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1.0 KAREL HLAVÁČEK 

1.1 PŘEDMĚT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Tato diplomová práce se bude zabývat čtyřmi vydanými sbírkami Karla Hlaváčka. 
Pokusí se postihnout jejich společné rysy ať už se jedná o prvky básnické metody 
nebo významové souvislosti. Práce sleduje významovou provázanost celého básnické

ho díla od samotného začátku, ve kterém je básníkova tvorba zaměřená diametrálně 
jinak než na sklonku jeho života. S pomocí vodítek zanechaných ve tvorbě a s pomo
cí určitých biografických údajů budeme sledovat postupný vývoj básnické metody 

a myšlenkový posun. Z tohoto důvodu je každé sbírce věnovaná jedna kapitola, kde se 
budeme podrobně věnovat těm rysům, které pro danou sbírku považujeme za klíčo

vé. Také se okrajově zmíníme o výtvarně kritické činnosti spisovatele a poukážeme 
na vzájemné souvislosti s básnickou tvorbou. 

U všech čtyř sbírek vyložíme rozdílné momenty s vysvětlením jejich možných příčin. 

Pokusíme se interpretovat básnickou tvorbu Karla Hlaváčka v širších souvislostech 

s vědomím úskalí, která každá subjektivní interpretace s sebou nese. Máme za cíl 
vysvětlit zdánlivou rozporuplnost jeho díla. 

1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Karel Hlaváček se narodil 29. 8.1874 v pražské Libni matce Antonii a otci Josefovi. 

Byl nejstarší z šesti sourozenců. V 1880 roce začal chodit na chlapeckou obecnou ško
lu v Libni a od roku 1885 do 1892 studoval na vyšší reálné škole v Karlíně. Byl dobrým 
studentem a ve studiu cizích jazyků pokračoval jako mimořádný posluchač na filo

sofické fakultě. Zároveň chodil na večerní kursy kreslení při Uměleckoprůmyslové 
škole. 

Už v deseti letech se stal členem Sokola, kde se později vypracoval na vyšší pozice. 
Roli sokolské organizace v jeho životě se podrobněji věnujeme v kapitole 2. Celý život 

prožil v dělnické čtvrti a atmosféra chudoby a reálný nedostatek peněz se významně 
podepsaly na jeho díle. 

V prosinci 1895 byl odveden na vojnu, ale ze zdravotních důvodů byl již v březnu 1896 

předčasně propuštěn. Jeho zdravotní stav se výrazně zhoršil na začátku roku 1898. 
Ačkoliv jeho přátele uspořádali finanční sbírku na úhradu léčebných výloh tak 
18. června 1898 umírá. 

Za svého života vydal tři sbírky: SOKOLSKÉ SONETY, POZDĚ K RÁNU a MSTIVOU KANTILÉ

NU. ŽALMY vyšly až po jeho smrti. V jeho pozůstalosti se našlo veliké množství nezve
řejněných básní a mezi nimi i dvě sbírky: BIBELOTY a POD SOKOLÍ PERUTI. 
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2.0 SOKOL KAREL HLAVÁČEK 

"Je snad podivné, že dekadentní básník byl sokolským cvičitelem, je to snad tak nezvyk
lé, jako kdyby některý z dnešních byl trenérem tennisového klubu, ale důležité to není 
a pro literární zkoumání je to bezcenné. Co záleží na takových drobných, soukromých 
zálibách u básníka?"1 

"Byl sokolem tělem a duší .. . "2 

Karel Hlaváček vstupuje do sokolské organizace v roce 1884 jako desetiletý kluk. 

Odpověď na otázku proč budoucí dekadentní básník vstupuje do sokolské organiza
ce, můžeme hledat v jeho biografických údajích, tj. rodinných poměrech neboja záro

veň v místě jeho bydliště. 

Důležitý pro určení možné příčiny je Hlaváčkův vztah k otci. "Můj otec byl alkoholik 
- a já již jako malý hoch [plakal], ustrašeně po celé noci".3 Můžeme spekulovat o tom, 

zda Hlaváček zamířil do Sokola, protože ve svém životě potřeboval mužský vzor, pev
ný řád a pospolitost a všechna matčina láska a podpora mu nestačily ke štěstí. Sokol

ská společnost dokázala navíc pochopit a přijmout prostředí, ze kterého Hlaváček 

pocházel. 

Libeň, pražská dělnická periferie, tehdy vzdálená od centra víc než hodinu, asi neský
tala příliš jiných možností společenského vyžití. Za svůj původ se podle všeho styděl. 

Otec dělník, který nemá pochopení pro synovu zálibu v knížkách, ošklivé prostředí, 

které Hlaváčkovi bylo cizí a hlavně chudoba zůstaly jeho přátelům utajeny. Jiří Kará
sek vzpomíná na to jak Hlaváček popisoval svůj domov: ,,,Daleko za Libní, na opuště
ném návrší, je zpustlý letohrádek, jenž je v majetku naší rodiny už od osmnáctého stole
tí ... rodina naše bydlí jen v přízemí a můj pokoj má okna do zahrady v anglickém slohu, 
jejíž túje působí dojmem hřbitova ... Slyším občas kašel svého souchotinářského otce, 
ale my se nestýkáme, ani při obědě, sluha mi jej přináší přímo do mé pracovny, a tak 
otce nevidím již léta ... ' Několikrát jsem toužil později jít na procházku do Libně, ale 
Karel vždy odmítal a zapřísahal mne, abych nikdy, dokud budu jeho přítelem, do Libně 
nechodil. .. "4 

Stejně jako je možno říct, že Libeň a životní okolnosti z Karla Hlaváčka udělaly Soko
la, tak potom můžeme mluvit i o libeňském životním vlivu najeho pozdější, dekadent

ní poezii. 

1 Fedor Soldan, KAREL HLAVÁČEK, TYP ČESKÉ DEKADENCE. Kvasnička a Hampl, Praha 1930 

2 Klára Hlaváčková in KRví SVÉHO TĚLA DECHEM svÉ DUŠE, Doslov Václav Tomek. Manibus 
propris, Praha 1998 

3 DOPIS KARLA HLAVÁČKA STANISLAWU PRYBYSZEWSKEMU in Otto M. Urban, KAREL HLAVÁČEK 
VÝTVARNÉ A KRITICKÉ DÍLO, Arbor vitae ve spolupráci s Egon Schiele Art Centrem, 
Praha 2002 

4 Jiří Karásek ze Lvovic, VZPOMÍNKY, Praha 1994 in Otto M. Urban, KAREL HLAVÁČEK 
VÝTVARNÉ A KRITICKÉ DÍLO, Arbor vitae ve spolupráci s Egon Schiele Art Centrem, 
Praha 2002 
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Ani v sokolské organizaci Hlaváček neměl moc přátel. Fedor Soldan uvádí, že " .. . jedni 
na něho žárlili a konkurovali s ním jakožto cvičitelem a druzí ho neměli rádi pro jeho 
uzavřenost".5 Ovšem nic z toho mu nebránilo v tom, aby se za následujících deset 

let vypracoval na pozici místo náčelníka místní organizace a stala se z něj význam-

ná osobnost. Otto M. Urban píše: "Aktivně se účastnil i organizační práce, podílel se 
například na založení jednoty v Řepíně ... "6, v Sokole působil jako cvičitel (absolvoval 

cvičitelský kurz), organizátor a psal příspěvky do sokolského tisku. Brzy pochopil, že 
být Sokolem znamená mít i určité politicko-společenské názory a tak vnímá i celou 

organizaci. ,Jsme sdružením lidovým a tím již eo ipso sociálním."7 

Urban píše, že "Hlaváček sokolství politicky chápal"8. Nemůžeme ale říct, že Hlaváček 
sokolské poslání chápe jako politický úkol, protože dost jasně odděluje sokolství 

a další sdružení sociální "jichž hlavní činnost zasahuje v aktivní politiku přítomnosti". 9 

Karel Hlaváček činnost Sokola nevnímá jako politický úkol, nýbrž jako potřebnou 

věc, která má za cíl "menšiti sociální bídu hmotnou i mrauní".10 Zdůrazňuje, že při 
výchově mladistvých "Nejenom ušak tento tělesný, ale i uysoký mrauní moment 
douedeme při tom ceniti"ll a oceňuje moc knihy, která účinně působí na množství 

lidi a vyvolává revoltu. 

O socialistech a socialistickém hnutí se ne vždy vyjadřuje lichotivě. Obviňuje je 

z "rozněcouání uyděděných lidí" a vzbuzování "místo jemnosti hrubstuí a zuři
uost massy".12 Socialismus v Čechách je "bez unitřní síly, bez těžkého a hořkého 
rozumouého přesuědčení - celá armáda ta je založena spíše na citu než na kritice, 
je spíše náladouá než rozumouá"13. Při budování sokolské organizace Hlaváček 

spoléhá na rozum v tom smyslu, že i při zavádění přednášek přesně vymezuje jejich 

obsah, formu a věnovaný čas. Přesná organizace je, dle Hlaváčka, nutná pro dosažení 
cíle. Spoléhání na city nejen že nikam nevede, ale může být vnímáno jako zneužívání 
mas pro sbírání osobních politických bodů. 

