
Zdenělr Pešat

Prvosenky  Vác1ava  šo1ce

Ze Slovníku báenic\ých cbírck

á.ž na výJintcv obsahují Prvoeen}ry básníkovo celožÍvotní dí-

Lg /do tisklr ho vlastnín nákladom za bmotné podpory hraběnky

Kaunicové připravil šolc gful r1c korektury provedlí r defi-

nitivní podobu knížce dali Jíní, pravděpod'obně F. Schulz; ta-

lré dnrhé' podatatně rozšířené vydání připravil eutor, alc

opět jcho koneěnou úpravu ug}nrteění}i po básníkově předěasné

snrti Jeho přátelé A. Čapek n t}. D&rich,/. Vc své deťinitivní

verzi z roku LgI? zahrnuje tedy sbírka obsáhIé tvůrěí obťlo-

bí zhruba od prvních šolcových tíštěných veršů roku LB59 až

po verše vzniklé těsně před básníkovou snrtí roku 1871 / s pře-

stávkou tří let, od polovirqr rokrr 1864 do poloviny roku

186?, kdy šo1c zanechal poezie a působiJ- Jako herec na ven-

kgvě u koěovných divedelních společností/. A tak Prvosenky '

zeznaaerrávají také celý básníkův výrEE. l{eJpatrněJší Je

v oblasti polit ické a vIastenecké poezíe' která od všeobec-

ného vlasteneckého horování Ještě obrozenského typu dospívá

k historické epice a polítické lyrice, v nichŽ se zkonkrét-

něním a zreálněnín pohledu na sociá1ní díťerenciacÍ spoleě-

nosti v minulosti i v přítomnogti dochází také ke zdůraznění

spoleěens}3r vzdorqých, revoItních gest, ústících v apoteJzg

dělnické práce jako základu lidské spoleěnosti /Ptseá o 
"o.

ce nozolné/.

.iakkoli je tento vývo.j výraznýr V€ gbírce ho překrývá

Jíný zřete1.ný ry€: básníkova temntická, drtrhová a žánrová

rpzbťhavost nejnlznějšíni eměry. Více než dvousetstránková
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knížh přinéěí tDokug g historictý epos /Dědorry vráslgy/' higto-

ríckou J.yríckoepickou skladbu /DaLíbor/, vErěovanorr povídku

Ú venlrovgkého života /,Iozl Skalák,/ i drobněJší epiku histgríc.

kou /Histr .Ienl a soeíálal /Y nádraží/. I{utné nilostné balady

blížící ge ohlagrln lidovýeh píení provázejí ohIney písně }rn-

nářghé /Z r:ggáau, I,avičk al í šentánové ,/}{arfeni cel, a].e také

ozvěny Jíhoslovenolých hrdinstých zpěrnl Ágkocí, Píoně o Har-

Lrr haJdukovi/. Dále ge tu obJevuJí žánry zaměřené v prvé řa-

dě aa přednes,typ bérangerovgké šaneorry, z níE 3ore využívá

předcvšín prácí s refr{neg /Díté uIiee, Písniěl.éE4 a JeJí ob-

BěWl Jež gc tu obližuJí s krotĚí podobou ěeské dekIanováa*y"

/0 gIávě cvětatsé, Híetr futen a$./. Je zde však teké intín-

ní lyríke ni}ostná' rétorie}v nabádavá lyrika vlastenecká a

polítíeká i eivilněJší }yrika soeíá].ní, přiton lyrika písňo-

vého rázu i wnělých ťoren, Jeko Je grzel a sonet. K zaetřeÉí

vývojovétro zřetele soír}gr příspívá i JejÍ koropozice, Jež ne-

dbá c}rronologíe a zdůrazňuje drrrhové a žánrové znes veršů.

