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poloh, což vede někdy k hlubšímu, ba naléhavějšímu prožitku, ně-
kdy však jen k větší abstraktnosti. Ale tato dvojdomost znamená
i sílu subjektu schopného ve svízelnych podmínkách volit věrnost
nadosobnímu kolu. Stál1ím prvkem domova je i sociální bída
prostupující krásn1f horsk kraj ( U směv hor ) . Y závěru sbírky jsou
básně věnované Praze viděné v tragicky monumentálním i milostně
okouzleném osvětlení ( Dťlm, M ěsto ). -Y ztahkdomovu znamená
pro Fischera jakvztah k rraclosobnímu dějinnému společenství, tak
noetickf vztah k pozemské hmotné skutečnosti země. Programové
ujasřování tohoto vztahu mění často i živě viděné reálné motivy
domova v jakési vyřaté části, pouze zastupující celek; jejich smys-
lová a citová intenzita je tím oslabena.

Nejjednotnější a umělecky nejzdaŤilejší soubor verš v Poledni je
inspirovánjednou z četnlch autorovych cest do StŤedomoií. Toje
pro Fi schera pÍ ev ážně zemí milo vané antiky, jejíž živ o u pŤítomn o st
si tu na každém kroku rozechvěle uvědomuje. Jsou tu verše s ital-
skou, Ťeckou i jihoslovanskou (adranskou) tematikou. Jako Goe-
the a v kontaktu s Horovou ITALII pŤijímá Fischer jih jako kraj,
kde ,,strohá sloka jasní se a sládne.. Qtarážka na Mignoninu píseĎ
z Goethova Viléma Meistera v básni Na pobžeží) . oddává se po-
klidu a kulturně historic\fm hrám, když napň' v duchu čes$.fch
obrozensk ch fantazií (Jan Kollár) očekává slovanskou Ťeč na
rtech mytické Homérovy Heleny, nenadále spatŤené uprostňed an.
tick ch památek ( Setkání); ale už z toho je vidět i ryze moderní
stránku Fischerova vztahu k StŤedomoŤí: je to zaujetí mnohostí
a propleteností kulturních a historickfch vrstev, které lze odhalovat
v každém městě, duchovním vftvoru, náboženské pŤedstavě. V bás-
ri Historik je proklamován cíl ,,vidět vrstvení měst.., ale nejde
o archeologick1f akademismus. I pŤítomnost tvoňí jednu z aktivních
vrstev těchto syntéz (bez ní nastává zmrtvění, které - podle básně
V z toce - hrozi Dubrovníku). Nadto zvrstvenost jevri je pŤed-
pokladem, aby se staly pochopiteln mi dnešnímu člověku, kter;|'
také je složeny a mnohovrstevny. Jako Čapkoviv obyčejném životě
je Fischerovi složitost lidské bytosti q|'zvou a pňedpokladem k po-
rozumění mezí jedinci, národy a kulturami. Tak je motivována
i vášnivá polemika proti nacionalistrim chápajícím národ jako pŤe-
děl a hranici mezi lidmi (Staroz koník m).

V druhé polovině sbírky je tematika širšího evropského dosahu
Zastoupena básněmi dvou nedokončen ch cyklťr. První se nazyvá
Zlomky tragédie,jde však spíš o čtyňi legendy' v1fjevy z minulosti,
které jsou sjednoceny motivem zápasu o víru (k tomu poukazuje
i moto z Goetha); v těchto technicky virtuÓzně proveden;|ch v!je-
vech Fischer jen větší citovou bezprostŤedností pŤekračuje akade-
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mickou, v podstatě ještě lumírovskou básnickou metodu. - ob-
dobné téma víry, tentokrát však v naprosto současném kontextu, se
rozehrává i ve čtyŤech básních se společn;|'m titulem Z evropsk!,ch
žalmťc v chmuŤícím se ovzduší Evropy v prili tŤicátlch let líčené
s pomocí tradičních symbolri temnoty a zkázy volá lyrik ducha
tvoŤivosti, aby posílil vrili k svobodě, vrátil lidem víru a odvahu.
Prisobivosti básní pŤekáží rozpot aktuálního záměru s archaic-
k m gestem vzyváni ideálních hodnot, jež odsuzuje verše k jisté
abstraktnosti.

