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Diese Dissertation befasst sich in einigen wichtigen Etappen mit der Tätigkeit
des Wissenschaftlers und Schriftstellers Otokar Fischer (1883–1938), in den
Bereichen Literaturgeschichte, Literaturwissenschaft, Übersetzung, Kritik, Drama,
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Probleme oder Autoren auf, die ihren Anklang auf allen Ebenen umfassender
Tätigkeit von Otokar Fischer finden. Sie sind natürlich mit der vergangenen
und zukünftigen Entwicklung des Autors verbunden und es entsteht dadurch ein
komplexes Bild über sein mehrschichtiges Werk, das sich trotz seinem Umfang
und Reichtum die Kontinuität bewahrt. Kontextuell begegnet er nationaler
und internationaler kultureller Entwicklung und bereichert er sie um neue
Zusammenhänge,

Herantreten

und

Werte.

Die

gewählte

chronologische

Vorgehensweise ermöglicht in dieser Arbeit, die Kontinuität des Fischers Schaffens
in Verbindung mit der Persönlichkeit und dem geistlichen Profil des Autors
darzustellen, und sie kann ebenfalls als Basis für die zukünftige monographische
Bearbeitung des Fischers Werkes dienen.
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Úvodem
V práci, jejímž předmětem je dílo a osobnost Otokara Fischera, se pokoušíme
postihnout v základních rysech komplementárnost života a tvorby tohoto
významného vědce a umělce, a pojmenovat rovněž jeho přínos české literatuře.
Otokar Fischer je mnohostrannou, vědecky a umělecky mnohovrstevnou a vnitřně
složitou a dramatickou osobností, která zanechala v řadě oborů (literární historie,
komparatistika, překladatelství, dramaturgie, literární a divadelní teorie a kritika,
publicistika, drama a poezie) bohaté dílo, jehož jednotlivé složky se navzájem
prostupují, ovlivňují a doplňují. Sjednotitelem těchto jednotlivých složek je právě
osobnost Otokara Fischera – zachycení jejího duchovního profilu je též nedílnou
součástí práce, jež by měla v budoucnosti směřovat ke komplexní fischerovské
monografii.
Ačkoli se z hlediska metodologického nabízí postup podle jednotlivých
oblastí zájmu Fischerova bádání, zvolili jsme pro tuto práci nakonec postup
chronologický. V každé etapě Fischerova života a díla totiž vystupuje do popředí
určitý předmět či několik předmětů jeho vědeckého směřování, které prostupují
rovněž ostatními jeho aktivitami a nacházejí svůj odraz i ve Fischerově činnosti
umělecké. Tak například prolíná překladatelovo téma nietzschovské také do oblasti
literární historie a do několika autorových básnických sbírek, soustavný zájem
o drama a divadlo se pojí s prací kritickou a dramaturgickou, opět s odrazem
ve Fischerově poezii atd., atd. V jednotlivých kapitolách pojednáváme tedy jak
o Fischerových aktivitách literárněhistorických a literárněvědných, literární kritice,
divadelní kritice a teorii, tak o činnosti překladatelské, dramatické a především
básnické. Právě autorova tvorba básnická vytváří emocionální a myšlenkovou osu
jeho literárního vývoje, a i přes svou často rafinovanou stylizovanost je hlubokou
duchovní a citovou sebereflexí odkrývající dramata Fischerova života. Z tohoto
důvodu práce ponechává autorovu poezii v centru pozornosti, analýzy ostatních
Fischerových činností pak toto emocionální a myšlenkové jádro doplňují a nabízejí
nové úhly pohledu i nové možnosti interpretační.
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V oblasti vědecké (germanistika, romanistika, bohemistika, komparatistika,
literární

psychologie)

se

práce

snaží

postihnout

především

Fischerův

charakteristický osobní přístup k vědecké metodologii i materiálu (nedůvěra
k uzavřeným metodologickým systémům, uplatnění moderních psychologických
postupů, esejistické propojování přesného vědeckého náhledu s uměleckou
empatií, zájem o romanticky rozporné osobnosti a problematiku skrytých
a intuitivních zdrojů tvorby a básnickou poetiku). Analýza činnosti divadelního
kritika zdůrazňuje důležitou roli dramatické tvorby a její reflexe u tohoto autora
i jeho velký přínos divadelní kritice a teorii (pojednání o dramaturgii a estetice
divadla, medailony dramatiků, režisérů a herců), a rovněž význam posmrtně
vydaného souboru Slovo o kritice. U dramatické tvorby zdůrazňujeme zejména
Fischerovo pojetí hrdinů (romantická rozpolcenost, titánství, individualismus,
filozofické modely postav a aktuální impulsy). V rozsáhlé oblasti překladatelské
se práce zaměřuje na Fischerův specifický výběr překládaných děl a autorů, dotýká
se moderního způsobu přebásnění, podrobněji se zabývá těmi díly, do nichž
se Fischer jako překladatel nejosobněji projektoval (Kleist, Nietzsche, Heine).
Pro přehlednost připojujeme v závěru práce soupis Fischerovy tvorby.
Jsme si vědomi, že práce nemůže postihnout celé bohatství Fischerova
rozsáhlého díla a všechny jeho aspekty, prostřednictvím zvolené metody tedy
nabízíme nový pohled na tuto významnou osobnost české kultury a věříme,
že přispěje k připomenutí neopominutelného Fischerova přínosu na poli vědeckém
i uměleckém.
Zájem o dílo Otokara Fischera (1883–1938) zaznamenal po druhé světové
válce citelný pokles, povědomost o něm se zúžila hlavně na oblast překladatelskou.
Vycházejí reedice Fischerových překladů (Villon, Goethe, Heine, Nietzsche ad.),
jednotlivé články či studie o Fischerově tvorbě (soustavněji Jarmila Mourková), jeho
literárněhistorické a literárněteoretické eseje či některé kritiky jsou zařazovány
do vybraných antologií, z větších publikací můžeme jmenovat sborník In memoriam
Otokara Fischera (1938), posmrtně vydaný bibliofilský tisk Sedm básní noci (1938),
již zmiňovaný posmrtně vydaný soubor Slovo o kritice (1947, usp. Josef Brambora),
9

sborník Památce Otokara Fischera (1948), výbor Básně (1956, usp. A. M. Píša), výběr
z esejí pod názvem Duše, slovo, svět (1965, usp. A. M. Píša), sborník Otokar Fischer
a Národní divadlo (1983, usp. Adolf Scherl), Činohra Národního divadla do roku 1900
(1983, reedice monografie, původně vydané jako IV. svazek Dějin Národního
divadla, 1933), Rudolf Pannwitz, Otokar Fischer, Pavel Eisner: Korespondence (2002,
usp. Marie-Odile Thirouin-Déverchère), výbor z poezie Poutník a píseň (2008,
usp. Nikola Richtrová). Za Fischerova života byla jeho činnost vědecká, umělecká,
publicistická, organizační i pedagogická soustavně reflektována, jak dokládá nejen
retrospektivní bibliografie zpracovaná Ústavem pro českou literaturu AV ČR
a Fischerova literární pozůstalost v Památníku národního písemnictví. V roce 1933
vyšel sborník pod názvem Otokar Fischer. Kniha o jeho díle, jež se v jednotlivých
kapitolách ve formě podrobných studií zabývá jednotlivými oblastmi Fischerovy
činnosti: Otokar Fischer jako literární historik (Vojtěch Jirát), Otokar Fischer
a divadlo (A. M. Píša), Cesta lyrika Otokara Fischera (František Gottlieb), Fischer
překladatel (Karel Polák), Fischerovy překlady z angličtiny (René Wellek), doplněna
doslovem a bibliografickou studií Josefa Brambory.
Přesný přehled studií a článků publikovaných k tématu autorkou disertační
práce uvádíme v závěru za seznamem použité literatury (diplomová práce Básník
Otokar Fischer; studie Ozvěny války v lyrice Otokara Fischera, Obraz Evropy 30. let
v poezii Otokara Fischera v kontextu lyriky tohoto období, Romantismus a dílo
Otokara Fischera ad.).

10

1. Život a dílo ve zkratce
Potomek smyslných raç – bez citu pro jejich děti;
životem vržen jak míč v století ze století.
V peřeje doby stržen a zaplavován jak hráz;
stavidlo, kterým proudí a přelévá se čas;
ne horská strž ni přístav, ne ústí a ne zdroj,
jsem přechodný, překotný dnešek, minula se zítřkem boj,
jsem Říman a jsem oběť, jsem smír a rouhání,
jsem signál všední práce a zvon, jenž vyzvání –
mé místo: křižovatka, můj osud: rozhraní;
mou prapodstatou změna, severojižní můj směr,
můj domov: labyrint věků, má duše: prolnutí sfér – –
Jsem krví oné krve, z níž vyvřel Ahasver.1

Jak již bylo řečeno, nejen Fischerova tvorba básnická, ale i činnost
literárněhistorická, kritická, dramatická i dramaturgická a překladatelská vyrůstají
především z rozporu, paradoxu, dvou protikladných pólů téže věci. Otokar Fischer
(1883–1938) pocházející z českožidovské rodiny v Kolíně nad Labem absolvoval
gymnázium v rodišti a v Praze, vysokoškolská studia germanistiky a romanistiky
ho zavedla na pražskou univerzitu českou i německou v Berlíně. Byl zaměstnán
v univerzitní knihovně, ve své akademické dráze pokračoval docenturou
a profesurou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přednášel na univerzitách
v belgickém Gentu, v Paříži a Štrasburku, jeho studijní i rekreační cesty jej zavedly
také do Německa, Bretaně, Itálie či Dalmácie. Jednu sezónu krátce před první
světovou válkou působil Fischer jako dramaturg Národního divadla v Praze, v letech
1935–1938 pak vedl jeho činohru.
V řadě činností a úkolů, které Otokar Fischer stihl za svůj poměrně krátký
život vykonat, by mohla poezie na první pohled stát na okraji, jako určitý příjemný
1

FISCHER, Otokar: Ozářená okna. 2. vyd. Praha : Aventinum, 1925, s. 31–32.
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doplněk. Ale právě jejím prostřednictvím má čtenář možnost seznámit se
s nejvnitřnějšími zápasy, prožitky a touhami autora, jenž je jinak poodhaluje pouze
svým výběrem objektů zájmu badatelského a překladatelského. Do básnických knih
se promítají nejen motivy osobní či intimní, Fischer v nich v mnohovrstevné škále
zrcadlí i náměty a problémy vědecké, básníkova individualita je ale až na výjimky
přetváří opět v téma subjektivní. Obdobným způsobem slouží sebereflexi též obrazy
přírodní, naopak pro nadosobní dějinnou reflexi jsou přirozeným základem reálie
z evropských cest. Lyrická tvorba hrála tedy pro autorovo osobnostní založení jistě
roli zásadní. Z něj také pramení ryzí reflexivita veršů od sbírek prvního období
s problematikou vlastního já a milostným okouzlením i prohrami až po knihy
z třicátých let, v nichž se básník otevírá společenskému dění, a jeho výraz se zároveň
oprošťuje a pročišťuje. Ať již se Fischer vyjadřuje břitkým tónem epigramatickým
(v němž nachází spříznění s Viktorem Dykem), uzavírá své pocity a myšlenky
do písňové formy (jako Karel Toman), čerpá ze svého rozpětí mezi klasicismem
a romantismem (Goethe, Hölderlin, Heine, Nietzsche) nebo odkazuje ke svým
literárním vzorům, přátelům a blížencům (Vrchlický, Theer, Hora), vždy zůstává
nezakotveným poutníkem na cestě plné překážek a křižovatek. Cestou po duchovní
spirále stále vzhůru přibližuje se takto paradoxně také k nejprostším věcem života
v situaci, kdy se smiřuje s jeho ztrátou.
Milovník života a melancholik, vyznavač smyslů a duchovní aristokrat, snílek
a skeptik, muž touhy a muž činu, adorující bolest jako vůdčí sílu vlastního života,
přísný analytik nikdy neopomíjející celek. Podobným způsobem, jaký jsme užili
pro autora samého, charakterizuje Otokar Fischer v úvodních slovech svých
monografií tři vybrané osobnosti – Heinricha von Kleista, Friedricha Nietzscheho
a Heinricha Heineho. Německého dramatika, filozofa a básníka – rozeklané,
nespokojené, výjimečné, stojící na rozhraní epoch – nezvolil autor náhodou,
ale z čistě osobního hlediska. A stejně si počíná i v případě dalších postav a témat
jak v oblasti literárněhistorického zkoumání a kritiky, tak i v oblasti překladatelství.
Fischer se mimo jiné věnuje i možnosti syntézy vnímání vědeckého
a uměleckého, již ostatně pozitivně potvrzuje celou svojí tvorbou. Autorovo pojetí,
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které slučuje filologický rozbor s moderními literárněpsychologickými metodami,
odkrývajícími jedinečnost umělce a osobitost jeho díla, se promítlo zejména
do dvou souborů esejí a studií. Duše a slovo a Slovo a svět už svými názvy naznačují
obdobnou cestu, o níž byla zmínka v souvislosti s Fischerovou poezií –
prostřednictvím média slova putuje autor od tajemství tvůrčího procesu k širším
kulturně-politickým tématům. Nové směry z hlediska psychologického shrnul
Fischer v závěru válečných let do knihy Otázky literární psychologie. Při jejich
praktickém uplatnění však nikdy nepropadá jednostrannosti a svůj postoj přenáší
také na práci kritickou a publicistickou. V této souvislosti se Fischer mj. zabývá
tzv. kritikovým paradoxem (Slovo o kritice), jenž spočívá v tom, že je kritik –
v případě divadla – nucen chovat se jako běžný divák, nechat se strhnout děním
na jevišti, ale současně je po něm požadována schopnost z tohoto dění vystoupit
a být nestranným a poučeným pozorovatelem. Fischer na tento fenomén
nezapomíná nad žádným divadelním referátem či pojednáním ani nad studiemi
o evropském divadle a světové dramatice nebo nad portréty dramatiků, herců
a režisérů (K dramatu, Činohra Národního divadla do roku 1900, práce o pražských
divadlech). Autorova dramatická tvorba se obrací k pramenům mytologickým
a historickým, novodobě rozpolcené postavy titánských hrdinů (Herakles) střídá
problematika vztahu individua a společnosti, národního kolektivu (Přemyslovci,
Otroci). Stranou dramatikova pohledu nezůstávají ani současné konflikty a aktuální
témata (Orloj světa, Kdo s koho). Ústřední postavy Fischerových her nejsou hrdiny
aktivními a činorodými, jejich tragika vyplývá převážně z vnitřních rozporů
i pohnutek, svými postoji zastávají především cíle obecné humanity.
Nejzáslužnější a vzhledem k podmínkám druhé poloviny třicátých let také
nejtěžší práci je nezbytné Otokaru Fischerovi v oblasti divadla přiznat na poli
dramaturgickém a organizačním. I přes výpady na jeho židovský původ, který byl
nutně pro místo v čele národní instituce minimálně faktem provokujícím, dokázal
Fischer z pozice šéfa činohry za své tříleté působení povznést Národní divadlo
na úroveň, jež se poté opakovala zřejmě jen za Krejčovy a Krausovy éry
v padesátých a šedesátých letech. Fischerovi nepostačovaly pouze hluboká znalost
13

historie divadla a rozhled po současné evropské i světové dramatice, jehož
prostřednictvím přivedl na naše jeviště nejlepší dramatická díla západní
i slovanských národů. Soustředil se rovněž na podobu herecké práce či scénické
ztvárnění inscenací i na postavení Národního divadla jako tradicí zatížené instituce
a její nové poslání. V době největšího národního ohrožení mu bylo právě divadlo tím
nejideálnějším prostředkem, jímž bylo možné vyjádřit postoj k evropské situaci –
vymezující se jak vůči nepříteli, tak i vůči českému a slovenskému nacionalismu –,
a také za něj bojovat.
Otokar Fischer se zapsal do české kultury nejzřetelněji tvorbou
překladatelskou. Fischerovská překladatelská škola nejen slouží originálu a převádí
jej do našeho mateřského jazyka, ale hlavně jej vždy znovu vytváří, balancujíc mezi
autorovým poselstvím a současným kontextem, čtenářem, divákem. Po Fischerově
vzoru tak navíc činí přirozeně, prostě a vždy má na paměti smysl díla, nikoli věrnou
doslovnost. Ať už se Otokar Fischer věnoval přetlumočení poezie, dramatu nebo
filozofického textu, ať se obracel k literatuře německé, francouzské, anglické,
španělské, ruské nebo vlámské (Kleist, Nietzsche, Heine, Goethe, Hölderlin,
Wedekind, Hofmannsthal, Villon, Corneille, Molière, Marlowe, Shakespeare, Lope
de Vega, Puškin, Timmermans a mnozí další), znamenal i zde ve většině případů jeho
výběr překládaného autora osobní, možná až intimní volbu. Kdybychom měli
jmenovat konkrétně, je to zcela jistě Heine, který překladatele a literárního historika
– germanistu – přitahoval svým komplikovaným vztahem k vlastnímu rasovému
původu i částečně vynucenou oscilací mezi Německem a Francií.
Vrátíme-li se k úvodnímu citátu ze sbírky Ozářená okna, je zřejmé, že rovněž
pro Fischera je hledání vlastních kořenů jedním z klíčových témat. Ahasver, Merlin
a Herakles jsou postavami, které k Fischerovi promlouvají nejdůvěrněji a do nichž
se také nejčastěji stylizuje. Vědomí nezařazenosti, neporozumění a samoty nutí
básníka k nedozírné duchovní aktivitě, ale současně se nikdy nevzdává smyslového
opojení a lásky k životu. Od pramenů symbolistně-dekadentní poetiky, odkrývajících
kromě jiného úctu k Otokaru Březinovi, přecházejí Fischerovy verše přes
expresionistickou epizodu do písňové melodie i lapidárních gnómických útvarů.
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A ačkoli je básník vyznavačem převážně tradičních forem, dokáže je naplnit zcela
moderním obsahem – ve smyslu univerzality své výpovědi, její básnické a životní
vyzrálosti, jejího metafyzického přesahu. Filozoficky-meditativní charakter této
poezie, zatěžovaný místy příliš Fischerovým bohatstvím intelektuálním, krystalizuje
zejména v pozdních sbírkách v prostou a čistou podobu, v lyriku nepochybné
umělecké a lidské hodnoty.
Nezdolná činorodost a touha postavit se každému problému čelem provedly
Fischera labyrintem subjektivismu a umožnily mu sblížit se s národními kořeny
i prostřednictvím jeho záměrů badatelských. Ve třicátých letech vznikají autorovy
studie o Máchovi a Erbenovi, Čelakovském a Šaldovi, a soustřeďuje se také
na srovnání jevů meziliterárních, především germanoslavistických. Fischer umírá
12. března 1938 v důsledku srdeční choroby, které čelil v posledních letech svého
života.
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2. Desátá léta dvacátého století
2.1.

Literárněvědná východiska

Fischerovy práce literárněhistorické a literárněteoretické vznikají v období
orámovaném dvěma důležitými etapami literárněvědného vývoje – některé
z nových směrů upevnily své místo v českém prostředí právě Fischerovou zásluhou.
V období od devadesátých let 19. století do první světové války se střetává
především pozitivistický vědecký přístup s psychologismem a individuálním pojetím
tvůrčí osobnosti (např. Šaldovy literárněhistorické portréty, Krejčího popularizující
monografie) a se zájmem o psychoanalýzu a hlubinné koncepce (Sigmund Freud,
C. G. Jung). Další etapa postupuje v protikladu k výchozí ve jménu snahy
o zvědečtění a vymezení předmětu literární vědy – ruská formální škola,
strukturalismus,

anglo-americký

new

criticism

s důrazem

na

interpretaci

konkrétního literárního díla; předmětem zkoumání už není osobnost, ale přímo tvar
a podoba literárního díla.
Otokar Fischer absolvoval svoje univerzitní studia pod vlivem germanisty
Augusta Sauera, stoupence schererovské pozitivistické a filologicky zaměřené školy,
na české univerzitě byl žákem Arnošta V. Krause a Václava E. Mourka. Z přísné
filologické analýzy vychází Fischerova německy psaná práce Gerstenbergs
Rezensionen (1904), za niž získal doktorát v Berlíně. Už zde si však vybírá pro své
zkoumání osobnost do určité míry kontroverzní a v literárním světě opomíjenou.
Na základě stejně přesného slohového rozboru a výběru zajímavých, složitých, často
přímo paradoxy nabitých osobností vznikají nejen další autorovy studie, ale zejména
rozsáhlejší práce a monografie (německy Zu Immermanns Merlin, 1909; česky
monografie o Kleistovi, 1912; Nietzschovi, 1913; Heinovi, 1923–1924). Práce
o Gerstenbergovi rovněž odhaluje jiný rys Fischerova přístupu k vědeckým
problémům – přitahují jej ty, které jsou nějakým způsobem záhadné, ne zcela
prozkoumané; zaměřuje se na autory, jejichž chápání se mu zdát být pomýlené
nebo jejichž osobnost považuje za nedostatečně doceněnou. V. Jirát píše
16

o Fischerových prvních pracích: „… již tehdy kladl osobnost nad metodu, intuici
nad přesný vědecký postup, již tam bral filologii za podklad vědecké práce, již tam
měl zájem o složitá individua a zajímavé problémy, již tam vycházel od slova. Zapiaty
do širších souvislostí znějí tyto rysy Fischerovy vědecké osobnosti: schererovská
škola, psychologický impresionismus, básnický prvek. Obecně: tradice vědy, dobová
nálada, osobní přínos.“2

2.2.

Věda a umění

Fischerův psychologický zájem dal vzniknout knížce Otázky literární psychologie
(1917), v níž autor podává definici a vysvětlení hlavního tématu, vyzdvihuje význam
psychologie pro literární historii, zabývá se analytickou metodou ve Francii, jejím
přijetím v Čechách (T. G. Masaryk, J. Jakubec, L. Čech, F. V. Krejčí, F. X. Šalda)
a v Německu, biologickými výklady, individuální psychologií a naukami o tvořivosti,
psychografií, patografií a psychoanalýzou. Jako první uvádí do našeho prostředí
Diltheye, Freuda, Ungra, Utitze, Kretschmera, Nadlera aj. Ze stejných podnětů,
ale zapojen do širších souvislostí a založen na konkrétních interpretacích, čerpá také
soubor

esejí

a

statí

z let

1906–1929

Duše

a

slovo.

Zaujetí

pro

literárněpsychologickou metodu doplňuje snaha rozumově i intuitivně proniknout
k podvědomým

zdrojům

básnického

tvoření,

k věcem

nedopovězeným

a nevyslovitelným, důraz na kontrastní složky básnických osobností, zvláštní zájem
o typy přechodných dob. Problematiku básnických snů, charakterologie, plagiátu,
anagnorize, déjà vu, dvojnictví následují stati o Březinově rýmu a Kollárově sonetu
i o překládání, opět znamenané schopností pronikavé a precizní slohové analýzy.
Ve studii pojednávající o psychologickém fenoménu déjà vu (1911), tzv. nepravém
poznávání, při němž sice něco zažíváme poprvé, ale máme pocit, že už jsme
uvedené prožili dříve, že se událost opakuje i do nejmenších podrobností, odhaluje
Fischer spojitost s řadou literárních příkladů, opět s důrazem na přesnou analýzu:

2

JIRÁT, Vojtěch: Otokar Fischer jako literární historik. In Otokar Fischer. Kniha o jeho díle
(ed. J. Brambora). Praha : Alois Srdce, 1933, s. 6.
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„Ke všem tak rozmanitým dokladům fausse reconnaissance nebyl však dosud
nalezen jednotící klíč, ani duchaplná stať Bergsonova nevykládá odstínů a možností
veškerých. Nutno každý případ analysovati sám pro sebe a pozná se as, že jednou
běží skutečně o jakousi byť sebe nepřesnější vzpomínku na nějaký minulý stav, jindy
má důležitou úlohu živel snový, jindy jde o ,souvenir du présent‘, t. j. o fakt, že,
zatím co přítomnost žijeme, už si na ni vzpomínáme, atd. Zvlášť pak ona pozorování,
jež nejsou sdělována k účelům vědeckým, nýbrž uměleckým, musí být pečlivě
diferencována, tím spíše, že při nich spolu běží o vzbouzení nálady (…) a jiných
básnických dojmů.“3 Autor se zde kromě jiných věnuje také Friedrichu Nietzschemu
a jeho komplikovanému vztahu ke vzpomínce, jež mířila až k zarathustrovské
myšlence o věčném návratu. Tento problém Fischer podrobněji rozvádí
v nietzschovské monografii vydané o dva roky později. Významná je pro pochopení
Fischerova přístupu k literárněvědné práci rovněž studie O nevyslovitelném (1909).
V ní autor zkoumá z hlediska básnické tvorby rozpor mezi duší, tedy vnitřním
stavem, vědomím a podvědomím, a slovním vyjádřením tohoto stavu, tedy slovo
jako jistý příznak a výsadu básnického vyjádření. Na základě řady příkladů
z literatury dochází Fischer k závěru, jehož se přidržuje v jádru celé své badatelské
činnosti: „I pokouší se literární věda (…) svého úkolu se dopracovati dvěma
metodami, jejichž cesta i postup jsou různé a jež se nicméně doplňují a shodují
ve svém základním vztahu k básnickému dílu. Jednou je to duše, z níž bereme hlavní
kriteria, rozbírajíce autorovy sny nebo vzpomínky nebo dojmy smyslové: nebezpečí
tohoto postupu je, že snadno ulpí v oblasti obecné, mimoumělecké, jeho přiznaným
cílem tudíž musí býti snaha o vniknutí do výrazu – do jedinečného výrazu
básnického. Komplementární způsob, vycházející od rozboru básníkova slovníku
nebo rytmu, má zas nebezpečí v tom, že příliš snadno ustrne v mechanickém
formalismu: i musí mít tendenci, jíti od povrchu k jádru, pronikat od vnější podoby
k utajeným

pružinám

tvorby.

