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boji za svobodu ( Slávy děti) . Y tomto boji má se stát posilou i pÍi-
pomínka vítězn1fch husiti ( Němečtí kÍižáci). Také zde Šolc pÍedjal
zájem české poezie o tuto tematiku na pňelomu sedmdesátfch
a osmdesátych let, kdy vrcholící osvobozenecky zápas balkánsklch
národri s Turky našel odezvu v poezii E. Krásnohorské, R' Pokor-
ného i Sv. Čecha. Závěrečn! oddíl dotváčí konečně i několik ohla-
soqfch lyrick1fch i epicklch básní a zejména humorné deklamo-
vánky' v'j'raz Šolcovavztahu k divadlu a pŤednašečství. Rozkvět
tohoto žánru spadá sice ještě do obrození, ale právě v oživlém
ruchu na začátku šedesát1fch let prožíval své nové vzkiíšení.

Prvosenky však necharakterizuje jen rozbíhavost tematická,
druhová a žánrová, ale také rriznorodost stylová. Pro ni jsou ve
sbírce pŤíznačné dvě zákIadní tendence: směňování k ohlasové poe-
zii 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 nejblíže básnické generaci almanachu Máj. Do značné
míry protikladem tohoto verše je Šolcriv mluvní projev, tak či onak
zaměŤeny k 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 roz-
vit1fini větn:Ími periodami, bohatě vnitŤně členěnfmi; rozloha věty
se opět kryje s rozsahem strofy, ta se však značně prodlužuje, skládá
se ze šesti i osmi veršri. I tento verš je mluvně zaméÍen, ale nikoli
k lapidárnosti sděleníjako u verše apelativního, nfbrž k poetizaci
tématu, tj. k zastíráni vyznamovéjednoznačnosti sdělení ve pro-
spěch Ťečnické květnatosti a zdobnosti projevu' Spíše než vlznam
slov a cellch vět, kter je značně neurčit;f, je zdrojem ričinu into-
nační malebnost strofy, která se stává nejnižší v znamovou jed-
notkou; teprve skrze ni čtenáŤ proniká ke smyslu těchto veršri. Této
vlznamové zamlženosti a ornamentální zdobnosti dosahuje Šolc
Ťadou postupri. Svrij verš pŤeplřuje básnickou obrazností; pňeva-
žujiv nipŤirovnání' ajejich kupení vede ke složit m větnfm závis-
lostem, ale také k perifrastické opisnosti a k hromadění souznač-
n1|'ch vfznamri, k pleonasmrim. Ty se pak net1fkají jen jednotlivlch
slov, pleonastická mriže b;ft i celá větná perioda, jak je tomu napŤí-
klad pŤi popisu povznášejícího ričinu Daliborovy hry na poslucha-
če: ,,tÓny božské s láskou vŤelou, svatou / plní srdce panstva záÍi
z|atou f a vždy šíŤíjasn;fjich se pramen' / z něhož písnějako hvězdy
s nebe, / b<lžské záÍe|ejíc kolem sebe, / na vše strany zlat házip|a-
men... Vfznamové zamlženosti napomáhá i stereotypnost těchto

obraz'ťl, vypllvající z básníkova improvizačního zprisobu tvoŤení.

Na malé pioše několika desítek verš Dalibora docházi napŤíklad

k několikérému opakování 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 slože-
nÝch adiektivech, kde jeho vynalézavost nezná mezí (,,pravdoz|atá
uéstuu.., ,,hrobopádná tíže.., ,,stínoňasná zrcadlina., aj.),i v nadby-
tečn1fch slovech, zvláště v pÍívlastkov1fch genitivech (,,v rodném
chfže stŤedu.., ,,lidstva kmen..) a v hromadění pŤedložek (''Ye
krvavém bojriv ve plameni..). Tuto tendenci, samu o sobě dosti v!.
Íaznou,podporuje ještě stereotypnost rytmická: vynucuje si inverzi
slovosledu, stupĎuje tvoŤení neologismri (hlavně zkrácenlch slov),
vyvo|ávázálibu ve čtyŤslabičn]Ích slovech, která od časri M. Z.Po-
|áka nezaznamenala v české poezii takovou frekvenci.

