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tovfch veršíchs obÍazem slovensképiírody i s autorovou citovou revoltou
a dovolili mu vyslovit Íozpor mezi ideálem a skutečnostía napětí mezi
smutken a vzdorern. Jednoduché písĎovéstrofy Cigánskfch mďoďl ta&
souzněly i s rozhoňčenírnnad 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 v1plynula z horoucí snaby napravit vaah Čechťra Slovákú. V početnÍch epickfch i lyrickfch veršíchtlumočil autor obďv k pŤíroděa 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
svťrjodpor vúrči
ritisku a svévyznáď 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 Čechách zvfšenf zájem o Slovensko, veďa k navázánl literárních kontaktú
i k oživenísamotnéslovenskéliterárni tvorby.
Po tétotispěšnéknÍžcez doby Heydukova rofoího pobynr v Praze začalo
druhé období jeho worby. Spisovatel, rozladěnf vďeinÍm Životem, vrátil
se rycble zpátky do,,venkovské samoty a volnépčírody..a do svého,'átišl...
Toto píseckéobdobÍ, těsně svázanés jihočeslcjm městem a Šumavou,kam
,,pootavskf slavík.. rád jezdíval, probíhďo už z'a jilnéliterárnÍ situace: za
vtády Vrchlického a Čecha. V jejich sousedstvÍ iako by se plně uvolnil
Heydukitv tv{trčípramen. Heyduk zajistéchtěl bjt básďkem vlasteneckfm'
jenž se vyslovuje k časovÍmotázkám' lÍč1s rictou ušlechtilost českéholidu
v pŤítomnostia velikost jeho minulosti, avšakpiedevšírn byl lyrikem. Svtti
subiektivní svět stavěl nad skutečnost a nad ,,kal.. Života. Ve vájemném
napětí krásy a všednosti proŽíval zrarlující pocit odcizenosti básníka v soudobé společnostineschopnému porozumět. Neiraději skládď jednoduché
lyrické popěvky jako anonymní autor lidové písně. Improvizace rontljená
v rámci opakuiící se meloďcké osnovy a vracejícÍchse refrénťrbyla vlastnÍ
metodou ieho tvorby. Bezprosďední podněty osobní a piírodní dávďy mu
někdy svěžínápady. Nejšťastnější
inspiraci darovaly mu prudké, pŤÍierrné
a častějinešťastné
životní impulsy' ďe ani krušnérány osudu nevyjadňoval
Heyduk v jejich dramatickémvybrocení, njlbrŽ poneivíce jen jako náladu
a jako vzpomínku. Vfznarnnf byl podnět erotickf, kdyŽ v polovině 70. let
vstoupila do jeho poezie konkrétnížena,mladá ,,rťržev 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 očise pak teskně, něžněa bolestně v jeho veršíchstále vracely.
V těchto kriticlcfch časechvznikaly některé nejcennějšíHeydukovy knížky,
V zdtiš{(1883)' Hofec a srdečzík(1884)' Pís,lě (1885)' Zatldtérltry (1886).
Prožitek šťastné
chvíle a obava z iejl zttáty a kiehkosti daly popud i ke
vzniku oblíbenébáchorky 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 ,,muškaz)atá.,, a motivu pÍsní do nížse všechny ritěšnéi rmutné city a nálady vlévajía v níždocházejí pňeceieo uklidněnt.
Lrické zpověď pokračovaly, i když básďk stárnul a do jeho veršúpaďy
,,černér&že..;svéármutky léčilopět 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
neispíšmihly nové lrické motivy až do básníkova vysokého stáií' i když
byly stále více pÍehlušoványverši vyšuměllmi a konven&ími (napi. sbírky
V polích, L9oO; Pohilky duše, L9Oli Z deníku toulaoéltozp&:dha, |9o4).
r v nictr vyrazí ještěmezi banalitami občaspiekvapuiícÍ lyrickÝ tÓn' zejména když se spojí letmá nápověď piírodrrí nálady s pocitem usmÍienl s životem, jemuž daly radost i žal ieho lidskou náptĎ.
