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postav' tak i z jeiich postupného sbližování. Několikrát rozehraje zaměni-
telnost drobnfch soukromďčkťr Kondelfta a Veivary, až ie posléze téměč
notohí (druh}' ďl seriálu, Tchd,n Kondetíh a zeť Vejzsara, č. 19oo{2'
končí narozením dětí u veivaril i u Kondelíkťr).

Náročná dobová kitika' která Herrmannovi zaz|lva|a, že glorifikuje
české ma|oměšéáctví' zároveĎ pčiznala, že stvoiil v Kondďikovi typ,
a s ním piedstavil kondelíkovštinu - pracovité a bodré soukromnictví, které
je álibně zahleděno do své prosperity a pohoďí a mírou všeho svého počí-
nání i samozčeimou hranicí svého rozhledu činí rodinnf kruh. Literráml
historie zattm vi piíliš málo o zábavlé literatďe na rozhraní století, aby
bylo možno oceďt, co do ní vnesl Herrmann svjm Kondelíkem i dalšími
povídkami a romány. V nich jednak těži1 ze stereotypfr brakové literatury
(Artur a Leont na,1921), jednak je parodoval. V parodiích na sentimentálnÍ
povídku' kriminální román i pohádku si počinď jako autor, kteq chce
tňíbit čtenáťskou, občas i občanskou soudnost (Ztfeštěné historky, l9O2;
Burleskjt, l9l3),

V 80. letech se frerrmann poďlel na risilí české prÓzy zpodobit současnf
Život s jeho klady i zápory. KnižnÍ prvotinu Z chudcho kalamdže (|88O)
pŤipsal Janu Nerudovi, v němž nepŤestával vidět svého učitele (byi také
prvnírrr! počadatelem a vydavatelem Nerudov!'ch spisri). Zachycovj praz-
skou spodinu, podsvětí i stčední vrstvy (Pražskéfigurky, t884 Drobni tidé,
L887; Z pražsh ch zdkoutí,1889). Postavy v těchto drobnokresbách bfvají
buď tÍpěliví a ristupní dobráci odkázaní na milost a nemilost svého okolí,
nebo hrubí násilníci žltjia na kor druhj'ch. Viděďm městského člověka
jako produktu životního prostŤeď a bezmocného diváka, smyslem pro
ironii a gtotesknost, ve stylu pak zalíbením v prostŤedcíc|r hovorové a obec-
né češtiny a ve slangu sbližuje se Herrmannova žiínrová drobnokresba
s literárním naťuťďismem.

V daném směru neipronikavěji zasáhl do vj'voje české prÓzy román
U snědeného kr mu (|890). Oteviením nově vybaveného obchodu ve Vác.
lavské ulici v Praze na Moráni román začiná,likvidací krámu zpustlého'
vyprázdněného končí. Martin ŽemJa,kter1 si v mláď užil strastí kupeckého
učně a pňíručího (o tom vypovídá retrospektivní pasáž na počátku 

"omá''.';,slibuie si od vlastní živoosti osobní nezávislost i dostupnost rodinného
štěstí. A zatím se právě iako maiitel nijak vj'nosného obchťrdku statre
kočistí dvou vypočítaq ch žen, p3ní Šustrové a její dcery PavlÍny. Teprve
svatebni noc o4halí dťrvěŤivému Žemlovi, Že je obětí ,,ohromné, umeté Ei,
jíž byl sveden a o svobodu, o sÍtma sebe pťipraven.., že ,,jeho krám, jeho
obchod byl vnaďďern,,. Zatimco pčedtím dokázal čelit kupecké lr'o.ál""
svj'ch chlebodárcťr a najít dost odvahy a energie k tomu, aby si osamostatnil,
od tohoto krutého vysďízlivění stále více ustupuje požadavkťrm své ženy
a tchyně, až pos|éze zdrcen mírou jejich bezohled.nosti a perspektivou
bankrotu sehá k sebevÍaždě. Pavlína, která pŤijala vfhodné manželství, ale
odmítla soužití se Žerrlou, končí jako nevěstka.