Snad jediná oblast kde Hlaváček zasahuje do politiky je otázka národního smýšlení. 
Může se zdát, že se Hlaváček projevuje dost rozporuplně, resp. v krátkém časovém 

období se jeho názory mění. V SOKOLSKÝCH ÚVAHÁCH píše: "A prauíme: dokud nebude 

5 Fedor Soldan, O DEKADENTOVI Z LIBNĚ, Rozpravy Aventina VII, 1931 - 1932 

6 Otto M. Urban, KAREL HLAVÁČEK VÝTVARNÉ A KRITICKÉ DÍLO, Arbor vitae ve spolupráci 
s Egon Schiele Art Centrem, Praha 2002 

7 Karel Hlaváček, SOKOLSTVí JAKO HNUTÍ SOCIÁLNÍ in DÍLO KARLA HLAVÁČKA SV. I, Kvasnička 
a Hampl, Praha 1930 

8 Otto M. Urban, KAREL HLAVÁČEK VÝTVARNÉ A KRITICKÉ DÍLO, Arbor vitae ve spolupráci 
s Egon Schiele Art Centrem, Praha 2002 

9 Karel Hlaváček, SOKOLSTVí JAKO HNUTÍ SOCIÁLNÍ in DÍLO KARLA HLAVÁČKA sv. I, Kvasnička 
a Hampl, Praha 1930 

10 tamtéž 

11 tamtéž 

12 tamtéž 

13 tamtéž 
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druhý kmen prodchnut aspoň takouou inteligencí a mrauností, aby nás pokojně 

nechal žíti a uyuíjeti, dotud uidíme absolutní nutnost při tomto hesle suém státi 
a přimykati se k němu s tím uětším úsilím. Nelze stále nastauouati druhé tuáře 
kryjí·li pruou políčky." Národnost chápe takto: " ... - není to nic jiného než spolu
pomoc, semknutí se lidí pronásledouaných, mrskaných, lidí, kterýmž se srní bez

trestně křiuditi...", " ... a proto obhajujeme cit národnosti suéjako hnutí primár
ního pudu, jako žiuelný projeu u indiuiduu, které je tupeno, tísněno a pozuolna 
ničeno,jako žiuelný projeu touhy po žiuotě, po žiuotě lepším a uolnějším."14 

V lednu 189715 říká: "Jest nějaká duše česká, německá, francouzská - totiž specielně 

česká, německá, francouzská, jak se jisti? Ačkoliu na pruý pohled každý prestřeh
ne naprostou nemožnost specifikouání, přece ještě nutno zurátit takouý předsu
dek. Vypěstouali sijej národní šouinisté."16 

Tento rozpor je ale jen zdánlivý. Může se nám zdát, že Hlaváček vystupuje jako jakýsi 

český nacionalista, ale je z něj pouze mluvčí utiskovaných Čechů, sám říká, že se jed

ná o "semknutí se lidí pronásledouaných". Ve stati NACIONALISM A INTERNACIONALISM 
píše o "noué armádě uyhublých rukou". Podstatou obou článků je člověk, jehož spo
lečnost zavrhla, společnost, která se dělí na bohatší a chudší vrstvu s tím rozdílem, že 

se zatímco v starší stati NACIONALISM A INTERNACIONALISM klade důraz na nadnárodní 

chudobu, v SOKOLSKÝCH ÚVAHÁCH se vrací k "přízemnějším" záležitostem přesně 
adresovaným Čechům, protože se ho to více týká. V obou statích se vymezuje proti 

populistům, projevům, které "útočí na cit"17 a které "mohou ... , roznítiti několika 
hrubými a smělými slouy najednou doutnající nenáuist, zášť a uztek; je to tak 

snadné a nehumánní uzbouzeti místo jemnosti hrubstuí a zuřiuost massy, která 
má pro to uše uyuinuté disposice". 18 

Jiří Karásek se pokusil podat své vysvětlení sokolství v životě Karla Hlaváčka. "A jsem 
si jist, že láska k sokolství je také u Hlaváčka hlavně projevem jeho přátelství k Hrono
vil/19 • O HronovPo se spekuluje i když se rozebírá Hlaváčkův vztah k Marii Balounové. 

14 Karel Hlaváček, SOKOLSTVí JAKO HNUTÍ SOCIÁLNÍ in DÍLO KARLA HLAVÁČKA sv. I, Kvasnička 
a Hampl, Praha 1930 

15 Různé zdroje se v datování rozchází. V DÍLE KARLA HLAVÁČKA, Kvasnička a Hampl, se 
uvádí, že zmíněná studie vyšla v MODERNÍ REVUE V prosinci 1896. Otto M. Urban uvádí, že 
se jedná o leden 1897, stejně jako Zdeněk Pešat, PROTIKLADNOST A JEDNOTA POEZIE KARLA 
HLAVÁČKA in DIALOGY s POEZIÍ. Československý spisovatel, Praha 1985 

16 Karel Hlaváček, NACIONALISM A INTERNACIONALISM, Moderní revue, leden 1897 

17 tamtéž 

18 Karel Hlaváček, SOKOLSTVí JAKO HNUTÍ SOCIÁLNÍ in DÍLO KARLA HLAVÁČKA sv. I, Kvasnička 
a Hampl, Praha 1930 

19 Jiří Karásek ze Lvovic, VZPOMÍNKY, Praha 1994 in Otto M. Urban, KAREL HLAVÁČEK 
VÝTVARNÉ A KRITICKÉ DÍLO, Arbor vitae ve spolupráci s Egon Schiele Art Centrem, 
Praha 2002 

20 Karel Hron, náčelník Sokola na Královských Vinohradech a v Karlíně. Později náměstek 
náčelníka pražského Sokola. Mimo jiné spolupracoval s Hlaváčkem na slavnostním listu 
ZDAR TŘETÍMU SLETU VŠESOKOLSKÉMU 1895. I Ilaváčck se podílel na jeho knize o soustavě 
sokolské. 
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"Vyprávěl mi, jak docházel do karlínské sokolovny s tlukoucím srdcem, aby tam viděl 
krásného borce Hrona. Jeho tělo že bylo tak ideální jako těla zápasníků v antice. Že 

nebylo dokonalejšího těla a že toužil tohoto Hrona míti za přítele ... 1/ Pokusy o bagate

lizaci sokolství v životě Karla Hlaváčka se objevovaly, protože slogany "zdravé tělo" 
a "zdravý duchu nepatří do života subtilního básníka. 

2.1 SOKOLSKÉ SONETY 

"Ač chabé jsou, přec maj[tep mé žfly ... "21 

V této kapitole se pokusíme vystopovat výskyt typických hlaváčkovských rysů 
v SOKOLSKÝCH SONETECH. Typickými hlaváčkovskými rysy máme na mysli významové 

obrazy objevující se v jeho čtyřech básnických sbírkách. Zkoumání formálních lite

rárních znaků nám poslouží k prokazování návaznosti všech čtyř sbírek. 

Básnická sbírka SOKOLSKÉ SONETY je dost často přehlížena jako něco, co nepatří 

a především se nehodí do díla dekadenta. Pokud ale chceme podat ucelený popis jeho 
literární dráhy, pak není možno vynechat tu část, která alespoň na první pohled neza

padá do dekadentní skládanky. 

SOKOLSKÉ SONETY vyšly v prosinci 1894 a nevyvolaly skoro žádné ohlasy. Sokolský 

tisk si jich všímá v roce 1895 a hodnotí je pozitivně. Jediná vada je "záliba básníkova 
v cizích slovech 1/

22, jinak Hlaváček splňuje požadavky sokolského společenstva na 

reprezentativní dílo. Verše slouží kromě jiného k oslavování sokolské organizace, 

mají reprezentativní funkci a zároveň suplují hlasatelskou činnost Sokola. Ovšem je 
jen několik básní, o kterých můžeme prohlásit, že jsou výhradně sokolské a i v násle
dujících pasážích se budeme věnovat některým čistě sokolským motivům, ve kterých 
nebylo možno nalézt skoro žádný vztah k autorově budoucí tvorbě. 

Hlaváček o základní sokolské myšlence mluví jako o milence, zhmotňuje ji a věnuje jí 
naivně zamilované verše: 

"Ty, jež jsi dlouho doutnala a vřela 
až na dně duší vůdců naších, směla, 

ty trpká v začátku, však v konci sladká, 
ty vždycky rozhodná a nikdy vratká, 

ty přísná a zas vlídná jako matka, 

tys naše credo, ty jsi naše spása, 
tys v rtech nám modlitbou a žulou v svale ... " 

(SOKOLSKÁ MYŠLENKA) 

21 Karel Hlaváček, SOKOLU in Dílo Karla Hlaváčka sv. I, Kvasnička a Hampl, Praha 1930 

22 SOKOL XXI, 1895 
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K Sokolu přistupuje s dětskou naivitou a plný naděje. Můžeme mluvit o naději ve 

smyslu, že taková organizace zaručuje, že člověk není nikdy sám. Verše, o kterých 

zde mluvíme jsou plné pospolitosti, chybí jim člověk jako samostatná bytost, je potla

čena individualita. Hlaváček mluví o silném kolektivu: 

" ... Do kroku našfch čet" 

(Z VÝLETU) 

"v šik jeden srazit se do posledního muže -" 

OEN POD NÁŠ PRAPOR) 

Nezmiňuje se o sobě ani o jednotlivcíchb • Důvod, který ho k tomu vedl, se pokusíme 

rozebrat v pozdějších kapitolách. Podstatou všeho je "my", "nás", "nám". 

