Poledne- Otokar Fischer

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
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zdroj smyslov1fch senzací zanechávají stopy i v tématu, hlavně
v bášníctrv prÓze; projevuje se v nich zá|1bav star ch uměleck1fch
drobnostech, exotick;i'chjaponériíchapod., tedy jakési rafinované
Starožitnictvípiíznačnépro dekadentníbásně i prÓzu (Huysmans).
Vztah k hudbě a vftvarnictví pomáhá však Hlaváčkovi tlumočit
i jemné odstíněnívlastního postoje ve verších,kterépatŤík t9m-u
ve sbírce,napŤíkladv básni Svou violujsem naladil
néjživotnějšímu
ci možno nejhlouběji. Tyto verše chtějí v sebe pojmout všechno
subtilní a drivěrné,co je obklopeno nejistotou a marností, zachytit
,,divnékouzlo star;fch, ironick1fch balad..' vyjádÍit smutek toho,
,,co rostlo, vykvetlo azráIo marně, pro nikoho.., mít naději aněhu
toho' ,,co vzklíčitichce v těžképridě dalekéhobŤehu..av básníkově
hudebnítransformaci to zase pŤedatdál těm,již k ránu v nocích nejistlch do dálek naslouchají...
Druh1f stylizačnípostup v této sbírce mrižemeoznačitjako vytváŤeníLásnickjch vtzLY nich Hlaváček promítá svrij vnitŤnísvět
do obrazri neskutečn ch, fantaskně snovych, do nehybnosti strnu.
lych, melancholick1fch krajin, v nichž vládne měsíc zdrirazĎující
wou pŤítomností,žeje ,,pozďék ránu..' I tyto vize se zpravidla skládajíz pŤírodníchprvkri vnějšíhosvěta, i ony majívyvolatpŤedevším
nájadu' Rozdíl jé však v tom, že nejsou podmíněny básníkorn.im
smyslovym nazíránim, že motivy pňírodního světa tu sloužíbez.
prostŤedně jako symboly - imaginárni znaky, v nichž básník
iestavuje nov!' uměly svět, vyznačujícíse kusostí, tajemnou
neurčitostía alogičností.Smyslem tu není popisovat ani zobrazovat, nybrž sugerovat, vyvolat ve čtenáŤiobdobné pocity a nálady.
K tomuto postupu se básník uchyluje jak tam, kde vytváŤíobraz
nehybn1fclrkrajinnlch scenérií,tak tam' kde směŤujek vytváŤení
určiléhoděje, jehož prriběh je vyjádÍen v podstatě jednoduch;fmi
prostŤedky' ale jehož smysl je opět skryt v mnohoznačnosti náznakri (básně Zdhada, Dva hlasy),
V Hlaváčkov ch vizích i impresích mrižeme ovšem někdy za
mnohoznačnfmi celky nacházet ozvěny básníkovfch reálnlch
prožitkri. Nejvíce zÍejméje to ve verších zasvěcen;|'chvelklm
mrtvym básníkrim (Sonet věnovanf památce E. Dubuse a Smutny
večeryěloyanf památce P. Verlaina). Zv|áště ve Smutnémvečeru
se pÍímovyjevuje Hlaváčkriv citov! vztah k Verlainovi; podobně
bezprostňedníje báseř Modlitba, ježje pouhfm citovlm vyznáním
zce|a zbaven1fmjakékoliv stylizace pňedstav, a tedy i symbolizace.
Složitějšíje to v některfch Hlaváčkov ch milostn1fch verších,kde
určitépasáže korespondují s partiemi z jeho milostnfch dopisri
motiv
M. Balounové (motiv žárlivosti - báseĎ Za noci bŤeznové,
milenčiny osamělévěrnosti - báseĎ v pr6ze Má lthaka), i ve ver-
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šíchsituovanlch do stŤedověkéhokastelu (kasárna v Tridentu, kde
Hlaváček několik měsícrisloužil na vojně, byla umístěnav kastelu).
Zde všude figurují již jen stŤípkyreality, které až na {jimky jsou
zasazeny do jinfch souvislostí a ztrácejí zcela svrij privodní prožívan! vyznam.
Svérísilíve sbírcecharakterizoval Hlaváček v piedmluvě (v prvjako nezkro tnou žizeĚ',,po něním vydání nakonec nezveŤejněné)
čemnovém, lepším,delikátním a subtilním... Skutečnětaké celou
sbírkou se táhne snaha o kultivaci skutečnosti,její zdelikátnění
a zesubtilnění. Motivy z rtlznlch oblastí umění a artistní stylizace,
zvláštév básních v pt6ze, které také prisobí nejvíceuměle a kon.
struovaně' svědčío tom, žei Hlaváček se po svéprvní sbírcepatetick1fch a rétorick1ÍchSokolskllch sonetttstal vyznavačem aristokratického kultu umění,jak ho šíŤilaskupina umělcri sdružená kokruhu a delem Moderní revue. Hlaváček patŤilk jejímu nejužšímu
kadentní Životnípocit se stal nejvlastnějšímvfrazem jeho vnitŤních
stav a rozpor . Zárovei rísilímo lytváŤení obrazn;|'chflktivních
světri vzdálenlch realitě se Hlaváček ocitá v oblasti básnictví symbolistického. Hra pŤedstav,za|oženána napětí obraznéa věcnéro.
viny básně' tu vyjadŤujety nejjemnějšíodstíny básníkovy psychiky
a vystihuje neopakovatelné nálady určitéhočasovéhomomentu'
pro jejichž zachyceni básník neváhal opustit i jednotné téma
a logicky spjatou myšlenkovou osnovu básně. Mezi česk1fmisymbolisticklmi sbírkami se Pozdě k ránu vyrazně odlišuje. K jejím
specificklm rysrim patŤízejménačastéopakování slov stejnéhov.fznamu i spojování slov ruznéhovfznamllnazákladě jejich zvukové
podobnosti. Z toho pramení zámětná vlznamová redukce, radikální omezenívěcného vztahu sdělení' opakování slov však zároveř zdrirazřujp naléhavostprožitku avytváÍí vyraznou zvukovou
rovinu básní, jejich jednotné hlasové ladění. Eufonie (hláskové
souzvuky) se tak stává prvkem' jenž spolu s využitím rytmické
a intonačnístránky verše spojuje básníkovy ná|aďy, vize i citová
vyznání k jednotnémulyrickému vyznění.Pozdě k ránu se tak stalo
básnickou knihou, v nížse u nás poprvé postupy symbolistického
básnictví uplatnily ve vyhraněném lyrickém tvaru. Touto sbírkou
se Hlaváček pŤiŤadilk mladé generaci, která v kritick1fch zápasech
i ve vlastní tvorbě v prriběhu devadesát1|chlet prosazovala nové
pojetí umělecké práce, nezávislé na nárocích, jež na ni vznášela
vládnoucí politika' její žurnalistika a s ní spjatá literární kritika.
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