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- Váchv Šok
Prvosenky

boji za svobodu ( Slávy děti) . Y tomto boji má se stát posilou i pÍipomínka vítězn1fchhusiti ( NěmečtíkÍižáci). Také zde ŠolcpÍedjal
zájem česképoezie o tuto tematiku na pňelomu sedmdesátfch
a osmdesátych let, kdy vrcholícíosvobozenecky zápas balkánsklch
národri s Turky našelodezvu v poezii E. Krásnohorské, R' Pokornéhoi Sv. Čecha. Závěrečn! oddíl dotváčíkonečněi několik ohlasoqfch lyrick1fch i epicklch básní a zejménahumorné deklamovánky' v'j'raz Šolcovavztahu k divadlu a pŤednašečství.
Rozkvět
tohoto žánru spadá sice ještě do obrození, ale právě v oživlém
ruchu na začátku šedesát1fchlet prožíval své nové vzkiíšení.
Prvosenky však necharakterizuje jen rozbíhavost tematická,
druhová a žánrová, ale také rriznorodost stylová. Pro ni jsou ve
sbírcepŤíznačné
dvě zákIadní tendence:směňováník ohlasovépoezii a vribec k písĎovosti v krátkém, zpravid|ačtyistopém,rytmicky
pravidelném verši o nevelkfch dvou či čtyŤveršov1fch
strofách,
v nicbž se jednoduché věty kryjí s rozlohou rytmicklch celkri. Tu
stojí Solc nejblížebásnické generaci almanachu Máj. Do značné
míry protikladem tohoto veršeje Šolcrivmluvní projev, tak čionak
zaměŤenyk pŤednesu.I ten je v podstatě dvojí:jednak apelativní,
apostrofick]il verš vyzev, jenž svfm stroficklm a větn m Ťádem
i organizaci v znamri je blízkf první skupině ohlasové a písřové,
jednak - a hlavně - rozlehlejší,pateticky vznosn , rétoricky
opisn1|a rytmicky monotÓnní verš(zpravidla pětistop! jamb) s rozvit1fini větn:Ímiperiodami, bohatě vnitŤněčleněnfmi; rozloha věty
se opět kryje s rozsahem strofy, ta se všakznačněprodlužuje,skládá
se ze šestii osmi veršri.I tento veršje mluvně zaméÍen,ale nikoli
k lapidárnosti sděleníjako u veršeapelativního, nfbrž k poetizaci
tématu, tj. k zastíráni vyznamovéjednoznačnosti sdělení ve prospěch Ťečnické
květnatosti a zdobnosti projevu' Spíšenežvlznam
slov a cellch vět, kter je značněneurčit;f,je zdrojem ričinu intonačnímalebnost strofy, která se stává nejnižšív znamovou jednotkou; teprve skrze ni čtenáŤproniká ke smyslu těchto veršri.Této
vlznamové zamlženosti a ornamentální zdobnosti dosahuje Šolc
Ťadou postupri. Svrij verš pŤeplřuje básnickou obrazností; pňevažujiv nipŤirovnání' ajejich kupení vede ke složit m větnfm závislostem, ale také k perifrastické opisnosti a k hromadění souznačn1|'chvfznamri, k pleonasmrim. Ty se pak net1fkajíjen jednotlivlch
slov, pleonastická mrižeb;ft i celá větná perioda, jak je tomu napŤíklad pŤipopisu povznášejícíhoričinuDaliborovy hry na posluchače:,,tÓny božskés láskou vŤelou,svatou / plní srdce panstva záÍi
z|atouf a vždyšíŤíjasn;fjich
se pramen' / z něhožpísnějako hvězdy
s nebe, / b<lžské
záÍe|ejíckolem sebe, / na všestrany zlat házip|amen... Vfznamové zamlženosti napomáhá i stereotypnost těchto
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obraz'ťl,vypllvající z básníkova improvizačního zprisobu tvoŤení.