Vzájemné

doplňování

a

prolínání

zřetele

psychologického a formálního, toť podle mého přesvědčení nejvlastnější úkol

3

FISCHER, Otokar: Déjà vu. In Duše a slovo. Praha : Melantrich, 1929, s. 143.
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badatelského umu, jenž neodloučí požadavku šíře od úcty k pevnému jasu
a neodtrhne zvučícího slova od jeho temného podkladu, od nevyslovitelného.“4
Právě zásluhou této premisy nepropadá Fischer ani v oblasti literární
psychologie, ani ve vztahu k jiným literárněvědným metodám jednostrannostem.
Mění se však v průběhu let Fischerův pohled na výchozí stanovisko a vychyluje
se více směrem ke slovu. V úvodních slovech své heinovské monografie (1923)
formuluje v oblasti literární kritiky Fischer takto: „Vzdálena přeceňování
a zevšeobecňování, chce se literární kritika se svým předmětem ctižádostivě
potýkat, pěstujíc vědu nejen ,radostnou‘, nýbrž i pronikavou a palčivou…“5
A především v jejím závěru, v němž na Heinovi formuluje „vůdčí zákon poetiky
a plynoucí odtud ráz kritikova vztahu k básnictví“: „Nechť je sebe důležitější
duchový proud, z něhož povstává určitý projev kultury, určitý umělecký čin: básník
se liší od neumělce jakož i od představitelů jiných umění tím, že proň ,na počátku
bylo slovo‘; slovo, to jest logos, zvuk nadaný duchem, anebo duch, jenž zvučí
rytmicky. Proto – při všem samozřejmém uznávání pomocných nauk dušezpytných,
krasovědných, dějepisných a p. –: nejhloub k pravé bytosti básníkově proniká přec
jenom ten, kdo jako ,filo-logos‘ vychází ze slova (ne ze slovíčkářství), t. j. z myšlenky,
jež nezůstala beztvará, leč stala se hlasem, kadencí, veršem. Není však filologie, byť
se i znala k své pokorné službě, jen trpělivě mechanickým výkladem, není jen, jak ji
definoval Nietzsche, zlatnickým uměním a znalectvím slova: i jejím základem může
býti drama, t. j. pokus o zdolání tajemství, i jejím heslem smí býti zásada vší
individuální kritiky literární, ono slovo písma, aplikované na předmět lásky,
zkoumání a boje: ,Nepustím tě, leč mi požehnáš.‘“6
Jak bylo již řečeno, Fischer se vedle literární psychologie zabývá i poetikou
konkrétních literárních děl, a to ve vztahu ke kontextu. Vychází-li jeho zkoumání
ze strukturální analýzy, je opět nakonec vztaženo na celý kontext osobnosti.
I subjektivita výběru určitého typu osobností – výrazné, tajemné, rozeklané,
nejednoznačné – ztěžuje postižení Fischerovy literárněvědné metody. Lze říci, že si
4

FISCHER, Otokar: O nevyslovitelném. In Duše a slovo. Praha : Melantrich, 1929, s. 25.
FISCHER, Otokar: Heine I. 1. vyd. Praha : B. M. Klika, 1923, s. 5.
6
FISCHER, Otokar: Heine II. 1. vyd. Praha : B. M. Klika, 1924, s. 238.
5
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Fischer prostřednictvím takového výběru vytváří prostor pro hledání klíče ke smyslu
vlastního bytí, a – přes přísnou objektivizaci – počíná si tak čistě jako člověk tvůrčí.
V. Jirát k této problematice uvádí: „Ovšem to, co bychom mohli nazvat Fischerovou
metodou, je metodou pro autorovu vlastní potřebu, udělanou na vlastní pěst,
bez historické

souvislosti

s vývojem

literárně

historické

discipliny,

něco

nesdělitelného a pro jiné neosvojitelného. Nemůžeme tedy při ní mluvit o metodě
vědecké, nýbrž umělecké. Ale tím nemyslíme na umělecký prvek jako pouhou
příkrasu, pouhý přídavek, vítaný, ale ne nezbytný doplněk prvku vědeckého, nýbrž
na synthesu obou životních forem, umělecké a vědecké, uskutečnivší se
ve Fischerově osobnosti, a tudíž stojící přede vším uvažováním a určující předem
celkový postoj k vědeckým problémům. Svéráz Fischerových knih není dán
samostatností metodickou, nýbrž originálností individua.“7
Shrneme-li tedy tyto poznatky, vychází Fischer z osobnostní kritiky,
z formulací generace devadesátých let 19. století, ale na druhou stranu se inspiruje
tehdejší moderní psychologií i doteky se strukturalismem a fenomenologií.
Vymezuje se jako eklektik v pozitivním slova smyslu, v němž se uskutečňuje syntéza
vědeckého a uměleckého přístupu, nejdůležitější však pro jeho zkoumání zůstává
nadále především osobnost. Antagonismem mezi vědou a uměním se Fischer
zabývá v klíčové studii Na rozhraní z roku 1913: „… byť se věda i umění sebe více
od sebe vzdalovaly ve svých metodách a cílech – ve svých vyznavačích splývají
v jedno; nechť se snažíme sebe rigorosněji vypisovati zápas tvořivosti a kritické
analysy – v nás onen zápas vždy se obnovuje, nám vždy znovu přiděluje úkol,
abychom ,přiznali barvu‘ a zaujali osobní stanovisko k otázkám, které snad platí
za definitivně rozřešeny, nás samy přeměňuje v nadmíru složité tvory (…) Jsme
postaveni na rozhraní dějin a filologie; psychologie a estetiky; minula i přítomnosti;
podnikáme zájezdy do cizích literatur, ať již sledujeme hlediska srovnávací, ať již
naše mateřština je jiná než jazyk naší discipliny: a k tomu přistupuje ještě další

7

JIRÁT, Vojtěch: Otokar Fischer jako literární historik. In Otokar Fischer. Kniha o jeho díle
(ed. J. Brambora). Praha : Alois Srdce, 1933, s. 7.
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a hlavní rozpor, totiž požadavek, abychom byli na stráži před sebou samými, před
hluboce zakořeněnými pudy…“8

2.3.

Ve znamení Kleista a Nietzscheho

Jak už bylo výše řečeno, Fischer si vybíral pro svoji badatelskou práci osobnosti,
s nimiž se určitým způsobem cítil spřízněný. Tento výběr sám objasňuje
a odůvodňuje v obecné rovině uměleckými sklony literárního historika a vědce,
znovu v již zmiňované studii Na rozhraní: „Umělecké pudy literárního badatele
mívají význam jak pro osvětlení tak pro volbu vědeckého předmětu. Mají
následkem, že přednost se dává autoru, s nímž se historik cítí z povzdálí duševně
spřízněn, bývají tudíž pohnutkou k silnému zdůrazňování osobního momentu,
k subjektivnímu zabarvení jednotlivých úsudků i úhrnného hodnocení; i přibližují
badateli zvláště takové postavy a doby, které nejsou v sobě uzavřeny a hotovy
jednou pro vždy, jejichž pravému chápání je nutno přimísiti něco z vlastního
ducha.“9 Autor sám tedy dává podnět k tomu, abychom se blíže zabývali nejen jeho
volbou témat a básníků i tím, co ve své práci zdůrazňuje, co je podstatné a co
považuje za marginální, ale i k tomu, abychom se zaměřili na jeho činnost
uměleckou, spojitost s prací badatelskou i vlastní osobnost. Podle předchozích
dokladů lze předpokládat, že Fischer tyto závěry vyvozuje především z vlastní praxe
a zkušeností.
Jako germanista má blízko k německé romantice, ale pro své zkoumání si volí
nejednoznačné problémy a tvůrce, kteří k romantismu patří či z něj vycházejí,
zároveň však z jeho okruhu určitým způsobem vybočují, nebo jej dokonce negují
(vedle monografií jmenujme za všechny studie o G. Kellerovi či E. T. A.
Hoffmannovi). Jak uvádí M. Tvrdík, „Fischera lákaly postavy, které se pohybovaly
na přelomu epoch, v kterých bojovalo nové se starým, které se cítily zakořeněny

8
9

FISCHER, Otokar: Na rozhraní. In Duše a slovo. Praha : Melantrich, 1929, s. 213–214.
Ibid., s. 215–216.
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ve starém, ale jeho hranice už dalece přesahovaly, a které dávaly impulsy
k novějšímu, osvobozenému vnímání vnějšího světa.“10
Dvě významné osobnosti, jimiž se Fischer v období do dvacátých let
20. století zabýval, byli německý dramatik a spisovatel Heinrich von Kleist
a německý filozof (a básník) Friedrich Nietzsche. Kleistovská monografie vyšla roku
1912 pod přesným názvem Heinrich von Kleist a jeho dílo a nietzschovská
monografie v podobě šesti přednášek roku 1913 pod názvem Friedrich Nietzsche.
Literární

studie.

Fischer

se

však

na

tyto

osobnosti

zaměřil

kromě

literárněhistorického pohledu také z jiných hledisek, jimž se budeme věnovat
v dalších podkapitolách.

2.3.1. Kleistovská monografie

Monografii o Kleistově životě a díle koncipoval Fischer jako podrobný příběh
jednoho osudu, v němž se spojuje psychologický portrét autora s filozofickými
východisky jeho tvorby a s širším dobovým kontextem. Fischer po úvodních slovech,
v nichž nastiňuje základní problémy a koncepci knihy, seznamuje čtenáře
s Kleistovým životopisem a připojuje komentovanou bibliografii jeho díla.
Následující kapitola s názvem Literární východisko přináší hlubší analýzu Kleistova
původního osobnostního postoje i krize hodnot, již podle Fischera způsobil tehdejší
neopominutelný filozofický vliv – praktické učení Kantovo. „Klestův převrat,
to nutno znovu zdůraznit, nebyl vyvolán t. zv. životní krisí ani ,špatnou‘ společností,
nýbrž filosofickým přemítáním. Byl věřící a poctivý hoch; tu zjevil se mu ,svůdce‘
v podobě Kantově a zburcoval v něm otázky a pochyby, zvrátil mu ideál a probudil
jeho nejvlastnější sklony. Je to jakoby román. Ba více: odpovídá to vskutku
románovým příběhům, a Kleistův vývoj zdá se mi býti typickou životní analogií
k tehdejším psychologickým románům, v nichž byla znázorňována zbloudění
naivních mladíků vlivem paradoxně filosofických svůdců. Budiž dovoleno, odbočit
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na chvíli od románu Kleistovy duše k románům jiných tehdejších duší, vypisovaným
v knihách: snad vysvitne paralela mezi životem a literaturou.“11 Stejnou paralelu
se daří Fischerovi zobrazovat rovněž v dalších kapitolách, které se již věnují
jednotlivým Kleistovým dílům jak z oblasti dramatu, tak tvorbě prozaické a drobným
pracem lyrickým a publicistickým. Zcela přirozeně se ve Fischerově výkladu
propojuje aspekt literární s filozofickým a psychologickým náhledem, v němž
se pokouší objasnit i tragické vyústění Kleistova života, který ukončil sebevraždou.
V již zmiňované kapitole Literární východisko se autor monografie zabývá také
Kleistovým

poměrem

k romantismu

(toto

téma

poté

rozvádí

v dalších

interpretacích), zde ještě ve vztahu ke Kantovu vlivu, a objasňuje vlastní postoj
k tomu, co je romantické: „… Kleist prožíval noeticko-ethický román, jenž nebyl jen
jeho vlastnictvím, nýbrž jenž byl typickým vývojem určitého druhu tehdejších duší;
že ne všech, o tom by přesvědčilo srovnání, jak zcela jinak, buď smírnou polemikou
nebo s ochotným přitakáním, leč bez exaltace, reagovali na Kantovy popudy Schiller
a Goethe (…) oba byli Kantem posíleni v životním positivismu. Kleist a jeho
spřízněnci naopak byli týmž systémem zdrceni a zdánlivě ochuzeni; vydáni zmatkům
a horečkám. Jmenuji duše takové romantickými, vykládám otřes Kleistova názoru
tím, že jeho duševní život obsahoval hojně živlů romantických. Volím úmyslně
opatrnou formulaci, netvrdím, že ,Kleist byl romantikem‘ a neapplikuji toho
mnohoznačného termínu v přísném smyslu německé schlegelovské školy kolem
roku 1800.“12 Podle Fischera lze tedy považovat za projevy romantismu hnutí Sturm
und Drang s Goethovým Wertherem a Schillerovými Loupežníky i rousseauovský kult
přírody a svobody, a nastiňuje také další paralely ke Kleistovu romantickému
založení: „… je skeptikem vůči chladnému rozumu nejen jako ženevský filosof,
ale jako německá romantika od Tiecka přes Novalise k Brentanovi a Hoffmannovi;
libuje si v ironických poznámkách o loutkách osudu jako romantika kolem roku
1800, jako novoromantika kolem roku 1900; ptá se po podstatě zla (…) a jako dědic
romantiky z konce století, Nietzsche, vytváří soustavu mimo dobro a zlo. Pojímám
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zkrátka, v odporu k jiným badatelům, Kleistovu katastrofu, vyvolanou Kantem,
za prvou ettapu jeho romantismu, za prvý jeho zápas s duchem doby, zápas to, jenž
tentokráte končí se smírem, to jest porážkou; Kleist podléhá; vpíjí do sebe rozkladný
jed fatalismu a skepse.“13
V chronologickém sledu se autor monografie zabývá nejprve Kleistovou
dramatickou prvotinou – dílem Rodina Schroffensteinských; poté následují analýzy
dramatických prací Robert Guiskard a Amphitryon, kde si opět všimneme několika
Fischerových postřehů a výkladů. V případě fragmentu tragédie Robert Guiskard,
v níž normanský vévoda přemáhá a zatajuje na bojišti vlastní nákazu morem,
aby dodal odvahy svým bojovníkům, pátrá Fischer po Kleistově přínosu světovému
dramatu nejen, co se týče obsahu, ale také formy. Otázku, zda může být fyzická
bolest hlavní ideou tragédie, řešila právě estetika 18. století. Kleist zvolil právě toto
téma a do středu Roberta Guiskarda postavil nemoc, tělesné utrpení se všemi jeho
drastickými projevy, aniž by se mohl opřít o jakékoli podrobnější historické
prameny. „Analysou *Kleistových – pozn. NHR] výroků z let 1802–3 dospěli jsme
pravděpodobného výsledku, že již v prvých náčrtcích kusu běželo o soupeření
s řeckou tragedií. Kombinujeme-li s tím vůdčí motiv (…) jsme posíleni v parallele
,Guiskarda‘ s dramatem starověku: neboť idea tělesného utrpení tvořila z hlavních
námětů některých attických tragedií… (…) Attická tragedie měla pro znázorňování
tělesných útrap na scéně ustálenou tradici, a její detaily lékařsko-literární byly tytéž,
jichž Kleist užil v ,Guiskardovi‘.“14 Fischer uvádí paralelu především se Sofoklovým
Oidipem králem: „U řeckého tragika tedy zachrance sám je zhoubcem –
u moderního dramatika lékař sám je nemocen“15 a vyvrací názor, že Kleistova
tragédie by měla být syntézou antiky a Shakespeara (v případě variace antického
motivu a podobnosti s Shakespearovou formou): „Vyšed ze závodění s řeckou
tragedií, jest ,Guiskard‘ svou podstatou nicméně neantický, ba protiantický:
ale duch, jenž jej staví do této antithese, není duch poesie Shakespearovy, není
vůbec inspirován žádným vzorem ani literární analogií: nýbrž jest to podstata
13
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Kleistova myšlení, je to jeho ryze osobní vlastnictví. Guiskard, ač chor, není přece
,trpícím hrdinou‘ v tom smyslu jako heroové antičtí. Klesá pod tíhou bolesti,
ale klesnout nechce. V táboře nenechá se přemoci, předstírá, jak by kvetl v svěžím
zdraví, opíjí se zvukem čistého svého hlasu (…) Tak nemluvil žádný z dřívějších
trpitelů, již naopak, ve chvílích skleslosti, sami přivolávali osvobozující smrt; tak se
také v 18. století theoretikové nedívali na nemocné hrdiny, leda snad Herder
naznačoval z daleka cosi, co by se dalo srovnat s Guiskardovým odhodláním, jenže
Herderova laskavá humanita Kleistem byla stupňována v grandiosní heroismus.
Toť cosi jako apotheosa a spolu překonání onoho titanismu, jehož mluvčím byl
Prometheus mladého Goetha: ale chtěl-li Sturm und Drang své polobohy povznésti
po bok Olympským, zůstává mythicky pojatý Guiskard zde na zemi a chce ještě
víc…“16
Také v Amphitryonu, jemuž Kleist přisoudil podtitul „Veselohra podle
Molièra“, a jasně tedy naznačil svou inspiraci, odhaluje Fischer Kleistův originální
přístup ke známému námětu. Děje se tak například v případě náboženského
problému, který Kleist řeší ve vykreslení postavy nejvyššího boha: „Nikoli
z mythologických představ, nýbrž z moderních filosofických spekulací zrodila se
melancholická koncepce boha stvořitele, který se cítí osamělým ve své vznešenosti
a všemohoucnosti, touže být proniknut pozemskou láskou svých stvoření a splynout
s nimi“17, a především rovněž v Alkmeně, v níž dramatik prostřednictvím hluboké
psychologické analýzy postihuje tajemství ženské duše i dramatičnost a tragiku této
postavy.
Fischerova precizní analýza nachází uplatnění také v dalších kapitolách
monografie, jež se věnují veselohře Rozbitý džbán, Kleistovým prvním novelám,
tragédii opět s antickým námětem a originálním kleistovským vyzněním Penthesilea
(zde se Fischer mimo jiné zabývá blíže srovnáním podoby antiky u Goetha a Kleista),
hře Katynka z Heilbronnu (v níž Fischer vidí Kleistův ústupek době, hovoří dokonce
o dramatikovu „přechodném epigonství“), novele Michael Kohlhaas, historické hře
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Hermannova bitva, v rámci kapitoly o Kleistových drobných pracech je rovněž
interpretována autorova významná studie O loutkovém divadle. Před závěrečným
shrnutím a zhodnocením Kleistova života a díla uzavírá monografii analýza
posledního autorova dramatu, Prince homburského. Fischer pokládá toto
vlastenecké drama za Kleistovo nejosobnější dílo a upozorňuje přitom na životní
i duchovní inspiraci, jež se promítla do hlavní postavy tohoto dramatického kusu.
„Homburský princ podává idealisovaný obraz Kleistova jinakého snažení a zápolení;
zveličuje slabosti a úzkosti svého tvůrce, v zkratkách předvádí historii jeho
duševního vývoje. Snad i leccos z vnějších životních zkušeností vetkal básník
do svého výtvoru (…) základní konflikt – spor s autoritou – ukazuje směrem
k důvěrnému básníkovu životu (…) Naráží tu Kleist na svůj vlastní poměr ke králi?
na to, že opustiv postupimskou službu vojenskou a v Berlíně karieru úřednickou,
znovu se ucházel o přízeň svého pána? Slovní znění nasvědčuje této domněnce.“18
Vedle vnější podobnosti se však Fischer zaměřuje i na shody vnitřní, všímá si
psychologické charakteristiky hlavní postavy a různých psychologických aspektů,
jež Kleist do dramatu přirozeně vkomponoval (reminiscence na určitou událost,
o níž dotyčná osoba míní, že se jí pouze zdála, reálný předmět však dokazuje
pravdivost této události; roztržitost a hluboké zadumání, při němž nevnímáme
okolní svět; touha probíhající bdělým vědomím jako sen). „Bylo by ovšem smutné
pro drama, kdyby roztržitost princova měla jen onen všední důvod (…) pak bychom
měli před sebou lekci z experimentální psychologie, nikoli dílo básnické. Ale pravý
důvod jeho psychického stavu tkví hloub. V podvědomí vzrůstá mu již tucha slávy
a vítězství, vzmáhá se již cit, jenž po té vybuchne v triumfální jásot (…) Splniloť se
mu – ať ve snách či ve skutečnosti: a teď ví, že ve skutečnosti – jeho nejsvětější
přání: ucítil vavřínovou snět na své skráni, a byla to milenka, jež ji na ni vložila.
To bylo též Kleistovým přáním. Toužil po vnějším znaku triumfu. Když se zřekl
vojenského postupu, nebylo mu lze doufati v odměnu za statečnost; ale ani úspěch
básnický se nedostavoval. Byl sice v Drážďanech korunován za básníka: ale co
znamenala společenská hra v porovnání k hrdým jeho nadějím! Stále a stále byl
18
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Goethův vznětlivý rival, jenž Výmaranu chtěl věnec servati s čela, váben tímto
idolem, označoval za jediné své potěšení, natrhat si věnec nesmrtelnosti…“19 Fischer
dokládá toto Kleistovo životní téma také jako motiv v řadě jeho děl v rozličných
zobrazeních, například v Rodině Schroffensteinských či v Penthesilee. Dále se pak
věnuje vřazení Prince homburského do Kleistova myšlenkového vývoje i vztahu
k jeho dílům ostatním, zkoumá peripetie hlavního konfliktu posledního dramatu,
všímá si motivu pláče a obavy ze smrti u hlavního hrdiny v kontextu dobové literární
praxe, analyzuje pojetí hrdiny u Kleista a jiných autorů (Kleistův princ dosahuje
svého hrdinství teprve postupem děje) a zdůrazňuje, že právě toto poslední dílo
znamená v dramatikově ideovém vývoji několikeré překonání extrémních postojů
a dobytí

kladu.

„Není

překonán

jenom

radikalismus

a

fanatismus

,Hermannsschlacht‘ (…) překonána jest – ne po prvé! – subjektivistická romantika,
která vábila a sváděla; zda mělo to být vítězství definitivní a víc než dočasné?
Nelze odpovědět, ježto po ,Homburském princi‘ básníkův vývoj byl násilně přerván.
Rozhodně však i s tohoto hlediska přiřazuje se poslední Kleistovo drama k jeho
tragickému ideálu, ke ,Guiskardovi‘.“20