"Jen co vzrosteme, zmohutníme ... " 

(SONET SOKOLSKÉHO DOROSTU) 

"Snad kdyby všecek národ tleskal práci naš[, ... " 

(GLOSSY K NAŠEMU ŽIVOTU) 

" ... a hrom nám nad hlavami burácí
jen k předu, k předu ve sraženém šiku ... " 

Mezi znaky, které spojují tzv. sokolské verše, patří i kladení důrazu na fyzickou kondi

ci. Hlaváček jako sokolský cvičitel trvá na tom, že zdravý duch může být jen v opravdu 

zdravém těle. Fyzická cvičení mají vliv nejen na tělesnou zdatnost, ale i na celkový 
stav mysli, duševní pohody. 

"A zatím blázinec a kliniky jsou plny, 
nerv chorý přepnut, tělo zanedbáno -
ký div? Mens sana in corporo sano" 

(MENS SANA IN CORPORO SANO!) 

"Jak žalostno pak zřít ty ploché hrudi 
a chabý sval, tvář vpadlou, zhaslé zraky," 

(PŘíŠTÍ GENERACE) 
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SOKOLSKÉ SONETY Z hlediska přítomnosti prvků, které je identifikují se sokolskou 
organizací, splňují to, co v názvu slíbily. Bohužel nevyzrále verše, které přímo nevybí

zejí k hlubším úvahám, napáchaly dost škody a knížku odsoudily. Snad nejkratší lite
rární recenze je věnována právě SOKOLSKÝM SONETŮM a napsal ji Arnošt Procházka. 
"Příteli!!!???"23 zvolal zděšeně. Jiří Karásek ze Lvovic se víc blíží našemu pojetí SOKOL

SKÝCH SONETŮ. "Literární psycholog vyciťuje dnes, že tyto ,Sokolské sonety' nebyly nic 
anorganického, naopak že byly půdou, kde zkoušel příští básník Mstivé kantilény první 
kroky. "24 

Hlaváček na svou obhajobu Procházkovi odpovídá: "Velectěný pane redaktore. Nutno 
především zmíniti se o tázavém a udiveném výkřiku Vašem nad tou mou knížečkou (..). 
Byla jenom výhradně napsána táboru sokolskému a v slabých chvilkách mých prvých 
pokusů. A že nechtěla činiti nijakých nároků .. . "25 Sám své verše charakterizuje takto: 

"Když prvn{ sonet v jambu volném, kolébavém, 
jde v čelo kolegům svým krůčkem nesmělým, 

je ptáku podoben, jenž v olši nade splavem 
se prvně rozezp{vá tichým hláskem svým" 

(PRVNÍ SONET) 

2.1.1 SOKOLSKÉ SONETY - ZÁRODKY BUDOUcí TVORBY 

SOKOLSKÉ SONETY můžeme brát jako vyjádření přesvědčení, pocitů a první básnické 
pokusy, ale nesmíme je degradovat na úroveň pouhých naivních veršovánek, jak je 

charakterizuje Arnošt Procházka. Tyto básně nám totiž dávají možnost nahlédnout 

do počátku jeho tvorby a najít tam prvky, které ve svém dalším díle rozvíjel a které 

bychom mohli nazvat pro něj charakteristickými. Miloslav Hýsek píše: "Sokolského 
je v ní totiž málo, ale zato je v n{ mnoho hlaváčkovského. V Sokolských sonetech jest 
již zárodek celé Hlaváčkovy příští poezie . .. "26 Pokusíme se najít některé společné 

elementy všech čtyř básnických sbírek. Zdá se totiž, že Hlaváčkovi, ač se upřímně 

snažil o hlasatelskou činnost, se snad mimovolně do veršů dostávají témata, výrazy 

a básnické odstíny, které moc sokolského nemají. Jeho nadšení Sokolem nevytvořilo 

nic básnicky pozoruhodného a nového, pouze zobrazilo mladého nadšence. Ale tento 
mladý nadšenec i tehdy v sobě nosil zádumčivost a stačilo málo, aby se jeho umění 

probudilo slovy a představami, které i ve velmi krátkých vsuvkách do "sokolských ver
šů" dokázaly básni dát jiný výraz. 

Už úvodní báseň PROLOG je pozoruhodná jemností výrazu, kde básník vyzývá svou 

poezii: "mluv tónem intimn{m". Tato slova mají svou paralelu v "bylo tom hluboce 

23 Arnošt Procházka, MODERNÍ REVUE, 1895 

24 Jiří Karásek ze Lvovic, REKAPITULACE o DÍLE KARLA HLAVÁČKA in DÍLO KARLA HLAVÁČKA 
SV. lIL, Praha 1930 

25 Literární archiv PNP v Praze, fond Karel Hlaváček 

26 Miloslav Hýsek, HLAVÁČKOVY SOKOLSKÉ SONETY, Časopis pro moderní filologii III, 1913 
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přesvědčen, že slova mají své intimní hloubky". 27 v PROLOGU se prolínají sokolská 

energičnost, prudkost "jdi hrdě, sonete můj", ale hned vzápětí nastupuje ironie "dou
fáš pochopení?". Jeho "tón intimn[f' je ale zároveň i "tónem rozhořčení" takže celko

vě se zdá, že se do básně omylem dostalo pár dekadentních frází jako např. "Dobu, 
zvířenou předtuchou neurčitou". Hlaváček se tu tedy neubránil nejen melancholické 
náladě, ale také marnosti a dalším pro něj typickým prvkům, které nalézáme i v dal

ších básních. 

Nebe v básni ZÁPAD je "bledě lhostejné" zatímco "v šero spěšně plakal zvon". Ve 

stejné sloce básník o náladě říká, že je "ta zamyšlená apathie, k smrti zpilá ... " 
Motiv sokolství nacházíme teprve na samotném konci kdy "trubkou četa četu občas 
pozdravila", ale ani toto nevyznívá nijak radostně. 

Další báseň, ve které se sokolství objevuje na samém konci a navíc v podobě, která 

navozuje naprostou marnost je, DOJEM z VENKOVA. Právě zde můžeme ilustrovat mož

ný konec Hlaváčkova sokolství, kdy v síni ve které sokolský 

"zvučný povel dávno přestal hřmít 
a čepel vzduchem svištět - vše tu v snách" 

Hlaváček jen občas vidí paprsek světla "Jen někdy úzký pruh sem slunce schví". Pro 

pochopení kontextu musíme vědět, že Hlaváček ke konci měl málo radosti ze Sokola 
a na neútěšnou situaci si stěžoval své přítelkyní Marii Balounové. Ani ten paprsek 

světla, ze kterého by bývalý Sokol dokázal vytěžit povzbuzení a doložit ho jako výzvu, 

tentokrát nestačí a Hlaváčkovi ukazuje obraz na kterém je sice pták sokol vysoko 

"nad mrak povzlétlý", ale hned vzápětí nám autor nabízí obraz jako klece, HO níž ten 
pták si hlavu krvaví". Snad Hlaváček vnímá i tuto knihu jako obraz, který svírá jeho 
ajehož hranice nemůže ještě překročit. 

Pesimismus vyjádřený přímo bez jakékoliv neurčitosti najdeme na konci básně ČIN: 

"A člověk zaslzí i při své resignaci, 
když obratu už nezří s žádné strany, 
a na všem jen tu dusnou, tupou tíži" 

Jinak Hlaváček používá pro něj příznačnou obrazovou představivost a využívá moci 

asociace. Jediná báseň v próze v celé sbírce, INTERMEZZO, o které Hýsek píše, že "je 
totiž sokolská a hlaváčkovská zároveň"28, obsahuje vše co je pro Hlaváčka charakte

ristické. Asociacemi vytváří dojem, přibližuje nejen vizuální obraz staré tělocvičny 

(sloupy, těžké klenby, nástěnné hodiny, žerď), ale popisuje náladu místnosti pokud se 

o něčem takovém dá mluvit. Jeho sloupy jsou "dojímavě resignované" a těžké klenby 

jsou ramena, která si podávají "němou opuštěnost v úzkostném stisknutí". Hodiny 
už nebijí C,poslední kyv nástěnných hodin") a žerď je opřena v "samotě temného 

27 Karel Hlaváček, BYL o TOM HLUBOCE PŘESVĚDČEN, 1896 in HRÁL KDOSI NA HOBOJ, 
Československý spisovatel, Praha 1978 

28 Miloslav Hýsek, HLAV . .\ČKOVY SOKOLSKÉ SONETY, Časopis pro moderní filologii III, 1913 
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kouta". Hned v úvodu Hlaváček využívá "stojatost nasládle ztuchlého vzduchu" 
a "sépiovost zdušeného přítmí" a navozuje pocit melancholie, tesknosti a opuštěnos
ti. Motiv sépie slouží i v další básni z výletu, kde "tón modře sepiový" a "mdle vrávo
rající křik" přímo předcházejí motivům z POZDĚ K RÁNU. 

Hlaváček i v SOKOLSKÝCH SONETECH dodržuje svou základní charakteristiku resp. 

můžeme říct, že ji zde začíná rozvíjet. Jedná se o následně schválně, účelně úzce ome
zenou slovní zásobu, která se v sonetech projevuje jen častým opakováním některých 

motivů. U jeho dalších sbírek můžeme rozebírat všechny jemné odstíny slova, ale zde 
se omezíme na uvedení několika příkladů. Často se opakují následující slova: 

mozol: 

"všem podej svou ruku mozolitou" (PROLOG) 

"kde zmozolená pěst se k nebi tyčí" (PoJĎ MEZI NÁS) 

"ať křemen mozolu máš ve své dlani" (PoJĎ MEZI NÁS) 

krev: 

"Až mozoly ti dlaně zakrvaví" (KRITICE o NÁS) 

"již tuhne sval a mozol krvácí" GEN PRÁCI) 

"pěst pozdvihuje, zrak má zkrvavený" (ROVNOST, VOLNOST, BRATRSTVí) 

"ba, věřte, schytala víc krve svaté" (POZOR!) 