Zprisob tvoŤení novot.varri, užíváru složenlch adjektiv i některé
další postupy ukazují k Šolcověještě obrozenské inspiraci. Avšak
ve svém celku jeví se právě tento typ básníkoqfch mluvních veršri
jako nejvíce r".|.lojově nosnj; Šolc jimi směŤoval k novému básnic-
kému stylu, kter'.f - pŤes stinné stránky vypl1fvající z básníkova
improvizátorství a oslabující uměleckou riroveř některfch básní-
zhruba v době Šolcovy smrti na léta opanoval českou poezii' Pod-
nícenaještě obrozenskou poeziia shodujíc se v mnohém s generací
májovskou. stala se Šolcova poezie zároveí pŤedznamenáním
tvorby ruchovcri v čele se S. Čechem a v lecěems i lumírovcri, kteŤí
svorně rozvinuli a k virtuozitě dovedli to, co v nejosobitější části své
rozbíhavé básnické tvorby objevil Váchv Šolc.

- Uspoiádání Prvosenek v té podobě' jak se nyní vydávají, není
Šolcov1|m dílem. První vydání roku 1868 pŤipravil sice do tisku
(vlastním nákladem a za hmotné podpory hraběnky E. Kounicové)
Šolc sám, ale konečnou tváŤ mu dal vychovatel v Kounicově rodině
F. Schulz. Také druhé, podstatně obohacené vydání pŤipravil Šolc'
ale opět sbírku dále rozšíiili a její komp.ozici uspoŤádali po básni
kově smrti jeho pŤátelé A' Capek a J' Durich. zp

Radosti života . František Gellner 1903
Sbírka je koncipována jako voln! lyrick! cyklus, v němž se bez pŤe-
dem pojatého záměru a dokonce i bez nadpisri stŤídají básně roz-
manité tematiky a žánrového zaměŤení. Je to kompozice pŤipomi
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nající nepoŤádan! sled deníkovlch zápisri; takové pojetí lyrické
sbírky se u nás objevuje jako vyraz bezptostŤedního pŤimknutí
k autentickému životnímu materiálu (Neruda, Macharriv coNFI-
TEOR), má ovšem tradici zce|a|iterární pŤinejmenším od dob ro-
mantismu. - V Radostech života jsou verše písĎové a reflexívní,
citová vyznání a stŤízlivé životní bilance, zvlášť pakjsou pŤíznačné
stručné zázlamy životních pŤíhod a situací, stylizované často jako
vzpomínkové vyprávění v kruhu pňátel. Látkově čerpáknížka ze
zkušeností bohémského studenta, kter! tráví většinu času po ka-
várnách a hospodách. Takov.im studentem autor v době vzniku
sbírky skutečně byl. Programové zrušení rozdílri mezi lyricklm
subjektem veršťr a skutečnou osobou básníkovou, pojetí knížky
jako autobiografického dokumentu staví sbírku demonstrativně
,,mimo literaturu..; vysledkem je ovšem opět svérázn1f literární tvar,
kteq| ve svém protiumělectví nepostrádá specifické umělecké
kouzlo a zám&'

Radostmi žívota,jak čteme v 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 městské klinice. Tento zprisob života se
neustále - mlčky i vysloveně - staví do protikladu k zdánliu.fm
hodnotám a normám spoŤádaného měšťáckého žítí, ježje tak vy-
stavováno rn.fsměšné kritice. Sebeironick m soudemje však stíháno
i samo bohémství, které je sice méně pokrytecké, je však stejně ne-
schopné pŤinést pozitivní životní program. Subjektu sbírky je vnu-
cena volba mezi těmito dvěma možnostmi - měšéáckou usedlostí
a bohémstvím - které jsou mu obě stejně nepňijatelné; dilema je
poctivě ponecháno bez Ťešení, mluvčí se netají svou hlubokou bez-
radností a prozatímností své životní pozice. V citovém podtextu
veršri prostoupenfch nejrriznějšími negacemi tušíme spontánní po-
těšení racionalisty, kter;!' s vervou demaskuje obecně pŤijímané se-
beklamy; nelze však pŤehlédnout ani humánní soucítění s defor-
movanfmí lidsk1fmi osudy a smutek nad osudem vlastním, snadno
rozeznatelny za ostentativním cynic[|m gestem. Ve chvílích, kdy
citov á zainteresovanost nedovoluje zachoy aÍ vlsměšnou náladu,
objevují se v Radostech života - umělecky méně prribojné - i ver-
še sentimentální sebelítosti, bezbranné bolesti a neovládnutelného
děsu. Hodnotou ještě tak nejméně vystavenou sarkasmu a nejméně
otevienou sentimentalitě je ,,zdravy rozum.. moderního městského
člověka a skeptického intelektuála. I toje ovšem spíše stanovisko,
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které pomáhá nějak pŤežít drsné skutečnosti, než cesta k neiluzív-
nímu uchopení životní pravdy, jaká jest. Druhou stránkou tohoto
postojejsou chvíle, kdy tvrdě vyvstane prázďnota a marnost za fa-
sádou všednodennosti, bezmocnost kriticismu i snahy o nezávis-
lost, a z stávánahá absurdita života viděného natolik skepticky, že
není s to postavit pŤed člověka cíle reálné azárove nad pŤízemnost
povznesené.