2.3.2. Nietzschovská monografie

Svoji nietzschovskou monografii zahájil Fischer podrobným filozofovým životopisem.
Tomuto životopisu však předchází Fischerovo hodnocení Nietzschovy osobnosti –
propátrává zdroje, z nichž pramení její složitost, zkoumá pohnutky a povahovou
charakteristiku i objektivní vlivy: „Veliký samotář Friedrich Nietzsche zpíval si
ve svém jedenačtyřicátém roce ,Melancholickou píseň‘, která vrcholí ve zdrcujícím
výkřiku: ,Nur Narr, nur Dichter!‘ Pouze bláznem, pouze básníkem si připadal,
ale chtěl přece býti hlasatelem pravdy a knězem nového náboženství; a vystihl tak
tragickou ironii svého života a spolu jeho určení a velebu.“21 Je to opět protiklad
a vnitřní rozervanost, kterými autor charakterizuje Nietzscheho především a jež ho
19
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rovněž na této osobnosti poutají nejvíc. Fischer však ve své charakterizaci není
subjektivistou, svou schopnost vcítění opírá striktně o racionální fakta a filologickou
analýzu Nietzschova díla. Filozofův neustálý pohyb mezi extrémy přisuzuje Fischer
Nietzschově vášnivé povaze, která ztěžuje objektivní poznání podstaty jevů i ryzího
lidství. V důsledku toho se filozof bolestně rozchází s mnoha svými ideály i přáteli,
kteří tyto ideály zosobňovali. Z téhož vyplývají také Nietzschův požadavek naprosté
sounáležitosti s jeho názory, pohrdání „pouhým“ člověkem, řada nenávistných kritik
a posměšných invektiv. Za všechny Fischer uvádí několik příkladů, jež vyvěrají
z uvedeného pohybu mezi extrémy, vysokými nároky a latentním vnitřním neklidem
a nespokojeností – sepsání Antikrista, pamflet proti Richardu Wagnerovi, zlomyslné
urážky německých krajanů, výklad pesimismu ze zkaženého žaludku. „V Nietzschově
honbě za pravdou není takřka chvíle, kdy by se udržoval na rovné ploše; spěje
vzhůru a klesá do prohlubní, pohybuje se ve velkých spirálách nahoru dolů, vrací se
na stejná místa a nepoznává jich, zachycuje myšlenky, nápady, menší a větší
poznání, jež jako divocí motýli v hustých rojích mu přelétají přes cestu a pouští je zas
na svobodu…“22 Leitmotivem celého Nietzschova života bylo přehodnocování,
v jeho vývoji se střídají etapy protikladných názorů a idejí, euforie i skepse. Fischer
tento vývoj přirovnává k jednomu z nejodvážnějších experimentů moderního
lidstva, nepovažuje však Nietzscheho za „vymknutého“ z vlastní doby. Filozof sice
nepociťoval sounáležitost se svými současníky, ale vyrostl z ducha 19. století
a reagoval na jeho tendence, včetně situace vlastního národa, k jehož
sebeuvědomování a sklonu k velikášství se stavěl polemicky; přesto to byl právě on
sám, kdo nesmlouvavě zdůrazňoval individualitu. Ve stejných výkyvech se pak
Nietzsche pohybuje i na poli náboženském, potažmo mystickém, i v pozici moralisty.
Fischer spojuje Nietzschovu osobnost se šesti substantivy: prorok, moralista, filozof,
badatel, hudebník a básník. Každý z těchto šesti talentů není možné oddělovat
od ostatních – této skutečnosti si je autor monografie plně vědom a také v dalších
kapitolách může čtenář sledovat nenásilnou syntézu uvedených šesti nadání.
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V druhé přednášce s názvem Nietzschova romantika se Fischer zabývá
etapou Nietzschova mládí – obdobím, kdy se učenec pohyboval mezi filozofií
a filologickým studiem, mezi metafyzikou a touhou po básnickém vyjádření.
Přátelství s Richardem Wagnerem vneslo do jeho filologického bádání také zájem
o řeckou tragédii a dramatickou tvorbu obecně; svoji představu o starověku vykládal
z pozice moderního člověka, ovlivněn Schopenhauerem, hudebně dramatickými
formami i romantizujícím idealismem. Při práci na díle o řeckém starověku si
postupně uvědomoval, že tehdejší vědu, umění a filozofii je schopen pojímat pouze
komplexně, a při Nietzschově zaměření na hudbu z tohoto důvodu vposledku
vzniklo dílo v jiném pojetí, než zamýšlel původně. Ve Zrození tragédie z ducha hudby
se rovněž poprvé objevuje několik leitmotivů autorovy tvorby – zrození génia a úcta
k němu (pozdější symbol nadčlověka), polemika se Sokratovou teorií (spojení vědy
s tvůrčí energií, uměním), stanovení dvou principů, s nimiž je svázán vývoj umělecké
tvorby – živel apollinský a dionýský. Fischer uvádí, že Zrození tragédie je možné řadit
spíše k dílům umělecké psychologie než estetické metafyziky, neboť autor v něm –
pravděpodobně i nevědomě – otevírá průhled do vlastního uměleckého nazírání,
tvůrčího procesu a zdrojů. Na základě převážně sluchového vnímání řadí
Nietzscheho k tzv. typu auditivů, zároveň mu však rovněž přisuzuje i další stupeň
zvláštního obrazného vnímání, jež v sobě slučuje prvek sluchový se zrakovým,
a vyvozuje, že pro Nietzscheho bylo Zrození tragédie z ducha hudby zejména
důkazem toho, že dramatické a lyrické básnictví vzniká z hudby. Důrazem na hudbu
a hudebnost – fenomén romantismu – se Nietzsche postupně vymezuje vůči
klasicismu 18. století, vůči apollinskému Goethovi a jeho chápání antiky.
Nietzschovým živlem je dionýské opojení, satyrský kult a prvky starověké mystiky.
Nejen zájmem o podvědomé procesy tvoření, psychologickým pozorováním
i důrazem na básnický instinkt bez účasti intelektu lze Nietzscheho přirovnat
k čistým romantickým typům, jeho ostré odlišení dvou různých uměleckých principů
lze však už přičíst vlivu Schopenhauerovy filozofie pesimismu. Fischer se v této
souvislosti dotýká tradice, jež se objevuje rovněž mezi německými klasickými
filology a jež rozkládá představu o absolutní harmonii starověkého Řecka. Tato
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tradice vystupuje především u romanticky založených básníků, kteří se znovu vracejí
k antickému odkazu, avšak v duchu právě dionýské tragiky (Heinrich von Kleist) či
melancholického stesku (Friedrich von Hölderlin) nebo ironického rozkladného
romantismu (Heinrich Heine). „Problém řecké veselosti, řecké harmonie, řecké
krásy stává se ústředním bodem Nietzschových úvah. Rozeznává správný a falešný
pojem řecké veselosti, výslovně udávaje v potlačené předmluvě (…) že v rozmluvách
s Richardem Wagnerem si uvědomoval základní důležitost této distinkce a že
z nepravého pojmu helenské bezstarostnosti nelze přejíti k důstojnému vysvětlení
tragického mysteria.“23 Na základě tohoto názoru se Nietzsche také soustavně
zabýval otázkou, jakým způsobem a jakou silou se starořecký svět přes svůj
pesimistický podklad, přes svoji „prabolest“, dokázal vypnout až k uvedenému
harmonickému životnímu názoru. Fischer uvádí příklad báje o Prometheovi –
Goethe a jeho souputníci viděli v postavě Promethea symbol vlastní mladické
„bouře a vzdoru“, Nietzsche se soustřeďuje spíše na Prometheovo utrpení,
na pasivní stránku mýtu.
Vedle pesimismu je Nietzscheho nazírání výrazně formováno i dramatičností,
dramatickým vnímáním. Tyto dvě podstaty se pro něj ideálně spojily v postavě
starověkého filozofa Empedokla. Stejně jako v jiných případech i zde Nietzsche
vkládá do Empedoklovy osobnosti a učení zejména něco ze své situace, své
problematiky a charakteru. Starověký filozof byl pro Nietzscheho postavou
přechodu mezi materialismem a idealismem, uměním a vědou, božstvím a lidstvím.
Zachovaly se nejen fragmenty náčrtů k dramatu Empedokles; Nietzsche také
připravoval velkou práci o předsokratovských filozofech – v tomto období viděl
nejdůležitější základ starověkého Řecka, v němž také vznikal dionýský kult. Toto
směřování nazývala sice soudobá věda romantizujícím a orientalizujícím, ani tak
však není podle Fischera možné označovat Nietzscheho za jednoznačného odpůrce
klasicismu. Autor monografie to dokládá na velkém sporu o Euripida, v němž se
Nietzsche staví na stranu dramatikových odpůrců a paradoxně mu vytýká neúctu
k mýtu a bezduché přehodnocování formy řecké tragédie. Vlastní koncepce
23
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starořeckého světa odvádí Nietzscheho postupně rovněž od filologického bádání;
za nejškodlivější fakt pokládá rozvíjení vědy, která potlačuje přirozenou lidskost
a zakrývá pravý smysl života. „Čeho si však Nietzsche nepřestal vážiti na filologii, jest
její osvobozující kritika: vždyť v pozdějších letech jmenoval tuto svou z části tak
nenáviděnou nauku spolu s lékařstvím za nejúčinnější zbraň proti pověře! Filolog
budoucnosti je podle něho skepticky naladěn k celé minulosti.“24
Fischer opět vřazuje Nietzscheho na základě jeho postoje k historii do tradice
moderního Německa. Před Nietzschem přicházejí v revolučním duchu nové
tendence v podobě hnutí Sturm und Drang, romantiky i Mladého Německa
a všechny zdůrazňují stejně jako Nietzsche sílu individua a energii tvůrčího činu.
Autor monografie dokládá Nietzschovu vědomou návaznost na starší generace
a nazývá jej – vzhledem k romantickému jádru jeho názorů a představ –
pokračovatelem Heinricha von Kleista. Tomuto dramatikovi a básníkovi se Nietzsche
také částečně věnuje ve své třetí Nečasové úvaze s názvem Schopenhauer
vychovatel. Fischer uzavírá druhou kapitolu Nietzschovou následující úvahou
Richard Wagner v Bayreuthu a ilustruje na ni učencův komplikovaný vztah k přední
osobnosti německé opery.
V následujícím období Nietzsche postupně opouští ideu světa jako vůle
a představy, tedy světa vytvořeného pouze našimi představami, a vzdaluje se od
metafyziky umění a génia. Veřejně prezentoval tuto svou filozofickou přeměnu
až svojí sbírkou aforismů Lidské, příliš lidské. Forma aforismu byla pro Nietzscheho
ideálním prostředkem pro jeho přechod od metafyziky ke kriticismu. Nesloužila mu
však jako pouhý literární žánr, jímž je možné pregnantně a výstižně vyjádřit
myšlenku – Nietzsche vždy pečlivě vybírá, rozmýšlí a myšlenkově sjednocuje,
a z jeho aforismů se tak skládá filozofický systém. Fischer v tomto směru
argumentuje rovněž dalším postřehem týkajícím se tématu snu. V období Zrození
tragédie byl pro Nietzscheho sen tvůrčím a metafyzickým principem, na jehož
základě ostatně vykládal i život apollinský, nyní je jeho výklad fyziologický – z oběhu
krve, z tělesné polohy, z dýchání a dalších samovolných tělesných úkonů. Sen je
24
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podle Nietzscheho v době vědy a rozumu anachronismem, ve spojení s uměleckou
tvorbou nemůže fungovat jako jádro tvůrčího procesu, neboť jeho mechanismy se
neshodují

se

skutečností,

nevedou

k pravdě.

Věda

má

tedy

být

tím

nejsvrchovanějším měřítkem, jímž se posuzují všechny jevy, a to včetně umění.
Věda má za úkol oprostit umění od nadpřirozenosti, náhody, intuice, mystického
zabarvení. Výsledky umělecké tvorby nejsou podle Nietzscheho záležitostí inspirace,
božského vnuknutí, ale dlouhodobé a pilné práce. „Nietzsche se dotýká základního
problému umělecké činnosti a tvořivosti vůbec, rozlišuje vědomou práci přípravnou
od nevědomé. Kdežto v době ,Zrození tragedie‘ jednostranně zdůrazňoval
nekontrolovatelnou, podvědomou, nechtěnou činnost obrazivosti, teď naopak
přepíná význam intelektu a vůle, líčí velké muže jako pouhé neúnavné pracovníky,
vynikající tříděním a sestavováním.“25
V doplňujících sbírkách aforismů k Lidskému, příliš lidskému se poprvé
ve větší míře objevuje motiv poutníka a poutnictví. Nietzsche již dříve vytvářel
paralelu mezi hledáním pravdy a stoupáním do hor a mezi lidským poznáním
a cestami a plavbami. Motiv cesty a žánr cestopisu je v literární historii spojený
se satirou a kritikou (Swiftův Gulliver, Sterneova Sentimentální cesta, Heineho
Cestovní obrázky aj.) a Nietzsche této spojitosti podle Fischera plně využívá, navíc
v uvedeném motivu nachází sám sebe, neboť kočovný způsob života, jak fyzický,
tak duševní a kulturní, je mu vlastní. Nietzsche se věnuje ve větší míře také
pozorování přírody a krajiny a vyjádření dojmů z tohoto pozorování, jež ústí až
ve splývání vnitřního a vnějšího světa – toto Nietzsche později rozvine
v Zarathustrovi. „Tak z vědomé reakce proti upřílišenému kultu uměleckému
dostával se Nietzsche do nové umělecké oblasti, která ho zaváděla – přes jeho vůli –
opět k iracionálním stránkám života (…) tak přese vše zdůrazňování theoretických
svých sklonů nedovedl Nietzsche potlačiti uměleckého svého temperamentu,
a zatím co se kořil přírodním vědám a učence vyhlašoval za šlechetnější a nadanější
umělců, sám se stával básníkem přírody.“26
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Učení o věčném návratu všech věcí, kterému se dříve vysmíval, znamená
v následující etapě nazvané podle Fischera mystickou pro Nietzscheho vyřešení boje
proti metafyzice, optimistický pohled na svět a nový životní pocit. Toto učení je pro
něj také náhradou víry v nadsmyslný svět i mrtvého boha, neboť dává lidskému
životu rozměr věčnosti. „Z přemíry lásky k životu vezdejšímu zvrátilo se Nietzschemu
rozumářství v mystiku: co prožíváme zde na zemi v tomto okamžiku, není odrazem
vyšší nějaké skryté pravdy, nemá ničeho společného s bohem ani s ďáblem: ale
bude to zde zase; vývoj se děje v nekonečných kruzích.“27 Nietzschův opětovný
příklon k iracionalitě, k mysticismu, hodnotí Fischer také jako největší projev
myslitelovy duše básnické. Právě v Radostné vědě a v následující knize Tak pravil
Zarathustra se Nietzsche projevil mj. rovněž jako skutečný básník, jeho tvorba je
stejným dílem uměleckou literaturou i odbornou naukou; i s přihlédnutím k tomu,
že se ve čtyřech částech Zarathustry umělecká kvalita mění.
Podle Nietzscheho byla jeho předchozí díla jen komentářem k Zarathustrovi.
Fischer však tento vztah obrací a dokazuje, že právě v Zarathustrovi Nietzsche
přejímá a rozvádí dřívější myšlenky, postava Zarathustry je jakýmsi popularizátorem
jeho předchozí tvorby, autor často parafrázuje, nebo dokonce cituje sám sebe.
Účelem tohoto díla bylo podat souhrnnou a ucelenou koncepci jeho filozofického
systému. Fischer se zabývá též formou knihy, shrnuje tento fragment pod termín
epicko-lyrická didaktika a po podrobných analýzách neopomíná ani sumarizující
hodnocení: „Bohatství a neucelenost, požehnání a kletba Nietzschovy osobnosti
projevuje se též v této krásné, výsostné a skrz na skrz lidské knize, kterou nepodal,
jak se mylně domníval, věty obecně platné a vzory pro věčnost. Kdysi k vyjádření
svých osobních citů volil okliku přes dionysovské theorie o řecké tragedii a přes
záhady schopenhauerovsko-wagnerovské, později dle svých citů, dojmů a osobních
zkušeností vymezoval stanovisko k vědě a umění, a teď podává zdánlivě všelidské
pravdy a poučky, jimiž zase popisuje a opisuje svůj vlastní vývoj.“28 Fischer
podrobuje rozboru i Nietzschův symbol nadčlověka. Uvádí, že Nietzsche nedává
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přímou odpověď na to, co se tímto symbolem míní, nebo spíše dává odpovědi dvě:
víra v silného jedince, génia, a zároveň pod vlivem darwinismu nejen výjimečné
individuum, ale celá „odrůda“ mající překonat současného člověka. Fischer
poukazuje na to, že tento symbol ve smyslu silného individua nemá u Nietzscheho
prvenství,

objevuje

se

především

v Goethově

Faustovi

a

promítá

se

do prometheovského symbolu celého 18. století. U Nietzscheho nabývá originálního
významu až ve spojení s učením o věčném návratu. Víra v nadčlověka prostupuje
celým jeho dílem a připravovala se už od romantických počátků a zájmu o starověké
Řecko.
Nietzschovo alegorické líčení toho, jak došel k víře ve věčný návrat, považuje
Fischer za jednu z největších antinomií filozofova myšlenkového vývoje, neboť se
týká psychologického působení vzpomínky, již Nietzsche už dříve zcela zavrhoval:
„… týž myslitel, který na počátku své důležité úvahy protihistorické psal, že závidí
němé tváři, že jest ušetřena vzpomínek, teď právě svému daru či svému přeludu
vzpomínání děkuje za největší blaho.“29
Autor monografie uvádí závěrečnou kapitolu Nietzschův radikalismus – jež
následuje po spíše shrnující kapitole s názvem Nietzschův směr k vědecko-filozofické
soustavě – poznámkou, že není možné přesně odlišit Nietzschovo období vědeckofilozofické a radikální. Toto své dělení provedl z hlediska přehlednosti a do
přednášky

o

Nietzschově

radikalismu

zařadil

především

spisy

stylisticky

propracované a se zaměřením na biograficko-filozofickou podstatu. Důvodem bylo
především to, že Nietzsche v posledních pracích tíhl zejména k praktické stránce své
tvorby bez přílišného důrazu na teoretické propracování a k výstižnému a jasnému
vyznění svých protestů a konfesí. Nietzschův hlas zní v tomto období jako rozkazy
imperátora, hřímání absolutní moci, „z plamenných útoků a z jedovatého výsměchu
mluví křečovitý hlas kohosi, kdo sebe pokládá za vyvoleného a málem za boha, hlas
velikášského tyrana, hlas zuřivého titana – a, čeho u Nietzscheho nebývalo, hlas
demagoga, oslňujícího efekty.“30
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Fischer zařazuje do radikální etapy šest spisů, které vznikly v krátké době
během roku 1888. Dva z nich byly zaměřeny na uměleckou problematiku (Případ
Wagner, Nietzsche kontra Wagner), Dionýské dithyramby náleží k Nietzschově
tvorbě básnické, Soumrak model se věnuje hlavně kritice morálky, Antikrist
polemice proti křesťanství, Ecce homo je Nietzschovou autobiografií, v níž reviduje
celý svůj život a snaží se uvést čtenáře do souvislosti se stadii, jež by měla
následovat.
Stejná linie boje s křesťanským bohem pokračuje rovněž v Nietzschově
posledním samostatném spisu Ecce homo, zde ve vysoce vznešeném přednesu
a hymnické dikci, v níž Nietzsche záměrně napodobuje biblický styl. Shrnutí
autorových životních bojů mělo být podle Fischera pro Nietzscheho východiskem
k nové cestě, novým začátkem, ne sumou moudrosti či zhodnocení dosavadního
života, jak se v těchto případech obvykle děje. Nietzsche zde přímo popírá účel
běžného literárního životopisu a i sebedrobnější události ze soukromého života
představuje jako věc veřejně potřebnou pro dílo světového dosahu a významné
přeměny; středem těchto událostí pak určuje autor sám sebe: „Hyperboly
a superlativy, jimiž častuje svá díla, nevystihují ani z daleka příšerného napětí
Nietzschovy sebeúcty, sebelásky, chorobného sebepřeceňování.“31 Fischer si všímá
toho, že ačkoli se nabízí, ba je nutno brát v úvahu Nietzschův psychický stav
a zhorušující se duševní chorobu, jsou logika jeho práce a tok myšlenek naprosto
neporušeny, a připojuje rovněž následující osobní hodnocení: „Mně však se zdá,
že celá Nietzschova činnost byla prostupována křížícími se živly ducha jasného,
svobodného, přísně logického a ducha rozbolestněného, rozvráceného, morbidního
– třeba že ne morbidního ve smyslu fysiologickém. Tak jako podstatu Nietzschova
spisovatelství hledáme v jeho podvojném nadání umělecko-vědeckém a v jeho
plurálních schopnostech filosofických, bohotvorných a jiných, tak i tajemství jeho
osobnosti tušíme v pocitech komplexních, ne primitivních, ne naivních, v pocitech
zdraví, které ví o častých svých chorobných reakcích, a nemoci, která sama se
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pojímá za protiklad vytouženého míru a dychtí ze své bolesti vyvážiti lásku k životu
a heroický klad.“32

2.4.

Kleist, Nietzsche a romantismus

Už do úvodu obou svých monografií zařazuje Fischer výstižné charakteristiky
osobností, jimiž se zabývá. Tyto hutné portréty směřují svým založením a výstavbou
k romantickému základu Fischerova uvažování v protikladech, a tedy i k důležitému
duchovnímu založení jak Kleista, tak Nietzscheho. Ukažme si uvedené
charakteristiky konkrétně – na první pohled z nich lze vyvodit autorův cit
pro sebemenší antinomii i schopnost přesného načrtnutí psychologického vývoje
spřízněných osobností: „Bylo v jeho duši tolik hřejivých a důvěřivých paprsků lásky,
že byl jakoby předurčen, by v tichém ústraní se kochal rodinou a přáteli; žila v jeho
srdci touha po konejšivých slovech a laskání mateřském; třásla se v jeho snech
vonná poesie romantické noci pod hvězdami tiše se lesknoucími: ale spolu číhala
v nitru bázeň před sebou samým, hlodala nedůvěra ve vlastní sílu, trýznil ho neklid
marného hledání, vyháněl ho demonický taj jeho bytosti pryč od čekajícího náručí,
pryč z kruhu družně smýšlejících přátel, pryč z vlasti a potom zase nazpět do ciziny
(…) Běs, který se krčil pod mírným povrchem a pod nánosem vynuceného klidu,
učinil z Kleista nespokojence, pessimistu a posléze sebevraha.“33; „Pouze bláznem,
pouze básníkem si připadal, ale chtěl přece býti hlasatelem pravdy a knězem
nového náboženství; a vystihl tak tragickou ironii svého života a spolu jeho určení
a velebu. Uvědomoval si, že mu není dán klidný a pobožný pohled, že není
neochvějným a tichým pozorovatelem, ani nepřístupným světcem, nýbrž že jeho
vášeň a dravost ho strhuje tu k zbožňování, tu k povrhování, zatím co nejhlubší
podstata jevů zůstává nepoznatelna, zatím co ryzí lidství uniká zrakům těkajícím
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stále mezi dvěma extrémy. Viděl v člověku buď boha nebo beránka, a toho či onoho
chtít rozsápat a při tom se smát, to pociťoval za své blaženství.“34
Stejným způsobem, jakým zkoumal Nietzschův vztah k romantismu,
postupoval Fischer i v předchozí kleistovské monografii, zde se však romantismu
věnuje v širším kontextu. Německá romantická škola rozhraní 18. a 19. století – již
autor monografie označuje jako „pestrou směsici snah a směrů“ – je podle něj
vedena snahou osvobodit se od tří veličin reprezentujících soudobý kulturní život –
Kanta, Goetha a Napoleona. Kleist se však přes částečné spříznění s romantiky ubírá
odlišnou cestou než jeho básničtí druhové: „Jemu, rozenému dramatikovi a tím
odlišenému od přecitlivělých lyriků a přemoudřelých aforistiků německé romantiky,
tíseň noetická, ctižádost literární, touha po svobodě se měnila v drásavý konflikt
s mocí osudovou (…) Cítí se dotykem s nimi [Kantem, Goethem, Napoleonem –
pozn. NHR] podivně znepokojen, vyburcován, a byť nepřímo, stávají se vzpruhou
jeho činorodé obraznosti.“35 Také na dalších místech monografie můžeme najít
ostrý tón, kterým Fischer častuje dobové projevy romantismu jako historického
literárního směru. Je to např. jeho srovnání Kleistových dramat Penthesilea, v níž
vidí projev ryzího romantismu rozvrácené duše, a Katynka z Heilbronnu – „Kleist
upravil svoji pohádku podle medicinsko-filosofických spekulací, vmísil do rytířské
činohry experimenty, jaké tehdy byly v oblibě u učenců, polovědců i laiků, Kleist
vssál do sebe moderní učení, Kleist – i v tomto smyslu – podlehl duchu své doby
a stal se (…) tlumočníkem soudobých tendencí romantických. ,Kätchen von
Heilbronn‘ není kleistovsky romantická jako ,Penthesilea‘, nýbrž romantická ve
smyslu tehdejšího směru, tehdejší mody, tehdejšího uctívání ,nočních oblastí duše
lidské‘.“36 Fischer tedy upírá – zde kritičtěji, jinde smířlivěji – romantismu jako
historickému literárnímu směru nadčasový charakter vzhledem k jeho vnějškově
povrchním projevům. Umělecky je pro něj mnohem důležitější pojetí romantismu
jako stavu duše, romantismus jako životní pocit, úzce spojený s individualitou svého
tvůrce.
34

FISCHER, Otokar: Friedrich Nietzsche. Literární studie. 1. vyd. Praha : J. Otto, 1913, s. 3.
FISCHER, Otokar: Heinrich von Kleist a jeho dílo. 1. vyd. Praha : Fr. Řivnáč, 1912, s. 7.
36
Ibid., s. 217.
35

37

Takové vyjádření našel romantismus rovněž ve Fischerově poezii ohraničené
sbírkou Království světa (1911) a posmrtně vydanými Posledními básněmi (1938).
Ani zde však není přístup jednoznačný – rozpornost jako by ve Fischerovi
romantismus předurčovala, současně ale básnická osobnost podléhá ve svém
dualismu dalším vlivům. Např. o Fischerově souznění s romantismem i klasicismem
píše V. Jirát: „Dojista byl Fischer spřízněn mnohem víc s romantiky než s klasiky:
vědomí složitosti i protikladů vlastního nitra, touha proniknout zásvětná tajemství
a současně přilnout co nejtěsněji k zemi – k zemi v obojím smyslu, v jakém užíval
tohoto slova již Mácha –, bolestné odhodlané přiznání k bezkořennosti
a dvoukořennosti, dané rasovým původem, záliba v noci a kult bolesti jako tvůrčího
popudu, buřičství i pokora před nadosobními svazky rodiny a národa, vše je
romantické, byť se tomu u Fischera dostalo osobitých odstínů a novodobého
zabarvení. Ale romantická prazkušenost byla zvládnuta intelektem, jehož podíl
na tvoření už sám o sobě znamená cosi klasického, který však nadto jednoznačně
stavěl básníkovi na oči jako vzor a příklad klasický ideál.“37
Vyrovnávání se s romantickým podložím vlastní duše bylo také jednou z cest,
jimiž Fischer putoval ve své poezii. V ní deziluzi, rozpor mezi touhou a skutečností,
erotický konflikt reprezentovaný ženou-démonem, unikající nevěrnou milenkou
i ženou-přítelkyní, snovost, noční krajinu a apostrofy duše provázejí rozhledy
do dálky a stoupání do výšky, spojené s průhledy do minulosti a motivem poutnictví.
Fischer však není vizionářem nicoty jako Mácha, spíše skeptikem poučeným historií.
Přesto, nebo právě proto přitakává přítomnému okamžiku, nechává se opájet
životem, ale nikdy neopouští nadhled básníka především reflexivního a toužícího
po harmonii. Romantické prvky tak integruje silou své osobnosti, vycházejí z jeho
vnitřního ustrojení a vývoje a nacházejí v poezii individuální výraz. Tuto cestu
můžeme sledovat např. na motivu v romantismu tradičním, nadměrným užíváním
často vyprázdněném a banalizovaném – motivu srdce. U Fischera nabývá významu
klíčového – stává se prostředkem nejen k vyjádření citových hnutí, ale také k obecné
reflexi a v souvislosti s Fischerovou srdeční chorobou, která byla příčinou jeho
37
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předčasné smrti, až jakýmsi symbolem životní filozofie. Pro ilustraci ocitujme první
strofu básně s příznačným názvem Devisa, jež je datována v předvečer Fischerova
úmrtí: „Teď pádí tep a život ochabuje. / Už nevzlétneš. Sám soběs přítěží. / Zrak
vyhaslý a mozek v olovu je – / to pokud vítr do mlh nezaduje: / jen poraněno, srdce
vítězí.“38

2.5.

Básnický debut

Fischerova sbírka Království světa z roku 1911 vznikala mimo jiné také
pod nietzschovským vlivem. Už její název nabízí souvislosti s náboženskou
tematikou, v nichž autor upřednostňuje dary pozemské před nebeskými, avšak
v ironickém duchu a prostřednictvím rouhačského gesta. Řeší se tu přerod podobný
právě Nietzschovým metamorfózám, účtuje se s klamavými smysly. Kniha je
především psychologickým dokumentem mapujícím duševní hnutí lyrického
subjektu, jeho výpověď je však ovlivněna řadou kulturních a literárních vlivů a zdá se
být příliš násilná, nepřesvědčivá, obcházející Fischerovo osobnostní založení, jež
v sobě od počátku syntetizovalo veškerou vlastní rozpornost a vytvářelo z jejích
střetů nový klad, novou obohacující zkušenost. Ve formálně dokonalých strofách
(pravidelný i volný verš, písňová forma, básnický cyklus aj.) se mísí náměty
lumírovské školy, ale i ozvuky dekadence a symbolismu. Básně jsou náladově
rozmanité a bohaté, jedním z nosných témat je vztah k umění – literárnímu,
výtvarnému, hudebnímu –, velmi časté jsou různorodé stylizace, vedle kajícníka
především hříšník, rouhač a jakýsi blíženec nadčlověka rovnajícího se s bohem.
Kromě Nietzscheho byli Fischerovi zjevnou literární inspirací také Dante a Ibsenův
dramatický svět. K Friedrichu Nietzschemu prostřednictvím filozofického obsahu,
biografických fakt či místního určení odkazují přímo básně Kolo vzpomínky a Nad Sils
Maria. V první básni ve stylizované podobě líčí Fischer ústy filozofa předsmrtný stav
jeho šílenství v kontextu s Nietzschovým učením: „Já, hrdý vyznavač radostné vědy,
/ velkými sliby povrhovatel, / přec jednou rád bych a též naposledy / hustému davu
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prorokovat šel (…) Ne, nechci vzpomínat a propadat se / v tůň bezhlesnou tak
pomalu a tup, / nechci, by bratru, milence ni matce / kles do náručí bezvládný můj
trup, / však pro idoly, které jsou mi ničím, / a v hodinu, již napřed nechci znát, / kéž
slávy lhané horečkou se zničím!“39 V podobném duchu i formě se nese rovněž
druhá, kratší báseň, která svým názvem odkazuje k významnému místu
Nietzschových švýcarských pobytů: „Na staré housle píseň zahrej novou, / jež
panenštější nad ledovců běl, / by odboj můj, jejž hříchem dole zovou, / se
dionysským posvěcením stkvěl, // bych plamenem, jenž z mého nitra šlehne, / i celý
svět i sebe strávit moh’, / by, stará země popelem až lehne, / sám v boha proměnil
se neznaboh.“40

2.6.