Sbírka se skládá ze tří odťlí]'ů: první souetřeáuJe epické

verše bez ohledu na Jejich tenntiku /Zpévy epiac.e /, druhý,

aeJuce1eněJší' politickou lyrikrr /Zpévy svetováe].avské/ r

třctí r nd pestřeJší vše ogtatní ftpěvy tt,ztlé/. Sbírku uvá-

dí báseň Primula verig psaná fornou gazeJ-u. Íento gazeI

vznikl gice nn notívy rakouského básaíka N. Ienrua, e].e Je-

ho zpracování Je zceIa senostatné: uá ráz prologu, Jerrž na-

ctíňuje progťan ebír}y. oslavuJe g€ v něn jaro, doba rozpu-

ku přírody a lásky' alc také Jero národa proeitaJíeího z tu-

hébo spánku a nakonee i Jrr:o poezie. Yetupní báseň tak vy-

JadřuJc osobní naděJe šo1ce Jako bágníke i naděJe národa
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ÉrobouzaJícího s€ po pádu Bnchova ebgo}utismu k nové poli-

tické i }nťLturaí ektivítě. Aě vyc1.oven ncobvyklou fornou ga-

aclu, souzní šolcův básníe}ý pro8ran g cítí, Heré sí v prů-

běhu šedesátých 1et klad].i náJovci.

S JcJich tverbou Úe Y první epieké ěágtí báeník eb1ižuJe

předevšía oslavou vo].ného' negpoutaného života, Jak se obJe-

vuJe v motivu cikánskéa /TŤest/, e pak v kregbě odbojných

JihoslovanskJÍcřr hajdukrl' usko}íl i s3.epého guslera. Yyvrcbo-

lenín to}roto typu poezie Je báseň Dítě z ulice, porsrétuJí-

cí sirotke zrozeného a vyrostlého na u]-íei, jenž přirozeqýB

vývoJen skoněí Jeko barikádníL padlý v revolucí rokrr 1848.

Sevřengstí e vypointovanogtí ge g tvorbou aáJoveů sbl.ížuJí

i ohlagové balady' jeJiehž tragike vyn}stá zpravidJ.a zG Eo-

ciálnÍ nerovnogti ní]'enee}ých pantnerrl, alc lrterré, stojně

Jďco ohlrsy kranářské e šantánové píoně, svýni kořeny uka-

zuJí Ještě k tradicín poezie před rgkem 1848.

od náJovcrl se šole neJpatrněJi odpoutal ve cvých veršovl-

qýcb povídkáe}r. Zatímco pokrre o epos ze souěesnébo verůofifut-

ho žívotr trttsvěl v kgnvgneích romentieké baladiěnosti /nloz;l

SKj16y' báeníkovy gbcáh1cJĚí historické sLladby Dědovy vráe-

ky a Drlibor představuJí osobité poJctí vztďru poczíc vlrEte-

nccké e gociální. .JeJich vzáJcnné propoJcní ge gtává výraz-

nýa rpscn šolcorry ePitýl Lterá tak Již předznamcnává Jcdnrr

aa záh]adníc}r tendcncí nastupující poezíe ruchoveké, Jak ac

proJevih u Sv. Uecha v jeho Icšetíngkén kováři i jinde.

Y prvním z těehtg děl ee obrez krutéhe ťeudálnÍho tttlekrr

zencchávaJícího stopu v sedni vrágkách vyprávěěc zvýrezňuJc

tím' že nogitel útlaku gougtrvně pronásleduJící evobodného

gcd].áke Je oprávcc cizák, e trké tín, že tyto }řívdy ncbyly
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otccký si cizák dále ořeo a Ee dědovi potonci npřcc neza-

sedli ještě v otcův síni" a ov bídě sterá neaou hořel'.

