' revoltních gest a k apoteíze dělnické práce
jako základu lidské společnosti (Píseúo ruce mozolné),
Jakkolije tento vlvoj vlrazn!,ve sbírceho pÍekrfvájin! zŤetelnf
rys: básníkova tematická, druhová a žánrová rozbíhavost nejrriznějšímisměry. Více neždvousetstránková knížkapŤinášíhistoric.
kou epiku rozmanitého typu, veršovanou povídku z venkovského
života a epiku sociální;hutnémilostnéba|ady blížící
se lidovlm písním provázejí ohlasy písně kramáŤskéa šantánové.Podstatnou
pňedevšímna pŤednes,jako je
složku sbírky tvoií žánry zaméÍené
bérangerovskášansonaa tradičníčeskádeklamovánka. Konečněje
zde i intimní milostná lyrika, rétoricky nabádavá lyrika vlastenecká
a politická a civilnějšílyrika sociální, pŤitom lyrika písřového rázu
i uměl;fch forem, jako je gaze| a sonet. Na druhovém a žáwoyém
je za|oženai kompozice knižky1'tento princip, běžn i u jitŤídění
n:ilchtehdejšíchautorri, do značnémiry zastirá v]fvojovéproměny
Solcovy tvorby v dlouhém období geneze sbírky.
Sbírka se skládá ze tŤíoddílri:první soustŤed'ujeepickéveršebez
ohledu na jejich tematiku (Zpěvy epické),druh!' nejucelenější'politickou |yríku (Zpěvy svatováclavské) a tietí vše ostatní (Zpěvy
rťlzné).Knížku uvádí báseř Primula verzs (latinsky název pro
prvosenku jarní čili petrklíč),psaná formou gazelu. Tento ritvar
orientálního privodu se skládá z libovolného počtudvojveršís jedin m rymem' ktery se v prvém dvojveršíobjevuje v obou veršícha
v dalšíchdvojveršíchjen ve druhémverši,tedy s r1fmovfm schématem aa - ba - ca atd. Veršeobsahujícír;fmjsou provázeny ještě
redifem, refrénem zaÍazenlm za r!m, jenž opakovaně zdrirazřuje
téma básně (zde napŤíklad Primula veris). Gazel Primula veris
vznikl sice pod vlivem rakouského romantického básníka N. Lenaua, ale jeho zpracování je zcela samostatné:má rázprologu, jenž
nastiĎujeprogram sbírky. Oslavuje se v něm jaro, doba rozpuku
pŤírodya lásky, ale takéjaro národa procitajícíhoz tuhéhospánku
a nakonec ijaro poezie.Vstupníbáseř tak vyjadŤujeŠolcovyosobní
naděje jako básníka národa probouzejícíhoSe po pádu Bachova
absolutismu k novépolitické i kulturní aktivitě. Ač vysloven neob-