K překladům

Významnou oblastí, v níž Fischerovo jméno figuruje dodnes, je překladatelství.
Uveďme na začátek stručnou charakteristiku V. Jiráta, jež se týká právě Fischerova
přínosu české tlumočnické škole: „Fischer (…) tuto tradici nahradil novou, zakládající
se na principu co možná konkrétního, prostě výrazného a srozumitelného
tlumočení, které obětuje slovo nebo obrat, když musí, ale vždy s rozmyslem a jen
aby získal místo pro překlad slova nebo fráze smyslově nejdůležitější a výrazově
pro originál nejpříznačnější. Učil spojovat překladatele a s badatelem, prostudovat
nejdřív pořádně básníka, ba i literaturu a zejména komentáře, a pokládat
diletantství a improvizaci za projev ne síly, nýbrž slabosti a nedbalosti.“41 Blíže si
Fischerova způsobu překládání i paradoxu, který z něj vychází, všímá K. Polák
v publikaci Otokar Fischer. Kniha o jeho díle: „Otokar Fischer bývá psychologicky i co
do stylového typu velmi blízko dílu překládanému, jak to dokazuje už osobní ráz
výběru. Je stylově takřka predisponován a málokdy se dá s této cesty svésti. Proto
mu nepůsobí vyrovnávání stylů tolik potíží, proto neznásilňuje svým individuálním
stylem překlad tolik jako Vrchlický, který zvládal jedním stylem překlady všecky
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a tím jim bral stylovou osobitost jejich – paradox stylového tvůrce, který byl
z důvodů motivických napořád mylně považován za napodobitele. Ale i Fischer má
svůj paradox: tam, kde byl styl originálu příbuzný jen částečně, tam vyhrocuje svoji
stylovou individualitu tolik, že pod ní zmizel vůbec styl originálu. A přece je v takové
chvíli jeho překlad nejvyzrálejší. Přestává být travestií a stává se napodobením.“42
Polák ve své studii rovněž zdůrazňuje důležitost osobní volby překládaného autora,
která se projevila především u Fischerových překladů lyrických, u dramatických
překladů pak toto hledisko tolik zřetelně nevystupuje.43 Fischerovým prvním
tištěným překladem se stala milostná lyrika, a to Goethův veršovaný dopis paní
von Stein z roku 1776, první soubor jednatřiceti překladů lyriky pak Fischer vydal
pod názvem Z Goethova odkazu roku 1916. V uvedeném souboru se však
neobjevovaly jen básně Goethovy, zařazeni sem byli také Hölderlin, Hebbel, Meyer,
Dehmel, Nietzsche, Werfel, Heine a další: „Ani básně Goethovy ani jiných nejsou
vedle sebe, nýbrž podléhají osobnímu překladatelovu usměrnění a utřídění, ať je to
filosofická reflexe, přírodní imprese nebo milostná konfese. Každá je předem
sladěna k osobnímu výrazu překladatelovu (…) Takto dosaženo podivuhodné
jednoty překládaného s překládajícím v inspiraci, a tedy i ve výrazu.“44
Hofmannstahlova dramatická báseň Člověk a smrt ve Fischerově překladu vyšla
nejprve časopisecky roku 1909 (pod názvem Bloud a Smrt) a následující rok také
knižně. V linii dramatu, v níž se odráží rovněž Fischerovo praktické divadelní
působení (byl dramaturgem Národního divadla mezi lety 1911–1912), poté
vycházejí další překlady: roku 1911 opět Hofmannsthal a jeho Sobedina svatba,
zřejmě v tomtéž roce Corneillův Polyeuctos, v roce 1912 Kleistova Penthesilea, o dva
roky později Wedekindova Lulu. Z prozaických překladů je roku 1914 vydán
Nietzschův opus Tak pravil Zarathustra, jeden z nejrozsáhlejších a nejčastěji
vydávaných Fischerových překladů.45 O vzniku tohoto překladu mluví Fischer ve stati
z roku 1914, a dává tak nahlédnout částečně i do své překladatelské dílny, mimo
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jiné vykládá podrobně úskalí překladu z němčiny prostřednictvím srovnání
charakteristik obou jazyků, seznamuje čtenáře s Nietzschovými stylovými
zvláštnostmi, s rytmickými i zvukovými odlišnostmi, s lexikální problematikou:
„Překladem Nietzschova ,Zarathustry‘ splácím dluh úcty a vděčnosti autoru, který
vedle Dostojevského a Kleista nejhlouběji na mne zapůsobil (…) Nietzschův styl však
vyrostl tak ústrojně z jeho mateřské řeči, že jest odůvodněna otázka, lze-li ho vůbec
překládati, aby při tom nebylo setřeno jeho nejvlastnější vlastnictví. ,Zarathustru
nemožno převésti z němčiny do cizího jazyka,‘ tvrdívá se často, a i mně byla jeho
nepřeložitelnost axiomatem. Opíral jsem své mínění zvlášť o píseň půlnočního zvonu
v třetím díle a slovní i rýmové hříčky oddílu, do něhož je vložena (…) Ale z různých
popudů zbyl osten ctižádosti a touha po soupeření, i pokusil jsem se o ,Druhou
taneční píseň‘: podaří-li se pokus (…) bude získána aspoň půda k zápasu (…) Jednoho
dne pak mi jmenovaná píseň zněla, a zněla mi nietzschovsky: i tam, kde originálu
nesledovala slabiku za slabikou; měl-li být překlad věrný, nesměl být věrný co do
písmene, leč podle ducha. Běželo o to, zda se čeština hodí k takovému virtuoství,
až žonglérství slov, v jakém si libuje polorýmovaný vstup k taneční písni, bylo tedy
nutné využíti možností, hříček, souzvuků, slovních vtipů a nápadů českého jazyka
a přitom zachovávati věrnost nietzschovskému přednesu i myšlení. Proto se
v překladu této kapitoly najdou volnosti, nikoli však, doufám, libovůle, proto je
podle ducha našeho jazyka poněkud upravena i půlnoční píseň sama…“46

2.7.

Problémy dramaturgické

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, věnoval se Fischer v období krátce před
první světovou válkou prakticky divadelní činnosti. Nebyla to však jen dramaturgie,
v uvedeném období vznikají rovněž první Fischerovy pokusy dramatické (už v roce
1905 aktovka Kočka, která nebyla tištěna, a v roce 1912 mysterium Sestry),
a samozřejmě se zaměřuje i na teoretické problémy a reflexe týkající se divadla
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a dramatu českého i světového. „Zájem o divadlo ve všech formách projevoval
Fischer od začátku svého vstupu do veřejného života. Zejména kolem roku 1911 se
zúčastnil zápasu o zvýšení dramaturgické úrovně Národního divadla, snažil se, aby
se přestalo dbát jen o komerční hlediska a nadbíhat buržoaznímu vkusu. Ve svých
divadelních kritikách se obracel proti pasivnímu zobrazování hrdinů v hrách
domácích autorů, žádal zvýšený zájem o společenské dění a vyslovil zajímavé
postřehy týkající se ,ducha lidskosti‘, jak nazval proces demokratizace českého
dramatu od dob národního obrození do současnosti.“47 Fischerův vztah
k Národnímu divadlu a etapy jeho působení v něm podrobně mapuje sborník Otokar
Fischer a Národní divadlo, jejž obsáhlým úvodem opatřil A. Scherl. Fischer sledoval
a hodnotil Národní divadlo nejen z hlediska repertoárového, ale všímal si též
proměn v režijních koncepcích a hereckém pojetí. Uplatňoval se jako dramatik
a libretista, kritik, překladatel, později i historik a šéf činohry.
Fischerova snaha o pozvednutí dramaturgické úrovně Národního divadla se
však nesetkala s přílišným pochopením vedení divadla ani činohry, proto Fischerovi
také byla pro toto prvotní působení vyměřena tak krátká doba. O neúnosné situaci
ke konci jeho dramaturgické činnosti svědčí článek Literatura v Národním divadle
z roku 1912. Fischer v něm popisuje důvody, jež ho vedly k dobrovolnému složení
funkce dramaturga: „V zájmu literatury pokládal jsem nicméně za povinnost hájiti
svou pozici, pokud udržet se dala, tj. do té doby, kdy má demise byla urychlena
sdělením, že ředitel podal návrh na zrušení sotva utvořeného dramaturgického
úřadu – a to ,z důvodů úsporných‘, ježto jej pokládá za zbytečný. Oddával jsem se
iluzi, že mé působení ve správě činoherní přece přivodí jakousi nápravu pozitivní:
předsvědčil jsem se však, že za dnešních poměrů v Národním divadle funkce
dramaturgická, jak já jsem ji pojímal, jest skutečně zbytečna.“48 Nešlo však pouze
o překážky byrokratického rázu, markantní byly především neshody ideové. Fischer
uvádí příklad ceny správního výboru za dramatický počin, jež byla udělena Jiráskově
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hře o Janu Husovi, a vyvolala tak spor mezi Fischerem a členy poroty; Fischer se vůči
této zjednodušené praxi z pozice dramaturga razantně ohradil. „Svědčí dle mého
soudu o úpadku dramatického hodnocení, že se páně Jiráskův Hus vážně pokládá
za významné dramatické dílo: ale mám tolik objektivnosti, bych chápal, že správní
výbor právem ze svého peněžního stanoviska zastával se kasovního autora proti
nepohodlnému stanovisku literárnímu.“49 Odlišné názory na repertoár přední scény
prohloubily nakonec i rozpory ve Fischerově vztahu k tehdejšímu šéfu činohry
Jaroslavu Kvapilovi, který vposledku obcházel doporučení dramaturga. „Kde mně
běželo o zvýšení buď překladatelského nivó, aneb o překládání hodnotné literatury,
tam byly moje starosti pojímány za intrikování proti vyšším instancím. Vlastní spor
s těmito instancemi se vedl o dramatickou tvorbu domácí. Mluvil jsem o literatuře,
odpovídalo se: peníze! Mluvil jsem o vážné povinnosti k české produkci, odpovídalo
se: dejte nám s ní pokoj! Mluvil jsem o roztrpčených autorech, odpovídalo se:
abonenti! Hájil jsem stanovisko, že v naší celkem tak ubohé produkci nutno vítati
každý slib do budoucnosti; že divadlo je tu v prvé řadě pro tvorbu českých autorů;
že ohled na původní drama nezbytně má být rozhodujícím v úvahách repertoárních;
že mají být zastoupeny pokud možno všechny směry, aby ze vzájemného
rivalizování mohlo vzniknouti úspěšnější snažení, že však nemá jeden směr, byť byl
publiku vítán, potlačovati takřka všechny snahy heterogenní.“50 Fischerova
dramaturgická koncepce sice v Národním divadle nenašla ohlas a nebyla
realizována, souzněla však s nastupujícím expresionistickým proudem, novým
zájmem o dramatickou klasiku a našla své místo ve Vinohradském divadle
za působení K. H. Hilara (tehdy Městské divadlo na Královských Vinohradech).
Otevřená Fischerovu směřování a práci překladatelské zůstávala také další pražská
scéna – Intimní divadlo na Smíchově –, které hrálo v roce 1914 jeho překlad
Wedekindovy Lulu.
Zmiňme se v tomto kontextu blíže ještě o již jmenované Fischerově
dramatické práci Sestry, jež opět poodhaluje autorovy zájmy této etapy i přesahy
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do dalších literárních i vědných oblastí. Rozborem Sester se podrobněji zabýval
především A. M. Píša, který tyto spojnice s ostatními Fischerovými činnostmi přesně
označil: „Nuže, den a noc, světlo a tma, život a smrt, jejich protiklad a rozpor –
takové jsou osnovné motivy bájeslovného mysteria, kde básník promítl své
dualistické cítění a vidění do poloh nejzazších (…) Dvouznačně tedy napojeno jak
tragickým pocitem života, tak apotheosou milostného citu, hrdinsky svrchovaného,
je Fischerovo bájeslovné podobenství, jehož výraz i výjevy opětovně oznívají
hlubším a složitějším významem, zřejmě spřízněno s tehdejší autorovou lyrikou, a to
nejen ovzduším samoty, noci, věčnosti, nejen těmi oněmi motivickými detaily,
ale samým smyslem symbolického příběhu, nesoucím se k závratným záhadám
a tuchám metafysickým.“51 Píša naznačuje nejen souvislosti s Fischerovou básnickou
tvorbou, ale rovněž s prací vědeckou, neboť dramatik využívá v kompozici mysteria
jak motivu dvojnictví a snu, který se později vyjeví jako pravda, tak motivu sestupu
do podsvětí, jenž zavádí do oblasti faustovského bádání i k pozdějšímu překladu
Goethova Fausta. A ještě jiné spříznění se promítlo do Fischerovy dramatické práce:
„Čili: nadlidské vzepětí, cesta za nadsmyslným poznáním, pout za nesmrtelností jsou
tu souznačné se stoupáním na horské vrcholy, kde ,přemožena tíž‘, ale zároveň
odumírá život – není pochyby, že se zde až do citovaného výroku namnoze ocitáme
v okruhu symbolů a akcentů nietzscheovských…“52
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3. Od první světové války do konce dvacátých let
3.1.

Válečné a poválečné lyrické ohlasy

„… Jako Ty ve své izolovanosti, tak já ve své roztěkané a mnohoobročnické duši
často si předkládám mučivou otázku, nesázíme-li na ,falešnou kartu‘ a mezitím
co mne život unáší dál, množí se ty pochybnosti, které patrně nikdy nepřekonám.
Musím se už spokojit svým osudem, že se bude věčně střídati rozpětí a deprese,
pocit vítězství a studu. Přikládal jsem vinu toho svému filozofickému zaměstnání,
svému českému germanismu, svému rozkyvu mezi vědou a uměním – ale důvod tkví
hloub, ve mně samotném, a znám také bohatství takového svého prostým slovem
nezachytitelného stavu. Přemýšlím-li o sobě, pak vidím, že celá má dosavadní
činnost vědecká, kritická i umělecká dá se odtud vysvětliti, a že odtud as vyvěrají
také moje plány do budoucna. Co mne vědecky a překladatelsky chytlo, to byly
především – v Zarathustrovi a v Penthesileji – ten démonický neklid z místa
na místo, to štvaní vnitřní jakousi duševní nespokojeností, ta cesta vstříc měnícím se
fixním ideám; a totéž mne fascinovalo na jich tvůrcích, již zanikli šílenstvím nebo
sebevraždou, a též na jiných mých miláčcích, v prvém řadě na mladém Goethovi,
jenž se pak ovšem moudrostí vyhojil ze sebe samého. Proto je mi také faustovské
vše tak drahé, proto jsem lyricky hledal symboly v šílenství rychlé jízdy, v Ahasverovi
a v Proteovi…“53
(z dopisu Otokara Fischera Otakaru Theerovi, 1. dubna 1915)

Úvodní Fischerova osobní zpověď formou dopisu příteli Otakaru Theerovi tvoří
jednak jakési prozaické zrcadlo autorově v pořadí druhé básnické sbírce Ozářená
okna (1915), jednak pro Fischera charakteristickou ukázku sebereflexe a klíč
k pochopení tvůrčích zdrojů i bohatě nadané osobnosti.
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Fischer a Theer – ač oba v podstatě solitéři – se rovněž sdružili ve společném
projektu tří generačních vrstev předválečného českého umění, Almanachu
na rok 1914. Se záměrem osvobodit se od konvenčních postupů dědictví tvorby
předchozího století a osobitým způsobem rozvinout impulsy přicházející především
ze západoevropských zemí prolnuly do almanachu prostřednictvím jeho příslušníků
– S. K. Neumann, K. a J. Čapkové, S. Hanuš, A. Novák, V. Hofman, V. Špála aj. –
mj. prvky expresionistické, kubistické i novoklasicistní, zastřešované nejen
tendencemi moderních uměleckých proudů, ale i demokratizačním úsilím a vlnou
intelektualismu. Členové na první pohled nesourodého autorského okruhu si byli
dobře vědomi příznivé kulturní situace, do níž vstupovali, a i když jejich snahy brzy
přerušila první světová válka, připravili do určité míry půdu jak směřování literatury
válečného, tak i poválečného období.
Podnět k vytvoření almanachu, v němž se spojila generační uskupení České
moderny, anarchobohémy a avantgardistické koncepce, dal na jedné straně právě
Otokar Fischer, dobře obeznámený se současnými filozofickými a literárněvědnými
proudy. Také on se ve jmenované sbírce Ozářená okna částečně přiklonil
k expresionistickému vlivu a programu volného verše, avšak toto směřování mu
zdaleka nebylo vlastní. Reflexivní jádro, příklon k tradičním formám, písňovým
a epigramatickým útvarům a zejména k romantickým pramenům básnictví, z nichž
Fischer-básník vyrůstá a v jejichž rozporech nejlépe nachází sám sebe, převládají až
do posledních lyrických knížek. Ozářená okna jsou především sbírkou „hovorů
duše“, vnitřního dialogu básníka se sebou samým, a nezapřou, že Fischer vstupoval
do literatury pod silným vlivem dekadence a symbolismu, který dlouhodobě
překonával. Smrt, bolest, láska, noc a moře, mládí a sen jako ideál a ideální prostor,
proces duchovního hledání, to vše jsou příznačné momenty, které Fischer ozřejmuje
rovněž věnováním Otokaru Březinovi: „Drahý Mistře, ve dnech, cele se obětujících
nadosobním zájmům, vkládám do Vašich rukou knihu důvěrných hovorů duše, jsa si
vědom, že lyrik ani tam, kde mluví v prvé osobě, nemá na mysli náhodnosti
jednotlivého života, nýbrž snaží se vysloviti, čím ho za okamžikového prozáření
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smyslů pronikala tajemství všelidská…“54 Melancholii, tesknotu, tíživost, tajemné
putování vnitřními krajinami lyrického subjektu střídají milostné básně naplněné
výčitkami a tématem míjení. Přestože Fischer vpouští do svého světa realitu jen
v jakémsi přízračném až snovém odrazu, a v této podobě tedy pro sebe snesitelnou,
ačkoli tvrdí, že „dvéře světa se za ním uzavřely“, pro autora příznačné téma bolesti
už ani zde nemá jednoznačně rozkladný charakter, ale je silou převážně obrozující.
Snová atmosféra nachází svůj druhý pól ve vypjatých stylizacích, motivech
rozběsněných živlů a zběsilé jízdy. Náznaky dobové skutečnosti jsou pak jednak
rozpuštěny v několika lyrických meditacích nad tématem smrti („… a cizí neštěstí,
jež v dálce bolí kdes, / mne pálí do prsou: pláč pod závoji matek, // rtů škubajících
křeč, nad čerstvým hrobem hřích, / žal plachých očí dvou, jež zapomněly žíti“)55,
jednak v expresionisticky laděných obrazech básní V amfitheatru a Na pomezí:
„Zří jedovatý zor dolů v kraj, tak zlý a zákeřně zlostný, / kde do týla vody zesinavělé
vítr jaguár vpad: / To šklebí se ze šikmých střílen, to bodci se ježí a ostny / pevnost –
hrad.“56 U Fischera se vše stává součástí duchovních vizí, duchovní horizont utváří
podstatu stejně jako obrazy se symbolickou, univerzální platností. Expresivní
vzrušená gestičnost, apostrofy a zvolání jsou vyvažovány bohatou metaforickou
a lyrickou zkratkou.
Charakteristické je pro básníka též prolínání konkrétních reálií a abstraktních
pojmů, sféry skutečné a pomyslné a jejich absolutizace, paralely mezi přírodním
a duchovním. Z podobných tvůrčích zdrojů, avšak z poněkud odlišné, radikálnější
autorské perspektivy vychází Fischerova sbírka Hořící keř, dotvářející svým datem
vydání (1918) obraz vlastenecky zaměřené lyrické tvorby z konce války (Dykova
Válečná tetralogie, Tomanovy Měsíce, Sovovy Zpěvy domova, Theerova báseň
Mé Čechy ze sbírky Všemu navzdory atd.). Vlastní komplikovaný vztah k češství však
Fischerovi neumožnil vyjádřit své pocity prostřednictvím obratu k národní tradici
jako většině ostatních autorů. O to upřímněji se tak poprvé přiznává k rodné zemi,
a to v obojím smyslu po máchovském způsobu – v úvodní programní básni Zemi
54

FISCHER, Otokar: Ozářená okna. 2. vyd. Praha : Aventinum, 1925, s. 7.
Ibid., s. 14.
56
Ibid., s. 28.
55

48

v symbolické rovině na kontrastu mezi poskvrněným světem a panenskou zemí:
„… Já dlouho bloudil. Nejen z luk a lesů, / já k tobě přišel z dusna lidských cest. /
Svět sáhl na mou píseň, již ti nesu, / já měl ti jeho prach a popel nést“57, v následující
Písni rozvíjí motiv do podoby země-ochranitelky a země-hrobu. Autor v rámci
dedikace knihy „Mrtvým“ nepomíjí ani tragický osud svých známých a přátel
(na konci roku 1915 padl bratr Arne Nováka Jaroslav, smrtelné nemoci podlehl roku
1917 Otakar Theer), ani bezpočet bezejmenných obětí válečné katastrofy.
I v Hořícím keři je však bezprostřední prožitek zahalen. Přes zdánlivou lehkost
a zpěvnost je knížka filozoficky urovnaným útvarem intelektuální poezie. Převažuje
abstrakce v zimních a nočních sceneriích a pouze napětí mezi duší a tělem, opilou
touhou a střízlivou skepsí poodhaluje dramatický vztah k životu. Poměr k válce
traktuje Fischer ve smyslu metafyzického poslání poezie, ve víře v sílu ducha
a únikem k objektivizaci se mu válka mění v symbol a impuls k metafyzickým
meditacím. Tak například autorův stálý motiv stromu-člověka se v básni Strom
života mění z paralely přírodního a lidského v úvahu o smyslu života nejen
ve válečné době: „Je soumrak mrtvolný. A nehřmí hrom / a vichřice mne nevyrazí
z kořen. / Proč tlím a hynu, života já strom? / Já, zázrak stvoření, proč byl jsem
stvořen?“58
Hořící keř spojuje tři tematické okruhy – vinu a odpovědnost ve vztahu
k evropským událostem; adoraci duchovního principu; ten je pak východiskem
k nové naději a oslavě života. Podobně komplikované básnické vyznání přináší
sbírka Rozcestí Richarda Weinera, shrnující verše z let 1914–1916.
Fischerova už poválečná básnická knížka Léto byla psána jedním dechem
v srpnu roku 1919 při letním pobytu na Slovensku. Sbírku lze tedy považovat
nejspíše za určitý lyrický deník, který sice reflektuje politické aspekty i optimismus
poválečných dnů, ale toto téma opět není účelem, utváří pozadí především
pro dramata milostná, verše přírodně-reflexivní, stylizace romantického milence
i metafyzika, horského poutníka, člověka naplňovaného touhou a bolestí,
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opojovaného i zraňovaného smysly. Jako by Fischer touto knížkou oslovoval svoje
dva básnické druhy – v rovině senzualismu Fráňu Šrámka a v rovině tragickoironické a časových verších Viktora Dyka. Prostřednictvím smyslových dojmů však
Fischer sleduje hlavně určitý problém, myšlenku; reálná a přírodní krajina, láska,
erotika se mu mění v krajiny spiritualizované. S Dykem spojují Fischera nejen vnitřní
dramata vztahů, ale i gnómičnost vyjádření a osobní potřeba inovace folklórní písně.
Báseň Pozdrav je skutečným pozdravem Dykovi a poselstvím o vyplněném snu
národní samostatnosti: „… Mé nejhrdější heslo / je z Písma: Člověk jsem – / A přec…
Jak mi opojně zvoní / ta píseň: je naše ta zem!“59 Stylizace lyrického subjektu do role
básníka a zbojníka v Trpkých slokách prozrazuje přes velkou spřízněnost obou
autorů, že Fischer je vedle hořkého ironika Dyka především skeptický melancholik –
svědčí o tom jeho pohled na splněný národní sen, který mu okamžitě vplývá
do reflexe širších dějinných souvislostí: „… Lid, jenž tisíc let sloužil, / přes noc procitl
pánem. / My, kdo chystali vzpouru, / my že se tyrany stanem? (…) Je volnost dobyta
vlasti, / je krví splacena draze. / Je slastno, je slavno vlásti – – / Leč zbojníkem být
bylo snáze! (…) V snů echo nevěří nikdo, / než básník, než zbojník – / Dva blázni.“60
Jak bylo stručně naznačeno, pojímá Fischer válečnou realitu ve svých třech
sbírkách

z období

let

1915–1919

nejednoduchým

procesem

zejména

prostřednictvím důsledné sebereflexe. Za osobními zpověďmi, problémy, lyrickými
stylizacemi atp. však autor nabízí – v neustálé snaze o objektivizaci – otázky
a zamyšlení nad tématy obecnými a univerzálními.

3.2.

Drama a jeho reflexe

Jak si všiml A. M. Píša, je vlastní dramatická práce Fischerova typická
mnohotvárností a jistou hledačskou proměnlivostí, jež se promítly také
do žánrového zařazení jednotlivých děl (tragédie, komedie, historické drama,
společenská hra) i do námětů a formálního zpracování (mytologie, středověk,
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současnost; veršované drama, konverzační veselohra, patos hrdinského dramatu).61
Tato proměnlivost však odráží i určitý zákonitý vývoj a známá témata Fischerovy
mnohostranné, a přesto jednolité umělecké a vědecké cesty.
Po mysteriu Sestry následuje v případě Fischerovy dramatické činnosti
přestávka, v níž se věnuje z podnětu skladatele Vítězslava Nováka psaní libret.
Netištěno zůstalo libreto z roku 1914 s názvem Polobůh (Herakles) a v roce 1916
pak vzniká Karlštejn (podle Vrchlického Noci na Karlštejně) a Švanda dudák.
S oběma adaptacemi z šestnáctého roku se Fischer vyrovnal po svém a obohatil je
o nové kontexty, jež považoval za dramaturgicky aktuální a nosné a jimž dominovalo
téma češství, naplněné mimo jiné novým obsahem psychologickým. „Domýšleje
a dotvářeje náznaky předlohy, vyhmátl zde Fischer opět motiv, který (…) nepřestává
být živým v naší dramatice: konflikt mezi severem a jihem, křesťanským
středověkem a pohanskou renaissancí, slunnou pozemskou vitálností a asketickou
extatičností duchovní. Karlštejnský hrad nabývá v libretu trojího symbolického
smyslu: jako symbol duchovního češství; jako symbol národní duše, do níž usiluje
proniknouti cizinka-císařovna; po třetí jako symbol vnitřní samoty.“62 Tyto roviny
dokládá například dialog mezi císařem Karlem a vévodou z Lombardie:

Karel:

Tu pýchu, můj hosti, mi nech: miluju Prahu, ale Praha, srdce
mých Čech, náleží mému národu, tak jako jeho jsou celé, celé
Čechy. Ale zde je sídlo mé duše, zde náleží mně všechno,
cimbuří, kaple a věže a střechy. Vše, co tu vidíš, je moje říš
a mého ducha dílo, o které moje srdce by s nikým se nedělilo.

(…)
Vévoda (naléhavěji): Já raději bych slyšel: zde nový je můj Řím.
Karel:

Ten hovor jsme nechali v Praze, můj hosti, zde věcí tak
světských já neslyším. Zde dítě jsem lesů a drahých svých
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berounských strání, zde dítě jsem boží a přebývám v důvěře,
oddání, míru, jak beruška na boží dlani.
Vévoda:

Tak vyssála ti pýchu severní zem, že po tvých mladistvých
snech je už docela veta.

Karel:

Co že byly sny mého mládí?

