Plamínky- JiŤíMahen

ny básní (u Mahena osobitě specifikovanou vztahem k moravskému a slovenskémufolklÓru), s neurčitostitáznak:& v častoeliptickfch veršícha s jmenn1fmi větami vyvolávajícími dojem rísečnosti
stávají se r znétypy opakování hlavním prostiedkem vytváňejícím
náladu básně. Neboť k náladě pňedevšímsměŤujeŤada veršritéto
sbírky. Někdy i jednotlivé dílčí'prudce se stŤídající
rítržkovitémotivy a obrazy navzájem nesouvisejícínebo souvisejícíjen málo
oslabují nebo dokonce ztráce1ísamostatny vztah k pŤedmětrim
a vztahrim, které běžně označují,a stávají se vlastně opisn m poukazem k náladě; teprve skrze tuto parabolu báseĎ nabyvá ce.
listvosti. Není pochyb, žese tu ocitáme u impresionistické metody
rliustavbybásně' Mahen Seve sbírcevyznává, zpovidá, pravdivě se
vyslovuje o svémnitru' pňitom však setrvává u určitéhopocitu, nálady, u samotnéhojevu, jehožkoŤenyzristávajískryty. Lze dokonce
Ťíci,žeprávě drirazem na konkrétnostjevubásník ukr]|'váazahaluje
jeho pŤíčiny.
Zárove se v básních objevuje Ťadamotivti, gest a situaci, z jejichž ztvárnéni čtenáŤs jistotol rozpoznává, že odkazují
k něčemuhlubšímu'podstatnějšímu,žejsou znaky postojri' nikoli
pouh1fmi nositeli nálad; uhádnout smysl těchto odkazri však není
možné,na to jsou pŤílišneurčité,chaotické, navzájem nesourodé.
Jako by žívotnílátka byla sama pňíliškomplexní a neprojasněná,
aby v ní bylo možno odhalit jednotn smysl a podat víc než sérii
jako prožitek sám. Impresiorriznosměrn1ich reakcí neutŤíděn1fch
nistická metoda je tak opětovně rozbíjena básníkovlm vnitňním
napětím; pňemíravzrušenínejednou mění báseĎ v Ťadu v kňikri.
Vznikají zalykajici se verše plné dramatick ch dialogri, zvoláni
aotázek, veršenaléhavfch gest;najedné straně revolta a vzdor nutí
básníka k ritočn1fminvektivám, k ironii a sarkasmu, na druhé straně čirá citovost plodí lyrické zpovědi, v nichž bolest nebo něha nedovoluje setrvat u pouhého záznamu dojmri.
Mahenova lyrika včetněbalad snad nejvíc trpícíchritržkovitou
náznakovostíje jen jednou součástítvorby epickéhobásníka,dramatika, proza:tkaa publicisty. obracel se k níjen pŤíležitostněa ve
vel(fch časov ch intervalech. odtud její rriznorodost a proměnli.
vost neŤízené
logikou vnitŤního vfvoje. PňestoŽejde o prvotinu,
zaujimaji Plamínky v Mahenově lyrice (spolu s těsně následující
kníŽkou milostnych villonsk1fch Balaď) vridčípostavení. Jednak
proto, že se nejvíce z Mahenovych lyrick1fch sbírek včlenily do
soudobého qfvoje českéhobásnictví (kterév tvorbě básníkov1|'ch
druhri z anarchistické družiny seskupené kolem Nového kultu
st. K. Neumanna i v tvorbě Mahena saméhopŤíklonemk písĚovosti pravidelnych sevŤenfchstrof, i k pŤirozenémuhovorovému
jazyku pŤekonávalotehdy již pokleslédědictví symbolismu),jed-
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nak téžpro básníkovo upňímné,vzrušivéotevňenívlastního nitra,
vyznávajícíhose ze svych revolt' lásek i neklidu mládí.
zp
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Poledne je druhá ze skupiny sbírek (patŤík ni Peíeje, |932, Rok'
závěr
|936, Host, L937) tÍilátych let, období, kterétvoŤípŤedčasn;f
života a tvorby velkého piekladatele (mj. Goethriv Faust, Villon'
Heine), badatele v německé a pak i v českéliterární historii, dramatika, kritika a organizátora divadelního živ.ota,univerzitního
profesora otokara Fischera. V tomto období podle obecnéhoná.