Fedor Soldan upozorňuje na výskyt lexikálních jevů29, o kterých Mukařovský píše 

v souvislosti s dalším Hlaváčkovým dílem30 • Jedná se například o užívání zvukomalby 

založené na skupině hlásek L a SeŠ) spojených vokálem A(E): "poplašených hlas
ným pleskem našich bot" a vnitřní spojitosti rýmových slov (listech - vzdech, plech 

- střech, mlh - vlh). Slovně je v básni Z VÝLETU nejzajímavější její ukončení "mdle vrá
voral jich křik", které Soldan bere jako "příležitost k nahlédnutí do umělcovy dílny"31. 
Samotné spojení "křik vrávoral" vyvolává množství představ, které pomáhají Hlaváč
kovi docílit výsledné neurčitosti. 

Otázkou je, je-li možno mluvit o "umělcově dílně" pokud sám Hlaváček prohlásil, že 

si tyto verše nechtěly "činiti nijakých núroků"32 • Z hlediska literární estetiky se jed-

29 Fedor Soldan, KAREL HLAVÁČEK, TYP ČESKÉ DEKADENCE, Kvasnička & Hampl, Praha 1930 

30 Jan Mukařovský, POESIE KARLA HLAVÁČKA in KAPITOLY z ČESKÉ POETIKY II, Svoboda, 
Praha 1948 

31 Fedor Soldan, KAREL HLAVÁČEK, TYP ČESKÉ DEKADENCE, Kvasnička & Hampl, Praha 1930 

32 Literární archiv PNP v Praze, fond Karel Hlaváček 
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ná o povedený první pokus, pokud jsme ochotni hledat a rozebrat jednotlivé typicky 
hlaváčkovské detaily. Autor se snažil napsat masám přístupné verše, ale naštěstí se 

částečně nedokázal oprostit od své vnitřní podstaty. 

2.2 CESTA PŘES IMPRESIONISMUS 

SOKOLSKÉ SONETY ve své době bývaly přehlížené ač v sobě nesly stopy básníkovy cesty 

k symbolismu. Je to cesta na jejíž jednotlivých úsecích jsou i znaky impresionismu. 
Impresionismus mu mohl pomoci vypracovat básnickou techniku, zbavit se prázd

ných frází, šablon a tak zapojit čtenáře do děje básně. Vyžaduje od něj zapojení smys

lů a pozornost aby sám našel smysl zkoumaného. 

Báseň v próze INTERMEZZO nese v sobě známky impresionismu a otisk dekadenta. 
Popis staré, opuštěné tělocvičny má několik ústředních motivů. První z nich jsou 

"neohrabané a jakoby zakřiknuté sloupy". Jsou to sloupy jež kdysi dávno hrdě nesly 
těžké klenby. Dnes s "doj(mavou resignací" nesou svůj úděl v opuštěné tělocvičně 

plné zatuchlého vzduchu, který Hlaváček popisuje jako "sepiovost zdušného přítmí". 
Další z nosných motivů je vetchý prapor jehož "sleželé záhyby ... vyčítavě padaly 
s jeho žerdě". Žerď odložená v temném koutu mezi skříní prožranou červotočem 

a rezavými šavlemi. Rez, stará skříň a tmavý kout dokreslují smutek věcí odložených 

jako už nepotřebné. Zdá se, že v této tělocvičně žije jen prach a jeho "kypré vločky" 
přítomné všude aby nás upozornily na absenci lidského zájmu. Tělocvičnu opustili 

ti, jenž odpočívají v "zamlklosti (. .. ) hřbitova", ale Hlaváček zvoláním "běda" obrací 
pozornost na lidi, kteří dali přednost, jak říká, nízkým pohnutkám lidské existence. 
Připomínkou časů, kdy tělocvična byla plná lidí, jen zdůrazňuje její současnou opuš

těnost. Vlajka s aktivním dějem nabitým pozitivní energii tj. vlajka "vesele do vzdu
chu bijící/~ jen víc upozorňuje na tmavý kout, ve kterém skončila. Hlaváček využívá 
kontrastu, minulosti a současnosti, pohybu a strnulosti, hluku a ticha, aby co nejvíc 

podtrhnul "němou opuštěnost". 

I další z básní s impresionistickými znaky, DOJEM z VENKOVA, popisuje podobnou scé

nu. Tentokrát je to "síň ztemnělá" a nejedná se jen o tmu, ale básník slovem "ztem
nělá" aluduje potemnělou slávu. Hlaváček s tehdy ještě omezeným repertoárem píše 

zase o vzduchu, který je "ztuchlým vlhkem syt". Místo vločekje tu "šedé pavoučí", 
které na všem se houpá. Nejde jen o ojedinělé nitky pavučiny, ale jeho pavučina je na 

všem a je tak hustá a těžká, že se houpe a prostupuje celou síň tím, že lIZ koutů všech 
klá sivý jakýs klid". Je tu paralela mezi houpat a vlát a šedý a sivý. Hlaváček znovu 

používá stejné motivy, když mluví o zvučném povelu jenž hřmí ev INTERMEZZU "povely 
bronzového zvuku" burcují), a o čepeli jež svištěla vzduchem a která je v INTERMEZZU 
odložena do tmavého koutu. Všude přítomná tma je občas narušena úzkým pruhem 

slunce, které na chvílí osvítí obraz na kterém je zobrazen "sokol nad mraky povzlét
ly ... " Pokud přehlédneme, že se jedná o jen občasný a jen úzký pruh nijak štědrého 
slunce, tak bychom mohli očekávat konec důstojný oslavných sonetů. Hlaváček se ale 

ani zde nedokáže odpoutat od svého pochmurného nitra a takje ze vznešeného soko

la jen pták, který se snaží vysvobodit ze své klece, kterou představuje rám: "Ten rám 
ti náhle připadá jak klec, / o niž ten pták si hlavu krvaví". 
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Báseň V DEN 8. SRPNA je památkou na nešťastnou smrt Miroslava Tyrše a také vykazu
je impresionistické sklony básníka. Zde se nesetkáme s básníkovou oblíbenou tmou, 

ale naopak je "zvlhlý den" a sníh, který by měl představovat čistotu a ničím neporuše
nou bělost z impresionistických krajinek, zde ale mokvá a jen "smutně bělá". Podtr
huje tak každou vrásku a rýhu, jenž básník vykresluje na skalách. Vzápětí odvádí naší 

pozornost tam kde "rubáš mlh se zdvíhá" a kde " lká ztlumeně bystřina rozteskně
láli. Jeho mlha sebou nese smrt a bystřině místo pláče přisuzuje lkaní. Je to ztlumené, 

Hlaváček pracuje se zvukem a v tichu nechává vyniknout ozvěnu, šumot řeky, která 

"hučí jako stesk" a vzápětí "chvilkou slyšet těla pád a třesk". Konec básně nehalí 
žádné tajemství a básník se nezvykle uchyluje k přímému popisu pocitu: 

"a člověk sedne - za mysU se - znaven 
dá v dlaně hlavu - a jak dumá~ dumá~ 
mní chvilkou slyšet těla pád a třesk." 

Ne všechny básně, které můžeme zařadit do jeho impresionistického období vynikají 
množstvím a pestrostí obrazu v nich použitých. V SONETU NAŠIM TRUBAČŮM se setká
váme jen s několika málo ukázkami pokusů o vytvoření impresionistického obrazu. 

Jedná se o například následující popis: "když štíty hor mlh v modravém plédu j se 
v obzor choulí, fialky když pučí". 

Zato báseň Z vÝLETU je ukázkou básníkova impresionismu, na které Fedor Soldan 

v monografii Karla Hlaváčka provádí srovnání hlaváčkovského stylu s impresionis
mem Karla Červinky v básní JARNÍ DÉŠŤ. Červinka poskytuje popis příjemné krajiny, 

skládá jednotlivé složky do obrazu ničím nerušeného večera v přírodě. Hlaváčkův 
podvečer je jiný. Krajinu plně pohltila melancholie. Úvodní nálada plná monotonie 

"zticha pršelo ... jednotvárný rytmus kapek ... žita zhořkle voněla" se rozvíjí v Hla
váčkovou oblíbenou statičnost a mdlobu. 

"Tón modře sepiový na vše~ na vše sed: 
na tesknost zelení, na řeky chladný plech~ 

na vesnic zemdlenost~ na ticha jejich střech ... 
vše zvolna zatopil ... i obrys našich čet ... " 

Zeleni je přiřazena tesknost, čímž ji zbavuje její klasické barvy. Řeka není modrá 

a ani průzračná. Je jí odebraná jakákoliv živost a naopak je schovaná pod chladný 

plech čímž získává šedou barvu. Kombinace vizuální představivosti s uvedenou cha
rakteristikou tmy jako modře-sépiové, dává vzniknout pocitu melancholie. Básník 

používá metafor "vesnic zemdlenost", "ticha jejich střech" aj. aby umocnil prožitek 

melancholie a strachu "tichý vzdech j. .. se chvilkou zachvěl". 