Všecky blatmí postavy Herrmannovy nešťastné kupecké historie se po-

bybuií v napěti mezi tím' co iÍkají, a tím' co si pŤitom myslí. Koďrontace
postav uzavienfch do vlastďch iluzí poskynrie pŤíleátost tozem|t v ieiich..n"''kt"'i'ti"e 

tÓn vážnj', komickf i sentimentální. VÝhradně komickÝ ie
vojenskf vysloužilec Kyllián. Mezi komikou a bodrou i tklivou vážností

se pohybuie postava posluhovačky Randové, jediné bytosti' která ie ne-

zištně oddána Žemlovi, viď stňízlivě jebo situaci, ďe nerrrťrŽe bjt víc než

souupnj'm divákem jeho "maru. Pro postižení atmosféry místa' městskfch

interiérťr i exteriérÍr, vylíčení specificky městskfch existencí a mentality

liď, ktďí íak pči svém sbližování, tak i pfi vzájerrnfch konfliktech, kla-

dech a zoufa ch vfchoďscích též7 z tobo, že je obklopuje městská anony-

mita, byl Herrmannrlv román U snědeného krámu pňijat ve své době iako
počátek tzv. pražského románu.

Adolf Heyduk
/  L83,5 -  19 23 /

Mnohostranně plodnf básník družiny májové, pÍedevším však autor
veršti ,,naivně horké a žive|né lyrikn smys|né a teskné zárovell..
(šalda).

Narodil se 6. 6. 1835 v Rychmburce (dnes PÍedhraď) ve vj,chodních
Čechách a v roďšti, ve Skutči a v Poličce chodil do školy, než se dostď do
Prahy na českou reálku. Po maturitě šel na techniku do Brna a dokončil

ii v Praze. Po kiátkém zaměstnání jako elév na stavbě dráhy a jako asistent

stavitelství a kreslení na pražské reálce odešel r. 1860 na nově Žaloženou
reálku do Písku a učil tam (kromě školního roku 1875-76, kdy byl profe-

sorem v Praze) do r. 1899. Písek mu zťrstal trvďe. domovem. Podnikl
jenom několik prázdninovfch rrÍlettr: na Slovensko, do Itálie a do Německa
v 60. letech, potom na Krym a Kavkaz. Jinak, kromě občasnj.ch ce9t na

Šumavu a do rodirého kraje, žil stále v Písku; tam se oženil (1877) a tam

ho postihla i smrt obou -aÝ"n dcerušek (1878' 1884; Nerudovď Bďada
detska byta věnována Heydukově manželce po smrti prvního ďtěte).
V PÍsku uávil léta odpočinku a v Písku také 6. 2. |923 zemňel.

Hned prvď Heydukovy Bdsně (L859), ovlivněné oddanlm piátelswÍm

k Nerudovi a odpovídající programu školy máiové, měly značnf ohlas.

Upozomil na sebe zejména odďl nazvanf Ci'gdnshé melodie: když Heyduk

navštívil r. 1854 svého braua v Malackách na Slovensku, objevil tam pro

svou poezii neienom kouzelnou pŤlrodu a svérázn!'lid, ale hlavně tomantic-
ky stylizovanÍ typ cikána - viděl v něm člověka, iemuž osud kŤii'dí a iehoŽ
prudká krev se boučÍ. Cikáni a jeiich volnost a žlvelrrost splÝvali v Heydu-
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kovÍch veršlícb s obrazem slovenské piírody i s autorovou citovou revoltou
a dovolili mu vyslovit rozpot mezi ideáem a skutečnostI a napětÍ mezi
smutkem a vzdoren. tednoduché písĚové strofy Cigánskfch melodií ta&
souzněly i s rozhoňčením nad dobou, jeŽ nenaplĚovala politické naděie ani
toubu po vnitčně bohatém a svobodném životě.

Ke Slovensku vaahovďa se ještě další vjznanná Heydukova knížka
Cimbdl ahasle (|876). Byla podnícena novou návštěvou Slovenska a v1ply-
nula z hororucí snahy Írapravit vztah Čechtr a Slovákťr. V početnfch epic.
kfch i lyrickfch verších tlumočil autor obďv k pŤírodě a lidu, soucítil s jeho
afugÍ|n{Ín i sociálním Uťlpením, sdílel obavy nad budoucností Slovák{r,
povzbuzovď a varovď (napŤ. známá báseú, Stooensko, ty ještě spíš?). I když
svťrj odpor vťtči ritisku a své vyz,náď lásky spojovď Heyduk s ideatizovanjm
obrazem sloryenského lidu a i když byly mnohé verše už pouze vjrazen
ručné básďcké rutiny' piece měla sbírka obrovskf vliv: podnítila v Če.
chách zrrfšenf ájen o Slovensko, veďa k navázáat literárních kontalcÓ
i k oživenÍ samotné slovenské literární tvorby.

