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ny básní (u Mahena osobitě specifikovanou vztahem k moravské-
mu a slovenskému folklÓru), s neurčitostitáznak:& v často eliptic-
kfch verších a s jmenn1fmi větami vyvolávajícími dojem rísečnosti
stávají se r zné typy opakování hlavním prostiedkem vytváňejícím
náladu básně. Neboť k náladě pňedevším směŤuje Ťada veršri této
sbírky. Někdy i jednotlivé dílčí' prudce se stŤídající rítržkovité mo-
tivy a obrazy navzájem nesouvisející nebo související jen málo
oslabují nebo dokonce ztráce1í samostatny vztah k pŤedmětrim
a vztahrim, které běžně označují, a stávají se vlastně opisn m po-
ukazem k náladě; teprve skrze tuto parabolu báseĎ nabyvá ce.
listvosti. Není pochyb, že se tu ocitáme u impresionistické metody
rliustavby básně' Mahen Se ve sbírce vyznává, zpovidá, pravdivě se
vyslovuje o svém nitru' pňitom však setrvává u určitého pocitu, ná-
lady, u samotného jevu, jehož koŤeny zristávají skryty. Lze dokonce
Ťíci, že právě drirazem na konkrétnostjevubásník ukr]|'váazahaluje
jeho pŤíčiny. Zárove se v básních objevuje Ťada motivti, gest a si-
tuaci, z jejichž ztvárnéni čtenáŤ s jistotol rozpoznává, že odkazují
k něčemu hlubšímu' podstatnějšímu, že jsou znaky postojri' nikoli
pouh1fmi nositeli nálad; uhádnout smysl těchto odkazri však není
možné, na to jsou pŤíliš neurčité, chaotické, navzájem nesourodé.
Jako by žívotní látka byla sama pňíliš komplexní a neprojasněná,
aby v ní bylo možno odhalit jednotn smysl a podat víc než sérii
rriznosměrn1ich reakcí neutŤíděn1fch jako prožitek sám. Impresio-
nistická metoda je tak opětovně rozbíjena básníkovlm vnitňním
napětím; pňemíra vzrušení nejednou mění báseĎ v Ťadu v kňikri.
Vznikají zalykajici se verše plné dramatick ch dialogri, zvoláni
aotázek, verše naléhavfch gest; najedné straně revolta a vzdor nutí
básníka k ritočn1fm invektivám, k ironii a sarkasmu, na druhé stra-
ně čirá citovost plodí lyrické zpovědi, v nichž bolest nebo něha ne-
dovoluje setrvat u pouhého záznamu dojmri.

Mahenova lyrika včetně balad snad nejvíc trpících ritržkovitou
náznakovostí je jen jednou součástí tvorby epického básníka, dra-
matika, proza:tka a publicisty. obracel se k ní jen pŤíležitostně a ve
vel(fch časov ch intervalech. odtud její rriznorodost a proměnli.
vost neŤízené logikou vnitŤního vfvoje. PňestoŽe jde o prvotinu,
zaujimaji Plamínky v Mahenově lyrice (spolu s těsně následující
kníŽkou milostnych villonsk1fch Balaď) vridčí postavení. Jednak
proto, že se nejvíce z Mahenovych lyrick1fch sbírek včlenily do
soudobého qfvoje českého básnictví (které v tvorbě básníkov1|'ch
druhri z anarchistické družiny seskupené kolem Nového kultu
st. K. Neumanna i v tvorbě Mahena samého pŤíklonem k pís-
Ěovosti pravidelnych sevŤenfch strof, i k pŤirozenému hovorovému
jazyku pŤekonávalo tehdy již pokleslé dědictví symbolismu), jed-
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nak též pro básníkovo upňímné, vzrušivé otevňení vlastního nitra,