Na malé pioše několika desítek verš Dalibora docházi napŤíklad
k několikérémuopakování určiqfch pÍedstav i slov (vanutí větrri,
olanutí záÍi zpravid|a zIatych, z|atá 1e pak záÍe, plamen, sochy,
lriato' svoboda, trrin atd.). Dalšího oslabení vlznamové stránky
veršri básník dosahuje vyržíváním neologismri, zálibou ve složenÝch adiektivech, kde jeho vynalézavost nezná mezí(,,pravdoz|atá
zrcadlina., aj.),i v nadby,,stínoňasná
uéstuu..,
,,hrobopádná tíže..,
tečn1fchslovech, zvláště v pÍívlastkov1fchgenitivech (,,v rodném
chfže stŤedu..,,,lidstva kmen..) a v hromadění pŤedložek (''Ye
krvavém bojriv ve plameni..). Tuto tendenci, samu o sobě dosti v!.
Íaznou,podporuje ještěstereotypnost rytmická: vynucuje si inverzi
slovosledu, stupĎuje tvoŤeníneologismri (hlavně zkrácenlch slov),
slovech, která od časriM. Z.Povyvo|ávázálibu ve čtyŤslabičn]Ích
|áka nezaznamenala v česképoezii takovou frekvenci.
Zprisob tvoŤenínovot.varri, užívárusloženlch adjektiv i některé
dalšípostupy ukazují k Šolcověještěobrozenskéinspiraci. Avšak
ve svémcelku jeví se právě tento typ básníkoqfch mluvních veršri
jako nejvícer".|.lojověnosnj; Šolcjimi směŤovalk novému básnickému stylu, kter'.f - pŤesstinné stránky vypl1fvajícíz básníkova
improvizátorství a oslabujícíuměleckou riroveř některfch básnízhruba v době Šolcovysmrti na létaopanoval českoupoezii' Podnícenaještěobrozenskou poeziia shodujíc se v mnohém s generací
májovskou. stala se Šolcova poezie zároveí pŤedznamenáním
tvorby ruchovcri v čelese S. Čechema v lecěems i lumírovcri, kteŤí
svorně rozvinuli a k virtuozitě dovedli to, co v nejosobitějšíčástisvé
rozbíhavébásnické tvorby objevil Váchv Šolc.
jak se nyní vydávají, není
- Uspoiádání Prvosenek v té podobě'
Šolcov1|mdílem. První vydání roku 1868 pŤipravil sice do tisku
(vlastnímnákladem a za hmotnépodpory hraběnky E. Kounicové)
Šolcsám, ale konečnoutváŤmu dal vychovatel v Kounicově rodině
F. Schulz. Také druhé,podstatně obohacenévydání pŤipravil Šolc'
ale opět sbírku dále rozšíiili a její komp.ozici uspoŤádali po básni
zp
kově smrti jeho pŤáteléA' Capek a J' Durich.

Radostiživota. FrantišekGellner 1903
Sbírkaje koncipována jako voln! lyrick! cyklus, v němžse bez pŤedem pojatéhozáměru a dokonce i bez nadpisri stŤídajíbásně rozmanité tematiky a žánrovéhozaměŤení.Je to kompozice pŤipomi
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nající nepoŤádan! sled deníkovlch zápisri; takové pojetí lyrické
sbírky se u nás objevuje jako vyraz bezptostŤedníhopŤimknutí
k autentickémuživotnímumateriálu (Neruda, Macharriv coNFITEOR), má ovšem tradici zce|a|iterární pŤinejmenšímod dob romantismu. - V Radostech života jsou veršepísĎovéa reflexívní,
životníbilance, zvlášťpakjsou pŤíznačné
citová vyznání a stŤízlivé
stručnézázlamy životníchpŤíhoda situací, stylizovanéčastojako
vzpomínkové vyprávění v kruhu pňátel. Látkově čerpáknížka ze
zkušenostíbohémskéhostudenta, kter! tráví většinu časupo kavárnách a hospodách. Takov.im studentem autor v době vzniku
sbírky skutečně byl. Programové zrušení rozdílri mezi lyricklm
subjektem veršťra skutečnou osobou básníkovou, pojetí knížky
jako autobiografického dokumentu staví sbírku demonstrativně
,,mimo literaturu..; vysledkem je ovšemopět svérázn1fliterární tvar,
kteq| ve svém protiumělectví nepostrádá specifické umělecké
kouzlo a zám&'
Radostmi žívota,jak čtemev jedné básni, se s melancholickou
ironií a provokativním vyostiením míní,,alkohol.. a ,,holky... Gell.
