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škole v P|zni a na pražské 1gghnigg pťrsobil krátce jako inženf v Českomo-
ravské továrně na stroje v Praze; po prvďch uměleck!,ch rispěších však
zaměstnání opustil a věnoval se plně literatďe, materiálně zabezpečert
rodinn m jměním. od r. 1906 byl tÍicet let ďvadelním kritikem Venkova;
v tomto lstě české agrfuni strany vystupovď i jako bojovnf a ostď polemik
v ďvadelních a kulturněpolitickfch otáz|<ách, zastávajilcí postupem let
stále konzervativnější společenské i umělecké stanovisko. ZemÍe| v Ptaze
10.5.  1936.

V literatďe se Hilbert uplatnil neiprve jako prozaik: v polovině 90. let
uveiejĎoval v časopisech drobné náladové piíběhy lásek z bohémského
prostíedí konce století. Brzy se však cele pŤiklonil k dramatu, které se stalo
v jeho další tvorbě - 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 čele dobového risilí o moderní dramatic-
kÝ vytaz oproštěnj' od vnějškového aparátu vjstavby dramatického děje
a soustňeděnf k psychologickému pojetí konfliktu. Klasicky prostou zhuště-
nou formou moderní tragédie podává intimní citovÝ piíběh svedené dívky'
kter'! se odehrává mezi pěti hlavními osobami za jedtné odpoledne v jed-
nom měšťanském pokoji. Vevniďním psychologickém prohloubení a zejmé.
11g y 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 směŤoval od psychologicky bezprostčednÍho'
netezovitého pojetí dramatického konfliktu k typu tzv. problémové hry,
pokoušející se zachytit srážky obeca!'ch morá|ních principťr a hledánÍ nei-
vyšších mravních a metafuzickfch hodnot. K tomuto poietí dramatického
děie tíhne iiŽ v dalších svjch hrách z 90. let: drama o Boha (1898, později
uváděno pod názvem Pěst), žánrově nepňekrafující rámec rodinného dra-
matu z měšťanského pÍostčedí, se pokouší pťevést intimní tragick!' pÍíběh
matky, které umírají děti, do roviny náboŽenského dramatu souboie člověka
s bohem; k filozofickému zobecnění konfliktu směŤovď Hilbert i nezda-
ienou hrou o osudu rozvrácenfch liď z konce století Psozcl (1900)' v nÍŽ
se nejvíce pŤiblížil dobovému typu symbolistického dramatu.

Teprve po těchto dvou unělecky problematickj'ch pokusech se risilí
pňekonat konvenční popisnost českého dramatu a vytvoÍit ďlo schopné
vyslovit stietnutí velkÝch tdejí reďizovalo 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 sou-
vislostmi dramatického děje, je silná dobyvatelská osobnost, poseďá ideál-
ním snem: v tragédii Falkenštejn (1903)' která je veďe Viny Hilbertovou
umělecky nejvfiaznější hrou, vidinou svébytnosti a nezávislosti Čech pod

vládotr silného domácího panovníka' v Kolumbwi (1915) mužnou touhou
po svobodě a činu a objevitelskou vášní navzdory domácí mďosti.

Po první světové válce.se Hilbertovo vyhroceně individualistické stano-
visko pťezírající lidskou hromadnost jako intelektuálně a morálně méně-
cennj' dav rychle proměĎovalo v nezakrytf politickÝ konzervatismus.
V publicistické i literární činnosti se Hilbert stával obhájcem buržoazní
společnosti a pilíŤťr její ideologie pňed nebezpečím revolučního rozvratu,
''materialismem a relativismem... Hilbertova dramata se stávaií pamfletic-
kou polemikou se socialistickjmi idď|y (Druhll bŤeh, L924); po stránce
dramatické techniky se pčibližují typu napínavé hry se složitě konstruova-
nlmi zápletkami, jež těŽí z ričinu Ťady senzačrrích motivťr a časově politic-
kj'ch reminiscencí. Veďe těchto her s otevfeně reakčrrí společenskou ten-
dencí psal Hilben ve 20. letech veselohry a činohry (/rena, L929),navazujíc|
na francouzskou konverzační komedii.

Karel Hlaváček
/1874-1898/

BásnÍk' pÍední pÍedstavitel české dekadentní a symbolistické poezie;
krizi č|ověka zmítaného sociálními i národnostnÍmi rozpory konce
století vyjádÍil v náIadovfch, melanchoticky tesknfch básních,
osnovanfch pledevším na zvukovfch kvalitách verše.

Karel Hlaváček se narodil 29.8. L874 v ror|ině libeĎského dělníka. od
r. 1885 studoval na české vyšší reálné škole v Karlíně. V této době patŤil
mezi nejaktivnější wičence tělocvičrré jednoty Sokol v Libni. Po maturitě
(1892) se zapsal jako mimoiádnf posluchač na pražskou filozofickou fakultu,
kde studoval moderní jazyky. od r. 1893 psal do časopisu Sokol zprávy,
pojednání i verše. Vypomábal v deníku Nfuodní listy, navštěvoval kreslíÍ-
skf kurs pťi unrěleckoprťrnryslové škole 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 níž se 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 těžce ochu-
ravěl a 15. 6. v necel!'ch čtyňiadvaceti letech zemiel v.Praze-Libni na
tuberkulÓzu.