Mezi více než šedesáti knížkami B snick ch spisÍtAiloaa Heyduha (vycházely 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 veÍšíchpanuie porrze mechanismus meloďe a r5rtmu'
qze lž
neboť se Heydukovi nedostávďo citu pro míru. Proto zní dnes
rozvinutlrni
a
s
s
chudÍm
děien
básně
epické
velké
část
ďla:
značná
ieho
(Džeoorubec'
PŤíro4n{mi popisy, vyvolané dobovou oblibou této formy
povÍdkové'
poa
baladické
L893)'
Vtthoolm konenml, I88l ; Sekern|h'
iaao;
pokusy
feprezentativní
o
i
venkova
pohádkové
ze
současného
obrázky
nebo
poezii, v n{ž se autor nutil k reáexi a hlavně moralizoval (Ptač| moio1t,
tssz). nol-ěž ieho verše časovépouze opakovaly v hnlasnfch vlzvách
a ritocích všeobecnépÍesvědčení,že lid je neizdravěiším ákladem národa'
a politické iluze o harmonickém uspoŤádánÍ náror{nl společnosti (Sí2y
a paprsky,
-Hodnota L8a8: Zpěoy pošunaoskéhoilu&ika' 1899).
Heydukovy poezie rozbíhajícíse mnoha směry je tedy vyzBačesilnfmi z.ážitky.V četnfch knížMcb prgbouzďo skutečněkolika
na ienom
ného básníka pouze několik snumÍ,ch' bolestnfch pocittr a teskn!'ch
vzpomínek, touha po štěstía vděčnost za dar pozemského Života.
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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 měšťanské1q.{iny v Lounech,
kde se narodil 19. l. 18?l. Po studiích na reálce v Ptaze, vyššíprŮmyslové
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škole v Plzni a na pražskétechnice pťrsobilkrátce jako inženfr v Českomoravskétovárně na stroie v Ptaze; po prvních uměleckfch rispěšíchvšak
zaměstnání opustil a věnoval se plně literatďe, materiálně zabezpečen
rodinnjm jměnim. od r. 1906 byl tčicetlet ďvadelním kritikem Venkova;
v tomto listě českéagrátrLtstrany vystupoval i iako bojovnf a ostr'J'polemik
v ďvadelních a kulturněpolítickfch otázkách, zastávajtcl postupem let
stále konzervativněišíspolečenské
i uměleckéstanovisko. ZemÍe| v Praze
1 0 . 5 .1 9 3 6 .
V literatuŤese Hilbert uplatnil nejprve jako prozaik: v polovině 90. let
uvečejůovďv časopisechdrobné náladové pŤíběhylásek z bohémského
prostiedi konce století.Brzy se všakcele pŤiklonil k dramatu, kterése stalo
v jeho dalšítvorbě - mimo ojedinělf pokus o román (Rytíí Kura, 1910) jedinÍm pňedmětem jeho uměleckfch' teoretickjlch i kritickfch snah. flilbert napsď celkem dvaadvacet her velmi rozdílné hodnoty umělecké
i ideové. Prvď svou brou (Vina, 1896), která dosáhla velkého ohlasu
u publika i kritiky' rázem stanul v čeledobového risilí o moderní dramatic.
k! vlraz oproštěnj' od vnějškovéhoaparátu vj'stavby dramatického děje
a soustčeděnj'kpsychologickémupojetíkonfliktu. Klasicky prostou zhuštěnou formou moderní tragéďe podává intimní citovf pŤíběhsvedenédívky,
kterj' se odehrává mezi pěti hlavními osobami za jediné odpoledne v iedpokoji. Vevnitfním psychologickém prohloubení a zejmé.
nom měšťanském
na v morálním komplexu nesnyté viny' jemuž hrdinka podléhá, se tu
zietelně prosazuje dramatická atÍrrosféfačinohér H. Ibsena, kterí, byl
v 90. letech Hilbertovlm uctívan'E vzorem.