Vévoda:

Být císařem světa.

Karel:

Co ty víš o mých snech?

Vévoda:

Tam u nás dole, tam za horami –

Karel:

Tam mezi vámi, tam ve Vlaších – Tam u vás je krásně. Ale tam
jsem poznal, že co jsme ztratili jednou, to se už nenavrátí:
za ztrátu dětské své radosti, za ztrátu ráje že musíme se káti.
To, ano, to byl sen, jímž obdařil mne jih.

Vévoda:

Ty mluvíš o lásce, králi; kde láska, není hřích.

Karel:

Tobě těžko mne chápat, neb daleci jsme si jak stáří a mládí
a jako slunce východ a západ. Však jednou snad pochopíš
též –63

Postavu Švandy dudáka z Tylovy báchorky pak Fischer umístil do pobělohorského
období a odvážně se pokusil zobrazit situaci národního ponížení, touhy po odplatě
i téma svědomí. Už zde se však projevil Fischerův specifický přístup ke zpracování
dramatické látky, jenž slouží především ideové stránce na úkor fungování principů
dramatičnosti: „… rovněž lze klásti otázku, nakolik postavy strakonické pověsti
snesou symbolické pojetí autorovo, tvořící z nich bezmála alegorické nositele
národní problematiky a tragiky a vedoucí k nejedné neúměrnosti. Hra výslovně
tendenční prozrazuje však přec vnitřní souvislost s vlastním jádrem Fischerova
dramatického díla: snahou o jinotajné promítnutí národní situace ukazuje
k ,Přemyslovcům‘ s jejich obrazem českého zápasu proti dvěma sloupům
nespravedlivého světového řádu, papeži a císaři; sama však postava svévolného
a bloudícího hrdiny, posléze prohlédajícího, předjímá již figuru Václava III., na druhé
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straně Švanda jako individualistický hridna, vyznačený lhostejností k utrpení
ostatních, je příbuzný herou Fischerovy dramatické básně z bájesloví antického.“64
Touto dramatickou básní byl Herakles (1919), jenž vznikal téměr sedm let. Fischer
do hlavní postavy polobožského hrdiny promítl vlastní dualistický postoj i jakýsi
psychologický autoportrét, o čemž svědčí zejména lyrika uvedené etapy. Herakles
odkazuje k Nietzschovi i Faustovi a ke klíčovému tématu celé Fischerovy tvorby
vůbec. Koncepce hry je postavena na překonání individuality spojené s nadlidskými,
titánskými rysy; tato výlučná individualita vyvěrající z vnitřní rozpornosti vede
vposledku k tragickým následkům, jež hrdinu nutí k sebepřekonání a vykoupení
z bludné cesty. Z tohoto zdroje pochází rovněž Fischerova fixace na několik typů
postav, v nichž se tragický osud obměňuje a variuje – Merlin a Ahasver.
Heraklovi předcházelo historické drama Přemyslovci (1918), v němž se
Fischer mimo jiné podle Píši pokusil syntetizovat Shakespearův styl a Hebbelovu
dramatickou koncepci a v němž také vystupuje do popředí pro Fischera příznačný
motiv „obrozující a prozařující bolesti; pocitu viny, který je činorodou pobídkou
k dobru; vykoupení osobního hoře dílem nadosobním“65, a aktovka Jupiter (1919),
humorná a parodizující dohra k Molièrovu Amfitryonovi, jehož tématem
a zpracováním se autor zabýval už ve své kleistovské monografii. Fischer se věnoval
vlastní dramatické práci až do konce dvacátých let, do té doby vznikla ještě jeho hra
ze současnosti Orloj světa (1921), tragédie Otroci (1925) a konverzační komedie
Kdo s koho (1928). Do hlavní mužské postavy Orloje světa se snad nejzřetelněji
projektovala Fischerova touha po osobní zpovědi, a aktuální téma se tak paradoxně
stalo nejsubjektivnější dramatickou výpovědí o současném světě; Jiří Paulus, posel
nové humanity, „z dramatické osoby proměňuje se stále více v mluvčího subjektivní
problematiky autorovy, projadřuje její základní motivy, jak zaznívají z lyriky
Fischerovy od metafysiky času až k pocitu životního hostování.“66 Prvky
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nedramatické, až pasivní, se rovněž objevují v poslední komedii, opět v postavě
mužského hrdiny.
Téma pasivního hrdiny prostupovalo nejen Fischerovou dramatickou
tvorbou, autor se touto problematikou zabýval také teoreticky. Tento typ hrdinství,
o němž Píša tvrdí, „co se hrdinnosti tkne: není pochyby, že typ pasivního hrdiny,
etický prvek humanitní, motiv obrozující a prozařující bolesti u Fischera spolu
hlouběji souvisí“67, našel svůj ohlas v souboru studií K dramatu, který vyšel roku
1919. Přelomový charakter těchto let odráží i podtitul knihy „Problémy a výhledy“,
a také Fischerův drobný úvod, v němž kromě jiného vyslovuje přání, aby se v blízké
budoucnosti stala nedílnou součástí dramatické tvorby i činoherní kritika. V souboru
se odrážejí Fischerovy dosavadní zkušenosti s divadelní praxí i teoretickou reflexí
této oblasti, navíc mapuje stav soudobé dramatiky, vliv literatury světové a nabízí
cesty, kterými by se národní dramatická tvorba mohla a měla ubírat. Cenné shrnutí
současné situace a pojmenování problémů provází Fischer analýzami významných
dramatických děl, která v této době vznikla a vznikají (hry Jaroslava Hilberta, Viktora
Dyka, Otakara Theera, Jaroslava Marii, Stanislava Loma, Jiřího Mahena), středem
jeho zájmu se stávají zejména dramata historická, syntézou této problematiky je pak
závěrečná studie Dějinné drama a drama dějin. V pozadí nezůstává ani hodnocení
režijní práce (Jaroslav Kvapil, František Zavřel, K. H. Hilar), součástí knihy je
i historický (Makbeth v Čechách) a zahraniční exkurs (K dramatům Vojnovidovým).
La tragédie sainte – jak uvádí Fischer, v překladu „truchlohra mučednická“ –
nepojímá autor jako literárněhistorické téma, ale především jako předmět
dramaturgického sporu, „pokud se snáší tragika s trpností“68, a zároveň v tomto
kontextu připojuje analýzu národních dramat s tématem mučednické smrti Jana
Husa. Fischer uvádí, že stav trpnosti bývá právem pokládán za protiklad
dramatického jednání, přesto však přináší důkazy o tom, že i pasivita hlavního
hrdiny může nést dramatický potenciál, jistý druh aktivity. Za takový typ dramatu
považuje právě francouzskou mučednickou tragédii, která se zrodila v 17. století
67
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a z níž jmenuje Corneillova Polyeucta. Přináší však také důkazy z jiných oblastí
(Calderon) i z jiných období: u antického dramatu osvětluje dokonce čtyři kategorie
dramatické pasivnosti. „Důsledky tohoto poznání vedly by k poznámkám
o kontrastu mezi starověkým a soudobým cítěním a k poetice, snad k dramaturgii
praktické. Mně zde běží o jinou věc: ukázati, že passivnost není nutně překážkou
dramatické karakteristiky, nýbrž že i v tak velkolepém útvaru, jako byla tragedie
starověku, měla svůj nadmíru podstatný úděl a že nicméně nedusila cítění
tragického. A proto nezbývá než odmítnouti stesky na slovanskou, trpnou povahu,
která je prý hlavní příčinou, že nemáme posud velkého dramatu (…) Ale vedle těchto
znaků má národní passivnost, kterou přiznáváme jako doplněk, doprovod činného
odporu a ne jako jedinou a vyčerpávající národní vlastnost, též jiné vzhledy: vzdor,
který dává čekání přednost před oportunním aktivismem; vše to, co zahrnujeme
pod heslo ,passivní resistence‘; hloubku utrpení, z níž se jednou přece zrodí čin.“69
Avšak způsob zobrazení dramatické pasivnosti souvisí nejen s individuální odlišností
tvůrců, ale také právě s odlišností národního charakteru a tradice. Fischer považuje
téma své studie též za ústřední aktuální dobový problém, jehož rozbory (hrdinství
versus zbabělost, spravedlnost versus vina) by mohly být mimo jiné i cestou
k potřebnému poválečnému mravnímu přerodu.

3.3.

Heine

Další osobností, jež Fischera přilákala nejen jako překladatelská výzva, ale také jako
spřízněná rozporná duše, byl německý básník Heinrich Heine. Pokud bychom měli
na úvod stručně přiblížit tuto spřízněnost, jmenovali bychom především židovský
původ, romantismus, složitou identifikaci s vlastním národem. Fischer Heina
překládal příležitostně již dříve, ucelené dílo vydává až roku 1925, a to Heinův
Passionál. Jak je u autora zvykem, souběžně s tímto překladem pracoval rovněž
na rozsáhlé heinovské monografii, jež je rozdělena do dvou částí – Život a Dílo –
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a vyšla postupně v letech 1923 a 1924. V úvodu monografie nechybí fischerovská
stručná a výstižná charakteristika Heinovy osobnosti a díla, jíž čtenáři přibližuje
hlavní zkoumaná témata, dobový literární a společenský kontext, Heinův
psychologický profil, problematiku vztahu k židovství a němectví i heinovské pojetí
romantismu.
Fischer pokládá Heineho především za Evropana, nejen proto, jak
evropanství pojímal sám básník, a pro příklon k francouzskému národu a kultuře,
ale také z toho důvodu, že Heineho si nelze odmyslit od vývoje moderní evropské
poezie. Z Heinova komplikovaného vztahu k Německu pak vyrůstá řada antinomií,
které Fischera oslovují, které se pokouší reflektovat a analyzovat v širokém
evropském kontextu i z hlediska individuality samotného básníka. „… Německo
a svět – to byla jedna ze základních antinomií jeho protimluvného duševního života,
v němž se paradoxně protínalo plno jiných, neméně bodavých rozporů: napoleonský
kult a kolektivismus, nazarenství a odkaz pohanský, mstivost a soucit, vítězná
útočnost a láska k poraženému. Antithesa, toť duše jeho francouzsky vzdělávané
prósy, a celý jeho složitý ráz možno rozložiti v řadu soudů, v nichž souřadnou částicí
bude vždycky spojka ,ale‘. Byl německý básník, ale horoval pro Francii; byl kulturou
Francouz, ale nebyl arijec; byl semita, ale své pokrevné pranýřoval nejkrutěji; dal se
pokřtít, ale od svého křtu splýval, až splynul s vírou svých otců; vyznával tuto víru,
ale vroucně lnul ke katolickým legendám své užší a k protestantskému odkazu své
širší domoviny; psal skvělou němčinou, ale hřešil proti její mluvnici; rušíval
básnickou ilusi, ale i nestylovosti pečlivě připravoval a piloval; byl spisovatel,
ale nejvíc uctíval muže činu; snil o činu, ale před ním a nad ním byl mu duch;
byl revolucionář ducha, ale ulpíval na společenské tradici; byl jemný a rafinovaný,
ale čas od času to z něho vyšplíchlo duševním kalem; trpěl svou osobností,
ale nechtěl z jejího kruhu; byl subjektivista, ale svým nástupcům ukazoval nová
východiska – – Byl prorok nového řádu, ale lidu se štítil. Byl ironický kritik
náboženství, ale vůči atheismu probouzela se v něm hluboká tucha závislosti
na vyšších mocnostech. Hlásal zásadu l’art pour l’art, ale ještě raději psal tendenčně.
Byl impresionista, ale jeho sloh má logiku ve své roztříštěnosti. Byl přísný umělec,
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ale většího celku nesvedl. Psal slabá dramata, ale v nich se zobrazoval nejvěrněji…“70
Už z této rozsáhlé charakteristiky v protikladech vyplyne, nakolik byla tato
Fischerova volba osobní. Ve své třetí monografii však autor neklade tolik důrazu
na hluboký psychologický rozbor a jeho vztahové souvislosti s dílem jako
v předchozích knihách o Kleistovi a Nietzschovi. Psychologické postřehy zde fungují
skrytě, nenásilně, hlavní slovo získávají biografická fakta, evropský kontext, události
a situace z Heinova života, pečlivě sebraný materiál včetně korespondence,
tematická a formální analýza tvorby, filologický rozbor. Již v heinovské monografii
tedy nabývá vrchu tendence, kterou Fischer prochází během dvacátých a na
počátku třicátých let – od duševních procesů, jež se promítají do tvorby, se Fischer
přiklání k cestě od slova k širším souvislostem (tuto tendenci ostatně napovídají
také názvy dvou jeho souborů studií – Duše a slovo z roku 1929 a Slovo a svět z roku
1937). Přerod, k němuž jistě přispěla i Fischerova obsáhlá práce překladatelská,
reflektuje autor monografie též v jejím samém závěru: „Nechť je sebe důležitější
duchový proud, z něhož povstává určitý projev kultury, určitý umělecký čin: básník
se liší od neumělce jakož i od představitelů jiných umění tím, že proň ,na počátku
bylo slovo‘; slovo, to jest logos, zvuk nadaný duchem, anebo duch, jenž zvučí
rytmicky. Proto – při všem samozřejmém uznávání pomocných nauk dušezpytných,
krasovědných, dějepisných a p. –: nejhloub k pravé bytosti básníkově proniká přec
jenom ten, kdo jako ,filo-logos‘ vychází ze slova (ne ze slovíčkářství), t. j. z myšlenky,
jež nezůstala beztvará, leč stala se hlasem, kadencí, veršem. Není však filologie, byť
se i znala k své pokorné službě, jen trpělivě mechanickým výkladem, není jen, jak ji
definoval Nietzsche, zlatnickým uměním a znalectvím slova: i jejím základem může
býti drama, t. j. pokus o zdolání tajemství, i jejím heslem smí býti zásada vší
individuální kritiky literární, ono slovo písma, aplikované na předmět lásky,
zkoumání a boje: ,Nepustím tě, leč mi požehnáš.‘“71
Jako Heinrich von Kleist vyrovnával se i Heine s Goethem a Napoleonem
v intencích slepého obdivu až hlubokého pohrdání, Fischer věnuje velký prostor
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Heinovu vztahu k Německu a Francii, považuje ho za přechod mezi Goethem
a Nietzschem, „v němž se láme i rozkládá romantika a jímž vniká do německé
literatury nový tón, nový polotón, nový disonanční tón“72, vidí v něm osobnost
nezařaditelnou, nový a nepředvídaný prvek moderní kultury. Nazývá Heineho
básníkem moře, neboť bylo nejen jeho velkou a nebezpečnou láskou, ale také
významným inspiračním zdrojem – za všechny to byl především Heinův pobyt
na ostrově Norderney v Severním moři, kde se mimo jiné seznamoval i s životem
místních obyvatel, s jeho tradičními pohádkami a legendami. Fischer se věnuje
podrobněji tomuto motivu a jeho vývoji a zobrazení v druhé knize monografie
při analýze oddílu Die Nordsee z Knihy písní: „Moře jako element očišťující; moře
jako zaklínadlo, jímž se láme úzký princip individuace; a ovšem i: moře jako očista
od sužující a úžící lásky (…) Heinovo moře je určitě pojmenováno, určitě viděno;
je to Nordsee, a na slovu ,severní‘ u něho, jenž jihu posud nepoznal, spočívá zvláštní
důraz. Přišed z nitrozemí, důvěrně obeznámen se scenerií i s kouzlem, s poesií
i romantikou řeky Rýna, prožívá na břehu oceánu nebývalé sensace (…) Velké vidění
hellenských bohů v mracích nad mořskou hladinou za měsíčního svitu dosvědčuje
nové umění Heinova snu. Dovede snít s otevřenýma očima; nepotřebuje vzpomínky
na skutečný nebo předstíraný noční sen, nepotřebuje užívati stereotypních
formulek o zdání a procitání, aby život, nazíraný velmi ostře, zpestřil
a zmnohonásobil výtvory své fantasie. Střízlivost podávaná s bodavou ostrostí
i ve svých odpudivých rysech (jako jsou třeba detaily mořské nemoci) a k tomu
se pojící dar jakéhosi nitrozření a dalekozření…“73
V souvislosti s oblibou moře, s „nápovědmi o ,Ahasveru moře‘“74, mluví
Fischer o Heinovi jako o básníku typicky židovském. Pojem židovství je však pro něj
pouze nevysvětlitelným termínem, záhadou z toho důvodu, že v této oblasti lze najít
řadu protikladů, řadu krajností na ose kvality i mravnosti – nejnižší a nejvznešenější,
nejduchovnější a nejobchodničtější, slabošství a odpovědnost, aristokracie ducha
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a nejhrubší materialismus. Obohacení evropské kultury o podněty židovské je tedy
podle Fischera provázeno také mnoha problémy a rozpory. Právě Heinův vstup
do veřejného života byl spojen mimo jiné s otevřením ghett, s asimilací židovských
obyvatel do běžného života, s jeho svobodnějším fungováním, a Fischer v tomto
kontextu argumentuje: „Jak by nebyla oprávněna obava, že do duchových zájmů
bude přimíšeno počtářství a vypočítavost, že se bude projevovat přizpůsobivost,
leckdy i necharakternost, způsobená nezakotveností v půdě, lhostejností k domácím
obyčejům a tradicím! Běželo však i o jiné, vyšší nebezpečí, jež má pro Heinův typus
a zjev ještě pádnější významnost. V Heinovi žije mnoho z nenávisti, ze mstivosti,
z ,ressentiment‘ utlačovaného kmene, utlačovaného jedince: (…) ,rád bych miloval
své nepřátele; ale nemohu jich milovati, pokud jsem se na nich nepomstil‘. Vedle
tohoto stanoviska, jímž ožívá dávný judaismus z doby ještě před starým zákonem,
lze ovšem u Heina doložiti též protilehlou, vyšší filosofii, kdy se vzpíná k svobodné
vznešenosti, která je nad svým věkem, nad svým utrpením a jakoby sama
nad sebou. Někdy v tomto křížení dvou principů nabývá vrchu živel čistší, někdy blíží
se i racionalista Heine duchové mystice svého rodu.“75 Fischer Heineho považuje
za prvního moderního evropského básníka, který přináší ve své tvorbě prvky
vědomého i nevědomého židovství, a ačkoli se Heine často bránil těmto svým
kořenům a snažil se z nich vytrhnout, vposledku ho stejně přemohly, podle Fischera
však v kladném duchu. Roky nemoci, které strávil bez pohybu na lůžku a jeho tělo
se vlastně rozkládalo zaživa, vyburcovaly v Heinovi mužnou upřímnost a jeho tvůrčí
poselství vyrůstající z tělesného utrpení se stalo skutečným velkým uměním.
V tomto názoru se opět vyjevuje Fischerův tvůrčí i životní leitmotiv bolesti a utrpení,
jež jsou obrozující, vedou ke kladu, k aktivitě třeba i z posledních sil. Mořský živel
a židovské kořeny pokládá Fischer u Heina také za základ jeho básnického typu jako
auditiva, tedy básníka především sluchu, ne obrazu: „… byl sám jako vítr a vlna,
neboť náležel k rodu neklidných a putujících; byl vtělený rytmus a prochvíván
hudbou; byl auditiv; nikoli obrazem, leč kadencemi zjevoval se jemu a od pradávna
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jeho předkům smyslový svět vjemů s naléhavostí nejnázornější.“76 Stejným
básnickým typem byl rovněž Fischer, jak si ukážeme později.
Za hlavní motiv Heinova života a díla pokládá Fischer romantismus. Jako
evropský umělecký proud našel romantismus v Heinovi své vyvrcholení a i na
základě této skutečnosti a ve spojení s básníkovou povahou a s vlivem jeho původu
vzniká jeho výjimečný a nezařaditelný typ. Z těchto zdrojů vyvěrá i heinovská směs
sebekritiky a sebeironie spolu s touhou po spravedlnosti a schopností kruté
sebeanalýzy: „Jako u jeho romantického předchůdce Hoffmanna, uplatňuje se
i v Heinovu duševním životě pathologický zážitek dvojnictví, dar a nutnost sama
sebe viděti jakoby ve snově oddělené existenci, a takovéto pocity depersonalisace
umožňují mu dívati se sám na sebe jako na cizí osobu, přiložiti k živému masu
pitevní nůž a být k sobě zcela nemilosrdný.“77

3.4.