Také v lyrickoepické skladbě Da1ibor' pozoruhodné také

gnahou převést do řeěi períťraetických popisných obrazr1
lalibcrův hudební výkon, evokuje zvuk vězňových hous1í pa-

nátné ikanžity národa s tekovou enoční si.lou, že probudí

děsivé gny sÉrnotného krále. Sepětí vIastenecké a soeiální

tenatiky se proJevuje i v drobné epice. V báeni V nádraží

obrázek 1ouěení vystěhovalců se svýn děden zůstávaJícím

dona přer.ůstá svůj žánrový základ vypJatýn vyl.íěeníIn roz-

poru mezi negnesitelnou bídou dona a ztrátou vlasti: 'Iddo

větším asi zůstal sírotken - / óí }oet, Jenž vši tu ztrati l

s t á ř í  s1as t ,  /  ě i  t i ,  jenž svou tam opouštěJí  v lagt lh .

I{ovou kvalitu tohoto sepětí pak naznaěuje hořká šangona

Písníčkář s autobiograéickýni rysy. I'íéí trpký osud 1ido-

vého zpěvaka' jehoŽ písně si sice obIíbilo i panstvo v sa-

Ióneeh, aIe nezrněnílo níc na jeho živoření. Báseň končí

inve}rtivou vůěi ''pánům dobrýn' slavn;m v1astencůIB'' ' jejichž

láska písniěkáře zahubi1a.

Zák]-adní ráz Šglcovy vletenecké lyriky charakterizují

jednak a1egorické obrazy soudobého postavení národa' gle-

gické, pokud se obraeejí do ninulosti k pobě1ohorské době'

a g neurěítýts příslíbem revoluěních vzplanutÍ odvo1ávaJí.

cíeh 9e na tradici svatováclavskou a husítskou do budouc-

ností, a Jednak apostrofícké pronluvy. Výstrahy před vněj-

šín nepřítelem a též poleniku s prodejnou písní' tJ. oslav-

nou básní něneckébo básníka F. Hebbela napsanou ke korunova-

ci pruského kráIe, v alž Hebbel urazil ěeský a po1ský národ
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/'šor* tu do sonetové ťormy přepracoval avůJ starňí do Prvo-

rcack nezeřazený gaze]. nazveqý Hebbeloví/ provází poukez n8

ty' hťto ohrožují erigteneí národa zvnitřkrr ./soubor eonetů,/,

oglrvu tvrdých ěeských h1av pak výzvy k nár'odní gvornogti.
. kťcn zřídkií v těchto aIegoriích a rpostrofách }nitne výraz-

něJĚí aociální gotÍv. S pJ.nou gí].ou ge však ozve ve dvou

bágnícb.óaacr., z níchž jedna, Naše Ehaloupky r 9€ staIa snad

neJoblíbeněJší šolcovou deklamovánkou a druhá, Píseň o ruce

nozolné, vrchoJ.en básníkovy tvůrěí dráhy. V první, obrácené

předevšín k ninu].osti národa' odvozuje básník Jeho nové pro-

buzení i rozvoJ Jeho kultury od ncJchudších vrstev ěeskóbo

vcrrkoYl, v druhé' zaměřené k souěaanosti a ovýIB způsoben i

dopJ.ňuJící první, sb&edává v nozolné ruee pracuJícího ě1ově-

h základ všcho žívota a v Její práci zdroJ všeeh proměn.

I bágníkův národ vyrvela z hrobu k novénu životu.

PodstEtnou ěást třetího oddílu vyplňuJe do drobnýcr' ďynt

coustředěná intinní nilggtná lyríka prolínnJící se oběae i

s l.yrikou přírodní. l{á roznrnÍtou vněJší podobu od písňové

ťorry Ées drlnyelně budoverrá ětyřverší obkl.opená opakuJícín

rc re&énen ež po gnzc3.y a v podetatě Jen dvě význanové ro-

viny: rd'oraěně idee].izu Jíeí' vzýveJící noc J.ás\y e olegic$r

rozěarovenou' ncuspokoJenou e ncklidnou' přiton všrk vždy se

gnrlrou poetizovet téna přemÍrou obrazn5Ích představ' Jež

svou ponotónnoctí dodávaJí veršůn poněkrr nlhavý r:áz. Z r:ámcc

intlnníeh veráů pak vyboěuJc Árvavá rrlžc, bácníkrlv poslední,

posnrtně zveřejněn5i cyklus' Jenž na řadě příkradů rozvíJí Jcč

ilinou ayšIcnku o střípcích radostí ' ].ás}y r krásy ukrytých

v přeníře bolecti' inspirovený výchozís přcdstavou vonné

rrlžs ns pichlavém trnovém kcří.
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. l V poslednín oddí].e ee tgké zttovu vrací glovanská temetib,