ner s otevŤeností,do té doby v literatuŤe nepŤípustnou,hovoŤí
o flámech a chvilkoqfch erotick1fch zážitcích,jejichž dějištěm je
pražská nebo vídeilská ulice a hodinoqf hotel a jejichž trapny zá.
věrečn! akt se odehrává na městskéklinice. Tento zprisob života se
neustále - mlčky i vysloveně - staví do protikladu k zdánliu.fm
hodnotám a normám spoŤádanéhoměšťáckéhožítí,ježje tak vystavováno rn.fsměšné
kritice. Sebeironick m soudemje však stíháno
i samo bohémství,kteréje sice méněpokrytecké,je však stejně neschopnépŤinéstpozitivní životníprogram. Subjektu sbírky je vnucena volba mezi těmito dvěma možnostmi - měšéáckouusedlostí
a bohémstvím- kteréjsou mu obě stejně nepňijatelné;dilema je
poctivě ponecháno bez Ťešení,
mluvčíse netajísvou hlubokou bezradností a prozatímností svéživotnípozice. V citovém podtextu
veršriprostoupenfch nejrriznějšíminegacemi tušímespontánní potěšeníracionalisty, kter;!'s vervou demaskuje obecně pŤijímanésebeklamy; nelze však pŤehlédnoutani humánní soucítěnís deformovanfmí lidsk1fmi osudy a smutek nad osudem vlastním, snadno
rozeznatelny za ostentativním cynic[|m gestem. Ve chvílích,kdy
citová zainteresovanost nedovoluje zachoyaÍ vlsměšnou náladu,
objevujíse v Radostech života- umělecky méněprribojné- i veršesentimentální sebelítosti,bezbrannébolesti a neovládnutelného
děsu. Hodnotou ještětak nejméněvystavenou sarkasmu a nejméně
otevienou sentimentalitě je ,,zdravy rozum.. moderního městského
člověkaa skeptickéhointelektuála. I toje ovšemspíšestanovisko,

Radosti života- FrantišekGel|ner

drsnéskutečnosti,nežcesta k neiluzívkterépomáhá nějak pŤežít
nímu uchopeníživotnípravdy, jaká jest. Druhou stránkou tohoto
postojejsou chvíle, kdy tvrdě vyvstane prázďnota a marnost za fasádou všednodennosti,bezmocnost kriticismu i snahy o nezávislost, a z stávánahá absurdita životaviděnéhonatolik skepticky, že
nenís to postavit pŤedčlověkacílereálné azárove nad pŤízemnost
povznesené.
Slovník sbírky je ptozaízován slovy označujícímivšednískutečnostivelkoměstského života, nadto i vulgarismy a vědomě banálními vyrazy soudobé žurnalistiky. To vše je postaveno vedle
je demonstrována jejich
Írázíakonvenčníchpoetick;fch slov, čímž
vnitŤní prázďnota. Nástrojem racionalistické kritiky jsou často
slova a obraty odborného,ba vědeckéhovyjadňování;ale i ty b;fvají
vzápětí ironizovány napŤ.jadrnjm lidoqfm nebo hovorovÝm Ú.
Íazem,Prakticky u žádnéhoslova si v Radostech života nemrižeme
blt jisti' zda nejde o polemick;f citát. Kritika slova je ovšemi vypadem proti části skutečnosti,kde se tohoto slova užívá,proti jeho
pokryteckfm uživatelrim. Neustálé ironicky prisobící kontrasty
mezi ,,vysokymi.. a ,,nízkymi,, styly jsou nástrojem revolty proti
dosavadním hodnotovfm hierarchiím a směňujík radikální likvidaci oficiálních ideologick1fch pŤedstava mftri.