vyznávajícího se ze svych revolt' lásek i neklidu mládí.
zp

Poledne - Otokar Fischer t934
Poledne je druhá ze skupiny sbírek (patŤí k ni Peíeje, |932, Rok'
|936, Host, L937) tÍilátych let, období, které tvoŤí pŤedčasn;f závěr
života a tvorby velkého piekladatele (mj. Goethriv Faust, Villon'
Heine), badatele v německé a pak i v české literární historii, dra-
matika, kritika a organizátora divadelního živ.ota, univerzitního
profesora otokara Fischera. V tomto období podle obecného ná.
zoru dochází ve Fischerově poezii k pŤíklonu k širší lidské pospo-
litosti historické i moderní oproti individualismu v jeho knížkách
z desátlch a dvacátfch let; zvyšuje se vnímavost ke skutečnosti
světa a těla oproti diívějšímu spiritualistickému pŤilnutí k duchu;
objevuje se smysl pro společenské a časově konkrétní koly básnic-
tví, jež bylo dotud u Fischera upjato pŤedevším k hodnotám nad-
časovfm. Nejde však o prudk! zlom, ani pŤedchozí Fischerova
tvorba nemá vflučně idealistick1f ráz a není izo|ována od spole-
čenského dění' Kromě toho pŤecházízranychdo pozdějších sbírek
klasicky pravidelnf, poněkud odosobněnf verš vytŤíbenf na tech-
nicky náročnfch pŤekladech a jazyk tradičního stylu' navazující
ještě na velkého Fischerova pŤedchridce, Jaroslava Vrchlického.- 

Členění sbírky není vyznačéno vnějšími prostÍedky, lze však ro-
zeznat dva soubory básní s evropskou inspirací; jim pÍedcházeji, je
oddělují a po nich následují verše vycházejicí z prožitku domova.
Rozmanité české krajiny, pÍedevším rodny kraj, jsou tu místem,
kde si intelektuál nuceny zv|ádat nové a nové náročné rikoly uvě-
domuje, co trvá v proměnách. PíseĎ labského splavu je neumlkaji
cím spodním tÓnem jeho Života.I v pÍírodě však subjekt hájí svou
,,umělost, tak městsky složitou, tak bez života pď - tak prožitou,, ,
odmítá vemlouvat se do prostoty. Spočinutí v domově je spíš věcí
touhy a vzpomínky' právě doma se básník nejvíc cítí jako ,,bezze-
mek* (Doma). Vztah k rodnému místu a šíŤe k české vlasti prožívá
Fischer jako niterné drama, komplikované, ale i zvroucnělé ně.
meck1im vzděláním a židovs{fm privodem. Komplikace jsou u Fi
schera nezbytnou součástí jakéhokoli prožitku, neboť určitá citová
poloha v něm skoro automaticky vybavuje povědomí o opačné
možnosti, vyvolává polohu protikladnou;' ďochází ke srážce obou
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poloh, což vede někdy k hlubšímu, ba naléhavějšímu prožitku, ně-
kdy však jen k větší abstraktnosti. Ale tato dvojdomost znamená
i sílu subjektu schopného ve svízelnych podmínkách volit věrnost
nadosobnímu kolu. Stál1ím prvkem domova je i sociální bída
prostupující krásn1f horsk kraj ( U směv hor ) . Y závěru sbírky jsou
básně věnované Praze viděné v tragicky monumentálním i milostně
okouzleném osvětlení ( Dťlm, M ěsto ). -Y ztahkdomovu znamená
pro Fischera jakvztah k rraclosobnímu dějinnému společenství, tak
noetickf vztah k pozemské hmotné skutečnosti země. Programové
ujasřování tohoto vztahu mění často i živě viděné reálné motivy
domova v jakési vyřaté části, pouze zastupující celek; jejich smys-
lová a citová intenzita je tím oslabena.

Nejjednotnější a umělecky nejzdaŤilejší soubor verš v Poledni je
inspirovánjednou z četnlch autorovych cest do StŤedomoií. Toje
pro Fi schera pÍ ev ážně zemí milo vané antiky, jejíž živ o u pŤítomn o st
si tu na každém kroku rozechvěle uvědomuje. Jsou tu verše s ital-
skou, Ťeckou i jihoslovanskou (adranskou) tematikou. Jako Goe-
the a v kontaktu s Horovou ITALII pŤijímá Fischer jih jako kraj,
kde ,,strohá sloka jasní se a sládne.. Qtarážka na Mignoninu píseĎ
z Goethova Viléma Meistera v básni Na pobžeží) . oddává se po-
klidu a kulturně historic\fm hrám, když napň' v duchu čes$.fch
obrozensk ch fantazií (Jan Kollár) očekává slovanskou Ťeč na
rtech mytické Homérovy Heleny, nenadále spatŤené uprostňed an.
tick ch památek ( Setkání); ale už z toho je vidět i ryze moderní
stránku Fischerova vztahu k StŤedomoŤí: je to zaujetí mnohostí
a propleteností kulturních a historickfch vrstev, které lze odhalovat
v každém městě, duchovním vftvoru, náboženské pŤedstavě. V bás-
ri Historik je proklamován cíl ,,vidět vrstvení měst.., ale nejde
o archeologick1f akademismus. I pŤítomnost tvoňí jednu z aktivních
vrstev těchto syntéz (bez ní nastává zmrtvění, které - podle básně
V z toce - hrozi Dubrovníku). Nadto zvrstvenost jevri je pŤed-
pokladem, aby se staly pochopiteln mi dnešnímu člověku, kter;|'
také je složeny a mnohovrstevny. Jako Čapkoviv obyčejném životě
je Fischerovi složitost lidské bytosti q|'zvou a pňedpokladem k po-
rozumění mezí jedinci, národy a kulturami. Tak je motivována
i vášnivá polemika proti nacionalistrim chápajícím národ jako pŤe-
děl a hranici mezi lidmi (Staroz koník m).