zoru dochází ve Fischerově poezii k pŤíklonuk širšílidské pospolitosti historické i moderní oproti individualismu v jeho knížkách
z desátlch a dvacátfch let; zvyšuje se vnímavost ke skutečnosti
světa a těla oproti diívějšímuspiritualistickému pŤilnutík duchu;
a časověkonkrétní koly básnicobjevuje se smysl pro společenské
tví,jež bylo dotud u Fischera upjato pŤedevšímk hodnotám nadčasovfm. Nejde však o prudk! zlom, ani pŤedchozíFischerova
tvorba nemá vflučně idealistick1f ráz a není izo|ována od společenskéhodění' Kromě toho pŤecházízranychdo pozdějšíchsbírek
klasicky pravidelnf, poněkud odosobněnf veršvytŤíbenfna technicky náročnfch pŤekladech a jazyk tradičního stylu' navazující
ještě
na velkého Fischerova pŤedchridce,Jaroslava Vrchlického.
Členěnísbírky není vyznačénovnějšímiprostÍedky, lze však rozeznat dva soubory básní s evropskou inspirací;jim pÍedcházeji,je
oddělují a po nich následují verševycházejicí z prožitku domova.
Rozmanité českékrajiny, pÍedevšímrodny kraj, jsou tu místem,
kde si intelektuál nuceny zv|ádat nové a nové náročnérikoly uvědomuje, co trvá v proměnách. PíseĎlabského splavu je neumlkaji
cím spodním tÓnem jeho Života.I v pÍíroděvšak subjekt hájí svou
,,umělost, tak městsky složitou,tak bez života pď - tak prožitou,,,
odmítá vemlouvat se do prostoty. Spočinutív domově je spíšvěcí
touhy a vzpomínky' právě doma se básník nejvíccítíjako ,,bezzek českévlasti prožívá
mek* (Doma). Vztah k rodnému místu a šíŤe
Fischer jako niterné drama, komplikované, ale i zvroucnělé ně.
meck1im vzděláním a židovs{fm privodem. Komplikace jsou u Fi
schera nezbytnou součástíjakéhokoli prožitku, neboťurčitá citová
poloha v něm skoro automaticky vybavuje povědomí o opačné
možnosti, vyvolává polohu protikladnou;' ďochází ke srážceobou
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poloh, cožvede někdy k hlubšímu,ba naléhavějšímu
prožitku, někdy však jen k většíabstraktnosti. Ale tato dvojdomost znamená
i sílu subjektu schopného ve svízelnych podmínkách volit věrnost
nadosobnímu kolu. Stál1ím prvkem domova je i sociální bída
prostupujícíkrásn1fhorsk kraj ( U směv hor ) . Y závěru sbírky jsou
básně věnovanéPraze viděnév tragicky monumentálním i milostně
okouzlenémosvětlení(Dťlm,M ěsto). -Y ztahkdomovu znamená
pro Fischera jakvztah k rraclosobnímudějinnémuspolečenství,tak
noetickf vztah k pozemskéhmotné skutečnostizemě. Programové
ujasřování tohoto vztahu mění často i živě viděné reálné motivy
domova v jakési vyřaté části,pouze zastupujícícelek; jejich smyslová a citová intenzita je tím oslabena.
Nejjednotnějšía umělecky nejzdaŤilejší
soubor verš v Poledni je
inspirovánjednou z četnlch autorovych cest do StŤedomoií.Toje
pro Fi schera pÍev ážnězemímilo vanéantiky, jejížživou pŤítomno st
si tu na každémkroku rozechvěle uvědomuje. Jsou tu veršes italskou, Ťeckoui jihoslovanskou (adranskou) tematikou. Jako Goethe a v kontaktu s Horovou ITALII pŤijímáFischer jih jako kraj,
kde ,,strohá sloka jasní se a sládne.. Qtarážkana Mignoninu píseĎ
z Goethova Viléma Meistera v básni Na pobžeží)
. oddává se poklidu a kulturně historic\fm hrám, když napň' v duchu čes$.fch
obrozensk ch fantazií (Jan Kollár) očekává slovanskou Ťečna
rtech mytické Homérovy Heleny, nenadále spatŤené
uprostňed an.