V době vzniku první Gellnerovy sbírky Po nás aťpŤijdepotopa
(l90l) i Radostí života patŤil autor ke druhu moderních literátri,
kter se scházel v žižkovskévile St. K. Neumanna a publikoval
v Novém kultu a jin;fch anarchisticklch časopisech.Na Gellnera
prisobila protiměšťácká kritika anarchistri; jejich společenskou
utopii nikdy nepŤijal.Spolu se svfmi generačnímidruhy Tomanem
a Srámkem se Gellner v Radostech života postavil proti poezii de.
kadentnía symbolistické,pokládaje ji za literátskou. Dal piednost
pŤímému,
věcnémupojmenování, patos nahradil hovorem, vyprávěním a někdy i písní,tj. soudoblm kupletem pŤíznačnlmprozábavu nižšíchvrstev tehdejšíhovelkoměsta. Sbírka v mnoha ohledech navazuje na mladistvou lyriku J. S. Machara a šíŤe
na tradici
Nerudovu a Heinovu: jako tito pŤedch dci, čerpá i Gellner ričin
z radikální ptozaice tematiky a básnického jazyka.
Gellnerova tvorba si cestu ke sv m vnímatelrim pĚíznačněnacházela mimo běžnéa kulturně posvěcenéprostŤedky literární komunikace. Celá desetiletíse napŤ.po hospodách zpívala lidová
uprava básničky Konečněje to možná vác s proslullm veršem,,Za
Ženuvezmu si gorilu..;s hudbou i bez hudby se objevovaly Gellnerovy veršev pŤedválečnch i poválečn1íchkabaretech nebo později
v levicovém trampském hnutí. Nekonformní m|ádeŽ opětovně
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oceřuje Gellnerovo protiměšťáctvía bezohlednou otevienost jeho
intimní zpovědi. - Vlstižné a chápajícírivahy věnovali Gellnerovi
J. Hora azejménaSt. K. Neumann, později napŤ.Milan Kundera.
mc
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Prvotina mladšího souputníka generace K. Tomana se těsně pŤimyká k pojetípoezie, kterérazil F. Gellner (viz RADoSTI ZIvoTA). Jako on, omezuje i Mach programově tematiku svych básní na
to' co sám prožil, a píšetedy osobnílyriku, pŤevážněerotickou nebo
erotikou alespoř zabarvenou, obrážejicíjednotlivézkušenosti bo.
hémskéhomládence v nejcivilnějšíchkulisách soudobého rakousko-uherského mocnáŤství. Toto pŤimknutí k fakticitě vlastní
biografie vycbázíjednakzodporu ke všemuliterátskémua ke každé
pÓze, jednak z autorovy nechuti k risilí o pŤekročeníttzkych hranic
vnucenfch člověkudanym zprisobemjeho existování;i kdyžje tíseĎ
a šeďvšednodennosti piesně rozeznána a uměleckfmi prostŤedky
zbavenajakéhokoli iluzorního lesku, stává se táž banalita básníodmítnutíkaždéhopokušení
kovi opětovně základnou stŤíztivého
idejí,snu a tvorby. vydat se dál, v..fša hlouběji, byéaspoř ve sféŤe
Autobiografičnost Machovy knížky se projevuje i Ťazenímbásní
podle časovéhoumístěníudálostí a podle lokalit, jak za sebou náiledovaly v autorově životě.ČtenáŤse tak s lyricklm hrdinou ocitá
na prázdninách gymnazisty v Machově rodném polabském kraji;
sleduje ho na pražská univerzitní studia a mezi anarchistické kamaráďy, kteŤíjsou v dlouhé humorné básni vystaveni posměchu
jako papíroví revolucionáÍi (Anarchisti); na jižnim okraji monarchie, v italském Tridentu, s ním prožívádrobné pŤíhodyjednoročdo alpského
ního dobrovolníka rakouské armády, načežnah\édne
Innsbrucku, kde se Mach ještěpokoušelpokračovat v univerzitních
studiích. (Následujícíobdobí, kdy Mach patŤil k nejvěrnějšímpŤí.
slušníkrimpražskébohémykolem J. Haška, užse ve sbírce,pŤednávratem do Prahy skoro dokončené,téměŤneprojevilo')
Drobné životní epizody proživanélyrick1|m subjektem sbírky,
a také pŤevážněhumorně znevažujícipostoj, kterf k nim básník
zaljímá, se v rriznych lokálních kulisách pŤílišnemění.Kromě ně.