V druhé polovině sbírky je tematika širšího evropského dosahu
Zastoupena básněmi dvou nedokončen ch cyklťr. První se nazyvá
Zlomky tragédie,jde však spíš o čtyňi legendy' v1fjevy z minulosti,
které jsou sjednoceny motivem zápasu o víru (k tomu poukazuje
i moto z Goetha); v těchto technicky virtuÓzně proveden;|ch v!je-
vech Fischer jen větší citovou bezprostŤedností pŤekračuje akade-
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mickou, v podstatě ještě lumírovskou básnickou metodu. - ob-
dobné téma víry, tentokrát však v naprosto současném kontextu, se
rozehrává i ve čtyŤech básních se společn;|'m titulem Z evropsk!,ch
žalmťc v chmuŤícím se ovzduší Evropy v prili tŤicátlch let líčené
s pomocí tradičních symbolri temnoty a zkázy volá lyrik ducha
tvoŤivosti, aby posílil vrili k svobodě, vrátil lidem víru a odvahu.
Prisobivosti básní pŤekáží rozpot aktuálního záměru s archaic-
k m gestem vzyváni ideálních hodnot, jež odsuzuje verše k jisté
abstraktnosti.

Na lyrice o. Fischera je znát, Že zda|eka nebyla hlavním zpriso-
bem tvrirčí rea|izace svého autora. Proto se stala spíše souhrnem
lyricklch glos na okraj statečného životního postoje a široce za\o-
ženého díla. Uchovává si svou prisobivost jako svědectví rictyhod-
ného lidského typu, osobnosti, která na vrcholu veŤejné aktivity
a lznáni zistáv á hledaj ícím, neklidn;f m, záp asícím člověkem. Za-
ujme i svlm risilím o pŤekonání intelektuálního indivídualismu,
kter1f Fischer kdysi sdílel s Dykem a Theerem a jehož stopy zristaly
v jeho poezii pŤítomny až do konce. mč

Pozdě k ránu . Karel Hlaváček 1896
Sbírku tvoŤí jednotn;f, nečleněn;f proud lyrickfch veršri a básní
v pr6ze. Má také jediny autorem v rivodní básni v prÓze ohlášen1f
cíl: vyvolat ve čtenáŤi obdobnou náladu, sugerovat niterny stav,
v němž se octl básník jednou, když bylo ,,pozdě k ránu,, a on se vra-
cel od své milenky. K sdělení něčeho tak těžko sdělitelného užívá
Hlaváček dvou odlišn1f ch zprisobri. Prvni zá|eží ve vytváŤení nálady
prostŤednictvím subjektivné prožív anych pňírodních dojmri, jež
jsou vyjadŤovány popisem prostoupen m obrazností. v těchto
verších vládne imprese, stávají se záležitostí smyslri. Jsou plny 1o-
menych barev, tlumen1ich zvukri a rafinovanych viiní; r"-|čty smys-
lov1fch vjemri rístí v teskně neurčitou náladu' která se zároveř stává
symbolem básníkova duševního rozpoložení, jeho jemné citlivé
psychiky proživajici vlastní životní situaci (básně Za noci bŤeznové,
Pršelo v noci aj.). Ještě častěji tuto symbolizací ná|ady dosahuje
Hlaváček pomocí uměleckych, tj. hudebních, vltvarnych a taneč-
ních motivri. ChceJi napŤíklad charakterizovat nevšední atmosféru
prvního návratu od milenky, použije k tomu nejprve hudebního
motivu, pak motivu qftvarného spojeného s vjemy vrině (báseř
v pr6ze Pozdě k ránu). Tyto motivy z oblasti umění pojatého jako
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