Po této rispěšné knížce z doby Heydukova rofoÍho pobynr v Praze začalo
druhé období ieho tvorby. Spisovatel, rozladěnf večejnjm životerr, wátil
se rychle zpÍltky do,,venkovské samoty a volné pňírody.. a do svého,,zátišÍ...
Toto písecké období' těsně svázané s jihočeslcjm městeur 4 $r'may6g, ft36
,,pootavskf 6lavÍk.. rád jezdívď, probíhalo už z'a jirré literámí situace: za
vtády Vrchliického a Čecha. V jejich sousedství jako by se plně uvolnil
Heydukriv w{trčÍ pramen. Heyduk zajisté chtěl bjt básníkem vlasteneckjm,
jenž gg vyslovuie k časovjn otázkám' líčí s rictou ušlechtilost českého lidu
v pÍítomnosti a vďikost jeho minulosti, avšak piedevším byl lyrikeur. SvÍri
subjektivď svět stavěl nad skutečnost a nad ,,kal.. života. Ve vájemném
napětí krásy a všednosti prožíval zrarluiícÍ pocit odcizenosti básníka v sou-
dobé společrrosti neschopné mu porozumět. Nejraději skládal jednoduché
lyrické popě.vky jako anonymní autor lidové písně. Improvizace rczvíjaá
v rámci opakující se meloďcké osnovy a vracejících se refrénťr byla vlastní
metodou jeho tvorby. Bezprostčední podrrěty osobni a pčírodní dávaly mu
někdy svěží nápady. Nejšťastnější inspiraci darovďy mu prudké, pčíjemné
a častěji nešťastné životní impulsy, ďe ani krušné rríny osudu nevyjaďoval
Heyduk v jeiich dramatickém vyhrocenÍ, nj'brž ponejvíce jen jako náladu
a jako vzpomínku. Vfznamnf byl podnět erotick]íI' kdyŽ v polovině 70. let
vstoupila do jeho poezie konkrétnI žena, mladá,,rirže v jeseni.., a proburli|a
citové a smyslové opojeď, poděkování za lásku i zároveĎ strach o každou
chvilku souladu. Brzy nato pňišly ážitky tragické - snrt obou dcerušek;
iejich tváÍ a oči se pak teskně, něŽně a bolestně v jeho verších stále vracely.
V těchto kritickÍch časech vznikďy některé nejcennější Heydukovy knížky,
V zdtiší (1883)' Hoťec a stilečzík (1884), Pisně (L885), Zaadté lzsry (1886).
Prožitek šťastné chvíle a obava z jql zttáty a kiehkosti daly popud i ke
vzniku oblibcné báchorky Dědútl odhaz (1879; později zhudebněné V. No-
vákem)' ieiÍž pohádkové kouáo spočívá v proměnlivém stŤÍdáď motiw
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lásky a štěstí, iež prchá iako ,,muška zf,atá,,, a motivu plsně' do níž se všech-
ny těšné i rmutné city a nálady vlévaií a v níž docházejí pÍece jen uklidnění.

Lyrické zpovědi pokračovaln i kdyŽ básník stáÍnul a do jeho veršú paďy

,,černé rŮže..; své zármutky léčil opět v pťírodě a zmírůoval ie - i současně
jitÍil . vzpomínáním. Právě v intimních básních' vyslovujícícb vzpomínky'
smutek up vaiících dní a osamoceď' rezignaci a zase naděje' se ieště
nejspíš mihly nové lrické motivy až do básníkova vysokého stárí' i když
byly stále více piehlušovány verši vyšuměljmi a konvenčními (napi. sbírky
V polích, L9Ooi Pohilky duše, |9OL3 Z deníku toulaoého zpěodka' L9o4).
I v nich vyrazí ještě mezi banalitami občas piekvapujícÍ lyrickf tÓn' zejmé-
na když se spojí letmá nápověď pčírodní nálady s pociterrr usmíiení s živo-
tem' ieÍÍruž daly radost i Žal jeho lidskou náplř.

Mezi více než šedesáti knížkami Bdsnickllch spisú Ailoaa Heltiluka (w-

cházely od r. 1897) neď ien intimní písrtová lyrika. V autorově poezii se
vždycky si1ně uplatřovala rovněž zá|iba v dekorativních ozdobách, ve
vznešené obťadnosti a v popisech, i sklon k hravosti a k vyrrmělkovanosti
juyk.a. V mnoha verších panuje pouze mechanismus melodie a 4rtmu'
neboť se Heydukovi nedostávalo citu plo míru. Proto zní dnes eize vž