kolika dialogri satiricky zaměŤenlch proti víŤev Boha a svatéjsou
to vesměs zprávy o dočasnfch setkáních s rrizn;imi ženami.VypravěčpŤinich ve vědomémaumělecky záměrnémsouhlasu s konvencí
soudob1fchhumoresek a zábavnych veršíkriz ilustrovan;ich časo.
pisri hraje rilohu buď zanícenéhoa dožadujícíhose milovníka, buď
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milence, kter1fdosáhl svéhoa hledíse z dalšíchdrisledk erotického
vztahu nějak vykroutit. Konvenční,,romanticky.. sentimentální
doprovod lásky je znicotněn v konfrontaci s primitivními cíli pokládanlmi za její vlastní jádro - pŤedevšíms potŤebou sexuální.
Mužažena se vzájemně vystavují do trapn1fchsituací zrazovaného
se však z ničehonedělá velká
nebo opuštěnéhopartnera. PŤedevším
tragédie.Mezi zĚetelněvyznačenourealitou prožitku a jejím vyjádiením v slově, gestu, konfesi (aťse tak vyjadŤuje lyrick;i hrdina'
nebo někten.fz jeho protihráč ) vždy se otvírá mezera, vyjádňeníje
zámérněnadnesené,neadekvátní,a proto i komické;je pŤedvedeno
jako snadno demaskovaná součást i nástroj obelhávání druh1fch
nebo sebe sama. I na prožitek to vrhá stŤízlivésvětlo: prožitek
i zptisob, jakfm si ho člověk uvědomuje, jsou takto bezohledně
posuzovány, pŤiŤazoványk nějaké standardní roli a tím zbaveny
osudovosti. osudová zistává pouze nutnost setrvání v tomto všestranně zneváženém,a pŤeces melancholicklm pochopením pŤijímaném životě: vědomí této nutnosti je nevysloven1fm pozadím
Machovy lyriky - nevyslovenfm, neboťMach nezná krajních poloh, v nichžjeho vzor Gellner stál náhle čelemproti obnaženéabsurditě života s gestem vášnivéhoodmítání.
Zminěná zámérná neadekvátnost básníkova prožitku a jeho
nadnesenéhovyjádŤeníse projevuje pŤedevším
četn1fmiparodick1fmi rysy Machova stylu. Pro pomíjivéerotické vztahy se užíváformulací' kterév lumírovské,dekadentnínebo v bec citově zaangažovanélyrice vyznačovaly hloubku citu a pňenášelyho do vysoké
literární a duchovní sféry;proud básnickéqfmluvnosti, jehož konvence Mach s nevinnou tváŤísuverénněreprodukuje (takžečtenáŤ
málem uvěňí,žejeto míněno vážně,a chvíli váhá,zda jemožné,aby
to' co čte, bylo tak svrchovaně nejapné), b vá diskvalifikován
pouze tím, žerozestup reálného citu a vžitéhovyrazu se zvětšínad
pŤijatelnoumíru;jindy jsou básnické fráze pňerušenyracionalistick1|m vfrokem, uvedením nejvšednějšího
detailu z denního života
nebo hovorov m obratem glosujícíhovypravěče.Je to další- rozjívená a hravá-verzekitiky
sociálně podmíněn1fchp 6zacitovlch
sebeklam , jak ji k nám uvedla raná lyrika J. S. Machara ( viz
CONFITEOR). U Macha se na pÓlu ,,vznešeného..často
objevují
narážky na trvale (Goethe, Dante) i dobově slavné spisovatele.
obdiv k Macharovi nebrání Machovi v drobn;!'chbodavfch v]fpadech proti tomuto vzoru. - Ironick! odstup je u Macha zpravidla
navozen takétím,žebáseřje pojatajako vyprávění(živépovídání
v kruhu kamarád nebo fejetonistick! projev) o zkušenosti už
ukončené.
Se zaměŤením
k zábavnosti a ne bez kontaktu s Haškov m mluvním pojetímpovídky tu mluvčídává k lepšímupňíhoduze