Hilbert však stále zčetelnějisměŤovalod psychologicky bezprostiedního,
netezovitého pojetl dramatického konfliktu k typu tzv. problémové hry'
pokoušejícíse zachytit srážky obecnfch morálních principťr a hledání nejvyššíchmravních a metafyzickfch hodnot. K tomuto poietí dramatického
děje tíhne již v dalšíchsvfch hrách z 90. let: drama o Boha (|898' později
uváděno pod názvem Pěst), žánr.ověnepťekrafujícírámec rodinného draprostŤedí,se pokoušípňevéstintimď tragick!' pčíběh
matu z měšťanského
matky, kteréumírajíděti, do roviny náboženskéhodramatu souboie člověka
s bohem; k filozofickému zobecněď konfliktu směčoval Hilbert i nezdaŤenouhrou o osudu rozwácenj'ch lidí z konce stoletíPsazci (1900), v níž
se nejvíce pňiblíŽil dobovému typu symbolistického dramatu.
Teprve po těchto dvou unělecky problematickfch pokusech se risilí
pčekonat konvenční popisnost českéhodrarnatu a vytvoiit dílo schopné
vyslovit stÍetnutívelkfch ldejí realizovalo v dramatickém tvaťupro Hilberta
pŤíznačném:
v rámci tragédie tematicky vycházejici z historick1fch motivťl
a myšlenkově soustčeděnéke konfliktu vynikajícího jedince s nechápajícím
okolírn. Hrdinou těchto Hilbertorrfch děl, historic\i'ch jen vnějšími souvislostmi dramatickéhoděje' je silná dobyvatelská osobnost, poseďá ideáním snem: v tragédii Falkenštejn(1903), která je veďe Virry Hilbertovou
umělecky nejvfraznějšíhrou, vidinou svébytnostia nezávislosti Čech pod
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vládou silného domácího pano\míka' v Kolumbooi (1915) mužnou touhou
po svobodě a činu a objevitelskou vášď navzdory domácí malosti.
Po první světovéválce.se HilbeÍtovo vyhroceně individualistické stanovisko piezírající lidskou hromadnost jako intelektuálně a morálně méněcennf dav rychle proměĎovalo v nezakrytj' politickf konzervatismus.
V publicistické i literárni činnosti se Hilbert stával obhájcem buržoazní
společnostia pilífu iejí ideologie pŤed nebezpečímrevolučníhorozwatu,
''materialismem a relativismem... Hilbertova dramata se stávajípamfletickou polemikou se socialisticklmi ideá|y (Druhll bieh' L924); po stránce
dramatické techniky se pčibližujítyl'u napínavéhry se složitě konstruovanjmi zápletkami, ježtěžíz ričinuŤadysenzačníchmotivťra časověpolitick!'ch reminiscencí. Veďe těchto her s otevňeněreakčníspolečenskoutendencípsal Hilbert ve 20. letech veselohry a činohry(.Irena,|929), navazující
na francouzskou konverzačníkomedii.

Karel Hlaváček
/r874-1898/
BásnÍk'pňednípÍedstavitelčeské
dekadentnía symbolisticképoezie;
krizi ělověka zmítanéhosociálnímii národnostnímirozpory konce
stoletÍvyiádÍ|lv náladovfch,me|ancholickytesknfch básních,
osnovanfch pňedevšímna zvukovfch kvalitách verše.
Karel Hlaváček se narodil 29.8. L874 v rodině libeůskéhodělníka.od
r. 1885 studovď na českévyššíteárlnéškolev Karlíně. V této době patŤil
mezi nejaktivnějšíwičence tělocvičrréjednoty Sokol v Libď. Po maturitě
(1892)se zapsal jako mimoňádnj'posluchačna pražskoufilozofickou fakultu,
kde studoval moderní jazyky. od r. 1893 psal do časopisuSokol zprávy,
poje4nání i verše. Vypomá,hď v deníku Národnl listy' navštěvoval kreslíňskf kurs pŤi uměleckoprťrmyslovéškole a ričastnil se r. 1895 organizačně
a publicisticky III. všesokolského
sletu v Praze. V prosinci 1895 byl poslán
jako vojín do itďského Tridentu, ve stejnédobě vyšla jeho první sbírka,
k nížse již tehdy stavěl odmítavě.V r. 1895 začalspolupracovat s Moderní
revuí, tiskl zde svou dekadentní a symbolistickou lyriku a vltvarné kritiky,
s pomocí redakce vydal své sbírky básní. Pro Moderní revui Hlaváček
nakreslil ňadu kreseb, portrétťr,exlibris, vinět a omamentací, ilustracemi
doprovoďl knihy o. Bieziny, A. Sovy, J. Karáska a!. V r. 1898 těžceochuravěl a 15. 6. v necelj'ch čtyňiadvacetiletech zemňel v.Praze-Libni na
tuberkulÓzu.