Slovník sbírky je ptozaízován slovy označujícími všední sku-
tečnosti velkoměstského života, nadto i vulgarismy a vědomě ba-
nálními vyrazy soudobé žurnalistiky. To vše je postaveno vedle
Írází akonvenčních poetick;fch slov, čímž je demonstrována jejich
vnitŤní prázďnota. Nástrojem racionalistické kritiky jsou často
slova a obraty odborného, ba vědeckého vyjadňování; ale i ty b;fvají
vzápětí ironizovány napŤ. jadrnjm lidoqfm nebo hovorovÝm Ú.
Íazem, Prakticky u žádného slova si v Radostech života nemrižeme
blt jisti' zda nejde o polemick;f citát. Kritika slova je ovšem i vypa-
dem 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 směňují k radikální likvi-
daci oficiálních ideologick1fch pŤedstav a mftri.

V době vzniku první Gellnerovy sbírky Po nás ať pŤijde potopa
(l90l) i Radostí života patŤil autor ke druhu moderních literátri,
kter se scházel v žižkovské vile 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 generačními druhy Tomanem
a Srámkem se Gellner v Radostech života postavil proti poezii de.
kadentní a symbolistické, pokládaje ji za literátskou. Dal piednost
pŤímému, věcnému pojmenování, patos nahradil hovorem, vyprá-
věním a někdy i písní, tj. soudoblm kupletem pŤíznačnlm prozá-
bavu nižších vrstev tehdejšího velkoměsta. Sbírka v mnoha ohle-
dech 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 pĚíznačně na-
cházela mimo běžné a kulturně posvěcené prostŤedky literární ko-
munikace. Celá desetiletí se napŤ. po hospodách zpívala lidová
uprava básničky Konečně je to možná vác s proslullm veršem ,,Za
Ženu vezmu si gorilu..; s hudbou i bez hudby se objevovaly Gellne-
rovy verše v pŤedválečn ch i poválečn1ích kabaretech nebo později
v levicovém trampském hnutí. Nekonformní m|ádeŽ opětovně
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milence, kter1f dosáhl svého a hledí se z dalších drisledk erotického
vztahu nějak vykroutit. Konvenční,,romanticky.. sentimentální
doprovod lásky je znicotněn v konfrontaci s primitivními cíli po-
kládanlmi za její vlastní jádro - pŤedevším s potŤebou sexuální.
Mužažena se vzájemně vystavují do trapn1fch situací zrazovaného
nebo opuštěného partnera. PŤedevším se však z ničeho nedělá velká
tragédie. Mezi zĚetelně vyznačenou realitou prožitku a jejím vyjád-
iením v slově, gestu, konfesi (ať se tak vyjadŤuje lyrick;i hrdina'
nebo někten.f z jeho protihráč ) vždy se otvírá mezera, vyjádňení je
zámérně nadnesené, neadekvátní, a proto i komické;je pŤedvedeno
jako snadno demaskovaná součást i nástroj obelhávání druh1fch
nebo sebe sama. I na prožitek to vrhá stŤízlivé světlo: prožitek
i zptisob, jakfm si ho člověk uvědomuje, jsou takto bezohledně
posuzovány, pŤiŤazovány k nějaké standardní roli a tím zbaveny
osudovosti. osudová zistává pouze nutnost setrvání v tomto vše-
stranně zneváženém, a pŤece s melancholicklm pochopením pŤijí-
maném životě: vědomí této nutnosti je nevysloven1fm pozadím
Machovy lyriky - nevyslovenfm, neboť Mach nezná krajních po-
loh, v nichž jeho vzor Gellner stál náhle čelem proti obnažené ab-
surditě života s gestem vášnivého odmítání.