tick ch památek ( Setkání); ale už z toho je vidět i ryze moderní
je to zaujetí mnohostí
stránku Fischerova vztahu k StŤedomoŤí:
a propletenostíkulturních a historickfch vrstev, kterélze odhalovat
v každémměstě, duchovním vftvoru, nábožensképŤedstavě.V básri Historik je proklamován cíl ,,vidět vrstvení měst.., ale nejde
o archeologick1fakademismus. I pŤítomnosttvoňíjednu z aktivních
vrstev těchto syntéz(bez ní nastává zmrtvění, které- podle básně
V z toce - hrozi Dubrovníku). Nadto zvrstvenost jevri je pŤedpokladem, aby se staly pochopiteln mi dnešnímučlověku, kter;|'
takéje složenya mnohovrstevny. Jako Čapkoviv obyčejnémživotě
je Fischerovi složitost lidské bytosti q|'zvou a pňedpokladem k porozumění mezí jedinci, národy a kulturami. Tak je motivována
i vášnivá polemika proti nacionalistrim chápajícímnárod jako pŤeděl a hranici mezi lidmi (Staroz koník m).
V druhépolovině sbírkyje tematika širšíhoevropskéhodosahu
Zastoupena básněmi dvou nedokončen ch cyklťr.První se nazyvá
Zlomky tragédie,jdevšak spíšo čtyňilegendy' v1fjevyz minulosti,
kteréjsou sjednoceny motivem zápasu o víru (k tomu poukazuje
i moto z Goetha); v těchto technicky virtuÓzně proveden;|ch v!jevech Fischer jen většícitovou bezprostŤednostípŤekračujeakade-
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mickou, v podstatě ještělumírovskou básnickou metodu. - obkontextu, se
dobnétémavíry, tentokrát všakv naprosto současném
rozehrává i ve čtyŤechbásních se společn;|'mtitulem Z evropsk!,ch
žalmťcv chmuŤícímse ovzduší Evropy v prili tŤicátlch let líčené
s pomocí tradičníchsymbolri temnoty a zkázy volá lyrik ducha
tvoŤivosti, aby posílil vrili k svobodě, vrátil lidem víru a odvahu.
Prisobivosti básní pŤekážírozpot aktuálního záměru s archaick m gestem vzyváni ideálních hodnot, jež odsuzuje verše k jisté
abstraktnosti.
Na lyrice o. Fischera je znát, Že zda|eka nebyla hlavním zprisobem tvrirčírea|izace svého autora. Proto se stala spíšesouhrnem
lyricklch glos na okraj statečnéhoživotníhopostoje a široce za\oženéhodíla. Uchovává si svou prisobivost jako svědectvírictyhodného lidského typu, osobnosti, která na vrcholu veŤejnéaktivity
a lznáni zistáv á hledajícím,neklidn;fm, záp asícímčlověkem. Zaujme i svlm risilím o pŤekonání intelektuálního indivídualismu,
kter1fFischer kdysi sdílel s Dykem a Theerem a jehožstopy zristaly
v jeho poezii pŤítomnyaždo konce.
mč

Pozděk ránu . Karel Hlaváček 1896
Sbírku tvoŤíjednotn;f, nečleněn;fproud lyrickfch veršri a básní
v pr6ze. Má takéjediny autorem v rivodní básni v prÓze ohlášen1f
cíl: vyvolat ve čtenáŤiobdobnou náladu, sugerovat niterny stav,
v němžse octl básníkjednou, když bylo ,,pozdě k ránu,, a on se vracel od svémilenky. K sděleníněčehotak těžko sdělitelnéhoužívá
Hlaváček dvou odlišn1fch zprisobri. Prvni zá|ežíve vytváŤenínálady
prostŤednictvím subjektivné prožívanych pňírodních dojmri, jež
jsou vyjadŤovány popisem prostoupen m obrazností. v těchto
veršíchvládne imprese, stávají se záležitostísmyslri. Jsou plny 1omenych barev, tlumen1ich zvukri a rafinovanych viiní; r"-|čty
smyslov1fchvjemri rístív teskně neurčitounáladu' která se zároveř stává
symbolem básníkova duševního rozpoložení, jeho jemné citlivé
psychiky proživajici vlastní životnísituaci (básně Za noci bŤeznové,
Pršelo v noci aj.). Ještě častěji tuto symbolizací ná|ady dosahuje
Hlaváček pomocí uměleckych, tj. hudebních, vltvarnych a tanečníchmotivri. ChceJi napŤíkladcharakterizovat nevšedníatmosféru
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 pojatéhojako