tanto}rát nikoli v epícké podobě hrrdinstých zpěnl, ale v aPo-

etrofickýeh pronluvách g oprkuJícín se mfréncm. Souetrast

e uttpenín balkáac}ých rrárodů /Baó. Ba].kánen,/ doprovázeJí výz-

vy k jednotě Slovanů /ge zvláštní adregou poJ.skénu národu/ a

kc apo3.eěnému boJi ze svobodu ,/Slávy détí/. Má Jcj poeílit

í nezi tyto verše vložerú příponírrka vítězr1ých hueitů ,/!Íě-

ncětÍ bř{úácí/. A opňt tu Šolc předJal záJen ěegké poezic o

tuto tenetihr na přel.onu Úeándesátých e osndesátých let, kdy

vrcholíeí ogvobozenecký zápas balkánekých národrl s Turhy

nršc]. edezvu v poczii E. Krásnohorské, R. Pokorného a Sv. ěe-

cha. Ráz závěreěné}ro gddílu dotváří koneěně i několik oh].a.

oovýeh lyrÍc}ýeh í epiekých bágní a zeJeéna hrrnorné deklamo-

ván\r, výraz šolcovr vztďru k dívadlu a k předaašeěství. Je-

Jich rgz}rvět spedá Ještě do obrozenÍ' ale právě v oživléu

ruelru aa zaěátku šedesátých let prožíva$ své nové vzkříšeaÍ.

Prvosenky však necharakterizuje jen rozbíbavost teaatieká'

druhová a žánrová, ale také rúznorodost styIová. }ro ni jeou

ve sbírce příznačné dvě základní tendence. fuěřování k ohla-

sové poezií a vůbec k písňovoeti v krátkén, zpravidIa ětyŤ-

stopén rytnic}gr pravidelném verši o nevel$ch,dvou ěi ětyř-

veršoqich strofách' v nichŽ ge jednoduehé věty kryJí s je-

Jieh rozlohou. Tu stoJí šole neJblíže básnícké generací aImena-

chu MáJ. Do znaěné níry v protik1adu k tonuto verši stoJí

šotcr:g nluvní proJev, tak ěi onnk zaněřený k přéd'nesu. r ten

Je v podstatě dvojí: jednak apelativní, apostroťický verš

výzev, Jenž svjn strofickým a větnýn řáden i organizacÍ vý-

znanú Je bJ.ízký první skupině ohlagové a píeňové, Jednak e

hlavnŮ rozleh].ejší' patetieky vznosný' rétoricky opiaqý a
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gytnicky paevidel.n5Í nonotánní verš /zptavidla pětistopý janb,/

1 rozvítýní větqýni periodani bohatě vnitřně členěnýní; roa].o-

ba věty ce opět kryJe s rozsahen stroéy, ta ee však znaěně pro-

d].užuje' skl.ádá ge %e šesti i oslBi veršů. r tento verň je

nluvaě zaměřen, ale nikoli k lapídárnosti sdě1enÍ Jako u ver-

Ďe apelatívníbo' qýbrž k poetizaci tématu, tj. k zastírání

význaraové jednoznaěnoeti sdělovaného ve prospěch řečnické

Iyětnatogti a zd'obnogtí projevu. Vzniklá význemová neurěi.