Hlavní téma Hlaváčkorr.fch ranfch veršťr je rnravní idea sokolství.
Hlaváček byl neien nadšenf sokolskj'publicista, ale snažil se nalézt pro
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své poietí Sokola iako lidového hnud' iež má etické a národně vfchovné
poslánÍ' i uměleckf vytaz. Z mnoha rukopisnfcb básní' publikovanfch ien
sporadicky' sestavil sbírku Soáolsáé sonetg (1895). Nebyl prvď, kdo se
pokoušel pievést do verštr Tyršovu ideu, ďe zatímco pňedcházející autofi
psali slarmostní proievy vhodné k dcklamaci nebo písĎové texty, žádající
zhudebnění (básně E. Krásnohorské' J. v. stádka a J. Vrchlického), HIa-
váčkovo risilí je koncepčněiší. SokolswÍ se má stát nejen sjednotitelem roz-
ďíštěnfch národních gnah, ale má bÍt aké jejich mravním korektivem
a kritikem. Hlaváčkova tyrika se liší od piedchírdc'Ír zejména ironickjm
kriticismen a osobním zauietím. Autor se sarkasticky ďvá na pŤítomnost
jako na dobu ',plechovj'ch...a ',bluchfch frází.., vysmívá se bezpáteŤnosti
české politiky i formulkovitosti oficiální vědy. Pies všechno vlastenecké
horování je ziejmf jeho skepticismus' l.teťíI jei nakonec odvádí od vÍ'zev
k vyjádiení nálady; i sokolská témata (stará tělocvična, sokolskf vj'let) nu
slouŽí k obrazťtm, v nichž pŤevládá odstín, bizarnost prostŤeď a melancho-
tickÝ pocit.

Náladové motivy, v Sokolskfch sonetech ien naznačené, začaly od
r. 1895 v Hlaváčkovfcb rukopisnfch sbírMch pčevládat. Raďkální pro-
měnu uněleckého i kritického názoru uspíšily zejména dva vněiší popudy.
Na celou mladou generaci tehdy silně zaptrsobily Vrchlického pňeklady
shmuté do knihy Moderní básníci francouzští (1894), obsahující také
ukázky z lyriky Baudelairovy, Mallarméovy, Rimbaudovy' Verhaerenovy
a Verlainovy. Zriačo! vliv na Hlaváčkovu tvotbu je zÚqm! z několika para-
frázÍ (napŤlklad básní M. Maeterlincka), v nicM si básník oyěiovď nové
tvtlrčí možnosti. V ňíjnu 1894 vyšlo prvď číslo Modemí revue, kde se svět
ewopské dekadence a symbolismu pro'evil s plnou intenzitou. Hlaváčkova
nová orientace nebyla však vyvolana pouze literárním vliverr. Hluboké
zážitky z proletáŤského života i proátky z voienské epizodg kde se banalita
a brutalita ,,moderního otÍoctví.. objevila v kulisách,,bizarně stiedověké-
ho.. prosďedí, urychlily básníkovo směťování k tvorbě, jež opowhuie
měšťáclcÍm světem a staví proti němu svět fikcí a symbolťr. Htaváček
usilovď, aby tato stylizace fiktivního světa byla dťrsledná ,,do posledních
konsekvencí metody...

Novf tvurčí áměr Hlaváček pčesně charakterizoval a uskutečnil ve
sbi'tce Pozdě k r nu (|896)' která byla mnohÍrni kritiky pokládána za auto-
rovo prvď ďlo. Novf rys spočívď již v tom, že Hlaváček cbápa| jazykzce|a
oďišně od svfch pŤedchťrdcťr. Byl pŤesvědčen, že slova mají své ,,intiÍnÍrí
hloubky.., tj. skryté vÝznamy' že poezie je atchitektonickÝ problérrr, iak
',šťastně sepnout dvě tŤi rižasně vzdálená slova sugestivní vazbou ve větu
značné evokace... Díky těmto nepňedvídanlm a pňekvapivlm spojeďm slov
lze ,,chytit vše sublimné, tajenné, anemické a báz|ivé v delikátní mysti-
fikaci, v ironii a hiejivou intimitu... Autor vytváÍel poezii rrjjimečnÝch,
ngy$gdníg| pocitťr a pčedstav, iemnfch nálad, nočních neurčit.. ch a po-
hádkovfch kraiin bez pevnfch obrysťr a plnfch fantazijních dějswí, pči

ltchž znl hluboké tÓny viol, louten a hoboiťt. Hlaváček se snažil o odstlněď
projevu; osou básně se stávají ťady obraznfch pojmenování nevelkého
okruhu motivťr' stáIé ,,oďišování spčízněnj'ch tÓnťr jedné cbromatické
škály... Tento zpťrsob rozvíjení obraznosti vyvolává monotÓnnost a statič-
nost básníkoq ch veršťr. Spllvavé variace, jež jsou dovedeny k virtrrÓzní
dokonalosti, se opírají o opakovaná a obměĚovaná slova travzÁjen si blízká
zeiména svou zvukovou stránkou, jeŽ spolu se zvukově vÍtaznÍmi rÍmy
vytváŤeií nebjvalou hudebnost Hlaváčkova veÍše. Piitom časové situováoÍ
veršťr mezi končíci nocí a kdesi zdálipíicházejilcírn' zatítn jen tušen1i'm doem
tvoií nerrrěitou náladovou pčírodní scenérii k obrazŮm fu"oy' smutku
a mďoby' aniž se i zde autor zbavuje své typické tlumené iroďe.