Hlasy a židovské kořeny

Spolu s heinovským bádáním se Fischerovo vnitřní drama týkající se vlastního
původu promítlo jak do několika překladů a studií – August Vermeylen: Věčný žid
(1926), André Spire: Hebrejské melodie (1928), stať Židé a literatura (1933, in Slovo
a svět 1937) –, tak především souběžně s prací na Heinovi do básnické sbírky
s názvem Hlasy (1923). Dosud bylo téma židovství obsaženo ve Fischerově lyrice
pouze skrytě, v nové knize je však vyslovuje naplno a vyrovnává se s ním téměř
stejně nemilosrdně jako sebeironický kritik Heine. K navracejícímu se motivu
vykořenění, pouhého hostování na světě, pocitu nejistoty a přechodnosti se pojí
jasné vědomí, že kromě zvolené vlasti, jazyka a národa je Fischer osudově spojený
s vlastní minulostí – vzpomínkami, rodovou příslušností, údělem kmene, a zároveň
odvaha tento přiznaný konflikt češství a židovství řešit. I další dva Fischerovy
významné motivy tvoří základ Hlasů – dvojpólový vztah k ženě a reflexe procesu
tvorby. „… A nejtragičtější je, že básník si přesně uvědomuje příčinu všech těch
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rozporů: svár krve, zhoustlé zkušenostmi tisíciletí, se srdcem, které ovládá a je
ovládáno. A toto srdce královsky ubohé přináší básník čtenáři na dlani s dojemně
dětskou prostotou. Tím je Otokar Fischer ryze svůj, a tím je také neustále nový,
třebaže nevybočuje ani na chvíli z bludného kruhu své zakleté osobnosti.“78 Jak byla
tato sbírka pro Fischera důležitá a čím byla motivována, objasňuje mj. část
korespondence s R. Pannwitzem: „… chci také už brzo dokončit svou knihu vyznání,
která snad ještě intenzivněji než mé dosavadní sbírky objasní onu dvojí hru
romantikovy duše, zrozené pro to, aby byla zklamána…“ (Norderney, 12. 8. 1922);
„… připravuji nový svazek básní (…) v němž by měly přijít ke slovu moje velké
bolestivé a, řekl bych, z mé krve zrozené a krví psané problémy…“ (Praha, 2. 10.
1922); „… Heine mi dává zabrat *monografie o něm – pozn. NHR], ale poskytuje mi
také obrovské množství podnětů a pobídek, abych se vypořádal s intenzivně
pociťovaným a dosud potlačovaným utrpením a trpkým poznáním: jde to ruku
v ruce s mými vlastními, lyrickými koncepcemi, které vycházejí ze tří nejhlubších
motivů: žena, rasa, moře, což znamená erotika, židovství a cosi jako kosmická
osamělost. O svém zmateném a spletitém vnitřním životě, který teď směřuje
k vnějšímu rozuzlení, chci naznačit alespoň toto: je velmi bolestné, jestliže se
z největšího přátelství – ba na základě tohoto přátelského citu – rozpadá svazek,
který byl uzavřený z lásky; ba právě přemíra oboustranných, trojstranných ohledů,
soucitu a laskavosti způsobuje, že rány tiše krvácející hluboko uvnitř bolí dvakrát,
třikrát víc…“ (Praha, 17. 10. 1922).79
Mnohovýznamový titul sbírky – zahrnující hlas básníka, hlas boží,
mnohohlasí – je symbolem zvýrazňujícím mluvu a naslouchání, domluvu, slovo
a gesto, gesto slova. Knihu zahajuje cyklus Křídla a uzavírá cyklus Poselství.
Podkladem úvodního cyklu je milostná deziluze mající charakter loučení, vztažena
obecně k filozofické reflexi. Závěrečný cyklus je autorovým vyznáním obsahujícím
básnické a filozofické krédo. Kompozičně postupuje tedy autor od subjektivismu
přes jednotlivé básně k objektivizačnímu postoji. V souborném vydání Básní
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Otokara Fischera z let 1925–1926 obsahuje sbírka Hlasy navíc motto – báseň
S bohem z Ozářených oken: „Vším, co jsme ztratili, nechť bohatnem / my, včera
štěstím plaše objímáni. / Dnes, kdy se loučíme, kéž v udatném / nám srdci dozrá
vděčnost odříkání (…) By to, co bylo, s námi mohlo žít, / my všemu nejdražšímu
s bohem dáme / a smíme lidskou nesmrtelnost mít / i z rozchodu, jenž naše srdce
láme.“80 V tomto smířeném duchu se kniha skutečně převážně nese. Je opět cestou
bolesti, ne již křečovitého přesvědčování sama sebe, ale hlubokého pochopení
a přijetí, cestou ze změti chaotických hlasů a ztrát ke skutečnému bohatství.
Titul úvodního cyklu zahrnuje v sobě motiv pohybu, letu, vzlétání a dálek. Spolu
s okruhem motivů hlasu a slova a motivem moře, oceánu, odlivu, bouře atp.
představuje milostnou deziluzi v různých podobách. Pocity samoty, opuštěnosti
a lítosti jsou zahaleny oparem vzpomínání, přecházejícím až do spiritualizované
polohy. Autor navozuje tuto náladu již v první básni cyklu obrazem osudového tkaní
– rolí osudu nad osobním dějem –, a pokračuje rozvitým obrazem mizející lásky:
„… Z jara přiléts k nám, / z jara mému zraku / odlétáš – ó kam, / ptáku bouřliváku?
// Rozlet k nebesům / odnášíš mi zase. / Dál jen leť a šum, / duše, peruti, hlase! //
Kdo tě měl kdy rád, / odletem tvým zpřísní – / S bohem nastokrát, / bouře a dechu,
má písni!“ (Křídla 2)81 Údiv nad utrpením a krásou vždy znovu se obnovujícího
milostného citu a nad vždy stejnou trýzní z jeho ztráty prostupuje i apostrofou
vlastního nitra, jehož proměnu autor přirovnává ke dvěma podobám vody: „… Má
živá vodo, jaká proměna! // Teď plyneš klidna podél hluku cest / a nevzrušeně míjíš
hlahol měst. / Jsi vír jak dřív, leč neklid vssál se v tebe (…) Zřím: nitro tvé je z nitra
zvlněno. / Já nelekám se, nevracím se, neptám, / já nechápu, jen dumám si
a šeptám: / Kde tichne vír, tam hluboké je dno…“ (Křídla 3)82 Fischer se vrací
k tradici melancholického, subjektivního romantismu a heinovské ironie, k jeho
společenské a erotické deziluzi, je to však u něj deziluze osobní, podložena složitou
nezařaditelností. Svou melancholií a problematickým židovským původem se blíží
zejména rakouským a německým autorům 19. století (Heine, Lenau, Hölty aj.),
80
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v českém kontextu pak mladým májovcům, především Rudolfu Mayerovi. Tradiční
obraz puklého srdce je ve Fischerově době už značně konvenční, ale motiv srdce
obecně v autorově tvorbě je motivem nejdůležitějším a Fischer vkládá do jeho
obměňovaného a rozvíjeného obrazu své nejniternější zpovědi, celou svou
osobnost. V cyklu Křídla vystupuje do popředí snaha vytvořit ucelený symbolický
děj vztahu, to dokládá například v jedenácté básni situace rozchodu budovaná
na obrazu sadu: „Vše darovalas, co lze darovat. / Ty za ruku mne vedlas v mladý
sad, / a smysly naše pily (…) V nitro noře hled, / já o náš sad se starat nedoved, /
já léta nedbal, špatný zahradník (…) a teď mi daruješ, jdouc v jiný sad, / nejhlubší
dar, jejž duši možno dát.“83 Dvojpólovost vztahů doznívá, nastupuje vyrovnanost,
jež se pojí s očistnou a tvůrčí funkcí utrpení, pro Fischera typickou. Po dialogu
budovaném na filozofických paradoxech: „Dvojí píseň do blankytu vzlétla (…) ,Zralá
ty, žij zmužile a světlá!‘ / – ,V záři ducha, jarní buď a čist!‘“ (Křídla 13)84 následuje
závěrečné nokturno ve formě podobenství – básník po nocích touhy po ženě a po
spánku skrze utrpení získává křídla: „… Noc tála. V prosvitavých mhách / a jitra
stříbrem stydla. / Muž, zmučen, pod hlavu si sáh – / a zajásal: Ó křídla!“85
Hlasy jsou sbírkou čistého soustředění a lyrického pohroužení se. Fischerovo
naslouchání do ticha nabízí orientaci dvojím směrem: do dálky osobní samoty a ke
středu, do vlastního nitra. K motivu mučící lásky z Křídel se pojí motiv moře – neklid
bez oddechu, věčné vlnění a přeměna, bouřlivý útok a tiché bezvětří – rytmy, které
odpovídají autorově rozvrácené duši, a zároveň odkrývají jeho již zmiňovaný typus
auditiva. Symbolikou vlastní situace je také báseň Ostrov s klasickým motivem
uzavřenosti, výlučnosti, zde rovněž vnitřní prostor snu a vzpomínky, s obrazem
moře jako veškerých strastí světa, jehož hlas z hlubin probouzí i stagnující duši
lyrického subjektu. Písek je dalším z dílčích motivů, jež skládají filozofické
podobenství autorovy životní situace. Láska, život, vše je pomíjivé, vše se přesýpá
a mizí jako rozvanutý písek, jedno však zůstává – tvorba jako nejvyšší sebezáchovné
gesto: „… A přec jen, přec… Je v hlubokém jak moři – / Ne ten, kdo život miluje: Kdo
83
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tvoří!“ (Písek)86 Závěr básně je také typickou ukázkou Fischerova umění pointy,
jež je především dovršením stavby, téměř nikdy kontrastním. Dar tvorby je novým
impulsem v „bezvětří“ života v následující básni, s antickými názvuky vzpoury proti
bohům, proti osudu: „… Sen ni touha neženou mne dál (…) Křížem ruce mám. Spí
srdce. Čekám (…) Já však vůli mám, plout, vát a mávat. / Než zde v idyle snít
bez hnutí, / raděj zlomit se i s perutí! / V poutech není, rytmus kdo má darem. /
Smí se vznést, smí padnout za Ikarem“ (Bezvětří)87. Báseň Prstýnek s vazbou na
folklór svou lapidárností odkazuje k lidové písni a zobrazovanou situací trojice žen
k pohádce či legendě. Za symbolem prstýnku jako pouta se znovu skrývá hluboce
intimní děj týkající se lyrického subjektu: „… Dí první: ,Zlatý mám prstýnek. / Chcete
ho? Chyťte! Mně se smek.‘ // Hodila. Druhá chytala: / ,Já se s ním také líbala. // Co
bylo tenkrát, není již. / Ty zlatovlasá, teď ty o něm sníš.‘“88 Báseň je rovněž
dokladem rytmického a obrazného zjednodušení Fischerova básnického jazyka,
které je patrné od sbírky Léto. Rozchody, míjení, zranění, nedostání slibu, to jsou
klíčové motivy Fischerovy poezie, a z nich vyplývající pocit nedostatečnosti, jež se
projevuje nejsilněji v jeho kontrastním pohledu. Tak je tomu v symbolickopatetickém monologu postavy antické mytologie – stylizace lyrického subjektu –
vyjadřujícím dvojpólový vztah k ženám a ženství vůbec: „… zrozena z vln jsi, s vlnkou
odplýváš (…) jsi chtivý hřích a vzhled máš jako panna –, / mluv, zázraku, mluv,
sfingo: Kdo jsi? Kdo? / Buď prokleta! A přec – – Buď požehnána!“ (Troilus)89
Básní Letní noc se otevírá další zdroj Fischerovy bolesti – jeho židovství,
jež zde brání lásce se souvěrkyní, a je tak spíše symbolickým podobenstvím
autorova vztahu k rodu, v němž má kořeny a jehož hlas v něm probouzí horká letní
noc: „… Čím bližší rod, tím propastnější dálka (…) že z kraje kletých vzešli jsme, jimž
snímá / jen cizí láska chorobu a hřích. / A tak tu mlčíme, noc před očima, / my,
dusná krev dvou obětovaných (…) …Teď, krvesmilné noci prchnuv, rasy / já slyším
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krev, jíž nelze uprchnout.“90 Stejným hledáním vlastní identity překrývajícím se
s Fischerovým dramatickým a nejednoduchým způsobem erotiky, plným vášně,
trýzně a nejistoty, jsou i básně Stvořitel a Svatokrádce. Následující báseň
Ke kořenům je pak klíčovou zpovědí tématu rasy. Cestou propadání se lyrického
subjektu hloub a hloub do minulosti, na níž prožívá nejprve své dětství, a pak i celé
dějiny židovského národa, odkrývá Fischer nyní sám sobě skutečnou příčinu své
ahasverské rozeklané duše ve formě antinomické charakteristiky vlastního vztahu
k židovské rase: „… Mám poutí světem duši provátu. / Teď masky pryč! Je chvíle
návratu. // Jsem z těch, jimž srdce smíchem krvácí. / Šlechtici smutku, věční
tuláci…“91 Od souvěrců ho však dělí zášť, kterou k nim cítí, nevíra a odpor
ke stopám, jimiž kráčeli: „… Mně k smíchu modlitby jsou vyhnaných / – a mou též
tváří škube psancův smích. // Já zhrdám čistokrevnou pýchou kast / – a zemi svou
i já chci duchem zvlást (…) sám bezdůvodně blouzním potají, / sám, cíl svůj ztrativ,
blouzním po ráji.“92 Osudným se mu stává přimknutí k českému národu, za jehož
příslušníka se považoval. Vyvolil si jiné bratry, jejich jazyk a historii, cítí však, že zde
nejsou jeho skutečné kořeny: „… A nové bratry mám. Jich cíl. Jich líc. / Jsem jedním
z nich. A přece míň i víc. // Jsem vyvolen. Jsem stár a mlád. A přec: / Jen příchozí.
Jen host. Jen míšenec.“93 Dospívá k přesvědčení, že vlastnímu židovství ujít nelze,
že je v něm hluboce zakotveno, pociťuje však, že je v těchto promluvách krve dosud
pouze trpným nástrojem: „… Tak, od těch odlišen, jichž zpívám zpěv, / tak,
odpadlíkem těch jsa, z nichž mám krev, // jsem klet i šťasten. Nejsem to však já, /
ne moje muka, lidsky přechodná (…) a bloudění to, z něhož vyvřel jsem, / to mne si
vyhlédlo svým nástrojem (…) já věstit neumím a zírám v tmách; / já nechci hrát
a smyčce jsem přec tah. // Já nemluvím. Má mluví krev, mé plémě. / Já nezpívám.
To zpívá něco ve mně.“94 Shrnující příběh takto negativně chápaného dědictví krve
je zasazen do rámce monologu antického Oresta, ve veršovém rozměru antických
tragédií. Strach a smutek z dědičné viny pokolení a z prokletí božstvím ústí do touhy
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po ženě-sestře, ženě-soutrpitelce, s vědomím, že ani její blízkost nedokáže zaplašit
hlas krve: „… všem z dálky volám: ,Odstupte, neb nesu zmar, / vy všechny
s plodným lůnem, matky budoucí!‘ (…) Ženy, podsvětní / vy služebnice, sourozenky
Lític, žel, / což není mezi vámi jediné, jež nic / by nechtěla (…) však dlaní duchovou
by znala pohladit / a z vlastních bolestí mi schystat tichý klín, / kde vydechl bych
na okamžik? (…) Krve ozvěnu se slyším smát.“95 Orestes vytváří syntézu
Fischerových témat ženy a rasy.
Fischerův kontroverzní vztah k židovství se u něj projevoval už od mládí.
Stranil se styku s židovským prostředím a úmyslně se vyhýbal židovským ideám
a kultuře. Také jeho českožidovská rodina jej od židovství spíše vzdalovala
a z rodného Kolína si Fischer odnesl – podle vlastního doznání – antipatii
k tamějšímu židovskému prostředí. Hlasy jsou prvním skutečným rozpomenutím se
na vlastní rasu, v předchozí lyrické tvorbě se objevuje jen ojediněle, například
v básni V amfitheatru z Ozářených oken – v odpovědi na stále znovu kladenou
otázku „kdo jsem?“. Jak uvádí O. Donath, obrat ve Fischerově vztahu k židovství
spadá do roku 1922. Autor o něm vypravuje v soukromém dopise: „Tehdy, v době
citové krise, cestoval jsem po Rýně, přišel do Düsseldorfu a na Norderney a tyto
vnější události, spolu s příhodami duševního života, dodaly mému tehdejšímu,
do té doby spíš uměle potlačovanému vztahu k židovské otázce (t. j. k rase)
zvláštního důrazu. Bylo to v době, kdy některá čísla ,Hlasů‘ byla již napsána, ale to
hlavní mělo zárodek tehdy; rovněž kniha o Heinovi, jíž jsem se dotud vyhýbal jako
,čert kříži‘; in nuce byl to i ,Heinův passionál‘, jenž tehdy byl počat, byť arci ještě ne
překládán.“96 Na cestě, o které se Fischer zmiňuje, vznikla báseň Norderney. Stejně
jako Heine ve své básni Otázky, „kde líčí, jak nad pustým nočním oceánem stojí
v stesku mladík-muž, s touhou, aby mu vlny vyřešily hádanku jeho nitra, nad kterou
si již tolik nejmoudřejších mudrců rozlámalo své učené hlavy (…) Odpověď však
nepřichází…“97, stojí nyní Fischer na břehu Severního moře a za zvuku jeho vln
ze zpovídá z paralel Heinova a vlastního života, především společné „bezkořennosti
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a dvoukořennosti“: „… Mne též pravá láska v snách jen objímala. / Mně též
z velkých stesků písnička rodí se malá (…) synu Rýna, dítě Seiny, / bezkořenný –
dvoukořenný – / metlo a vichře a psanče! (…) Zub za zub, ránu za ránu! / I v tebe se
vssála, jak otecká slova, / plebejská moudrost Jehovova. / Jdu dál zas… Neb kdykoli
mněl jsem, že bratra mám, / vždy, cizotou raněn, jsem dvojnásob sám.“98 Mystika
krve ve stejnojmenné básni Hlasů odsouvá do pozadí vyvolený domov zobrazovaný
tradičními atributy: „… A slováckou, když spustí šohaji, / mně, nevím proč, je málem
čehos líto (…) jsou při chorálu na zámek má ústa. / Když v polích kráčím, cos jak
závist mám, / že život můj, ach, z pole nevyrůstá. // Však zaslechnu-li ducha
šumění, / já ve svém nitru cítím klíčit sémě / těch, kdož jsou na světě z dob stvoření
/ a jimž je žít až do skonání země.“99 Stejně jako tato báseň zní i následující Píseň
aristokratická spíše jako prosba a poslední útočiště než moudrost a evangelium
„aristokratické“, když se Fischer zachraňuje z cizoty světa i lidí vírou v duchovní
bratrství: „Jsou muži, kteří do daleka zří, / kde my jsme slepi z dneška na zítří – /
a v tom je útěcha, v tom víra: Jsou, / jimž údělem je bdíti nad spásou (…) Jim celek
vším; jim nad národ je rod. // My lásku chvil, však oni znají, vyšší, / jen jednu vášeň:
k hvězdě, na níž dýší.“100
Shrnující báseň Hlubiny, budovaná na variovaném obrazu vody a mořských
motivech, otvírá cestu cyklu Poselství. Vysvobozením z trojího hoře je autorovi
umělecký čin, který v sobě obsahuje potenciální schopnost darovat plnost života:
„Chaotické dout já slyšel hlasy / trojí tůně: ženy – moře – rasy (…) Snad jsem
nezachyt než odlesk pěny / z tří těch hloubek (…) Slovo mé však vzeplouvá, mé
hoře, / z vírů ženy – z bezdna rasy: z moře.“101 Jádrem Poselství, a ostatně i celé
sbírky, je zpověď, kterou však autor nechce dojít odpuštění hříchů. Je to zpověď
hrdinského, mužného nitra, jež se zjevuje světu, aby mohlo tím více trpět, aby se
bolestí vykoupilo. Vstupní básní cyklu vymezuje autor svoji subjektivní situaci
pomocí odkazů na přírodní, svobodné živly, jež jsou podkladem celé knihy: „Já
98
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nejsem vichr. Vichřicí jsem hnán (…) Já nejsem moře. Z moře mám však dech (…)
Jsem příliv a jsem odliv. Vzdor a vání. / Boj, příboj, nepokoj a odplouvání.“102
Hledání vlastního hlasu se stává podobenstvím existenciální situace lyrického
subjektu, v níž se poselství přijímané mění v poselství prostřednictvím básnického
slova darovávané: „… Já nejsem věčnost. Biju v její hráz. / Já nejsem, nejsem oceán.
Jsem hlas. / Já výtrysk nejsem z podsvětí ni z ráje. / Já nejsem bůh. Jsem harfa,
na níž hraje“ (Poselství 1)103. Další reflexivní básně rozvíjejí tuto myšlenku
doplňujícími tématy. Světlou vzpomínkou na dětství a rodný kraj se Fischer rovněž
poprvé vykupuje z dvojlomného vztahu k vlastní domovině – obrazem splynutí
písně vlastního nitra s písní rodné řeky: „Šum ukolébavkou, má proudná řeko! / Má
kolébka zde stála nedaleko (…) Tec, rodná řeko, pod večerní hrází, / nes do daleka
smířené mé vzkazy (…) Snad pomohou, by bloudící se našel, / by hřích či smutek
chrabřeji se snášel. // Vždyť pospíchám i já svou domovinou, / i po mně poselství
jak loďky plynou, // vždyť též jsem řeka, do níž listí padá, / a jež je šum, ač zmlkla by
tak ráda“ (Poselství 6)104. Závěrečným hymnem obrody, Fischerovým životním
krédem, v němž nazývá boha svým „přísným přítelem“, se dovršuje spojení
a proměna předchozích motivů v ucelené básnické univerzum. Autorovo vidění
vcelku a v kontrastech je podstatou klasické vyvážené reflexivní poezie, působící již
bez prostředkování kulturně-literárními a jinými odkazy, jež byly nahrazeny
konkrétními a jednoduchými obrazy. „… Mám nový pohled v pročištěném oku, /
mé srdce pádí, dálkou rozžízněné, / a náhlý hlad mých nenasytných kroků / mne
pod obzory vyšší žene (…) Já zdravím ty, kdož odvrhli své štěstí / a běží nad svým
životem a smrtí. / Já zdravím ty, kdo ve statečné pěsti / své lidské srdce drtí (…) Jak
ten, jenž mateřské se dotkl půdy, já, dítě strasti, strastí zmládl (…) Boj láká zas.
Vzdán tobě, duchu, cele, / jenž přese mne ses krupobitím přehnal, / poct levných
nechci. Dej mi nepřítele, / jenž, se mnou zápole, by žehnal! // Dej lásku hrdinnou
a hloubku větší, / přej síly víc, nežs dosud ve mne vylil. / Kams na vartu mne vysuň,
v nebezpečí, / bych, čele přesile, sám sílil. // Jsem nástroj tvůj. Mnou hřímej, kvil
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a plesej – / až posud příliš sebou já byl zmámen. / Tvé křesadlo jsem. Bij a tluc
a křesej, / by ze mne světelný šleh plamen. // Vše vezmi mně, jen něco darů
ponech: / sluch v hloubku, výšin řeč, tep cizích strázní – / a vědomí, že v svých kdys
polotónech / hlas můj též kolozpěvem zazní!“ (Poselství 8)105
Sbírkou Hlasy

se

Otokar

Fischer, jak uvádí V.

Jirát, „včleňuje

do nadindividuálních lidských souvislostí mezi člověkem a kosmem. Proto musíme
,Hlasy‘ oddělit od sbírek prvního období a označit je za básně období nového.
Období, do kterého náleží jen ony samy. Mezi nimi a následující sbírkou ,Peřeje‘ je
přestávka osmi let, během níž se básník i myslitel přerodil. Ještě v ,Hlasech‘ je
souvislost s rasou, zapojení do nadosobních souvislostí pojímáno spíš jako kletba
než jako požehnání. Definoval-li tam sebe jako ,bezkořenného-dvoukořenného‘,
důraz spočíval spíš na ,bezkořennosti‘...“106

3.5.

Goethe a Villon

Ve dvacátých a na počátku třicátých let se bohatě rozvíjí Fischerovo dílo
překladatelské, z nějž nejvýznamnější a nejoblíbenější zůstávají do dnešních dnů
přetlumočení Goetha a Villona. Srovnání Heina a Villona vedlo Fischera v roce 1927
k napsání studie Heine a Villon (in Slovo a svět 1937), v níž zkoumá společné rysy
obou básníků i Heinovo ovlivnění villonovskou poetikou a životním postojem.
V tomtéž roce se rovněž vydává po Villonových stopách v národní literatuře (Villon
v Čechách, in Slovo a svět 1937) a prostřednictvím analýzy Vrchlického překladů
středověkého francouzského básníka demonstruje rozdíly v přístupu k tlumočení
své doby a Vrchlického tradice. Vrcholem Fischerova překladatelského umění
zůstává Goethe. Kromě dříve vydaných Římských elegií (1921) a souboru
Z Goethovy země (1925) se Fischer podílel na projektu vydání Goethových
sebraných spisů (15 svazků), jež vycházely v letech 1927–1932, nejen jako editor,
redaktor a komentátor, ale především jako překladatel. Ze všech svazků přeložil
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Fragmenty a improvizace z mládí (Faust, Prometheus, Satyros, Věčný žid), Dramata
prózou z mládí (K Shakespearovu dni, Clavigo, Stella), Výbor z mladistvé lyriky,
Lyriku a balady, Římské elegie a Benátské epigramy, Západovýchodní díván,
Z maxim a reflexí, Dramata (Egmont, Proserpina, Cagliostro) a Fausta. Mimo
sebrané spisy pak vyšly Goethův Deník a Mysteria, obojí v roce 1932. Goethovské
téma Fischer sám opět reflektuje jak z pozice překladatele, tak badatele. V roce
1925 píše studii K překladům Fausta (in Slovo a svět), v níž se věnuje české
překladatelské tradici Goethova opusu: „… srovnání tří pokusů o zčeštění Goethovy
básně dalo by podnět k vývodům, ne-li o trojí básnické generaci, jistě o trojím
spisovatelském typu: neboť z překladu Kolárova mluví k nám divadelní praktik,
z překladu Vlčkova vzdělaný amatér, z překladu Vrchlického básník. Každá pak
z těchto tří tlumočnických etap vyzývá ke kritickým výhradám, jež vyváženy
z překladatelské prakse, nebudou snad bez užitku pro překladatelské otázky
principiální.“107 Fischerův přístup k překladům Goetha shrnul kromě jiných K. Polák:
„Fischerův Goethe není (…) klasický Olympan akademické goethefilologie německé
(…) Byl od počátku nazírán jako zjev moderní mediem novější lyriky německé,
mediem Nietzschovým, Hebblovým, ale později též Dehmelovým a Heinovým.
Byl Fischerovi vždy lyrikem dneška a lyrikem jeho, viděným zcela osobitě.“108 V roce
1926 vzniká v souvislosti s Goethem Fischerova studie K dějinám titanismu, v roce
1932 Goethův Montserrat, v roce 1936 Matky, na počátku třicátých let se autor
zabývá Goethovým spojením s Čechami (Goethe a Čechy, 1932; vše in Slovo a svět
1937). V druhé polovině třicátých let se Fischer rovněž vrátil k teoretické reflexi
překladatelské praxe a formuloval základní principy nového způsobu tlumočení,
u jehož zrodu a rozvoje stál (Od prakse k teorii, 1936/1937, in Slovo a svět 1937).
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3.6.

Evropské cesty

Fischer podnikl v desetiletí od roku 1925 řadu pracovních, studijních i rekreačních
cest (Belgie, Francie, Německo, Itálie, Dalmácie), které ovlivnily jeho vnímání
evropské situace a postavení českého národa, a rovněž jej obohatilo o množství
nových zážitků a kontextů. Po návštěvě Belgie formuloval Fischer své dojmy
a myšlenky ve studiích z let 1926–1927 Paradox národní literatury, Mezihra a Poeta
rváčství (též pod souhrnným názvem Z dvojjazyčné Belgie in Slovo a svět 1937)
a v knize Belgie a Německo (1927). Fischer zde vystupuje jako pečlivý pozorovatel
bilingvní země i společných prvků vlámské a německé kultury, ale především
situace státu umístěného v sousedství velkých národů. Nezastírá paralely s českým
národem a je si vědom proměn v evropském prostoru, jež mohou znamenat jak
kulturní přínos, tak také politické ohrožení. „Ideologie malých národů, vybudovaná
i ve skutek uváděná zvlášť působením Masarykovým, je pro nás nyní neméně
důležitá, než bývala za boje o státní samostatnost. Je pak naléhavým úkolem
poznávati kulturní filosofii toho kterého kmene v jeho vlastním podání a ne jen
v tom, jak je tradováno mocnějšími a poručníkujícími jeho sousedy. Tato zásada
platí i tam, kde tendence nečetné jazykové jednoty je v neshodě se smyslem
a tužbami historie a budoucnosti naší, jak tomu přes všechny zdánlivé podobnosti
je s germánskou osvětovou složkou v Belgii.“109
V kulturně-politickém duchu jsou neseny i autorovy Bretonské zápisky z roku
1930 (in Slovo a svět 1937) a ke stejné problematice míří nepřímo také Fischerova
studie o „wallenrodství“. Téma z Mickiewiczova Konráda Wallenroda „zrada jako
zbraň otroků“ zkoumá Fischer prostřednictvím ohlasů v národním kontextu
(A. Stašek, Sládkův překlad, J. Goll, J. S. Machar, odmítavé stanovisko Masarykovo
či S. Čecha): „Našim devadesátým letům, tak plným kvasu ve věcech národnostní
filosofie a politiky, dostalo se tedy novým překladem časového podnětu, aby se
vyslovila o dráždivé myšlence zrady jakožto nástroje revolučního. Podle odpovědí,
jichž se tomuto impulsu (…) dostávalo v rozličných prostředích českého
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státoprávního a realistického zápasu, mohly by se stopovati měnící se fáze
politicko-myslitelské a mohly by se charakterisovati některé výrazné osobnosti
jak etiků tak poetů.“110 Fischer rovněž odkrývá souvislosti uvedeného tématu
s německou literaturou počátku 19. století a dokládá i další příklady z literární
i kulturní historie, ale především podtrhuje aktuálnost uvedeného fenoménu:
„Neboť problém ,wallenrodství‘ nijak nepozbyl svého ostří a své tíživosti: dnes jako
jindy stojí před myslí básníků i státníků v podobě mnohé skutečnosti a hrozivého
mementa.“111 Současně je studie také důkazem toho, že se Fischer v tomto období
obrací více ke slovanské oblasti, slovanské literatuře a divadlu – o tom podrobněji
v následujícím oddílu.
V rámci problematiky nastíněné v této kapitole je vhodné připojit zmínku
o Fischerově tragédii Otroci (1925), jejíž téma je částečně propojeno i s uvedeným
autorovým směřováním. Fischer zde prostřednictvím tématu vzpoury římských
otroků předkládá ve formě dramatu aktuální společenskou problematiku, „nadto
shrnuje tato mužná a mužská hra Fischerova základní prvky jeho dramatiky: otázku
humanity a násilí; motiv vzpoury a řádu; představu bludného kruhu a typus
romantického hrdiny. Nejsa příznivcem davového dramatu, hebbelovsky zde autor
symbolisuje v čtveru ztypisovaných postav protikladné světy myšlenkové a sociálně
mravní (…) vytváří v ,Otrocích‘ dějinně filosofický mytus tragické sudby a tragického
heroismu lidstva.“112
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4. Léta třicátá
4.1.

