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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
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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-

2l0

- VáclavŠolc
Prvosenky

vyklou formou gaze|u,souzní Šotclivbásnickf program S cíli, které
si v prriběhu šedesátjzchlet kladli májovci.
Sjejich tvorbou se v první, epickéčástibásník sbližujepŤedevším
oslavou volného,nespoutanéhožívota,jak se objevuje v motivu cikánském ( KÍest) a v kresbě odbojn1fchhajdukri a uskokri v ohlasech jihoslovanskjlch hrdinsk ch zpěvi ((Iskoci, Písně o Marku
hajdukovi) ' k nimž se pŤimyká i básnick1f portrét slepéhoguslara.
Vyvrcholením sociálně rítočné
epiky je básei Dítě z ulice, líčící
s ričinn;fmvyužitímrefrénupo vzoru Bérangerově- sirotka zrozenéhoa vyrostlého na ulici, jenžpŤirozenym v1fvojemskončíjako
barikádník padl1fv revoluci roku 1848. SevŤenostía pointovaností
se s tvorbou májovcri sbližujíi ohlasovébalady, jejichž tragika vyrristá zpravidla ze sociální nerovnosti mileneck1fch partnérri, a1e
které,stejnějako ohlasy kramáŤskéa šantánovépísně,svjzmi koŤeny ukazují ještěk romantick1fm tradicím poezie pňed rokem l848.
od májovcri se Šolcnejpatrněji odpoutal ve sqf"h veršovanfch
povídkách. Zatímco pokus o pŤíběhze současnéhovenkovského
života utkvěl v konvencích romantické baladičnosti (Joza Skal k) ,
básníkovy obsáhlejšíhistorické skladby Dědovy vrásky a Dalibor
pŤedstavujíosobitépojetí vztahu poezie vlasteneckéa sociální. Jejich vzájemné propojení se stává vyraznlm rysem Šolcovy epiky,
která tak j1žpÍedznamenává jednu ze zák|adních tendencínástuqYjTj-qg""f-ll..l".":\e' jak se projevila u Sv. Čechav jeho LEŠETINSKEM KovARI
i jinde. V prvním z těchto Šolcovfch děl se
obraz krutého feudálního rítlaku, zanechávajícíhostopu v sedmi
vráskách na tváŤi vypravěče, zvyraziuje tim, ženositelem tlaku,
soustavně pronásledujícím svobodného sedláka, je správce cizák
a žekŤivdynebyly ani ve šéastnějším
stáňíděda-vypravěčeodčiněny:
,,lán otecky si cizák dále oŤe..a dědovi potomci ,,pňecnezasedliještě
v otcriv síni..a ,,v bídě sterá nesou hoŤe...V lyrickoepické skladbě
Dalibor, pozoruhodné i snahou pŤevéstdo ňečiperifrastick;Íchpo.
pisn1fchobrazri Daliborriv hudební vykon, zvuk vězřovych houslí
evokuje památnéokamžiky česk1fchdějin s takovou emočnísilou,
Že probudí děsivésny samotnéhokrále. Sepětívlasteneckéa sociální tematiky se projevuje i v drobnéepice. V básni V nádražíobrázek
loučenívystěhovalcri s dědem zristávajícím doma pňerristá svrij
žáuov! zák|advypjat;fm vylíčenímrozporu mezi nesnesitelnou bídou doma a zttátou vlasti: ,,Kdo většímasi zristal sirotkem - / či
kmet, jenž vši tu ztratil stáňíslast' l číti, jenžSVou tam opouštějí
vlast! -.. Novou kvalitu sepětívlasteneckého a sociálníhb cítění
naznačujehoŤká šansonaPísničkáŤs autobiografick mi rysy. Líčí
trpk! osud ]idového zpěváka,jehož písně si si-ceobtLilo iiánstvo
v salÓnech, ale to nezměnilo nic na písničkáŤověživoŤeni.Báseř
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končíinvektivou vriči ,,pánrim dobr;im, slavnym vlastencrim..,jepochovala.
-iichž láska zpěváka pŤedčasně
Šolcovavlastenecká lyrika je dvojího typu' Jednak ji tvoŤíalegorické obrazy soudobého postavení národa: elegické,pokud se
obracejído minulosti k pobělohorské době, a ráznějšía optimističtější,s neurčitjm pŤíslibemrevolučníchvzplanutí, odvolávajících
se na tradici svatováclavskou a husitskou, pokud směŤujído budoucnosti. Jednak apostrofické promluvy, jež obsahují vlstrahy
pŤed vnějším nepŤítelem,včetně polemiky s ,,prodejnou písní..,
tj. oslavnou básní německéhobásníka F. Hebbela ke korunovaci
pruskéhokrále, v nížHebbel urazil českf a polskf národ (Šolctu do
sonetovéformy pŤepracoval svrij staršígazel nazvan! Hebbelovi)'
V souboru sonet vystupuje Šolcritočněproti těm, kdo ohrožují
existenci národa zvnitŤku. S oslavou tvrdfch česk1fchhlav se pojí
vyzvy k národní svornosti. Jen ziidka se v těchto alegoriích a apostrofách kmitne vfraznější sociální motiv. S plnou silou se však
ozNeye dvou Ódách, znichžjedna, Naše chaloupky, se stala snad
nejoblíbenějšíŠolcovou deklamovánkou, a druhá, Píseř o ruce
mozolné,vrcholem básníkovy tvrirčídráhy. V první, obrácenépŤedevšímk minulosti národa, odvozuje básník jeho novéprobuzení
i rozvoj jeho kultury od nejchudších vrstev českéhovenkova'
v druhé, zaměŤenék současnosti a sv1im zp sobem i doplĎující
první, shledává v mozolné ruce pracujícího člověka základ všeho
života a v její práci zdroj všechproměn. I básníkriv národ vyrvala
z hrobu k novému životu.
Podstatnou částtŤetíhooddílu vyplřují drobnécykly intimní milostnélyriky' prolínajícíse občasi s lyrikou piírodní. Má rozmanitou vnějšípodobu, od písřové tvorby pŤes drimyslně budovaná
čtyŤverší
s refrénemažpo gaze|y.V podstatějsou tujen dvěvfznamovéroviny: adoračně idealinljici,vzyvajici moc lásky' a elegicky
rozéarovaná,neuspokojená a neklidná, pÍitom však vždyse snahou
poetizovat téma pŤemírouobraznych pŤedstav,jež ve svémonotÓnnosti dávají veršrim poněkud mlhav1f ráz. Z rámce intimních
veršri vybočuji Krvavé rúže,básnikttv poslední, posmrtně zveiejněn! cyklus, jenž na Íadě pŤíkladri rozvíjí jedinou myšlenku
o stŤípcíchradosti, lásky a krásy, ukrytfch v pŤemíŤe
bolesti; jeho
qfchodiskem je obrazná piedstava vonné rrižena pichlavém trnovém keŤi.
V posledním oddíle se takéznovu vrací slovanská tematika, tentokrát nikoli v epické podobě hrdinskfch zpěvri' ale v apostrofic[fch promluvách s opakujícímse refrénem.Soustrast s utrpením
balkánsklch národri (Nad Balkdnem) doprovázejivlrvy k jednotě
Slovan (se zvláštní adresou polskému národu) a ke společnému
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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