Zejména v někter.fch básďch' iež byly tištěny pouze časopisecky' pÍe-
cMzí autorova ironie (napi. v rokokov!'ch tématech) v hravost, jež se pro-
jevuje jak v rafinované formě, tak i v interpretaci milostnfch motivťt (napŤ.
v MěkH písni a ironiché se objevuje ,,slíč:'rá Manon.., k ďž choďl ''nesmělj'
a mladf abbé..). BásnickÝ cyklus Msriod kantiléna (1898) začíná píímou
polemikou s touto rokokovou hravostí. Revoltující bladoyÍ geus (geusové .

chudá nizozemská šlechta, která bojovala v 17. století proti španělské okupa.
ci vlastnÍ zeně) nezpívá již Manon ,,kantilénu pťi viole.., ale mstivou, nená-
vistnou píseĎ. Taková ie vfchozí stylizace sbírky, která v dvanácti básních
zobtazttje zoďalé geusy' mstící se za rody chudfch a utiskovanj'ch. 'Á/ti-
liÓny žijí v hladu,.. napsal tehdy Hlaváček' ,,a jedině ten vztek, ta zášť a to
zoufalsM isou vzpruhami denního života.,, Autor ovšem nevypráví sou.
vislf pčíběh, ale v několika scénách usiluje vywoÍit symboly vzpour5r'
pomsty' unaÍu a smÍti' symboly stále se vzdaluiící od konkrétněišího míst.
ďho i časového určení. Hlaváčkťrv eďoďckf virtuÓzně utváien!' verš
sugeruje v monotÓnně opakovan!'ch slovech a obrazech pocit bez těšné
nostalgie nad marností revolty.

Mstivá kantiléna pŤedstavuje veďe veršťr Bíezinovj'ch a Sovov!,ch vrchol
českého s1mbolism.u. Pro autora však kniha uzavírala jednu vjvojovou
etapu. Náčrt sbírky Žalmy (rydanÝ až l |934) je na samém začátku pfe-
rvanjm pokusem nalézt v pifionu k biezinovskému typu poezie nové tvtlrčí
možnosti. Snaha využít patos{r biblickfch žalm k proievu, v jehož stŤedu
se ocitá obraz mučeného, pokorného, ,,ubohého a krvácejícího srdce..'
nevyristila v dťrslednou sťylizaci, a tak Ža|my zťrstaly jen nevyhraněnjm
torzem.

Hlaváčkovo básnické ďlo' jež v době svého vzniku p{rsobilo často
jako kuriozita, jako krainí mez moderďho básnictví, se záhy stalo inspiru.
jícím činitelem ve r"Ívoii české lyriky a také okruh jeho čtenáfir stále
vzrťtstď.
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zobrazuje zoufalé geusy, mstící se za rody chudfch a utiskovanÍ'ch. ,,^Ái-
liÓny ájí v hladu,.. napsal tehdy Hlaváček, ',a jedině ten vztek' ta ášť a to
zoufďství jsou vzpruhami denního života... Autor ovšem nevypráví sou.
vislÍ pŤÍběh' ale v několika scénách usiluje vytvoňit symboly v4)oury'
pomsty, anaru a smrti, symboly stále se vzdďující od konkrétnějšího míst.
niho i časového učení. Hlaváčkťrv eufonickÝ virtrrÓzně uwáienj' verš
sugeruje v monotÓnně opakovan''ch slovech a obrazech pocit bezritěšné
nostalgie nad mamosti revolty.

Mstivá kantiléna piedstavuie vedle veršir Biezinovfch a Sovov!'ch wchol
českého symbolismu. Pro autora však kniha uzavírďa jednu vjvojovou
etapu. Náčrt sbirky Žatmy (rydanÝ až r. L934) je na samém začátku pie-
rvanjm pokusem nalézt v pťfionu k bÍezinovskému typu poezie nové tvtrrčí
možnosti. Snaha vyuŽít patos,u biblickÝch Žalmťl k projevu, v iehoŽ stŤedu
se ocitá obraz mučeného' pokomého' ,,ubohého a krvácejícího srdce..'
nevy stila v dtrslednou stylizaci, a mk Žalmy zirstaly jen nevyhraněnjm
torzem.

Hlaváčkovo básnické ďlo, jeŽ v době svého vzniku pirsobilo často
jako kuriozita' iako krainí mez moderního básnicwí, se záhy stďo inspiru.
iícím činitelem ve rrÍvoii české lyriky a také okruh jeho &enáfu stále
vzrťrstď.