Hlavní téma Hlaváčkovfch ranj'ch veršťrie mravní idea sokolství.
Hlaváček byl nejen nadšenj'sokolsk!'publicista, ale snažil se nalézt pro

H

98

školev P|zni a na pražské1gghniggpťrsobilkrátce jako inženf v Českomoravské továrně na stroje v Praze; po prvďch uměleck!,ch rispěšíchvšak
zaměstnání opustil a věnoval se plně literatďe, materiálně zabezpečert
rodinn m jměním. od r. 1906 byl tÍicet let ďvadelním kritikem Venkova;
v tomto lstě českéagrfuni strany vystupovď i jako bojovnf a ostď polemik
v ďvadelních a kulturněpolitickfch otáz|<ách, zastávajilcí postupem let
i umělecké stanovisko. ZemÍe|v Ptaze
stále konzervativnějšíspolečenské
10.5. 1936.
V literatďe se Hilbert uplatnil neiprve jako prozaik: v polovině 90. let
uveiejĎoval v časopisechdrobné náladové piíběhy lásek z bohémského
prostíedíkonce století.Brzy se všakcele pŤiklonil k dramatu, kterése stalo
v jeho dalšítvorbě - mimo ojedině pokus o román (Rytli Kura, |9lo) jedinjm piedmětem jeho uměleckfch, teoretickj'ch i kritickfch snah. [Iil.
bert napsal celkem dvaadvacet her velmi rozďlné hodnoty umělecké
i ideové. První svou brol (Vina, 1896)' která dosáhla velkého ohlasu
u publika i kritiky, rázem stanul v čeledobového risilí o moderní dramatickÝ vytaz oproštěnj' od vnějškovéhoaparátu vjstavby dramatického děje
a soustňeděnf k psychologickému pojetí konfliktu. Klasicky prostou zhuštěnou formou moderní tragédie podává intimní citovÝ piíběh svedenédívky'
kter'! se odehrává mezi pěti hlavními osobami za jedtnéodpoledne v jedpokoji. Vevniďním psychologickémprohloubenía zejmé.
nom měšťanském
11gy 6g1Álním komplexu nesmyté vinn jemuŽ hrdinka poďéhá, se tu
zčetelně prosazuje dramatická atrrrosféfa činohér H. Ibsena, kterÍ bvl
v 90. letech Hilbertovjn uctívanjm vzorem.
Hilbert však stále zčetelněii směŤovalod psychologicky bezprostčednÍho'
netezovitého pojetí dramatického konfliktu k typu tzv. problémové hry,
pokoušejícíse zachytit srážky obeca!'ch morá|ních principťr a hledánÍ neivyššíchmravních a metafuzickfch hodnot. K tomuto poietí dramatického
děie tíhne iiŽ v dalšíchsvjch hrách z 90. let: drama o Boha (1898, později
uváděno pod názvem Pěst), žánrově nepňekrafující rámec rodinného drapÍostčedí,se pokoušípťevéstintimní tragick!' pÍíběh
matu z měšťanského
matky, kteréumírajíděti, do roviny náboŽenskéhodramatu souboie člověka
s bohem; k filozofickému zobecnění konfliktu směŤovď Hilbert i nezdaienou hrou o osudu rozvrácenfch liď z konce stoletíPsozcl (1900)' v nÍŽ
se nejvíce pŤiblížildobovému typu symbolistického dramatu.