Na chvílí jsme vyvedeni ze tmy a mdloby hlasem trubky jenž "chv[([ stříkjv to zplhlé 
ovzduší, by oživil náš chod" Kombinace trubky s vodou tj. zvuku jenž vystříknul, při

náší momentální oživení. Proud vody, která vystříkne, může být oživující a hlas trub
ky může vesnice vyvést k životu z mdloby. Jeto tón jednorázový, náhlý, odvážný až 
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drzý. Těchto představ Hlaváček docílil vhodnou kombinací vjemů proudu vody a zvu

ku trubky. Zasadil ji do vhodného prostředí G,slabě mžilo", "zplhlé ovzduší') aby dal 
vyniknout účinkům, které měla mít. Ale ani toto chvilkové probuzení není schopno 
trvale porušit stupňující se pocit strachu. Je možné, že Hlaváček chvilkové procitnutí 

z melancholie cíleně zakomponovává do básně, aby zdůraznil následující verše: 

"A ticho ... jen kde v travách zněly strachy vlh, 
vlh, poplašených hlasným pleskem našich bot, 
však v tichu velikém mdle vrávoral jich křik./I 

Pomocí práce se zvukovými dojmy zde Hlaváček koncentruje celou báseň. V tichu pří

rody se hrubým, hlasitým pleskotem bot probouzí vlha usazená v trávě a ve velikém 

tichu křičí. Křikje umocněn právě představou ticha, ale je tak tichý, že není slyšet. 

Zato pleskot bot je zdůrazněn užíváním zvukomalby (kombinace hlásek L a SjŠ 

spojených vokály A a E). Křikje odsouzen k mdlému vrávorání a vyvolává představu 
člověka slabého, unaveného, bez síly se ozvat. Popis zvuku pohybem ho umocňuje, 

vzniká představa tiché bolesti nesoucí se do nekonečna. 

Poslední ze série impresionistických básní v SOKOLSKÝCH SONETECH je báseň ZÁPAD. 

Západ slunce v básníkovi vyvolává velmi hluboké depresivní emoce. Jeho nebe je 
"bledě lhostejné" vůči skonu slunce, který básník označuje jako tklivý a zoufalý: 

"ten tklivý skon, /. .. zoufalý ten skon". Není to jen konec ani klasický západ slunce 

s načervenalým nebem, ale je to "majestátní zmar", "po svrchovaných slávách 
zoufalý ten sklon". Pocit zmaru, tak blízký Hlaváčkovi už tehdy, je umocněn slovem 

majestátní aby bylo jasné, že vše přišlo vniveč a zůstala po něm jen "ta zamyšlená 
apathie, k smrti zpitá ... " 

Stopy impresionismu můžeme najít i v dalších básních publikovaných jen v časopi
sech. Je to například báseň Z PŘÍKOPŮ, otištěná v časopise VĚJÍŘ v roce 1895. Karel 

Hlaváček uvádí krásnou, poklidnou scénu, pro něj netypickou. Úvod básně by se hodil 
jako podklad impresionistického obrazu: 

"Je slunný den ... tož krásná promenáda. 
Vlá kolem teplý parfém toalet" 

Hlaváček ale i zde, alespoň na pár momentů propouští uzdu svým chmurným nála

dám. Jarní slunce, od kterého bychom v rámci celé scenérie očekávali jasnou zář, ale 
"strží mraků padá / svým bledým zlatým na jich [[c a ret". Ani mraky se ke krásné
mu slunečnému dni příliš nehodí natož pak když se jedná o strž mraků. Slovo strž 

podtrhává celý pád paprsků a evokuje jejich pohlcení. 

Zajímavé je, že ani v jedné z uvedených básní není Hlaváčkovu slunci připsaná pozi

tivní role. Buď je od samého začátku "rudě zkalené" nebo obklopeno mraky. Snad 
Hlaváček už tehdy vnímá tmu jako svého celoživotného souputníka, ať už dobrého 

nebo hrůzu budícího. V samotném závěru si Hlaváček neodpouští ani jemný výraz 
ironie když píše: 
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"Tak promenujifádně - až pak v únavě 
kdes v confiserie k své sednou čokoládě." 

Další báseň otištěná v NlvĚ 16. 6. 1894 je Noc v ulici. Básník zde pracuje se světel
nými motivy tj. vytváří konečnou kompozici vjemů, která má vyvolat melancholii. 

Vše je "bez kontury, bez barvy". K tomu básník připojuje mlhu, důležitého činitele 
i v jiných básních, která "promáčí vše řídkým vlhkem svým", vzduch a i tak nejasné 
prostředí se stávají "mléčně zkaleným". Jediné osvětlení, které Hlaváček ulici dopřá

vá, je třesoucí se "plyn žlutavý" a měsíční záře, jenž se "tlačí do ulic". Navozuje zde 
klidnou atmosféru, "dům za domem už padá snění vstříc". Jeho další vizuální motiv 
má ale daleko k poklidnému měsíčnímu svitu a jeho přímým kontrastem je tramvajo

vé "světlo rudě příšerné". Tento kontrast je vystupňován zvukovým vjemem odjezdu 

tramvaje, která "hrčíc mizí ulicí". 

I když V SOKOLSKÝCH SONETECH nenalezneme mnoho impresionistických básní, jsou 
tyto texty důležité protože v nich mimo jiné nacházíme Hlaváčka, jak ho známe z jeho 
pozdější tvorby. Stejně jako se věnuje opisnému popisu skutečnosti, ať je to stará tělo

cvična nebo jarní příroda, tak do nich pečlivě zakomponovává, v některých případech 
propracovaně a někde asi i mimoděk, otisk melancholického nitra. Bez těchto básní 

bychom nemohli v celku odhalit celé spektrum Hlaváčkových básnických možností. 

Je otázkou jestli by se básník bez těchto veršů dopracoval k technice jakou známe 
z POZDĚ K RÁNU. 
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3.0 OD SOKOLA K MODERNÍ REVUE 

V prosinci 1895 byl Karel Hlaváček jako jednadvacetiletý odveden na vojnu. První 
dva týdny strávil v kasárnách na Brusce v Praze. Pak byl poslán do severoitalského 
TridentuC k 16. setnině 28. c. a k. pěšího pluku. Sloužil tam do 13. 3.1896, kdy byl ze 
zdravotních důvodů propuštěn. 

Když uvažujeme o důvodech výrazné přeměny Hlaváčkovy tvorby, tak bychom mezi 
ně měli zařadit i pobyt na vojně, který Hlaváčka výrazně ovlivnil nebo alespoň na 
něj zapůsobil tak silně, že se odkrylo jeho nitro. V SOKOLSKÝCH SONETECH nachá-
zíme stopy niternější poezie mezi řádkami. Vojna na Hlaváčka zapůsobila tak, že 
nitro převzalo vedoucí roli. Vnímá ji jako formu moderního otroctví. "První dnové 
tady - plní dusného vzduchu, kasárenské jednotvárnosti a nekonečné sprostoty 
a bunálnosti, jež zajíká až k zhnusení..." 33 (Praha - Bruska, 22. 12. 1895). Ač pochá
zel z dělnické čtvrti, kde život nebyl nikterak něžný, vojna pro něj překračuje mez 
snesitelného utrpení. Podobné psaní posílá i z Tridentu: " ... protože mě to zevšad 
svírá, dusí, škrtí ajájsem tak nervózní - Ty to víš! Je to prudký a studený náraz 
reulity, který tu prodělávám."34 (Trident, 9. 1. 1896) Možná, že právě tomuto nárazu 
brutální reality vděčíme za brzký vznik jeho pozdější poezie. Ale vojna nemohla Karla 
Hlaváčka Sokola přeměnit v Karla Hlaváčka dekadenta. Nemohla z jeho života vytěs
nit sokolství neboť i v pozdějších letech se Hlaváček věnuje sokolské organizaci. Jeho 
posledním příspěvkem v sokolském tisku byl článek "SOKOLSTVÍ JAKO HNUTÍ SOCIÁLNí" 

z října 1897. 

Tzv. "kasárenská jednotvárnost" o které píše mohla mimo jiné odstranit jakousi 
clonu z jeho duše a napomohla jeho básnickému vývoji a plnému uvědomění si sebe 
sama, které bude pokračovat až do jeho smrti. I když si myslel, že na vojně bude "lite
rórně zabit" (Trident, 9. 1. 1896), tak v něm přec jen přežil "drobný stylista a uměle
ček" (Trident, 9. 1. 1896). V jeho dopisech Marii Balounové nacházíme zárodky příš
tích básní. V dopise ze 14. 2.1896 píše: "Lituji, že někdo jiný šel přede mnou středem 
záhonu sotva rozkvetlých lilií za tiché měsíčné májové noci, alejsem zároveň 
přitom rád, že nikdo je svou špinavou nohou nezašpinil, svou hrubou nohou neza
šlapal." V básni PODMOŘSKÉ PRALESY SE ANI NEZACHVĚLY čteme: 

"Lilie klekaly v své nezprzněné běli, 
půlnoční modlitbou v svých rozmočených rtech" 

Odraz této pasáže dopisu nacházíme i v básni ZA NOCI BŘEZNOVÉ: 

"A středem záhonu, jež přes noc rudě vzkvetly mi. .. " 

33 DOPISY MARII BALOUNOVÉ in HRÁL KDOSI NA HOBOJ, Československý spisovatel, Praha 1978 

34 tamtéž 



14. února z Tridentu píše: "Lituji sice, že nejsme si oba u lásce pruními, ale myslím, 
že je tak dobře." a v básni POZDĚ K RÁNU to přetváří v básnický obraz: 

11 __ - jen jednoho mi bylo žel: 

proč já tu neměl štěstí býti mezi prvními 
proč někdo přede mnou již tady vedle Tebe šel" 

V dopise ze Salzburgu říká: "Tak teďteprue chápu to Odyssea přání, zřít modraué

ho kouře z Ithaky - buď mi, Máničko, Penelopou." (31. 12. 1895). Spojitost s básní MÁ 
ITHAKA ze sbírky POZDĚ K RÁNU je zcela jasná. 