značná část jeho díla: velké epické básně s chudjm děien a s rozvinutÍmi
piírodními popisy' vyvolané dobovou oblibou této formy (Džeoorubec,
isao; poa VftkooÍ,n kanenetl, l88L; Seherntk, 1893), povídkové, ba1adické
nebo pohádkové obrázky ze současného venkova i pokusy o replezentativní
poezii, v ďž se autor nutil k reflexi a hlavně moralizoval (Pta6 motitl3t'
1897). Rovněž jeho verše časové pouze opakovďy v halasnj'ch vÝzrách
a ritocích všeobecné piesvědčeď, že lid ie neizdravějším základem národa'
a politické iluze o harmonickém uspoiádání národni společnosti (Šípy

a paprsh'|' |888i Zpěoy pošunatlského iluddha' L899).
Hodnota Heydukovy poezie rozbíhající se mnoha směry je tedy vyznače-

na ienoE několika silnjmi zážirky. V četnfch knížMch probouzelo skuteč.
ného básníka pouze několik smutnÍ'ch' bolesmfch pocitÍr a tesknfch
vzpomÍnek' touha po štěstí a vděčnost za dar pozemského života.

Jaroslav Hilbert
/1A7]- -1936/

Dramatik a divadelnÍ kritik; na pÍelomu sto|etí jeden z hlavních
pŤedstavitelú rísilí o moderní dramatickf v7raz, opírai3cí se o pžík|ad
tbsenrlv a o podněty symbolistického ideového dramatu.

Hilbert pocbázel ze vzdé|alé a zánožné měšťanské rodiny v I.ounech'

kde se naroďI 19. l. l87l. Po studiích na reálce v Praze, vyšší prtrmyslové
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tovfch verších s obÍazem slovenské piírody i s autorovou citovou revoltou
a dovolili mu vyslovit Íozpor mezi ideálem a skutečností a napětí mezi
smutken a vzdorern. Jednoduché písĎové strofy Cigánskfch mďoďl ta&
souzněly i s rozhoňčenírn nad dobou, iež nenaplllovala politické naděie ani
touhu po \mitÍně bohatém a svobodném životě.

Ke Slovensku vztahovala se iďtě další vfznunná Heydukova knlžka
Cbnbdl a husle (|876). Byla por{.ícena novou návštěvou Slovenska a v1ply-
nula z horoucí snaby napravit vaah Čechťr a Slovákú. V početnÍch epic-
kfch i lyrickfch verších tlumočil autor obďv k pŤírodě a lidu' soucÍtil s iebo
afuorln{rn i sociáln|m ut]rpením' sdílel obavy nad budoucností Slovákú'
povzbuzoval a varoval (napi. známá básei Slooensho'tyještě spíšl). I kdyŽ
svťrj odpor vúrči ritisku a své vyznáď lásky spojoval Heyduk s idealizovanfm
obrazern slovenského lidu a i když byly mnohé verše už pouze vfrazen
aufué básnické rutiny, piece měla sbirka obrovskf vliv: podnítila v Če-
chách zvfšenf zájem o Slovensko, veďa k navázánl literárních kontaktú
i k oživení samotné slovenské literárni tvorby.

Po této tispěšné knÍžce z doby Heydukova rofoího pobynr v Praze začalo
druhé období jeho worby. Spisovatel, rozladěnf vďeinÍm Životem, vrátil
se rycble zpátky do,,venkovské samoty a volné pčírody.. a do svého,'átišl...
Toto písecké obdobÍ, těsně svázané s jihočeslcjm městem a Šumavou, kam
,,pootavskf slavík.. rád jezdíval, probíhďo už z'a jilné literárnÍ situace: za
vtády Vrchlického a Čecha. V jejich sousedstvÍ iako by se plně uvolnil
Heydukitv tv{trčí pramen. Heyduk zajisté chtěl bjt básďkem vlasteneckfm'
jenž se vyslovuje k časovÍm otázkám' lÍč1 s rictou ušlechtilost českého lidu
v pŤítomnosti a velikost jeho minulosti, avšak piedevšírn byl lyrikem. Svtti
subiektivní svět stavěl nad skutečnost a nad ,,kal.. Života. Ve vájemném
napětí krásy a všednosti proŽíval zrarlující pocit odcizenosti básníka v sou-
dobé společnosti neschopné mu porozumět. Neiraději skládď jednoduché
lyrické popěvky jako anonymní autor lidové písně. Improvizace rontljená
v rámci opakuiící se meloďcké osnovy a vracejícÍch se refrénťr byla vlastnÍ
metodou ieho tvorby. Bezprosďední podněty osobní a piírodní dávďy mu
někdy svěží nápady. Nejšťastnější inspiraci darovaly mu prudké, pŤÍierrné
a častěji nešťastné životní impulsy' ďe ani krušné rány osudu nevyjadňoval
Heyduk v jejich dramatickém vybrocení, njlbrŽ poneivíce jen jako náladu
a jako vzpomínku. Vfznarnnf byl podnět erotickf, kdyŽ v polovině 70. let
vstoupila do jeho poezie konkrétní žena, mladá ,,rťrže v jeseni.., a probuďla
citové a smyslové opoiení' poděkování za lásku i zároveĎ strach o každou
chvilku souladu. Brzy nato pňišly ážitky uasické - stnrt obou dcerušeki
iejich tváÍ a oči se pak teskně, něžně a bolestně v jeho verších stále vracely.
V těchto kriticlcfch časech vznikaly některé nejcennější Heydukovy knížky,
V zdtiš{ (1883)' Hofec a srdečzík (1884)' Pís,lě (1885)' Zatldté rltry (1886).
Prožitek šťastné chvíle a obava z iejl zttáty a kiehkosti daly popud i ke
vzniku oblíbené báchorky Děd tl odhaz (1879; později zhudebněné V. No.
vákem), ieiíž pohádkové kouzlo spočívá v proměnlivém stfÍdání motivu
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lásky a štěstí, iď prchá iako ,,muška z)atá.,, a motivu pÍsní do níž se všech-
ny ritěšné i rmutné city a nálady vlévají a v níž docházejí pňece ieo uklidněnt.