tost slov i cel.ých vět Je nahrazována íntonaění ma].ebností

ctroťy' která ge gtává neJnižší významovou jednotkou; te-

prve skrze ní ětenář proniká ke snyslu těchto veršů. léto

význanové znmlženosti a ornamentální zdobnogti dosahuJc

Šorc řad.ou postupů. $nlJ verš.přeplňuJe básnickou obrazností;

přev?u;í v ní přirovnání a jcJich kupení vede ke sJ.ožitýn

větnýa závíslostea plroým ínverzí, ale také k perifraetieké

opionosti e k hromadění souznečqýeh významů, p].eonaomrl. Iv

se pek aetýkaJí Jen JednotlivýcLr s}ov, pleonastieká prlžc

být i ccIá větná perioda' j* Je tonu např. při popíau po-

vznášeJíeího úěinu Da1iborovy hry na poiIuehaěe: "tóny bož-
gké s láskou vřelou, gvatou / pLní sndce panetva září zla-

tou / a vždy ěíří Jeg'ť Jich 8e pranen' / z n.éjrtož písně Jakg
bvězdy a ncbc, / božaké záře leJÍc kolem sebe, / na všc

strrrry zlatý }n.ází plancni. Plconestický docďr sněřuJící

k význrnové znnlžgnogti verše ná pek i stereotypnoat této

obr&osti, vypJ.ývaJíaí z básníkova íuprovizeěnÍho způsobu

tvořcní. Ha nn].é p1oše aěkolika degítek veršů Delibore do-

ehÁzí např. k několíkeréau opakování urěitých představ i

s].ov /vanrrtí větrů, planutí zátí zpravidln zlntýeh, zlatá

je pak záře, plaren, soeby' křÍdl-o, svoboda, trůn atd./.
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Delšího oalaboní v5Íznanové strán}y veršů básník dosďruJe vyu-

žívánín ncologisnrl' zál.íbou Ye e1oženýeh ndJektivecb, kdc Je-

bo vyaalézrvost nezná mezí /'pravdozletá věštbeu, '}tromotaJná

gvÍeco, hrobopádnó ttáe", ostínořacná zrcadlinan, aostrodrapÍ

cupi' ll./ i v nndbyteěnýclt s).ovech, zvláště v přednětovýeh

gcaitiveeh /,v rodném chýže ctředufi, r3.idstva }men'/ t v lrro-

nrdění přcd}ožek /,v natěině dív}y h].nva dlclr v kIíněo, "vc

kr"vavép boJrlv ve p1amenI./. luto tendcnei salnu o sobě dogti

výraznou podporuje Ještě stereotyprrost rytnícká: zesiluje

iaverzívnogt, otupňuje tvoření neolqgírd, blrwř krácením

s]'ov, qrvoJ'ává záriuu ve Ětyřs1-abíěnýcť6lÚJ.ovech, Hená od ěe-

sů obrEzence li,.z. bláka nezaznelaenala v ěeeké poezií tako-

vou frekvenci.

Způsob tvoření povotvanl' užívání oložených adJekt'iv i ně-

které da1ší postupy vzaty Jednotlivě ukazují k šolcově ještě

obrozenské ínspiraei. Avšak ve svém eelku Jeví se právě ten-

to typ šolcových n]-uvních básní jako nejvíce vývojově nosný,

básník jiri vytvořil nový básnický styl' který - odaysl-íne-li

si jetro některé stinné strárrky vyplývající ze šolcova inpro-

vizátorstvÍ a vytvářeJící také uněleckou nevJ:yovnanost ebírky-

téněř souěagaě se Šolcovou gmrtí na léta opanoval. ěeskou poe-

zii. A tek podnícena Ještě obrozenskou poezíí a shoduJíeí sc

v mnotrén f' gcnerací náJovgkou stala ge ge šo].cova poezie vý-

chodisken básníhl ruchovské generaee v ěele se Sv. Eechep

/e v leeěens i ].rlnírolců/, kteří rozvinulí a k vírtuozÍtě

dovcdlí to' co v neJooobitější ěáeti gvé rozbíhavé básnickó

tvorby obJevil šorc . 
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