Trident na Karla Hlaváčka zapůsobil i vizuálně. Žil tam tehdy v kasárnách, která se 

nacházela v "kastelu bizarní středouěké allury" (Trident, 2. 1. 1896). Obraz kastelu 
nacházíme v několika jeho básních. Například je to báseň PŘIŠLA: 

II'" z přikopu našeho Kastelu, pečlivě uzamčeného? ... 
... Byla tak tichá noc venku - po chodbách Kastelu mrtvo" 

nebo také v básni SMUTNÝ VEČER věnované Paulu Verlainovi, kde píše o "truchliuém 
suém kastelu". V básni PŘIŠLA nacházíme další přímý odkaz Tridentu tj. Tridentské
ho koncilud : 

II'" a klatby, v nichž dosud se chvěje posvátné rozhořčení 
vznesené v extázi hymny na hlavy odbojných 

v nádherných ceremoniálech drkevn(ch sněmů, 
latinou přisluhuj(c(m biskupem italsky vyslovovanou ... " 

Jeho obrazové vnímání je též zaujato v Tridentu přítomnou starodávnou krásou. Dru

hého ledna 1896 podrobně popisuje své okolí: "Tam nahoře na bohatě kazetouaném 
stropě teplými filigránskými ornamenty náplně nádherných fresko Scény biblic
ké, legendární... plné síly, suěžesti a zastaralé antikuouané poezie." 

V Tridentu též vznikly básně později zařazene do sbírky POZDĚ K RÁNU: ANEMIE, SMUT
NÝ VEČER, V USTRAŠENÍ a NA BLÍZKÝCH pOHOŘícH. 

Jeden z faktorů, který mohl způsobit proměnu Hlaváčkovy poezie je jeho vztah 
s Marií Balounovou, tedy poznání intimity, hlubších citů k ženě a asi i částečné osla
bení jeho izolace. 

Karel Hlaváček se s Marií Balounovou seznámil počátkem srpna 1895. Balounová byla 
učitelkou na reálné škole v Karlíně a byla o víc než 8 let starší než Hlaváček. Ještě dřív, 

než ho poznala, měla blízko k některým členům sokolské organizace. V minulosti 

měla udržovat vztah s Karlem Vaníčkem a byla zamilovaná do Karla Hrona, což potvr

dila v časopise VENKOV: "Tehdy jsem byla vlastně zamilována do sokola Hrona."35 Marie 
Balounová byla Hlaváčkovou první láskou a on se jí plně otevřel a vydal bez zbytku. 

35 Marie Lausová-Hořicová, HLAVÁČKOVA "MANON", Venkov 21.6.1930 
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Emoce, které prožívá, zároveň podle všeho mění i jeho nazírání na svět. "Teprue 

Tebou začínám žít, teprue Tebou poznáuám, že jsem pro něco uůbec na suětě. Míti 
Tebe rád a šíleně rád."36 Cit, který dává a zároveň je mu opětován, mu pomáhá více 

si uvědomit sám sebe jako jednotlivce a ne jen jako jednoho z mnoha pochodujících 
sokolů. Láska v něm ale také vyvolává rozporuplné city. "Uuaž, že miluji poprué, se 
uší prudkostí suého temperamentu, kde kolísám ue sta nejistotách a pochybnos
tech ... "37 Balounová je podle Hlaváčka " ... přílišnou, dobře uychouanou madame, 
která si potrpí na dobrý šosácký bontón"38 a onjí vnímá jako " ... Garborgouu 
hrdinku z románu u maminky, u některých chuílíchjako ženu Przybyszewského, 
z jejíchž úst u ukrytých okamžicích dýše horký dech supajícího Pohlauí, a jako 

delikátní hostitelku u županu solidního měšťáckého žití..."39 Zajímavé je, že ač Hla

váček kreslil a vytvářel portréty mnoha, i neznámých, ženských postav, tak ani jed
nou se na nich neobjevuje Marie Balounová. Otto M. Urban píše, že v jeho kresbách 

nacházíme" .. . osudové ženy, ženy ničitelky, které spalují svou vášní k smrti odsouzené 
muže".40 

Hlaváčkův odklon od sokolské poezie můžeme spojovat i s dospělostí, protože do 
Sokola vstoupil jako velmi mladý chlapec, který plně propadl sokolským ideálům. 

Zároveň mu velmi prospělo studium na FF, kde dva roky (1892 - 1894) studoval moder
ní jazyky a tak se mohl seznámit s novou básnickou tvorbou. Tyto nové zkušenosti se 

promítly do jeho básnické a výtvarné tvorby. Změnil prostředí: z libeňské periferie, 
dělnické čtvrti se dostal do jiného světa. 

3.1 KAREL HLAVÁČEK A MODERNÍ REVUE 

První číslo MODERNÍ REVUE vyšlo 8.10.1894. Časopis založili Jiří Karásek ze Lvovic 
a Arnošt Procházka a jako vzor jim posloužil francouzský časopis MERCURE DE FRANCE 

a další publikace francouzského spisovatele a vydavatele Anatola Baju41
• MODERNÍ 

REVUE dávala potřebný prostor mladší generaci a jejich tvorbě, která mohla vyvolávat 
rozporuplné reakce. Také působila jako fórum k vyjádření ne všude přijatelných 

názorů a vytvářela tak opozici vůči oficiálním postojům. Střet názorů dodává nutný 

kreativní impuls a vytváří tak "produktivní napětí"42. Zizler označuje osobní animozi

ty jako bezprostřední podnět pro vznik MODERNÍ REVUE. Jednalo se především o spor 

36 DOPISY MARII BALOUNOVÉ Trident 20. 2.1896 in HRÁL KDOSI NA HOBOJ, Československý 
spisovatel, Praha 1978 

37 DOPISY MARII BALOUNOVÉ Trident 14. 2.1896 in HRÁL KDOSI NA HOBOJ, Československý 
spisovatel, Praha 1978 

38 DOPISY MARII BALOUNOVÉ Trident 10. 2. 1896 in HRÁL KDOSI NA HOBOJ, Československý 
spisovatel, Praha 1978 

39 DOPISY MARII BALOUNOVÉ Trident 28. 1. 1896 in HRÁL KDOSI NA HOBOJ, Československý 
spisovatel, Praha 1978 

40 Otto M. Urban, Luboš Merhaut, MODERNÍ REVUE 1894 - 1925, Torst, Praha 1995 

41 Baju mmj. vydával i časopis LE DÉCADENT, ústřední publikaci dekadentního hnutí. 

42 .Jiří Zizlcr, VZNIK MODERNÍ REVUE A ČESKÉ REVUÁLNÍ ČASOPISECTví in 
MODERNÍ REVUE 1894 - 1925, Torst, Praha 1995 
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mezi Procházkou a Šaldou, kdy F. X. Šalda odmítal přispívat do LITERÁRNÍCH LISTŮ 
pokud tam bude psát i Jiří Karásek. 

MODERNÍ REVUE byla otevřena všem vyznavačům modernistických snah a její vydava
telé se snažili profilovat jako centrum těchto snah. Založili také KNIHOVNU MODERNÍ 

REVUE, INTIMNÍ VOLNÉ JEVIŠTĚ a zároveň přednášeli. Jejich veliký přínos spočívá ve 

zprostředkování dění ze zahraničních revuálních časopisů a tím i v poskytování 
nových impulsů pro domácí tvorbu. V devadesátých letech časopis prezentoval sym

bolistně dekadentní umění. 

Moderní revue jako časopis nikdy neměla jednotný umělecký program. Zakládala si 
na vypjatém individualismu a exkluzivitě umění. Arnošt Procházka odmítá podepsat 
Manifest České moderny s tím, že společný manifest je neslučitelný s individualis

mem: "Nenávidíme hromadných manifestů: poněvadž jsou zbytečné a plané ... Stojíme 
na stanovišti čirého individualismu.//43 

Požadavek individualismu byl důležitým gestem pro rozchod se společností konce 

století. F. X. Šalda ve svých KRITICKÝCH PROJEVECH o této době píše: "Soumračná, 
vyprahlá, zoufalá, blízka sebevraždě doslova a do písmene. Staré bylo dávno dožito, 
odumíralo, ano odumřelo již, ale neodpadlo z větve života, a bránilo tak rozpuku nové
ho, které se nemohlo narodit.// 

Už od 80. let dochází k postupnému úpadku české společnosti, která se začíná utápět 

v "malicherném šosáctví//44
• Devadesátá léta přinášejí eskalaci rozdělení společnosti, 

třídní rozpory a pocit odcizení a samoty. Jednotlivec ztrácí své pevné místo a cítí 
potřebu se vymezit vůči společnosti a době, ve které nevidí žádnou perspektivu. Kla
de důraz na negaci hodnot měšťácké společnosti, spatřuje v ní nebezpečí pro indivi

dualitu. Hledá svůj vlastní vztah k realitě, popisuje úpadkovou společnost a pokouší 

se najít své "já". 

Moderní revue téma "fin de siede" spojuje s tématem konce individuality a obojí 
využívá k, jak uvádí Urban v monografii Moderní revue, konfrontaci průměrnosti 

a individuality a vyzdvihování autonomie a duchovnosti umění. 