Poezie a obraz Evropy

Jak jsme si již ukázali, odrážejí se ve Fischerově básnické tvorbě vlivy díla
Vrchlického a lumírovců, symbolistně-dekadentní poetiky a poetiky generace buřičů,
expresionismu a vedle zdrojů vyvěrajících z židovských kořenů a univerzálnosti
vzdělání v menší míře také podněty avantgardy. Napětí mezi romantickými rozpory
a příklonem ke klasičnosti a formální dokonalosti se vyrovnává právě
ve Fischerových sbírkách z třicátých let (Peřeje, Poledne, Rok, Host, Poslední básně).
Pokračuje v nich tendence ke gnómičnosti a epigramatičnosti, charakteristická
písňová melodie se pročišťuje, konstantní autorovy motivy znějí nově
prostřednictvím oproštěného výrazu a jednoduché obraznosti.
Lyrickou knihou Peřeje z roku 1931 se Otokar Fischer vrací k poezii
po osmileté odmlce. Nová sbírka je spíše sběrem básní za delší období, do jisté míry
shrnuje dosavadní motivy autorovy básnické tvorby a částečně je přehodnocuje,
a otevírá tak prostor nové cestě, která se plně rozvine a prohloubí v dalších knihách.
Ve velice koncentrované podobě je tedy možné vysledovat zde jakýsi drobný
básnický cestopis, inspirovaný cestou po Francii a belgickým pobytem,
s fischerovsky příznačnými průhledy do historie, personifikací města i krajiny
a tesknicí po domově, rámovaný však ještě osobním milostným dramatem.
Počínaje knihou Poledne z roku 1934 je ve všech dalších Fischerových
sbírkách z třicátých let obsažen střízlivý a věcný patos. Vedle hrozeb ze sousedního
Německa a pocitu ohrožení celé Evropy, vedle cest do Středomoří a Flander zároveň
znovu ožívá Fischerova sounáležitost s rodnou zemí. Také z tohoto důvodu Fischer
ostřeji a kritičtěji pociťuje a reflektuje společenské bezpráví i lidské křivdy
a chudobu, jak v domácím prostředí, tak v zahraničí. Fischer nejen správně odhaduje
velikost nebezpečí fašismu, ale přijímá s naprostou samozřejmostí i vlastní
spoluodpovědnost za společenské dění. Autor již v takové míře nevyužívá literární
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a kulturně-historické autostylizace, ale směřuje k obrazům a postavám, které
symbolizují lidský osud.
Sbírka Poledne je z velké části vlastně básnickým cestopisem – začíná
domovem, poté následují básně s cizokrajnou tematikou, končící v podobenství
o českém údělu, v básnicky zvládnutém vlivu dobové politické situace. Tato v prvním
plánu cestopisná lyrika odhaluje však postupným zobecňováním hluboký reflexivní
základ. Básnický cestopis je většinou charakterizován jako soubor jednotlivých básní
z cesty, jež si zachovávají motivicky i obrazně určitou samostatnost a nevytvářejí
souvislé dějové pásmo. Konfrontace neznámého, cizího s vědomím domova je
zároveň setkáváním dvou světů, dvou kultur. Dotyk autora s novou skutečností je
od začátku poznamenán časností a míjením, ale tento pohled vytržený ze známých
kontextů nabízí současně prostor pro nové a širší souvislosti, možnost vnitřní
obrody a smyslové očisty.113 Fischer využívá na své cestě podnětů z celé české
historie tohoto žánru. Opozice světa a domova, severu a jihu má pro něj
existenciální

význam

již

od

počátku

tvorby.

V Poledni

se

ve

spojení

s přehodnocováním a překonáváním subjektivismu blíží Vrchlického Roku na jihu
(1878)114, najdeme u něj také příběhy-podobenství a průřezy duchovními dějinami
lidstva, na jejichž půdorysu však autor vytváří svůj vlastní příběh. V době
znovuhrozící válečné skutečnosti je Fischerův básnický cestopis prostředkem
navázání zdůvěrnělého, bezprostředního kontaktu s realitou a vnitřního přerodu.
Svým nejednoznačným uchopením tohoto žánru se blíží Horově Italii z roku 1925 –
kompozice Italie i vnitřní napětí jednotlivých básní je budované na opozici
těžkomyslného severu a nekomplikovanosti italské krajiny115, ovšem s navrstvenou
minulostí římské civilizace a politickou přítomností.
Ve stejném roce – 1934 – jako Fischerovo Poledne vychází Nezvalova sbírka
Sbohem a šáteček. Nezvalův básnický cestopis uzavřený poezií domova potvrzuje
svým výrazem zneklidnění ze světa a zdůraznění domova jako výsostné
113
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a svrchované hodnoty v situaci krajního ohrožení vlasti, které se prohlubuje také jak
v další Fischerově sbírce, tak v české lyrice třicátých a čtyřicátých let vůbec. Nezval
oživuje v avantgardním modelu žánru lyrické cesty program českého poetismu,
a také proto si knížka krátce po svém vydání získala popularitu. Asociativně
budovaná sbírka založená na reálné cestě do Paříže, jižní Francie, Monte Carla
a Itálie spojuje v sobě názornost – je vlastně jakýmsi básnickým bedekrem –
a konkrétní momentky s obrovským metaforickým bohatstvím, smyslovostí
a barevností. Vnímavý lyrický subjekt prostřednictvím předmětnosti i dynamiky
obrazů hledá v jednotlivých zastaveních, která často působí jako barvité pohlednice,
především okouzlení.116 Fischer naproti tomu hledá, zejména v rozpětí meditativní
sever – lehkovážný jih, především sám sebe. Nesleduje reálné cesty, ale vrství
své středomořské prožitky do spirituálního obrazu. V tradičnějším formálním pojetí
a odstupu od poetismu směřuje podobně jako Hora spíše k metafyzické a duchovní
než imaginární rovině. Vztah mezi domovem a cizinou pojímá jako záležitost veskrze
bolestnou – toto pojetí pramení z komplikovanosti Fischerova češství, a proto
vstupuje do obrazu milovaného jižního kraje, „kde svítí noc, kde dýchá sen i za dne,
/ kde pěje mramor v souzvuku svých lyr,“117 kde „strohá sloka jasní se a sládne“118,
řada disharmonických momentů – např. v úvodu básně Do dnů nepohody: „Když
tento zeměpás, dřív mírný / podzimně jarní dech, / nás pozavírá do mučírny / a řádí
v tupostech“119 či v doznání básně Domů: „Co je to domů? / Tak dlouho byl jsem
pryč. / Je to hučení stromů? / či dětský míč? // Je to převoz k mlýnu? / zabrzděný
vlak? / Chtěl bych říci svou vinu / a nevím, jak.“120 Podobná disharmonie, avšak
v konkrétních politických motivech, se objevuje v básních italského okruhu sbírky
Sbohem a šáteček: „Vím musím projet Italii / se zavřenýma očima,“121 doznává
Nezval. Přesto proti sobě v pojetí lyrického cestopisu stojí básník imaginativní
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a básník intelektuální, senzualista a metafyzik, avantgardista pojímající svět jako
dobrodružství a dualista pojímající svět jako trýzeň dvou protikladných principů.
Fischer tak znovu vstupuje do kontextu české lyriky, jejíž vývoj předjal už
ve svých sbírkách poválečných. Ve dvacátých letech doznívá tvorba autorů druhé
vlny devadesátých let (Šrámek, Toman, Neumann), současně působí čapkovská
generace a tvorbu starších generací později překrývá avantgarda. V období
doznívání poetismu na přelomu dvacátých a třicátých let a v souvislosti s dobovým
ohrožením zapříčiňuje tento vývoj na pozadí řady generačních polemik mj. tendenci
ke spiritualizaci a zduchovění české lyriky. Uvedený proces se obrací od hravosti
avantgardy a projevuje se nejen v díle autorů poezie času a ticha ve snaze
postihnout existenciální rozměr životního údělu i lidskou samotu (Hora; Seifert,
Hrubín), ale také v lyrické tvorbě Halase, Holana, Závady, Zahradníčka ad. – tzv.
protichůdců avantgardy –, pro niž je charakteristické téma úzkosti a smrti,
s příznačnou meditativností a analytičností. Zdrojem tragického životního prožívání
se stává společenský a politický vývoj třicátých let – s nástupem italského
a německého fašismu i s jeho pozdějšími událostmi ve Španělsku a Habeši se
proměňuje poetika jednotlivých autorů, kteří projevují svým dílem rovněž politickou
podporu. Uvedené směřování bylo patrné zejména v souvislosti se španělskou
občanskou válkou v roce 1936, kdy kromě jiného vycházejí v následujícím roce
sborníky Španělsko a Španělsko v nás, a projevilo se u řady českých básníků.
Aktuální dobové skutečnosti se objevují například v tvorbě Vladimíra Holana – ve
sbírce Kameni, přicházíš… (1937) jsou to zejména básně Sousedé, Evropa 1936,
Španělským dělníkům, či takovýto obraz Madridu ve stejnojmenné básni: „táž duše,
již teď jedni zdvihli / a jejíž hrubou omítku / ti druzí ostřelují čekajíce cihly / zatím co
mramor zjevil se, // táž duše hrdin, co jich bylo / a z půdy mythů vyráží, / Madride
ty, nadšená sílo / a počte v její tiráži.“122 Další z pohledů na španělské hlavní město
přináší sbírka Dokořán (doplněné vydání z roku 1946) Františka Halase v básni Miřte:
„Vlní se ostřice front / a Madrid křídly plamennými / rozvívá úzkost spravedlivých /
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Měděné prsteny granátů / zasnubují děti se smrtí.“123 Expresivita vyjádření této
poezie umocňuje snahy o obranu demokracie v duchu humanistického postoje
předešlých desetiletí, klade důraz na vztah individua a národního kolektivu a jeho
zapojení do nadosobních souvislostí; tato tendence se pak zintenzivňuje v období
Mnichova.
Fischerův obraz Evropy vyrůstá ze stejných podnětů. Španělské motivy –
u Fischera převážně nekonkretizované – vplývají do tématu ohrožené Evropy a vlasti
i nejistoty výhledu a ústí jako u většiny autorů mj. v nénie za T. G. Masaryka a F. X.
Šaldu (Poslední básně, 1938; z ostatních básníků u Hrubína, Hory, Halase, významně
Seifertových Osm dní, 1937, aj.), tedy za osobnosti, které se stávají zástupnými
symboly první republiky a jejích demokratických tradic. Básně se španělskou
tematikou u Halase, Holana, Hrubína, Hory, Seiferta a dalších nahrazují u Fischera
ve velké míře básně obzírající Evropu jako celek, spojují je však stejné motivy války,
smrti, zabíjení, ohrožených dětí, všeprostupující chudoby a bídy: „Zas nářek výkřik
střídá / zní zvony mrtvých těl / zas jenom hlad a bída / Kdo mlčí Nepřítel“124;
„Pro neviňátka tvá, pro jejich matky / s chodidly, jež by poranil i sníh, / chce láska
popálená přejít zpátky / po žhavém uhlí srdcí tvých“125; „Všude se vraždí, všude krev
/ a krev jen vítězí. / Jak cize zní tam tichý zpěv, / hlas svaté Terezy.“126
Aktuálně politické motivy tak vstupují do obraznosti a propojují se s vnitřním
tématem ohroženého domova. U Fischera však probíhá identifikace s domovem
mnohem komplikovaněji. Jeho pohled na Evropu je univerzálnější, a také širší
a hlubší. Je to pohled „historika“, který touží „na svém obzoru moře, vidět vrstvení
měst / a propasti času zkracovat hustě vrženým stínem; / hučení slyšet z mušle,
která se zove ,doba, jež jest‘“127, který odhaduje bezchybně budoucí vývoj – tuto
skutečnost dobře dokládají autorovy epigramy – a odhaluje rovněž slabosti
národních povah, vytváří skeptickou a současně osvobozující paralelu mezi malými
národy – vlámským a českým: „Prst k nebi pozdvižen, jdou tencí popi / a tlusté
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mnišky šustí svým frou-frou. / Ba je to on: žert z pekel svých si tropí. / Ba je to on, lid
rajských flamendrů. // Je smavé jaro na zimavém rynku / a za zpěvu se prázdní Starý
lev. / – – Azalky kupte, bez a konvalinku, / kde tekla krev!“128 Srovnání v obdobném
duchu, avšak v jemnějších tónech přinášejí Horovy klíčové verše ze sborníku
Španělsko v nás: „Španělsko, obraze mé vlasti v světě jiném, / Španělsko v nás,
jež cloníš nás svým stínem…“129 Stejně skepticky sleduje Fischer dějiny náboženství
a zapojuje veškeré dění do nadnárodních souvislostí: „Ctím každý národ. Ale tím,
co tak slove, / Bůh zavrhl strom, jenž z pýchy tlí. / Národa není. Jsou národové, /
do sebe vrostlí, v sebe zahryzlí.“130
Fischer

však

vytváří

svůj

obraz

starého

kontinentu

především

prostřednictvím starých kultur. Jižní krajiny jsou pro něj převážně krajinami antiky;
vedle přímých goethovských a nietzschovských ozvuků se objevují romantizující
relikty dávné minulosti v podobě trosek, zřícenin a pohřebišť. Aktualizace klasických
témat či literátů je příznačná i pro ostatní autory – za všechny Halasův Don Quijot
bojující (ze sbírky Dokořán, 1946) a zejména osobnost K. H. Máchy –, pro Fischera je
ale klíčová. Neustálými návraty do minulosti je budován obraz Evropy jako souhrn
výjimečných kulturních a dějinných sil, a ačkoli vyznívá často negativně, zdůrazňuje
Fischer tradici evropských hodnot a univerzálnost hodnot duchovních a pokládá je
za nejdůležitější oporu rozvráceného kontinentu. Tento duchovní obraz pak spojuje
s potřebou zachovat se statečně a zodpovědně: „Mír nastal můr. A hrobařů. A hyen.
/ Je mrtvo vše. Je v spánku vše. A bdí jen // těch hrstka, kdož se v zaprodanou chvíli
/ duchovým erbům nezpronevěřili.“131
Cesta do Středomoří je reálným podnětem i další Fischerovy sbírky Rok
z roku 1935. Také zde pokračují meditace nad antickými památkami, dějinný rozměr
se prosazuje v úvahách o smrti v řeckých a římských dějinách, i zde ztotožňuje
Fischer své sepětí se starou, zhýralou Evropou, odkázanou k záhubě, s různými
podobami její kultury. Důležitým prostředkem vyjádření se stává symbolizace
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obecných reálií – tak v Roku věčné město Řím figuruje spíše jako mnohonásobný
symbol než jako obdivovaná realita: „Vše nadlidštější, než v představách bylo. /
Obludné plochy jak gigantů dílo (…) Spěch pyšný – a slepý – a bez ohledu. / Ale údy
prorostlé tkáněmi dědů (…) Pod zemí mnich, jenž marně se postí. / Nad zemí rozlet.
Do velkosti (…) S nevalnou představou o člověku / vykopat přístav; v něm předobraz
věků!“132 Historie hrdinství, obětí a bitev se opakuje i v pohledu bájného héroa
Persea letícího do boje, totéž gesto objevuje se znásobeně v básni V síni hrdin:
„… Nový věk – a nová mrtvých gesta. / K čemu jedinec, kde ztrnou města?“133
Úzkost ze zániku Evropy se odráží v očekávaném „úděsu Pompejí“, který prodlužuje
výhled marnosti znicotňující existenci i velikost jedince. V motivech Sicílie
s předchutí Hellady a s názvuky kultury maurské a normanské, Říma starých
a nových válečníků a diktátorů zůstává současná Itálie Fischerovi svou podstatou
cizí, zbývá z ní jen rozpor okázalé fašistické pýchy a skryté sociální bídy. „Ale to
nejkrásnější na italské zemi / je Řecko,“134 dokládá v básni Dík a touha. Často
užívaným obrazem sopečného jícnu rozpadá se Fischerovi současná i minulá
skutečnost symbolicky na svět a podsvětí a krása povrchu je vždy vykupována
usmířením démonických sil.
Řada dějinných epoch, vědomí všech možných kultur, které utvářely Evropu,
se stávají světem, jenž slouží k reflexím osudu současného lidstva. Paralely
v zacházení s motivy chudoby, rozbitých měst či ohrožené země je možné najít mezi
Fischerem a Hrubínem – zejména ve sbírce Země po polednách (1937), např. básně
Nad zeměmi, Barbarský zpěv či Městu na pahorcích: „Zkameněl tvůj čas a v tichu
novoluní / kroky dávných chodců starou čtvrtí duní, / v prstech měsíčných se drobí
jejich stín / a tma nahýbá se až k nim z oken slepých – / nastolen je strach a bludní
ze svých vin / zpovídají se mu v rozsvícených sklepích.“135
Předposlední Fischerova sbírka Host z roku 1937 pokračuje antikizující
mystickou linií v abstraktnější rovině, k motivu hrdiny se připojuje motiv nezvratné
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osudové předurčenosti. Konkrétní společenská realita vystupuje pouze v básních
Z evropských pohřbů a V noci, zahalená však do zduchovělých obrazů bouřlivé noci
a Madridu současného a básníkem vysnívaného: „Já nikdy nebyl v Madridu. Až teď,
/ kdy Madridem být přestává (…) Nyní, chmurný host, / já celuji tvé šklebící se rány,
/ mně z masakrů, jež straší pod jehlou, / zní věčná píseň lidstva, Kain a Abel, /
a nočním srdcem plyne vyčítání / jak Manzanares, řeka krvavá.“136
Ve Fischerově tvorbě se mnohokrát a v mnoha podobách opakuje příběh
útěku a bloudění po cizích krajích, jenž je únikem a zároveň prostředkem k nalézání
sebe sama. Jedna z těchto podob – hledání domova – kulminuje několikrát
v posmrtně vydaných autorových Posledních básních z jara roku 1938 – v lapidárně
prosté formě epigramu Jeden za mnohé: „Cítím dnes, kdy blázní svět a klame /
mumrajem zas biřiců a stínů: / to, co v srdci, pod nohama máme – / domovinu“137;
v pateticky

rozhodné

básni

stejného

názvu

s tematikou

přijetí

národní

spoluodpovědnosti: „Stesk není bez příčiny. / Vzor táhne cizích měst. / A tíhu
spoluviny / na srdci nechci nést. // Hrob lidstvu hrozí z lidí. / Ne z půdy sopečné
(…) Chcem, aby dnešní činy / budoucna zvážil soud; / stoupnout si před dějiny /
a studem nezrudnout“138; a do třetice v písňovém vyznání básně Má vlast: „Své
věrné už nepouštěj do světa víc, / jen ty, kdo zas v touze ti spěchají vstříc: / chci
zblízka tvou něhu i velebu tvou, / tvou lásku chci ryzí. A nezdrobnělou!“139 Nelze říci,
že se příběh verši poslední sbírky uzavírá, ale v kontextu celého Fischerova díla,
pro něž je klíčové téma obrozující bolesti, přechází do určitého smíření a vyrovnání.
Posledními

básněmi

se

Fischer

zařazuje

do

kontextu

české

poezie

předmnichovského období, zároveň se však znovu vymyká univerzalitou svého
pohledu a na druhé straně osobním zaujetím podmíněným bolestným hledáním
domoviny a přijetím vlastní předčasné smrti.
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4.2.

Kritik

Předchozí rozbor Fischerových básnických sbírek z třicátých let naznačil kromě
tématu evropské situace také několik dalších podstatných okruhů autorova zájmu.
Jsou jimi problematika identifikace s rodným krajem a prosazení aktivního
humanistického postoje. Fischer vědomě v tomto období směřuje všemi svými
činnostmi k úkolům nadosobním, k obraně země, s jejíž tradicí a kulturou se mu
po nelehké cestě podařilo souznít, i k ochraně evropského dědictví. Uvedené snahy
se promítly jak do autorovy poezie, tak do teoretické a kritické reflexe širší kulturněspolečenské problematiky i praktické činnosti v roli šéfa činohry Národního divadla.
Reflexe už pro teoretika a kritika není cílem, ale prostředkem k prosazení nového,
pro Fischera obrozujícího a očišťujícího postoje.
Podstatnou část Fischerovy kritické práce shrnul v roce 1947 vydaný soubor
Slovo o kritice (usp. J. Brambora). Právě tímto souborem je Fischer představen jako
tvůrce, jenž kritiku pojímá jako disciplínu služebnou v tom nejvýznamnějším slova
smyslu. Fischer věří v kritiku jako prostředek ovlivnění veřejného mínění, pokud se
však neomezuje pouze na analýzu, ale nabízí také syntézu, možnosti rozvoje,
nápravy atp. Kritik nemá oslňovat stylovými zvláštnostmi a výrazovou ekvilibristikou
či úpornou snahou o duchaplné polemizování, ale o soud pečlivě a přesně odborně
podložený, zároveň však Fischer po kritikovi žádá schopnost empatie a intuice,
nezaujatost a svědomitost. Teprve poté může kritika přinést výsledky, které
dokážou danou problematiku posunout dál a k plodnému uchopení. „Kritika je sůl
země. Bez ní nedá se duševně žít, těžko tvořit, chutnat a trávit (…) Slovní její význam
je v tom, že rozlučuje: hlubší její smysl, aby spojovala: tvůrce s jeho obcí, dobu
přítomnou s budoucností, vědu s uměním. Mezi vědou a uměním, nepatříc sem ani
tam, nemá určení sama v sobě. Jako překladatelství, i ona je k tomu, aby sloužila.
Kritika pro kritiku, toť forma bez osahu a neplodnější nežli l’art pour l’art.“140;
„Kritika (z řečtiny), posuzování. Má své místo především v literatuře, v níž kritikům
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i kritisování odedávna je přisouzen úkol významný a umělecky i společensky
odpovědný a v níž cílem pravé kritiky jest: býti (byť i nejpřísnějším odmítáním
jednotlivých jevů) účasten tvořivého kulturního díla, nikoli školometsky peskovat
a slovíčkářsky se durdit; připravovati budoucnost, účastnit se soudobého ruchu,
urychlovati rozvoj, nikoli jej brzdit, nikoli ulpívat na hodnotách již dosažených, nikoli
nabádat k mechanickému napodobování minulosti.“141 Vedle těchto teoreticky
zaměřených statí obsahuje soubor rovněž články věnované práci a typu jednotlivých
kritiků (Vodák, Šalda, Píša, Rutte), reflexi literární a divadelní kritiky; J. Brambora
zahrnul do Slova o kritice také významnou rozsáhlou studii (původně jednotlivé
přednášky) s názvem Nové směry v literární vědě (1934) a též původně přednášku
Dvojí

Německo

(1933).

Studie

se

věnuje

přehledu

literárněvědných

a literárněhistorických přístupů s cílem zhodnotit minulý vývoj a současné moderní
podoby literární vědy. Fischer především zdůrazňuje, že žádná z těchto metod není
samospasitelná: „Velkým úkolem moderní literární vědy jest viděti problémy a podle
problémů se rozhodovati pro aplikaci té neb oné metody (nikoli tedy kdekterý jev
upravovat podle prokrustovského lože metodiky). Nebudiž také přehlíženo,
že jednotlivé směry vědecké jsou v organickém vztahu k své době a k jejímu umění
i povšechnému orientování.“142 Ve Dvojím Německu se Fischer zabývá rozkolem
německého myšlení a umění a politického postoje, za dvojí označuje tedy Německo
kulturní a Německo politické, zkoumá vývoj a kořeny tohoto rozkolu a rozvíjí názory
ve vztahu k reflexi současné německé situace i jejího vlivu na ostatní evropské
země: „Vždyť celý ten myšlenkový blud, kterému jsou vůdcové rasového hnutí tak
slepě a fanaticky oddáni, celá ta pověra o jednom, nad jiné se vyvyšujícím národu,
arijskogermánském – cože je to jiného než imitace pradávného předsudku Hebrejů,
oni že jsou tím národem vyvoleným a všichni ostatní kmenové že jsou nižšího řádu?
Ale tato židovská, dnes proti Židům zahrocená ideologie nabývá tím paradoxnějšího
vzezření,

je-li

v důsledku

učení

hraběte

Gobineaua,

Houstona

Stewarta

Chamberlaina a jiných Neněmců přijímána takřka za národní náboženství Němců:
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Němců, to jest národa, který do sebe pojal tolik negermánských prvků, že zrovna
u něho mluviti o kmenové čistotě zdá se s vědeckého hlediska zcela absurdní.“143
Nejen tuto přednášku lze pokládat za důkaz toho, jak Fischer dokázal nyní
pod tíživým vědomím společenského ohrožení přetavit svá osobní traumata týkající
se i jeho celoživotní práce vědecké v objektivní zhodnocení a apel s celonárodním
dosahem: „My dnes – ačkoli jsme si dobře vědomi nepřátelství Němců k Polákům,
lužickým Srbům i ostatním Slovanům – proti Německu nepřišli protestovat, protože
by taková sebe oprávněnější negace měla něco teoretického do sebe a přešlo by se
přes ni v Berlíně s úsměškem. My tu jsme za účelem kladnějším: abychom si řekli,
proč Německo – to jest jedno Německo, to, které dnes je odsouzeno k mlčení –
máme v takové úctě. Abychom se rozpomněli na svůj národní program a jemu
jsouce věrni hledali, zda nesouzní s tím, co je nejlepšího v odkaze německém.“144

4.3.

Identifikace s národními kořeny

Nejen v lyrických konfesích se projevilo Fischerovo splynutí s českým národem,
s rodnou zemí. Koncem dvacátých let lze vysledovat v autorově vědecké práci
zvýšený zájem o národní spisovatele a jejich odkaz i širší kulturní souvislosti.
Do knihy Duše a slovo zařadil Fischer také dvě nejnovější studie, které zkoumaly
formální problematiku a jejichž předmětem zájmu byli dva básníci – z období
obrozenského a z oblasti moderní poezie. Tyto studie nesly názvy Kollárův sonet
a Březinův rým.
V roce 1930 uspořádal Fischer Erbenovu Kytici z pověstí národních (tato
edice byla poté vydána několikrát) a Básně Jaroslava Golla, v roce 1933
Čelakovského Ohlas písní ruských a v následujícím Básně Jiřího Haussmanna.
U Čelakovského dokládá Fischer goethovské vlivy ve studii Učeň klasikův (1931,
in Slovo a svět 1933), k Erbenovi a Máchovi se vrací ve studii Dva romantici (1935,
in Slovo a svět 1933). Na jejich portrétu formuluje Fischer nejen své osobní vyznání,
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opět úzce provázané s tématy a charakterem vlastní lyriky, ale ve zhuštěné,
lapidární podobě také svůj literárněhistorický názor, ba i koncepci. Máchovi
přisuzuje Fischer „přívlastek ducha romantického“ jak v díle, tak i v životě.
Zdůrazňuje básníkovu vrozenou antitetičnost a především zákon kontrastů,
„jež nesmířeny a bez přechodu stojí tvrdě vedle sebe.“145 Klade si otázku, zda by
se Mácha propracoval později k realismu, hovoří o jeho obratu do Čech, jeho
poměru k vlastenectví, který shrnuje: „… způsob jemu nejvlastnější je však ten, který
i na věci původu a určení, místa i růstu, pražanství a češství aplikuje důsledky
základního rozdvojení citového.“146 Věnuje se Máchovým obrazům minulosti
i daleké budoucnosti vyvažovaným intenzitou prožitku přítomné chvíle. Především
však autora oslovilo Máchovo cizinectví ve vlasti, jež se stalo také Fischerovým
osudem. U Máchy našlo svůj odraz v Cikánech; toto cikánství vysvětluje Fischer
„jako vnitřní osud, jako výraz a tresť i smysl daleké cesty a marného volání – spolu
jako projev Máchova osobitě cítěného vlastenectví, jemuž by nestačil klidný pobyt
v zemi a ve vrstvě jemu určené, jež naopak touží po širokých obzorech,
po dobrodružné pouti, po střídání podnebí a pohnutých osudech.“147 Ahasverovská
stylizace Fischerovy lyriky vyvěrá ze stejného vnitřního pocitu. Mnohokrát byl při své
činnosti nucen čelit krátkozrakým útokům na své „němectví“ a „židovství“,
jež opomíjely široký rozhled Fischerovy osobnosti i jeho přínos české kultuře.
K vlastnostem, jichž si cení v erbenovském portrétu – vroucnosti, věcnosti
a neukvapenosti, skromnosti a mužné víry básníka, který prostě a tiše vyrůstá
z mateřské půdy –, se Fischer propracoval ve svých básnických sbírkách z třicátých
let. Vroucné a pevné vyznání po předchozí bludné pouti přináší – paradoxně –
Radostná závěť ze sbírky Rok (1935): „… Ale vlast mám jednu, vlast Kytice.“148
V závěru eseje o dvou romanticích poukazuje Fischer na jejich obapolný vztah
ke světu a k češství, na znaky národnosti a mezinárodnosti, jež by se měly v tvorbě
doplňovat, nikoli vzájemně vylučovat, na návaznost obou básníků na linii
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evropského romantismu a shrnuje: „České slovo nebylo by se před sto lety
rozezpívalo tak tichou dojemností ani tak bouřlivým vzletem, kdyby na jeho kráse
nebyl spolu pracoval svět.“149
Na vztah k vlastnímu národu se Fischer zaměřil také u další osobnosti české
kultury, a to u F. X. Šaldy ve studii Šaldovo češství z roku 1936. Ještě v samém závěru
života pak autor dokončil knihu Václav Tille (1938). Především na základě studie
Dva romantici je zřejmé, že i v této identifikaci funguje fischerovsky příznačné
stanovisko, jež zkoumá věci v širších souvislostech a návaznostech a současně se
orientuje osobním přístupem.

