Písnéotroka - Svatoilul Čech

mladočešství(stálo tehdy v opozici k vládě), ke kterému se sám
Čech hlásil a kteréopírajícse o rispěch knihy navrhovalo dokonce
básníka zakanďidáta na poslanecké kŤeslo. Básník byl vribec po
Písních otroka zahrnován oficiálními poctami, čestnlmi občanstvími, čestnlm členstvímv rrizn;fch institucích, adresami a diplomy. Čechprojevy uznání odmítal, ale takése k probíhajícímusporu
nevyjádŤil. Kniha měla ovšem mimoŤádn ríspěch,v krátké době
dosáhta desítekvydání. S vljimkou klerikální pravice, dekadentní
Moderní revue (J. Karásek soudil, žechoroba národa se v ní nepojímá jako vada organismu, n;fbržpohodlně babylÓnskfm zajetím)
á r. c. Masaryka (v Našínynějšíkrizinapsal, žepro lidi politicky
myslícíjsou Písně otroka právě tak jako Kollárriv Vlastenec,,ďottády toiro našeho kolísání, našínevěcnosti, fantastiky a rozhá.
ranosti..) byla kladně pŤijatatéži kritikou , a to í z Ťadmladé generace devaděsát1fchlet; ta všakzdrira znt|a,žejejíispěch je pŤedevším
v1fsledkempolitického stanoviska a nikoli pokroku v uměleckém
vytazl,l.Zároveř upozornila na rŮznosměrnétendencev níuložené,
nejvícepravdy
jéžzavda|ypodnět k sporum mezi stranami, pÍičemž
časupo
s
odstupem
(F.
Teprve
patrně
Krejč|.
V.
dělnictvo
mělo
Čechověsmrti zazněly z jejichŤad i odmítavésoudy (J. S. Machar,
7n
F. X. Šalda).
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Lyrická prvotina pětadvacetiletého básníka zaznamenává jeho
myšlenkové,citové i uměleckézrání. Sbírka pÍinášípiedevšíminbalady' Svuj
timní lyriku; pŤevážnělyrickf charakter mají i nečetné
knihy;
na
začátku
hned
naznačuje
cíle
básník
vlchozí postoj i tvrirčí
v motu pŤevzatémzdopisu H. Ibsena se pŤihlašujek dobovému.individuaiistickému gestu, spjatému se společensk1fmnonkonfor.
mismem: ,,Chci zustati osaměllm záškodníkemavantgardy a dělat'
co za dobré uznám.* Ve veršovanémprogramově zaměŤenémrívodu ke sbírcepak básník toto stanovisko dále rozvádí: ,,Nad bíl1fplamen sluncí vtech / rud1fmrij plamen vyráží,,,ale hned v následující
stroÍěsituaci taképŤevrací:,,Nad temn1fhukot pod zemí/ písnička
smíru vyráží...Tento protiklad postihuje nevyhraněnost básníkova
společenskéhostanoviska v počátečnímstadiu jeho vfvoje: revoluční,protispolečensk! vzdor se sváŤíse stňízlivěnímz anarchistickfch iiuzí; nevyhraněnost se promítá i do básníkova smyslového
a citovéhoživotaadojeho postojebásnickéhov podobě vnitŤního
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neklidu, kolísání mezi vzdorem a rezignací,radostnlmi okamžiky
podoba
u 't"p'í, něhou a ironií. Názorně charakterizuje tento rys
zejména
vribec,
pojmenování
básnického
a
symboliky
ua'oitouy
ěu'tÝ uÝ'tvioxymÓr; objevují se užve veršovanémrivodu (,,o svojí
tiáď'ďaoštoě i si zpívám na stráži..)a pronikají i do titul básní
(Trastcké štěst). Vé veršovanémprologu se básník také zmiĎuje
o suíctr tvrirčíchcílech: usiluje o vlastní cestu uprostŤed zápasu
A skutečněuž v této sbírce se vyhrařuje
o ,,síará slova pŤísežná...
projev
nikoli ovšemv technice stavby básně, jež
uasnicf!
osoblty
ie v mnohémpoplatna básníkov1fmpŤedch dcrim, zejménaV. Dykovi (risečnostď eliptičnost verše,náznak, pšerlvaná intonačnílinie, piáce s refrénem)a k Hlaváčkovi (ve vytváŤeníneurčitéatmosférybásně) -zato však v myšlenkovéma citovém klimatu, v současnépŤítomnostirozpornlch subjektivních stavri a pocitri a v jejich adekvátním ztvárnění. K tomu Ťíkásvéi titulní báseĎ sbírky
na't"d.'.|í"ipo prologu (titul byl zvolen podle plamínkri ohníčkri,
u kterfčh séza-zimybásník ohŤívalna svfch poutích se sv'.fmidruhy, ,,pobouŤen1fmirebely.., 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, bezvyznamnél 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 vnitŤnípravdivostí, odhalující básníkovo neklidné, roztěkané, rozporuplné nitro, jednak pohrdáním všíumělou stylizovaností a rafinováností pňi v.fstavbě básně. První rysje zvláště patrn!
v milostné lyrice, spíšenahoŤklénežradostné,vždy nějak lomené,
vyslovujícízkušenost,ježnepiinášíplnéuspokojení;milostny vztah
piitom nikdy není lehkomyslnou hrou, je vžďy podložen dáv.ko3
velkoryséušiechtilosti a jakési zdrženlivosti' která ovšemnemá nic
společnéhos askezí:,,Tančilbych, kdybych uměl. / Tomu všakjsem
n1kdy nerozuměl, i abych slova sv dně šeptal i v kruhu- P9t9m
nedrivěra
vlek iě ven.....Druh! rys, odvrženístylizace'manifestační
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 svépocity a pŤedstavyraději vjejich syrovosti, drsnosti
á fragmentárnosti a dokonce i myšlenkovénehotovosti, nežby je
vtěsn7val ve vykrystali zovany, dlouho zrajicí tvar , V1fjimku tvoŤí
využitírefrénua vribec opakování stejnfch nebo jen mírně.obmě.
Ě'ovan1ichveršri na začátku i konci strof, anaforické i epiforické
veršeápod. Spolu s dobově obecnějšítendencík písĎovostiu větši-
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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