Na lyrice o. Fischera je znát, Že zda|eka nebyla hlavním zpriso-
bem tvrirčí rea|izace svého autora. Proto se stala spíše souhrnem
lyricklch glos na okraj statečného životního postoje a široce za\o-
ženého díla. Uchovává si svou prisobivost jako svědectví rictyhod-
ného lidského typu, osobnosti, která na vrcholu veŤejné aktivity
a lznáni zistáv á hledaj ícím, neklidn;f m, záp asícím člověkem. Za-
ujme i svlm risilím o pŤekonání intelektuálního indivídualismu,
kter1f Fischer kdysi sdílel s Dykem a Theerem a jehož stopy zristaly
v jeho poezii pŤítomny až do konce. mč

Pozdě k ránu . Karel Hlaváček 1896
Sbírku tvoŤí jednotn;f, nečleněn;f proud lyrickfch veršri a básní
v pr6ze. Má také jediny autorem v rivodní básni v prÓze ohlášen1f
cíl: vyvolat ve čtenáŤi obdobnou náladu, sugerovat niterny stav,
v němž se octl básník jednou, když bylo ,,pozdě k ránu,, a on se vra-
cel od své milenky. K sdělení něčeho tak těžko sdělitelného užívá
Hlaváček dvou odlišn1f ch zprisobri. Prvni zá|eží ve vytváŤení nálady
prostŤednictvím subjektivné prožív anych pňírodních dojmri, jež
jsou vyjadŤovány popisem prostoupen m obrazností. v těchto
verších vládne imprese, stávají se záležitostí smyslri. Jsou plny 1o-
menych barev, tlumen1ich zvukri a rafinovanych viiní; r"-|čty smys-
lov1fch vjemri rístí v teskně neurčitou náladu' která se zároveř stává
symbolem básníkova duševního rozpoložení, jeho jemné citlivé
psychiky proživajici vlastní životní situaci (básně Za noci bŤeznové,
Pršelo v noci aj.). Ještě častěji tuto symbolizací ná|ady dosahuje
Hlaváček pomocí uměleckych, tj. hudebních, vltvarnych a taneč-
ních motivri. ChceJi napŤíklad charakterizovat nevšední atmosféru
prvního návratu od milenky, použije k tomu nejprve hudebního
motivu, pak motivu qftvarného spojeného s vjemy vrině (báseř
v pr6ze Pozdě k ránu). Tyto motivy z oblasti umění pojatého jako
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ších situovanlch do stŤedověkého kastelu (kasárna v Tridentu, kde
Hlaváček několik měsícri sloužil na vojně, byla umístěna v kastelu).
Zde všude figurují již jen stŤípky reality, které až na {jimky jsou
zasazeny do jinfch souvislostí a ztrácejí zcela svrij privodní proží-
van! vyznam.

Své rísilí ve sbírce charakterizoval Hlaváček v piedmluvě (v prv-
ním vydání nakonec nezveŤejněné) jako nezkro tnou žizeĚ',,po ně-
čem novém, lepším, delikátním a subtilním... Skutečně také celou
sbírkou se táhne snaha o kultivaci skutečnosti, její zdelikátnění
a zesubtilnění. Motivy z rtlznlch oblastí umění a artistní stylizace,
zvlášté v básních v pt6ze, které také prisobí nejvíce uměle a kon.
struovaně' svědčí o tom, že i Hlaváček se po své první sbírce pate-
tick1fch a rétorick1Ích Sokolskllch sonettt stal vyznavačem aristok-
ratického kultu umění, jak ho šíŤila skupina umělcri sdružená ko-
lem Moderní revue. Hlaváček patŤil k jejímu nejužšímu kruhu a de-
kadentní Životní pocit se stal nejvlastnějším vfrazem jeho vnitŤních
stav a rozpor . Zárovei rísilím o lytváŤení obrazn;|'ch flktivních
světri vzdálenlch realitě se Hlaváček ocitá v oblasti básnictví sym-
bolistického. Hra pŤedstav, za|ožená na napětí obrazné a věcné ro.
viny básně' tu vyjadŤuje ty nejjemnější odstíny básníkovy psychiky
a vystihuje neopakovatelné nálady určitého časového momentu'
pro jejichž zachyceni básník neváhal opustit i jednotné téma
a logicky spjatou myšlenkovou osnovu básně. Mezi česk1fmi sym-
bolisticklmi sbírkami se Pozdě k ránu vyrazně odlišuje. K jejím
specificklm rysrim patŤí zejména časté opakování slov stejného v.f-
znamu i spojování slov ruzného vfznamllnazákladě jejich zvukové
podobnosti. Z toho pramení zámětná vlznamová redukce, radi-
kální omezení věcného vztahu sdělení' opakování slov však záro-
veř zdrirazřujp naléhavost prožitku avytváÍí vyraznou zvukovou
rovinu básní, jejich jednotné hlasové ladění. Eufonie (hláskové
souzvuky) se tak stává prvkem' jenž spolu s využitím rytmické
a intonační stránky verše spojuje básníkovy ná|aďy, vize i citová
vyznání k jednotnému lyrickému vyznění. Pozdě k ránu se tak stalo
básnickou knihou, v níž se u nás poprvé postupy symbolistického
básnictví uplatnily ve vyhraněném lyrickém tvaru. Touto sbírkou
se Hlaváček pŤiŤadil k mladé generaci, která v kritick1fch zápasech
i ve vlastní tvorbě v prriběhu devadesát1|ch let prosazovala nové
pojetí umělecké práce, nezávislé na nárocích, jež na ni vznášela
vládnoucí politika' její žurnalistika a s ní spjatá literární kritika.
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zdroj smyslov1fch senzací zanechávají stopy i v tématu, hlavně
v bášníctr v prÓze; projevuje se v nich zá|1ba v star ch uměleck1fch
drobnostech, exotick;i'ch japonériích apod., tedy jakési rafinované
Starožitnictví piíznačné pro dekadentní básně i prÓzu (Huysmans).
Vztah k hudbě a vftvarnictví pomáhá však Hlaváčkovi tlumočit
i jemné odstínění vlastního postoje ve verších, které patŤí k t9m-u
néjživotnějšímu ve sbírce, napŤíklad v básni Svou violu jsem naladil
ci možno nejhlouběji. Tyto verše chtějí v sebe pojmout všechno
subtilní a drivěrné, co je obklopeno nejistotou a marností, zachytit