Teprve po těchto dvou unělecky problematickj'ch pokusech se risilí
pňekonat konvenční popisnost českéhodramatu a vytvoÍit ďlo schopné
vyslovit stietnutí velkÝch tdejíreďizovalo v dramatickém tvaru pro Hilberta
pčíznačném:
v rámci tragédie tematicky vycházející z historickj'ch motivťr
a myšlenkově sousďeděné ke konfliktu vynikajícího iedince s nechápajícím
okolím' Hrdinou těchto Hilbenovj'ch děl' historickj'ch ien vnějšími souvislostmi dramatickéhoděje, je silná dobyvatelská osobnost, poseďá ideálním snem: v tragédii Falkenštejn(1903)' která je veďe Viny Hilbertovou
umělecky nejvfiaznějšíhrou, vidinou svébytnostia nezávislosti Čech pod
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vládotr silného domácího panovníka' v Kolumbwi (1915) mužnou touhou
po svobodě a činu a objevitelskou vášnínavzdory domácí mďosti.
Po první světovéválce.se Hilbertovo vyhroceně individualistické stanovisko pťezírajícílidskou hromadnost jako intelektuálně a morálně méněcennj' dav rychle proměĎovalo v nezakrytf politickÝ konzervatismus.
V publicistické i literární činnosti se Hilbert stával obhájcem buržoazní
společnostia pilíŤťrjejí ideologie pňed nebezpečímrevolučníhorozvratu,
''materialismem a relativismem... Hilbertova dramata se stávaií pamfletickou polemikou se socialistickjmi idď|y (Druhll bŤeh, L924); po stránce
dramatické techniky se pčibližujítypu napínavéhry se složitě konstruovanlmi zápletkami, ježtěŽíz ričinuŤadysenzačrrích
motivťra časověpolitickj'ch reminiscencí.Veďe těchto her s otevfeně reakčrríspolečenskoutendencípsal Hilben ve 20. letech veselohry a činohry(/rena, L929),navazujíc|
na francouzskou konverzačníkomedii.

Karel Hlaváček
/1874-1898/
BásnÍk'pÍednípÍedstavitelčeské
dekadentnía symbolisticképoezie;
krizi č|ověkazmítanéhosociálnímii národnostnÍmirozpory konce
stoletívyjádÍil v náIadovfch,melanchotickytesknfch básních,
osnovanfchpledevšímna zvukovfch kvalitách verše.
Karel Hlaváček se narodil 29.8. L874 v ror|ině libeĎskéhodělníka.od
r. 1885 studoval na českévyššíreálné škole v Karlíně. V této době patŤil
mezi nejaktivnějšíwičence tělocvičrréjednoty Sokol v Libni. Po maturitě
(1892)se zapsal jako mimoiádnf posluchačna pražskoufilozofickou fakultu,
kde studoval moderní jazyky. od r. 1893 psal do časopisuSokol zprávy,
pojednání i verše. Vypomábal v deníku Nfuodní listy, navštěvoval kreslíÍskf kurs pťi unrěleckoprťrnryslovéškole a ričastnil se r. 1895 organizačně
a publicisticky III. všesokolského
sletu v Praze. V prosinci 1895 byl poslán
jako vojín do italského Tridentu, ve stejné době vyšla jeho první sbírka,
k nížse jiŽ tehdy stavěl odmítavě.V r. 1895 začď spolupracovat s Moderní
revuí, tiskl zde svou dekadentní a symbolistickou lyriku a v!'tvarné kritiky,
s pomocí redakce vydal své sbírky básní. Pro Moderní revui Hlaváček
nakreslil ňadu kreseb, portrétťr,exlibris, vinět a ornamentací, ilustracemi
doprovoďl knihy o. Bňezin5 A. Sovy, }. Karáska aj. V r. 1898 těžceochuravěl a 15. 6. v necel!'ch čtyňiadvacetiletech zemiel v.Praze-Libni na
tuberkulÓzu.
Hlavní téma Hlaváčkorr.fch ranfch veršťrje rnravní idea sokolství.
Hlaváček byl neien nadšenf sokolskj'publicista, ale snažil se nalézt pro