Zminěná zámérná neadekvátnost básníkova prožitku a jeho
nadneseného vyjádŤení se projevuje pŤedevším četn1fmi parodick1f-
mi rysy Machova stylu. Pro pomíjivé erotické vztahy se užívá for-
mulací' které v lumírovské, dekadentní nebo v bec citově zaanga-
žované lyrice vyznačovaly hloubku citu a pňenášely ho do vysoké
literární a duchovní sféry; proud básnické qfmluvnosti, jehož kon-
vence Mach s nevinnou tváŤí suverénně reprodukuje (takže čtenáŤ
málem uvěňí, že jeto míněno vážně, a chvíli váhá,zda jemožné, aby
to' co čte, bylo tak svrchovaně nejapné), b vá diskvalifikován
pouze tím, že rozestup reálného citu a vžitého vyrazu se zvětší nad
pŤijatelnou míru; jindy jsou básnické fráze pňerušeny racionalistic-
k1|m vfrokem, uvedením nejvšednějšího detailu z denního života
nebo hovorov m obratem glosujícího vypravěče. Je to další - roz-
jívená a hravá-verzekitiky sociálně podmíněn1fch p 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;!'ch bodavfch v]fpa-
dech proti tomuto vzoru. - Ironick! odstup je u Macha zpravidla
navozen také tím, že báseřje pojatajako vyprávění (živé povídání
v kruhu kamarád nebo fejetonistick! projev) o zkušenosti už
ukončené. Se zaměŤením k zábavnosti a ne bez kontaktu s Haško-
v m mluvním pojetím povídky tu mluvčí dává k lepšímu pňíhodu ze

oceřuje Gellnerovo protiměšťáctví a bezohlednou otevienost jeho

intimní zpovědi. - Vlstižné a chápající rivahy věnovali Gellnerovi
J. Hora azejména St. K. Neumann, později napŤ. Milan Kundera.
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Robinson Krusoe - Josef Mach 1909
Prvotina mladšího souputníka generace K. Tomana se těsně pŤi-
myká k pojetípoezie, které razil F. Gellner (viz RADoSTI ZIvo-
TA). Jako on, omezuje i Mach programově tematiku svych básní na
to' co sám prožil, a píše tedy osobní lyriku, pŤevážně erotickou nebo
erotikou alespoř zabarvenou, obr ážejicí jednotlivé zkušenosti bo.
hémského mládence v nejcivilnějších kulisách soudobého rakous-
ko-uherského mocnáŤství. Toto pŤimknutí k fakticitě vlastní
biografie vycbázíjednakzodporu ke všemu literátskému a ke každé
pÓze, jednak z autorovy nechuti k risilí o pŤekročení ttzkych hranic
vnucenfch člověku danym zprisobem jeho existování; i když je tíseĎ
a šeď všednodennosti piesně rozeznána a uměleckfmi prostŤedky
zbavenajakéhokoli iluzorního lesku, stává se táž banalita básní-
kovi opětovně základnou stŤíztivého odmítnutí každého pokušení
vydat se dál, v..fš a hlouběji, byé aspoř ve sféŤe idejí, snu a tvorby. -

Autobiografičnost Machovy knížky se projevuje i Ťazením básní
podle časového umístění událostí a podle lokalit, jak za sebou ná-
iledovaly v autorově životě. ČtenáŤ se tak s lyricklm hrdinou ocitá
na prázdninách gymnazisty v Machově rodném polabském kraji;
sleduje ho na pražská univerzitní studia a mezi anarchistické ka-
maráďy, kteŤí jsou v dlouhé humorné básni vystaveni posměchu
jako papíroví revolucionáÍi (Anarchisti); na jižnim okraji monar-
chie, v italském Tridentu, s ním prožívá drobné pŤíhody jednoroč-
ního dobrovolníka rakouské armády, načežnah\édne do alpského
Innsbrucku, kde se Mach ještě pokoušelpokračovat v univerzitních
studiích. (Následující období, kdy Mach patŤil k nejvěrnějším pŤí.
slušníkrim pražské bohémy kolem J. Haška, už se ve sbírce, pŤed ná-
vratem do Prahy skoro dokončené, téměŤ neprojevilo')

Drobné životní epizody proživané lyrick1|m subjektem sbírky,
a také pŤevážně humorně znevažujíci postoj, kterf k nim básník
zaljímá, se v rriznych lokálních kulisách pŤíliš nemění. Kromě ně.
kolika dialogri satiricky zaměŤenlch proti víŤe v Boha a svaté jsou
to vesměs zprávy o dočasnfch setkáních s rrizn;imi ženami. Vypra-
věč pŤi nich ve vědomém aumělecky záměrném souhlasu s konvencí
soudob1fch humoresek a zábavnych veršíkri z ilustrovan;ich časo.
pisri hraje rilohu buď zaníceného a dožadujícího se milovníka, buď