,,divné kouzlo star;fch, ironick1fch balad..' vyjádÍit smutek toho,

,,co rostlo, vykvetlo azráIo marně, pro nikoho.., mít naději aněhu
toho' ,,co vzklíčiti chce v těžké pridě dalekého bŤehu..a v básníkově
hudební transformaci to zase pŤedat dál těm,již k ránu v nocích ne-
jistlch do dálek naslouchají...

Druh1f stylizační postup v této sbírce mrižeme označit jako vy-
tváŤení Lásnickjch vtzLY nich Hlaváček promítá svrij vnitŤní svět
do obrazri neskutečn ch, fantaskně snovych, do nehybnosti strnu.
lych, melancholick1fch krajin, v nichž vládne měsíc zdrirazĎující
wou pŤítomností, že je ,,pozďé k ránu..' I tyto vize se zpravidla sklá-
dají z pŤírodních prvkri vnějšího světa, i ony mají vyvolatpŤedevším
nájadu' Rozdíl jé však v tom, že nejsou podmíněny básníkorn.im
smyslovym nazíránim, že motivy pňírodního světa tu slouží bez.
prostŤedně jako symboly - imaginárni znaky, v nichž básník
iestavuje nov!' uměly svět, vyznačující se kusostí, tajemnou
neurčitostí a alogičností. Smyslem tu není popisovat ani zobrazo-
vat, nybrž sugerovat, vyvolat ve čtenáŤi obdobné pocity a nálady.
K tomuto postupu se básník uchyluje jak tam, kde vytváŤí obraz
nehybn1fclrkrajinnlch scenérií, tak tam' kde směŤuje k vytváŤení
určilého děje, jehož prriběh je vyjádÍen v podstatě jednoduch;fmi
prostŤedky' ale jehož smysl je opět skryt v mnohoznačnosti názna-
kri (básně Zdhada, Dva hlasy),

V Hlaváčkov ch vizích i impresích mrižeme ovšem někdy za
mnohoznačnfmi celky nacházet ozvěny básníkovfch reálnlch
prožitkri. Nejvíce zÍejmé je to ve verších zasvěcen;|'ch velklm
mrtvym básníkrim (Sonet věnovanf památce E. Dubuse a Smutny
večer yěloyanf památce P. Verlaina). Zv|áště ve Smutném večeru
se pÍímo vyjevuje Hlaváčkriv citov! vztah k Verlainovi; podobně
bezprostňední je báseř Modlitba, jež je pouhfm citovlm vyznáním
zce|a zbaven1fm jakékoliv stylizace pňedstav, a tedy i symbolizace.
Složitější je to v některfch Hlaváčkov ch milostn1fch verších, kde
určité pasáže korespondují s partiemi z jeho milostnfch dopisri
M. Balounové (motiv žárlivosti - báseĎ Za noci bŤeznové, motiv
milenčiny osamělé věrnosti - báseĎ v pr6ze Má lthaka), i ve ver-