Lrické zpověď pokračovaly, i když básďk stárnul a do jeho veršú paďy

,,černé r&že..; své ármutky léčil opět v piírodě a zgrírĎoval ie - i současně
jitÍil - vzpomínÁn{m. Právě v intimních básních' vyslovuiícÍch vzpomí1ly'

smutek uplÝvaiíctch dni a osamocení, rezignaci a zase naděie' se ieště
neispíš mihly nové lrické motivy až do básníkova vysokého stáií' i když

byly stále více pÍehlušovány verši vyšuměllmi a konven&ími (napi. sbírky

V polích, L9oO; Pohilky duše, L9Oli Z deníku toulaoélto zp&:dha, |9o4).

r v nictr vyrazí ještě mezi banalitami občas piekvapuiícÍ lyrickÝ tÓn' zejmé-

na když se spojí letmá nápověď piírodrrí nálady s pocitem usmÍienl s živo-

tem, jemuž daly radost i žal ieho lidskou náptĎ.
Mezi více než šedesáti knížkami B snick ch spisÍt Ailoaa Heyduha (vy-

cházely od r. 189?) není ien intimní písĎová lyrika. V autorově poezii se

vždycky silně uplatůovala ÍovněŽ zá|iba v dekorativnícb ozdobách' ve

u^éš*é občadoosti a v popisech, i sklon k hravosti a k vyrrmělkovanosti
juyy.a. V mnoha veÍších panuie porrze mechanismus meloďe a r5rtmu'

neboť se Heydukovi nedostávďo citu pro míru. Proto zní dnes qze lž

značná část ieho ďla: velké epické básně s chudÍm děien a s rozvinutlrni

PŤíro4n{mi popisy, vyvolané dobovou oblibou této formy (Džeoorubec'

iaao; poa Vtthoolm konenml, I88l ; Sekern|h' L893)' povÍdkové' baladické
nebo pohádkové obrázky ze současného venkova i pokusy o feprezentativní
poezii, v n{ž se autor nutil k reáexi a hlavně moralizoval (Ptač| moio1t,

tssz). nol-ěž ieho verše časové pouze opakovaly v hnlasnfch vlzvách

a ritocích všeobecné pÍesvědčení, že lid je neizdravěiším ákladem národa'

a politické iluze o harmonickém uspoŤádánÍ náror{nl společnosti (Sí2y

a paprsky, L8a8: Zpěoy pošunaoského ilu&ika' 1899).-Hodnota 
Heydukovy poezie rozbíhající se mnoha směry je tedy vyzBače-

na ienom několika silnfmi z.ážitky. V četnfch knížMcb prgbouzďo skuteč-

ného básníka pouze několik snumÍ,ch' bolestnfch pocittr a teskn!'ch

vzpomínek, touha po štěstí a vděčnost za dar pozemského Života.

Jaroslav Hilbert
/a871-1936/

Dramatik a divadetní kritik; na pÍelomu stolet| jcden z hlavních
pÍedstavitelrl risilí o moderní dramatickj vfraz, opírající se o pňíklad

|bsen v a o podněty symbol!štického ideového dramatu.

Hilbert pocházel ze vzdělané a zámobé měšťanské 1q.{iny v Lounech,

kde se narodil 19. l. 18?l. Po studiích na reálce v Ptaze, vyšší prŮmyslové
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