4.4.

Divadlo

V rámci Fischerových aktivit divadelních vzniká významné historické teatrologické
dílo Činohra Národního divadla do roku 1900 (1933), jež byla součástí projektu Dějin
Národního divadla. V tomto čtvrtém svazku projektu věnoval Fischer velkou péči
a pozornost propojení vývojové složky s kontextovým hlediskem a živým popisem
jednotlivých režijních přístupů, představení i výkonů hereckých osobností: „Jakub
Seifert (…) příslušel do svazku Prozatímního divadla od samých jeho počátků (…)
Stal se svému ústavu prvým milovníkem, sladce výmluvným a úlisně kroužícím slova
i verše. Slovo – ale ne v nejvyšším, řeckém významu ,logos‘, ne slovo duchem
okřídlené a hloubkami podložené, nýbrž slovo ve svém pojetí zvukovém, slovo se
svým kouzlem působícím na smysly a vemlouvajícím se zvlášť do sluchu žen, to byla
umělecká sféra, v níž Jakub Seifert měl své domovské právo.“; „Kubešová
a Dumková – to jest Kvapilová a Benoniová – měly věru v knihách psáno, že si
i nadále zůstanou ,pravými kontrasty‘, a protichůdnost jejich snah, protisměrnost
jejich uměleckých obcí poté za Šuberta a zvláště za Schmoranze do značné míry
určovala osud činohry v Národním divadle, volbu repertoirní a ctižádostivé měření
dvou vloh, dvou temperamentů, dvou koncepcí. I zde se historie – se značnými
obměnami – bude opakovati, historie totiž soupeřství Bittnerové a Pospíšilové
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z prvých let Národního divadla.“150 Ve zkrácené podobě zpracoval Fischer
padesátiletí Národního divadla spolu s historií Prozatímního divadla a Městských
divadel pražských pro jeden ze svazků Československé vlastivědy roku 1935.
Na počátku třicátých let se Fischer věnoval rovněž dramatické a divadelní praxi
u slovanských národů – u příležitosti přednáškového cyklu Slovanského ústavu
představil téma Soudobé divadlo české a jeho vztahy k ostatním Slovanům
(ve sborníku 1932).
Za svého krátkého působení ve funkci šéfa činohry Národního divadla
po K. H. Hilarovi v letech 1935–1938 prokázal Fischer kontinuitu svého profesního
i osobního života. V komplikované situaci, i s předchozí špatnou zkušeností
v postavení dramaturga národní scény, přes opakující se výhrady vůči svému pojetí
divadelní dramaturgie a praxe (a včetně invektiv vůči vlastnímu židovskému původu)
dokázal Fischer prosadit svým vedením program, který jasně definoval
protifašistický postoj příslušející významu národní instituce, navázal na plodnou
dramaturgickou i překladatelskou koncepci a moderní způsoby režijní i herecké.
„Svou koncepci repertoáru dokázal rozpracovat do všech jeho oblastí. Znamenalo to
především zvýšenou pozornost, věnovanou vyhledávání i výběru původních
novinek, uváděných v úctyhodném počtu: vezmeme-li (…) za základ celé tři sezóny,
v nichž Fischer činohře Národního divadla šéfoval, bylo to 17 ze 77 titulů, tedy
téměr čtvrtina repertoáru. Hodnota této části repertoáru nespočívala ovšem ani tak
v její početnosti, jako v jejích ideových a uměleckých hodnotách.“151 Za spolupráce
s režiséry Karlem Dostalem, Jiřím Frejkou, Vojtou Novákem, Alešem Podhorským
a dalšími byla na scéně Národního divadla uvedena jak česká meziválečná dramata –
Vančurovo Jezero Ukereve, Wernerovi Lidé na kře, Tetauerův Veřejný nepřítel,
významně Čapkova Bílá nemoc a Matka (tato linie byla doplněna Šaldovými
Zástupy), tak česká klasická dramatika – Tylovy Kutnohorští havíři, Jiráskův Gero;
z národního repertoáru zaujal Fischera i Máchův fragment Bratři. Ze světového
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repertoáru se Fischer zaměřil také na slovanskou oblast (Krleža ad.), své místo měla
klasická komedie, básnické hry (Cocteau, Giraudoux), v novém čtení se objevily
Schillerovy Úklady a láska nebo Gogolův Revizor. Mnoho inscenovaných kusů
inspiroval Fischer jako překladatel a upravovatel – španělské drama Fuente Ovejuna
Lopeho de Vegy, Puškinův Boris Godunov, Shakespearova Bouře (pod názvem
Prospero), Brucknerův Napoleon I. Ve většině případů šlo tedy o díla
a dramaturgickou linii, jež reflektovala analogie se soudobým ohrožením fašismem.
Fischer si velmi cenil dramatické tvorby Karla Čapka (Bílá nemoc byla v ND uvedena
v roce 1937, Matka v roce následujícím), zabýval se jí i v několika statích a takto ji
hodnotí v článku k premiéře Matky: „Ale vynalézavost nezáleží v tom, aby básník
stvořil situaci, jaká tu nikdy ještě nebyla, nýbrž projevuje se v osobitosti jeho podání,
v intenzitě jeho výrazu, namnoze pak v tom, že řekne své slovo za tisíce a tisíce,
jimž, nevysloveno, dřímalo na rtech. Čapkova původnost je dána ústrojnou
souvislostí nové hry s veškerým jeho dílem dřívějším, z jehož dvou předposledních
výtvorů (Bílá nemoc a První parta) drama mateřské lásky a bolesti vyrůstá jakožto
pokračování palčivé problematiky násilí a touhy po míru a jakožto další odpověď
na otázku, která stojí takřka v středisku jeho tvorby: jak sloučit v mužně chrabrých
činech samozřejmost s odpatetizováním.“152
Divadlo se promítlo rovnět do Fischerovy poslední básnické sbírky s titulem
Poslední básně. Kniha vyšla v roce Fischerovy smrti již z pozůstalosti, její verše tedy
nelze plně zařadit ke sbírkám představujícím první básnický ohlas dramatického
roku 1938 – Holanovo Září 1938, Halasovo Torzo naděje, Horův Domov a další –
tíhnou spíše k událostem roku 1937, především ke smrti T. G. Masaryka a právě
k Fischerovu působení v Národním divadle. Sbírku zřejmě ještě koncipoval sám
autor, odpovídá tomu kompozice knihy a jiný editor se v dostupné literatuře
a pramenech neuvádí. Několik básní bylo s datací a dedikacemi otištěno ve
sborníku In memoriam Otokara Fischera (1938), v knižním vydání Posledních básní
však až na výjimku tyto datace a dedikace uvedeny nejsou. I přes ucelenou
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kompozici působí sbírka neuzavřeným dojmem, neboť většinu čísel tvoří básně
příležitostné, věnované osobnostem, které předchozího roku odešly, portréty
herců, ohlasy a díkůvzdání. Vedle několika písňových slok tíhne Fischer opět
k lapidárnosti, epigramatickému výrazu a racionální úvaze. Básně písňového
charakteru jsou vylehčené melodicky, odpovídají tomuto žánru formální výstavbou,
méně však neobvyklými náměty, především akcentací tématu smrti. Z divadelního
motivu vychází například cyklus epigramů Pozdravy věnovaný hercům a hereckému
slovu; tyto tři portréty uzavírá autor vyznáním lásky k divadlu: „I medicinský smysl
má / i skrytý taj mé slovo“ (Ludvíku Veverkovi); „Své nervy dali jste v sázku – /
ti druzí jsou klidni, až až. / Svou hrajete smrt – a když lásku, / i v ekstasi nosíte
masku, / vy herci… Mí herci, jsem váš.“ (Eduardu Kohoutovi)153 Význam divadla,
a především Národního divadla, v úzkostné době a Fischerovu přináležitost k němu
vyjadřuje báseň My, Národní divadlo: „… nás tíseň doby štve, nás přiklad otců bodá
(…) chcem být, čím káže žár a zákon dnů – ne móda. // My sáhli po lauru, až tryskla
naše krev (…) jsme kněží, věnčící tvůj oltář, domovino.“154 Divadlo bylo Fischerovi
velkou nadějí a okouzlením, jemuž možná rozum odporoval, ovšem zároveň také
součástí osudové zátěže, která přispěla k předčasné smrti. Ke svému působení
v Národním divadle ve druhé polovině třicátých let se Fischer vyjadřuje v dopisu
R. Pannwitzovi (Praha, 23. 4. 1936): „… Divíte se, můj milý příteli, že jsem se rozhodl
zabývat se vážně divadlem? Takže za prvé v našich podmínkách se divadlo zatím
neprosadilo tak, jak by mohlo. Za druhé jsem se do tohoto ,kšeftu‘ pustil zbaven
všech iluzí. Za třetí v době, kdy jsem byl vyzván, nastala taková situace, že by moje
odmítnutí snadno mohlo být vysvětlováno jako uhýbání před těžkým úkolem: navíc
angažování germanisty židovského původu do českého Národního divadla přece jen
v dnešní době není běžnou záležitostí. Ta vskutku špatná Goethova zkušenost, o níž
se zmiňujete, je mi známa, ale u mne je tomu naopak: já vím předem, že moje
současná kariéra vyžaduje nasazení všech mých sil, ale že mi – vedle mnoha
zklamání a mrzutostí a v nejlepším případě tu a tam skromného úspěchu, nikdy
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nepřinese vnitřní uspokojení. Ostatně už teď rád připouštím, že to všechno bude
ještě mnohem složitější a větší nápor na nervy, než jsem čekal.“155 Loučení básníka
a člověka uzavírajícího svoji pozemskou pouť je tématem básně Lyrik, jejíž
atmosférou ztišení a prohloubeného smutku prolíná skrytý symbolický obraz
prázdného jeviště: „A když jsem dál se znovu bral / a loučil s nimi všemi: / já vedle
stál a netleskal, / já, mluvčí, zůstal němý. // Co dal jsem jim, já odnáším, / v svém
srdci letmou něhu, / a blednoucím už okem zřím / pryč k přetichému břehu. // A jen
se ptám, zda zbude nám / cos jako zář ta živá, / jež těká tam, kdes byl tak sám /
a reflektor si zpívá.“156 Následující báseň 1938 ve formě modlitby a založená
na kontrastech souznívá s dykovskou hořkostí. Samota je zde mnohem skutečnější
a trýznivější, Fischer zdůrazňuje její nesdělitelnost, nemožnost ji s kýmkoli sdílet,
umocněnou ještě tíživostí doby: „Mám ostré sklo a nevidím. Mám děti a jsem sám.
/ Je přerván tok, jenž z dědů dob se do snů vléval nám (…) Jsem bílý člověk
nad hloubkou. Jsem Boha prázdný tvor. / Tam blízko hučí známý jez, zde v nitru tmí
se sráz. / Ty na nebesích otče náš, ach, duše naše spas!“157 Obě uvedené básně byly
skutečně inspirované divadelními představeními (podle archivních pramenů
a sborníku In memoriam Otokara Fischera). První vznikla po generálce Čapkovy
Matky a druhá po premiéře Dykova Zmoudření dona Quijota, v únoru a lednu roku
1938 v Národním divadle.
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Závěrem
Práce, pro niž jsme zvolili jako klíčové chronologické hledisko, se zabývá v několika
nejdůležitějších etapách Fischerovými aktivitami v oblasti literárněhistorické,
literárněvědné, překladatelské, kritické, dramatické, dramaturgické a básnické.
V každé z těchto etap vystupuje několik nosných témat či autorů, jež nacházejí svůj
ohlas ve všech rovinách Fischerovy obsáhlé činnosti. Navíc se přirozeně propojují
s autorovým minulým i budoucím vývojem, a vytvářejí tak komplexní obraz
Fischerova mnohavrstevného díla, které si však i ve svém rozsahu a bohatství
zachovává kontinuitu, kontextově se stýká s kulturním vývojem národním
i celoevropským a obohacuje je o nové souvislosti, přístupy i hodnoty. Kulturní
dědictví a bohatství duchovní byly pro autora těmi nejpřednějšími sjednotiteli,
jak v rámci souvislostí historických, tak i mezinárodních. Fischer, možná paradoxně,
dokázal svojí pozicí mezi písemnictvím českým a do hloubky osvojenými kořeny
a proudy evropskými zprostředkovat naší kultuře to nejcennější z kultury světové.
Jeho pohled neomezený příliš blízkým nacionálním horizontem by si jistě nezískal
velkou oblibu u širší veřejnosti v žádné době; Fischerův přínos české kultuře je však
nesporný. Komplexní obraz tvorby pak rovněž odkazuje k Fischerovu osobnostnímu
profilu, v němž se odkrývají vnitřní dramata, motivace a ideje. Tato sebereflexivní
složka je obsažena především ve Fischerově tvorbě básnické, jíž je v této práci
věnován obsáhlejší prostor.
Desátá léta 20. století do konce první světové války byla pro Fischera
především ve znamení Kleista a Nietzscheho, jimž věnoval nejen rozsáhlé
monografie. Vznikají překlady Kleistovy Penthesiley a Nietzscheho Tak pravil
Zarathustra a s těmito pracemi spojené teoretické reflexe. Autor se zabývá literární
psychologií, jež se promítá také do jeho badatelského přístupu, ve vzácné syntéze
s filologickým zaměřením. Fischer se v této etapě rovněž podrobně věnuje
romantismu, jeho vymezení, zdrojům a projevům; vzhledem ke svému
germanistickému školení se obrací zejména k německé romantice včetně Goethova
romantického období (mj. studie ze souboru Duše a slovo). Ve spojení
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s dramaturgickou zkušeností se uvedené promítlo také do Fischerových debutů
dramatických (Kočka, Sestry) i debutu básnického (Království světa). V dalším
období od první světové války do konce dvacátých let nabývá na významu a též se
uzavírá autorova dramatická tvorba, v lyrice poznamenané reflexí válečné
zkušenosti se Fischer stýká i s moderními uměleckými směry (Ozářená okna, Hořící
keř, Léto), důležité je však romantické podloží tragické rozpornosti této poezie,
jež ústí do bolestivé sebereflexe básnické sbírky Hlasy. Tato kniha vznikala v úzké
souvislosti s autorovou heinovskou monografií, překlady Heineho i Fischerovým
vyrovnáváním se s židovskými kořeny. S Fischerovou dramatickou koncepcí,
jež tíhne k pasivnímu hrdinství i k polaritě titánské individuality či problematice
historického dramatu (Přemyslovci, Herakles, Orloj světa, Otroci), je spojen soubor
studií z teorie dramatu (K dramatu); v oblasti překladatelství významně vystupuje
přetlumočení Villona a Goetha (zejména v rámci projektu vydání Goethových
sebraných spisů). Literárněvědná zkoumání se prostřednictvím Fischerových
evropských cest rozšiřují o témata kulturně-politická (Belgie a Německo, studie
ze souboru Slovo a svět). V období třicátých let dochází k obsahové i formální
proměně Fischerovy lyriky, naplno se projevuje autorův kritický koncept i příklon
k české kultuře a nejen v souvislosti s pozicí šéfa činohry Národního divadla rovněž
Fischerův hluboce humanistický postoj. V básnických sbírkách z třicátých let
(Poledne, Rok, Host, posmrtné Poslední básně) s tendencí k epigramatičnosti,
oproštěnému výrazu a jednoduché obraznosti je mimo jiné tematizována kritická
evropská situace i Fischerovy cesty do Středomoří a identifikace s rodným krajem.
Reflexe širší kulturně-společenské problematiky se promítla rovněž do Fischerova
přístupu ke kritice, již pojímá jako prostředek ovlivnění veřejného mínění (posmrtně
vydaný soubor Slovo o kritice). V souvislosti s příklonem k českým kořenům ožívá
v této etapě Fischerův zájem o národní spisovatele a jejich odkaz (Erben, Mácha,
Čelakovský, Šalda, Tille, Goll, Haussmann); v oblasti teatrologie vzniká dílo Činohra
Národního divadla do roku 1900. V komplikované situaci dokázal Fischer v postavení
šéfa činohry ND prosadit svým vedením program, který jasně definoval
protifašistický postoj příslušející významu národní instituce, navázal na plodnou
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dramaturgickou i překladatelskou koncepci a moderní způsoby režijní a herecké
(mj. uvedení Čapkovy Bílé nemoci a Matky, aktualizace klasické české dramatiky),
řadu inscenací inspiroval jako překladatel a upravovatel. Čapkovou dramatikou
se Fischer zabýval také v několika statích a motivicky se promítla – vedle dalších
divadelních motivů – do poslední básnické sbírky z roku 1938 (Poslední básně).
Vzhledem k omezenému rozsahu práce a šíři Fischerova díla nebylo cílem
tohoto textu zmapovat podrobně celou autorovu tvorbu. V každé uvedené etapě
jsme zvolili téma, problém či osobnost, které procházejí většinou z oblastí autorova
zájmu vědeckého a našly svůj odraz rovněž ve Fischerově tvorbě dramatické
a především básnické. Badatelé, kteří se Fischerovu dílu věnovali, postupovali
převážně podle jednotlivých oblastí činnosti (práce vědecká, překladatelská, kritická,
teatrologická a dramatická, básnická) či se zabývali pouze ohraničenými úseky
Fischerova vývoje. Pro tuto práci zvolený chronologický postup umožnil nastínit
kontinuitu Fischerovy tvorby ve spojení s osobnostním a duchovním profilem
autora, a měl by být rovněž základem pro budoucí monografické zpracování
Fischerova díla.
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Soupis děl Otokara Fischera
(podle J. Brambory, zkráceno, doplněno)

Lyrika
1) Království světa. Praha 1911, 2. vyd. Praha 1925
2) Ozářená okna. Praha 1915, 2. vyd. Praha 1925
3) Hořící keř. Praha 1918, 2. vyd. Praha 1926
4) Léto. Praha 1919, 2. vyd. Praha 1925
5) Kruhy. Praha 1921, 2. vyd. Praha 1926
6) Hlasy. Praha 1923, 2. vyd. Praha 1926
7) Básnické spisy Otokara Fischera. Praha 1926 (definitivní vydání)
8) Vdova. Spolek českých bibliofilů 1930 (soukromý tisk)
9) Peřeje. Brno 1931
10) Rýmy. Praha 1932
11) Podobizny básníků. Brno 1933 (soukromý tisk)
12) Poledne. Praha 1934
13) Hrst epigramů. Praha 1935
14) Z mého Polabí. Kolín 1935
15) Rok. Praha 1935, 2. vyd. 1936
16) Host. Praha 1937
17) Poslední básně. Praha 1938 (posmrtně)

Dramata
18) Kočka. 1905 (netištěno)
19) Sestry. Mysterium. Praha 1912
20) Polobůh *Herakles+. 1914 (libreto pro Vítězslava Nováka, netištěno)
21) Karlštejn. Praha 1916 (libreto pro Vítězslava Nováka, podle Vrchlického Noci
na Karlštejně)
22) Švanda dudák. 1916 (libreto pro Vítězslava Nováka; tištěno ve sb. Památce
Otokara Fischera)
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23) Přemyslovci. Praha 1918
24) Jupiter. Dohra k Molièrovu Amfitryonu. 1919 (netištěno, pouze scénicky)
25) Herakles. Praha 1919
26) Orloj světa. Praha 1921
27) Otroci. Praha 1925
28) Kdo s koho. Praha 1928
29) Jaroslav Vrchlický: Bar Kochba. 1928 (dramatizace, s Milošem Weingartem)

Překlady
1) Hugo von Hofmannsthal: Člověk a smrt. Praha 1910
2) Hugo von Hofmannsthal: Sobeidina svatba. Praha 1911 (pouze časopisecky)
3) Heinrich von Kleist: Penthesilea. Praha 1911
4) Pierre Corneille: Polyeuctos. Praha 1911
5) Friedrich Nieztsche: Tak pravil Zarathustra. Praha 1914 (několik vydání)
6) Frank Wedekind: Lulu. Praha 1914
7) Frank Wedekind: Pandořina skříňka. (netištěno)
8) Z Goethova odkazu. Praha 1916
9) Friedrich Schiller: Loupežníci. Praha 1916
10) William Shakespeare: Makbeth. Praha 1916 (několik vydání)
11) J. W. Goethe: Římské elegie. Praha 1921
12) Émile Verhaeren: Filip II. Praha 1921
13) Angelus Silesius. Parafráze. Praha 1922
14) Christopher Marlowe: Edvard Druhý. Kladno 1922
15) Percy Bysshe Shelley: Cenci. Kladno 1922
16) Molière: Sganarelle. Praha 1922 (spolu s Karlem Čapkem)
17) Ch. D. Grabbe: Žert, satira, ironie. (1922, netištěno)
18) Friedrich Nietzsche: Zrození tragedie. Praha 1923
19) Calderon: Život je sen. (úprava Vrchlického překladu)
20) Calderon: Statečný princ. (úprava Vrchlického překladu)
21) Z Goethovy země. Praha 1925
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22) Heinův Passionál. Praha 1925
23) August Vermeylen: Věčný žid. Praha 1926
24) Heinrich von Kleist: Robert Guiskard. Praha 1926
25) Franz Werfel: Juarez a Maximilian. 1926 (netištěno, pouze scénicky)
26) Villon. Praha 1927 (několik vydání)
27) Goethovy spisy. 15 svazků, Praha 1927–1932, usp., redigoval a komentoval
O. F., z celého souboru přeložil tyto části:
Sv. 1: Faust. Prometheus. Satyros. Věčný žid. (Fragmenty a improvizace
z mládí)
Sv. 2: K Shakespearovu dni. Clavigo. Stella. (Dramata prózou z mládí)
Sv. 3: Výbor z mladistvé lyriky
Sv. 4: Lyrika a balady
Sv. 5: Římské elegie. Benátské epigramy. (Básně antického rozměru)
Sv. 6: Západovýchodní díván
Sv. 9: Pedagogická provincie. Z maxim a reflexí. Fragment o přírodě.
Sv. 14: Egmont. Proserpina. Cagliostro. (Dramata)
Sv. 15: Faust
28) André Spire: Hebrejské melodie. 1928 (soukromý tisk)
29) Lancelot a Alexandrina. Brno 1929
30) Franz Werfel: Království boží v Čechách. (1930, netištěno)
31) Ferdinand Bruckner: Alžběta Anglická. Praha 1931
32) Felix Timmermans: Vánoce ve Flandřích. Litomyšl 1931
33) J. W. Goethe: Deník. Praha 1932
34) J. W. Goethe: Mysteria. Olomouc 1932
35) A. S. Puškin: Scéna z Fausta. 1932 (jako součást Goethova sborníku)
36) Wilhelm Busch: Vít a Véna. 1933 (knižně až 1959)
37) Rudyard Kipling: Písně mužů. Zlín 1935 (několik vydání)
38) Lope de Vega: Fuente Ovejuna. 1935
39) William Shakespeare: Výbor z dramat. Praha 1936 (redigovali O. F.
a Vilém Mathesius)
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40) A. S. Puškin: Dramata. Praha 1937
41) Ferdinand Bruckner: Napoleon První. 1937 (netištěno, pouze scénicky)
42) William Shakespeare: Bouře (s titulem Prospero). 1937 (úprava překladu
Bohumila Štěpánka, knižní vydání Dilia 1954)

Činnost literárněvědná a literárněhistorická
43) H. W. von Gerstenbergs Rezensionen in der Hamburgischen Neuen Zeitung.
Berlín 1904
44) Zu Immermanns Merlin. Dortmund 1909 (monografie)
45) Kleists Guiskardproblem. Dortmund 1912
46) Heinrich von Kleist a jeho dílo. Praha 1912 (monografie)
47) Friedrich Nietzsche: Literární studie. Praha 1913 (monografie)
48) Otázky literární psychologie. Praha 1917
49) Heine I (Život), II (Dílo). Praha 1923–1924 (monografie)
50) Duše a slovo. Praha 1929
51) Einführung in Goethes Faust. Praha 1929
52) K. J. Erben: Kytice z pověstí národních. Praha 1930 (několik vydání; usp. O. F.)
53) Jaroslav Goll: Básně. Praha 1930 (usp. O. F.)
54) Goethes und Schillers Balladen. Praha 1931
55) Goethes Egmont. Praha 1931
56) Goethe: Stručné uvedení do Goethova Fausta. Praha 1932
57) F. L. Čelakovský: Ohlas písní ruských. Praha 1933 (usp. O. F.)
58) Jiří Haussmann: Básně. Praha 1934 (usp. O. F.)
59) Šaldovo češství. Praha 1936
60) Slovo a svět. Praha 1937
61) Václav Tille. Praha 1938

Činnost kritická a teoretická – drama a divadlo
62) K dramatu. Praha 1919
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63) Soudobé divadlo české a jeho vztahy k ostatním Slovanům. Praha 1932
(příspěvek v rámci přednášek Slovanského ústavu, sv. II)
64) Činohra Národního divadla do roku 1900. Praha 1933
65) Činohra v českých divadlech: Prozatímním, Národním, Městském
(1862–1934). Československá vlastivěda, Praha 1934
66) Slovo o kritice. Praha 1947 (posmrtně; nejen práce věnované divadlu)

Činnost kritická – otázky kulturně-politické
67) Belgie a Německo. Praha 1927

Činnost redaktorská, příspěvky ve sbornících
68) Almanach na rok 1914. Praha 1913
69) Na paměť Otakara Theera. Praha 1920
70) Goethův sborník. Praha 1932
71) Národní divadlo v Praze 1883–1923. Praha 1923
72) Nové české divadlo. Praha 1918–1926, 1927, 1928–1929, 1930–1932
73) Sborník prací věnovaných Václavu Tillovi k šedesátým narozeninám.
Praha 1927
74) Jindřich Vodák. Praha 1936
75) Torso a tajemství Máchova díla. Praha 1938
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