
mladočešství (stálo tehdy v opozici k vládě), ke kterému se sám
Čech hlásil a které opírajíc se o rispěch knihy navrhovalo dokonce
básníka zakanďidáta na poslanecké kŤeslo. Básník byl vribec po

Písních otroka zahrnován oficiálními poctami, čestnlmi občan-
stvími, čestnlm členstvím v rrizn;fch institucích, adresami a diplo-
my. Čech projevy uznání odmítal, ale také se k probíhajícímu sporu
nevyjádŤil. Kniha měla ovšem mimoŤádn ríspěch, v krátké době
dosáhta desítek vydání. S vljimkou klerikální pravice, dekadentní
Moderní revue (J. Karásek soudil, že choroba národa se v ní nepo-
jímá jako vada organismu, n;fbrž pohodlně babylÓnskfm zajetím)
á r. c. Masaryka (v Naší nynější krizinapsal, že pro lidi politicky
myslící jsou Písně otroka právě tak jako Kollárriv Vlastenec ,,ďo-
ttády toiro našeho kolísání, naší nevěcnosti, fantastiky a rozhá.
ranosti..) byla kladně pŤijata též i kritikou , a to í z Ťad mladé gene-

race devaděsát1fch let; ta však zdrira znt|a, že její ispěch je pŤedevším
v1fsledkem politického stanoviska a nikoli pokroku v uměleckém
vytazl,l.Zároveř upozornila na rŮznosměrné tendence v ní uložené,
jéžzavda|y podnět k sporum mezi stranami, pÍičemž nejvíce pravdy
mělo patrně dělnictvo (F. V. Krejč|. Teprve s odstupem času po

Čechově smrti zazněly z jejichŤad i odmítavé soudy (J. S. Machar,
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neklidu, kolísání mezi vzdorem a rezignací, radostnlmi okamžiky

u 't"p'í, něhou a ironií. Názorně charakterizuje tento rys podoba

ua'oitouy symboliky a básnického pojmenování vribec, zejména

ěu'tÝ uÝ'tvioxymÓr; objevují se už ve veršovaném rivodu (,,o svojí

tiáď'ďaoštoě i si zpívám na stráži..) a pronikají i do titul básní
(Trastcké štěst). Vé veršovaném prologu se básník také zmiĎuje

o suíctr tvrirčích cílech: usiluje o vlastní cestu uprostŤed zápasu

o ,,síará slova pŤísežná... A skutečně už v této sbírce se vyhrařuje

osoblty uasnicf! projev - nikoli ovšem v technice stavby básně, jež

ie v mnohém poplatna básníkov1fm pŤedch dcrim, zejména V. Dy-

kovi (risečnost ď eliptičnost verše, náznak, pšerlvaná intonační li-

nie, piáce s refrénem) a k Hlaváčkovi (ve vytváŤení neurčité atmos-

férybásně) -zato však v myšlenkovém a citovém klimatu, v sou-

časné pŤítomnosti rozpornlch subjektivních stavri a pocitri a v je-

jich adekvátním ztvárnění. K tomu Ťíká své i titulní báseĎ sbírky
na't"d.'.|í"i po prologu (titul byl zvolen podle plamínkri ohníčkri,
u kterfčh séza-zimy básník ohŤíval na svfch poutích se sv'.fmi dru-
hy, ,,pobouŤen1fmi rebely.., a také podle jisker - veršri, o nichž
doufá, že zapá|í,,jistě zapálí..). Básník se tu vyznává z odporu
k jakékoli něpravdě a pŤedstírání. Nechce, aby jeho písně lhaly
(,jak posly marné, bezvyznamné l bych zavolal je zpět!..)' a proto
néváhá pŤiznat se ke slabostem' pyše, roztesknění i hŤíchrim, chce
vyslovit ,,nahou pravdu.. i ',nahou krásu...
Rys upiímnosti, opravdovosti prostupuje celou sbírku. Projevuje se
jednak vnitŤní pravdivostí, odhalující básníkovo neklidné, roztě-
kané, rozporuplné nitro, jednak pohrdáním vší umělou stylizova-
ností a rafinováností pňi v.fstavbě básně. První rysje zvláště patrn!
v milostné lyrice, spíše nahoŤklé než radostné, vždy nějak lomené,
vyslovující zkušenost, jež nepiináší plné uspokojení; milostny vztah
piitom nikdy není lehkomyslnou hrou, je vžďy podložen dáv.ko3
velkorysé ušiechtilosti a jakési zdrženlivosti' která ovšem nemá nic
společného s askezí: ,,Tančil bych, kdybych uměl. / Tomu však jsem

n1kdy nerozuměl, i abych slova sv dně šeptal i v kruhu- P9t9m
vlek iě ven..... Druh! rys, odvržení stylizace' manifestační nedrivěra
k literárnosti má pak za následek jistou nehotovost, improvizaci;
pŤed uhlazeností dává básník pŤednost banálnímu vyjádŤení
(,,ctrces mi zabít mládí stále doufající?.. - báseř Z nemocnice),
ponechává své pocity a pŤedstavy raději vjejich syrovosti, drsnosti
á fragmentárnosti a dokonce i myšlenkové nehotovosti, než by je

vtěsn7val ve vykrystali zovany , dlouho zrajicí tvar , V1fjimku tvoŤí
využití refrénu a vribec opakování stejnfch nebo jen mírně.obmě.
Ě'ovan1ich veršri na začátku i konci strof, anaforické i epiforické
verše ápod. Spolu s dobově obecnější tendencí k písĎovosti u větši-

Písné otroka - Svatoilul Čech
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Lyrická prvotina pětadvacetiletého básníka zaznamenává jeho

myšlenkové, citové i umělecké zrání. Sbírka pÍináší piedevším in-
timní lyriku; pŤevážně lyrickf charakter mají i nečetné balady' Svuj
vlchozí postoj i tvrirčí cíle básník naznačuje hned na začátku knihy;
v motu pŤevzatémzdopisu H. Ibsena se pŤihlašuje k dobovému.in-
dividuaiistickému gestu, spjatému se společensk1fm nonkonfor.
mismem: ,,Chci zustati osaměllm záškodníkem avantgardy a dělat'
co za dobré uznám.* Ve veršovaném programově zaměŤeném rívo-
du ke sbírce pak básník toto stanovisko dále rozvádí: ,,Nad bíl1f pla-
men sluncí vtech / rud1f mrij plamen vyráží,,, ale hned v následující
stroÍě situaci také pŤevrací: ,,Nad temn1f hukot pod zemí / písnička
smíru vyráží... Tento protiklad postihuje nevyhraněnost básníkova
společenského stanoviska v počátečním stadiu jeho vfvoje: revo-
luční, protispolečensk! vzdor se sváŤí se stňízlivěním z anarchistic-
kfch iiuzí; nevyhraněnost se promítá i do básníkova smyslového
a citového životaadojeho postoje básnického v podobě vnitŤního
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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