Hlaváček se s redaktory MODERNÍ REVUE setkal na jaře roku 1896 v kavárně Bellevue, 

kde se redaktoři MODERNÍ REVUE setkávali. Jak píše Jiří Karásek ve svých VZPOMÍN
KÁCH, Hlaváček hned na první schůzce udělal dobrý dojem a především okouzlil 

Arnošta Procházku: " .. . byl Procházkovi rázem sympatický ... Mluvil Hlaváček také 
o tom, co se mu v Moderní revue nelíbilo ... a Procházka promíjel mladému literárnímu 
adeptovi tuto ostrou kritiku ... Na Procházkovi jsem pozoroval, že nachází na Hlaváč
kovi absolutní zálibu. "45 Zajímavé je, že ač mu prý nabídl hned na první schůzi knižní 

vydání básní, tak to byl právě on, kdo na podzim roku 1894 napsal zamítavou odpo
věď na Hlaváčkovu nabídku básní. Dopis byl tak ostrý, že ho tehdy Karásek roztrhal 

43 Arnošt Procházka, GLOSA K ČESKÉ MODERNĚ, Moderní revue C 1894/95 

44 Bohumil Svozit V KRAJINÁCH POEZIE, Československý spisovatel, Praha, 1979 

45 Jiří Karásek ze Lvovic, VZPOMÍNKY, Thyrsus, Praha 1994 
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a zaslal smířlivější odpověď, která byla pobídkou k další spolupráci. Hlaváčkova báseň 

IMPROMPTU, později zařazená do sbírky POZDĚ K RÁNU, se objevila už v prvním čísle 
MODERNÍ REVUE V prosinci 1894. Celá sbírka POZDĚ K RÁNU vyšla v létě 1896 v KNIHOVNĚ 
MODERNÍ REVUE S nákladem 200 výtisků. 

Hlaváčkova příslušnost k MODERNÍ REVUE je logickým vyústěním jeho životního 
a literárně-výtvarného směřování. Jako člověk, který neustále hledá sám sebe ve vyja

dřování, byl otevřen novým básnickým způsobům. Právě MODERNÍ REVUE tehdy před
stavovuje jakési centrum inovací. Karel Hlaváček byl na svou novou etapu s MODERNÍ 
REVUE připraven i studiem na FF, kde se setkal s moderními básníky např. Verlainem, 

Baudelairem apod., ale především k této redakci, která tehdy představovala vzbouření 

se proti všemu starému, bytostně patřil. Na konci století, v čase očekávání něčeho 

nového a s pocitem marnosti nad vším co bylo, je logické, že cesta básníka, který 

hledá nové způsoby a bouří se proti všemu starému vede k MODERNÍ REVUE. Hlaváček 

se bouří proti životu, který zná, proti těžkým okovům všedního libeňského života, 
kterým je spoutáno jeho básnické nitro, a hlásí se ke stejným ideám jako MODERNÍ 

REVUE. V předmluvě ke sbírce POZDĚ K RÁNU se Hlaváček otevřeně a velmi důrazně 
hlásí ke kruhu MODERNÍ REVUE: IINeuím, co bych nakonec dodal: leda to, že přísa
hám na aristokratické umění,jdu za uolnou a ušady proskribouanou družinou 
Moderní reuue a nenáuidím u nás několik kritických satrapů, již osobují si práuo 

mladé lidi uarouati, reformouati a protektouat ajimž není uše, na co nestačí, dost 

čistým a suatým ... " Tato předmluva byla v prvním vydání vynechána na doporučení 
Karáska a Procházky. Objevuje se až ve vydání jeho spisů z roku 1905. 

Hlaváčkovy vazby na MODERNÍ REVUE nespočívaly jen v literární stránce, ale jejich 
nejužší spolupráce probíhá ve výtvarné oblasti. Redakce MODERNÍ REVUE knihy nejen 

vydávala, ale též si dávala záležet i na jejich výtvarném zpracování. Hlaváček ilustro

val knížky Březiny, Karáska a dalších. Jeho asi nejvýznamnější výtvarný počin je cyk
lus kreseb PROSTIBOLO DUŠEe • Staral se o vzhled časopisu MODERNÍ REVUE. Vytvořil pro 

ně tři viněty v roce 1895, přispíval k vnitřní výzdobě časopisu a navrhoval obálky pro 

třetí ročník. 

Velmi zajímavé jsou výtvarné kritiky, které psal pro MODERNÍ REVUE. V devadesátých 

letech se kritika osamostatňuje a stává se samostatnou větví umění. Kritici neměli 

svůj časopis, ale Hlaváček všechny své kritiky, až na asi dvě46 , publikoval v kritické 
rubrice MODERNÍ REVUE. Jeho kritické posudky nebyly významné z formálně kritické

ho hlediska, mnohdy postrádaly logiku a byly bez ustáleného schématu. Karel Hla
váček totiž hodnotí cizí dílo skrze emoce v něm sídlící. Nezajímá ho technika, forma, 

ale jen to co ze sebe najde v daném výtvarném díle. Je zcela subjektivní a bazíruje 

na tom. Při zkoumání jeho kritických projevů zjišťujeme, že jeho kritiky většinou 
nezkoumají dané dílo, ale IIcharakterisují jej sama"47. Jeho první kritikou uveřejněnou 

v MODERNÍ REVUE byl referát o VÝSTAVĚ ČESKÝCH AKVARELISTŮ roku 1896. Přímo v něm 

46 Dvě kritiky vyšly v ROZHLEDECH. 

47 Jiří KariÍsek, KAREL llLAVÁČEKJAKO KRITIK in SPISY]. K. ZE LVOVIC XII Aventinuill, Praha 
192 7 
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je vidět, jak moc je propojeno celé Hlaváčkovo dílo a jak shodný základ mají básnická 
a výtvarně-kritická část jeho nitra. Proto zde uvádíme některé pasáže z tohoto referá

tu. J/ ... moderní akuarellista [vybírá] toliko molloué, široké, harmonické tóny, aby 
uyjádřil současný stou suojí duše."48 To jak moc zde Hlaváček definuje své dílo je 

jasné po přečtení následující pasáže z básně v próze POZDĚ K RÁNU: ll' •• zkoušel Dsem] 
harmonie nejhlubších mollových akkordů." 

Jeho kritiky jsou přímé a často velmi útočné. Hlaváček hodnotí skrz prizma sebou 
prožitých zkušeností a odlišné vnímání stejné věci je pro něj nepřijatelné. Jako 
doložení svého tvrzení je možné uvést kritiku obrazu Ládi NovákafTRIUMF BíDY pro 
jeho vyumělkovanost a neopravdovost. Vychází ze svých zkušeností a zapojuje spole

čensko-sociální část svého já když charakterizuje Bídu jako pramatku člověka, "která 
přiškrcuje již nouorozeňatům žiuot. .. tiskne tisícům denně reuoluer ke spán-
ku ... "49 Rozhodně to není bída L. Nováka, kterou prý zobrazuje "směšná postaua 

s nechutným emblemem hnátu u ruce, která proti tradici nejede nakonec ani na 
uyhublé herce ... "5o 

I když se tato práce zabývá literárním dílem Karla Hlaváčka, není možné se nezmínit 
o kritikách, které publikoval v MODERNí REVUE. 51 Poskytují možnost pochopit jeho dílo 

vcelku a vnímat ho jako autora, který své umělecké zásady uplatňoval ve všech oblas
tech působení a nebyl nijak poplatný zažitým normám. 

48 DÍLO KARLA HLAVÁČKA, SV. III, Kvasnička a Hampl, Praha 1930 

49 tamtéž 

50 tamtéž 

51 V časopise SOKOL publikoval teoretická pojednání, ale většinou se jednalo o příspěvky, 
jež nemohou pomoci při zkoumání jeho díla. Výjimku tvoří úvaha SOKOLSTVí JAKO HNUTÍ 
SOCIÁLNÍ viz kap. 2.0 
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4.0 POZDĚ K RÁNu 

Atmosféra "fin de siede" a hledání individua nutně přináší nové požadavky na lyriku. 
Na konci osmdesátých let se objevují první pokusy o dekadentní poezii, která dostává 

pevnější obrysy v devadesátých letech. 

Název dekadence vznikl ve Francii v osmdesátých let. Jednalo se o hanlivé ozna
čení básníka, který se odtrhl od dosavadní tradice a přiklonil se k poezii úpadku. 

Dekadenci jako název hnutí prosadili básnící Baudelaire a Vicare. když jako podtitul 

a pseudonym své sbírky uvedli "ANDRÉ FLoUPETTE, POETE DÉCADENT". 

Časopis LE DÉCADENT v roce 1886 píše: 

"Dekadenti (. . .) nejsou literární školou. Jejich posláním není zakládat, ale jen ničit, 
odstraňovat veteš ... neboť by bylo nesmyslné zastírat si úpadek náboženství, mravů, 
spravedlnosti, stav společnosti, jez se rozkládá, nahlodávána rozplizlou civilizací 
a v atmosféře přepychu, radovánek, neurózy ... " 

Z tohoto vychází dekadentní umění vyznačující se únikem do iluze, vygradováním 

subjektivních pocitů a zobrazením "výjimečného, neobvykle citlivého individua, usilu
jícího o krajní odlišení od ,banality denního bytí' a dospívajícího v tom až k pocitovém 
a duchovnímu aristokratismu".52 

Vznik dekadence se váže na konkrétní období úpadku ajejí rozvoj je nerozlučně spjat 

s dobovými jevy. Jak už jsme uvedli na konci osmdesátých let se formují první názna

ky dekadentní poezie. Bohumil Svozil mluví o predekadentech nebo o první vlně 
dekadentní lyriky a datuje ji přibližně mezi roky 1887 - 1892. K autorům patřícím do 

této první vlny řadíme Jaromíra Boreckého, Jaroslava Kvapila a Otakara Auřednička. 

Tato etapa se ale projevuje i v tvorbě pozdější generace dekadentů. Jedná se například 
o sbírku POZDĚ K RÁNU nebo ZAZDĚNÁ OKNA Jiřího Karáska ze Lvovic. 

Predekadenti se soustřeďovali na vyjádření vnitřního světa a omezovali se na neurči
té, nekonkrétní duševní pochody. Vzhledem k neuchopitelnosti a netrvalo sti obsaho
vé stránky básni kladli veliký důraz na formální stránku. Vyzdvihují jazykovou formu, 

odtrhávají ji od skutečnosti resp. od všední banality. Vyhýbají se hovorovému jazyku 

a vybírají slova poetická, neobvyklá a bez ohledu na jejich logickou nepříbuznost. 

Vzniká tak vybraný okruh slov sugerujících náladu a základem básně je pocit. 

Dekadenti devadesátých let radikalizují pocit odvracení od světa a vnímání lidské 
duše. Pokud byl vnitřní duchovní svět pro predekadenty útočištěm, tak se pro gene

raci devadesátých let stává celistvou kompozicí nejen vábivých představa zvláštních 

jevú, halucinací, ale také odrazem reálných hrůz. 

Některé básně ze sbírky POZDĚ K RÁNU patří k tzv. přechodnému pásmu mezi prede

kadentya dekadenty. Už u první generace nacházíme lexikální monotonií, na jejíchž 

52 Bohumil Svozil, V KRAJINÁCH POEZIE, Československý spisovatel, Praha, 1979 
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základech Hlaváček vystavil ne jednu ze svých básní. Stejně jako oni, taky vychází 
z náladově stejnorodých slov, nechává zapůsobit smyslové vjemy, extravagantní moti

vy a klade důraz na jazykový projev. Pokračuje ve zdůrazňování artistního charak
teru poezie, ale je mnohem důraznější ve vyjadřování pocitů a dojmů. Některé jeho 
verše, stejně jako verše jeho předchůdců, působí umělým dojmem, příliš vystrojeným 

dojmem a svědčí o tom, že se jedná o první krůčky dekadentní poezie. Čeští básnící 
v začátcích přejímají cizí vzory a osvojují zahraniční metody. Inspirují se u Baudelai
ra, Rimbauda, Mallarmého a Hlaváček dvě básně věnuje Paulu Verlainovi (SMUTNÝ 

VEČER) a Édouardu Dubusovi (SONET). 

Při obracení se k cizím zdrojům na konci století autoři cítí potřebu vymezit se vůčí 
společnosti a identifikovat sam sebe. Pokud dobu nebo společnost ve které žijí vní
mají jako úpadkovou a umírající pak sebe stylizují do role chorého produktu této 

doby a zároveň si berou i roli kritika společnosti. Svozil mluví o paradoxu dekadentní 

auto stylizace: "umírající ,societa' se tváří jako zdravá, vyčleňující se individuum však 
toto ,zdraví' pyšně odmítá a stylizuje se v dekadentní poezii jako choré."53 Odmítnutí 

společnosti se promítá do básnického díla a stylu. 

Stylizace na konci století je výrazem hledání své identity, touhy po seberealizici 

a výrazem básnické individuality. Je to soubor prostředků, kterými by se umělec 
odlišoval od uniformní masy. Luboš Merhaut píše o Šaldově pojetí stylu jako skupiny 

"znakově osobních estopsychologických momentů, výraznost a významnost projevu 
individuality, jako něco ne formálního, ale konkrétního a subjektivního, jako transcen
dentnost, symbolizaci, sugesci o sobě, evokativní a substanciální cestu ke smyslu". 54 
Stylizace byla místem střetů s novým, napětí, vyprofilování se do požadovaných rolí. 

Propojuje jednotlivého autora a jeho dílem a potažmo s uměleckým stylem všeobec

ně. Merhaut jako jedno ze znamení tehdejší doby uvádí zvýšenou stylizační aktivitu 

zapříčiněnou mmj. potřebou sebenalezení,"Prohlubováním rozporu mezi fiktivnosti 
a ,pravdivosti"'. 55 

Karel Hlaváček na sebe v POZDĚ K RÁNU bere masku aristokrata, vyjímečné bytosti 

a styslizuje se do podoby jedince žijícím v exkluzivním, delikátním a neskutečném 

světě v rozporu s tim opravdovým. Tento odklon do sebe nese i odmítnutí společen
ských norem a povýšení "umění a tvorby na absolutní"56 

Básnická tvorba Karla Hlaváčka byla dosud přímo spojená se skutečností, dokonce 

na ní byla přímo závislá. Jeho další básnická sbírka se ubírá jiným směrem, zachází 

pod povrch všednosti. Skutečnost pro Hlaváčka přestává být přijatelná. Je pro něj 
příliš hrubá a tak se ji pokouší zjemnit, a udělat z ní snový svět fikcí. V něm mizí ten 

špinavý prach všednosti a vzniká tam niterný svět projekcí básníkových tužeb a poci-

53 Bohumil Svozil, V KRAJINÁCH POEZIE, Československý spisovatel, Praha, 1979 

54 Luboš Merhaut, CESTY STYLIZACE (STYLIZACE, "OKRAJ" A MYSTIFIKACE v ČESKÉ LITERATUŘE 
PŘELOMU DEVATENÁCTÉHO A DVACÁTÉHO STOLETÍ), Československá akademie věd, Praha 1992 

55 tamtéž 

56 Radko Pytlík, NA PŘELOMU STOLETÍ, Československý spisovatel, Praha 1988 
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tů. Tento svět nám ve svých verších ukazuje. Je to svět zemdlený, tajemný, plný chmur 
a teskna a zároveň svět jemný a křehký, uměle vyšperkovaný. Autor si dal záležet na 
výběru dekorativních prvků, které vyvolávají pocit vznešenosti, vznešené krásy. Nena
lezneme tam dělnickou čtvrť ani sokolské tělocvičny. Jsou pro Hlaváčka příliš běžné, 
příliš přízemní. Jeho mysl se teď pohybuje v palácích plných starodávné krásy, kde 
žije jakási arcivévodkyně (BYLA ZAKOUPENA MEDICEjSKÝMI). Nebo ho najdeme v zešera
lých zahradách, kastelech, místech na hony vzdálených všemu všednímu. Tyto zámky, 

ironický a nervózní abbé, vznešení chrti, to je Hlaváčkův vnitřní svět. V této sbírce 

vystupuje na povrch, ale je zahalen do symbolů. Je to symbol, slovo, mnohovýznam
né, nabízející celou paletu odpovědí. Nikdy není jednoznačné a poskytuje autorovi 

prostor pro hru a tvoření. Každé jeho slovo je zápas o tvar a význam a sám Hlaváček 

v PŘEDMLUVĚ píše: 

"Kolikrát autor odhodlaně uydal se na neznámou, trapnou cestu, aby upro
střed uyčerpán klesl, zahanben suou malomocí - kolikrát uesloual proti proudu 

k dalekým břehům, aby po uysílení uržen byl zpět na pustá pobřežní bradla sué 
Ithaky ... " 

Předmluva je upřímným autorovým doznáním jak moc náročný a složitý byl proces 

tvoření a co všechno tato útlá knížečka pro něj představuje. Je vyústěním snahy opro

stit se od starých metod, snahy najít nadčasové tvary nijak spjaté s měnící se realitou. 

Hlaváček v PŘEDMLUVĚ popisuje i dobu tj. "fázi naší lyriky", kdy"postupuje proti 
sobě několik nepřátelských šiků s rozličnými taktikami a methodami, kdy létají ve 
vzduchu nová svůdná hesla a praporce" a uprostřed stojí mladý autor tápající a hle

dající cestu, která mu dovolí vyjádřit vnitřní napětí, rozkolísanost mezi sebou a sku
tečností, ve které je přinucen žít. 

Útočiště pro své vnitřní chmury a mdloby nachází v dekadenci, která je mu bytostně 

blízka v jeho pocitech bolesti a osamocení, zádumčivosti a také pro touhu po vzneše
nosti jako protikladu šedí jeho světa. Symbolismus, který se lišil od všeho dosavad

ního, je ideální možnost pro básníka, který hledal další směr tvorby, která konečně 
měla usmířit jeho nitro a jeho projev. Umělecký směr, který boří literární přežitky a je 
revoltou proti všemu zažitému, je pro Hlaváčka, mladého sokolského revolucionáře, 

novým domovem. Tajemné symboly dokáží konečně uchopit všechnu bolest a naděje, 
půjčit jim nádech exotiky a vznešenosti. Vytvářejí imaginativní svět, ve kterém autor 

budí všechny čtenářovy smysly a nechává ho pátrat po skrytých odstínech slova 

a svézt se s jeho melodii. Toto slovo opečovává jako drahocenný diamant ač se může 

jednat jen o sklíčko, které propouští paprsky básníkových snů. 

Slovo je to centrum dění. Nehybné, ale zároveň budící pohyb fantazie. Jeho protějšek 

v realitě, skutečný obsah se ztrácí. Slovo je tu jen pro slovo, které "symbolizuje celé 
mrtvé věky a celé různé světy, ale kde tento všechen obsah je odtažen a slova a před

stavy jsou zdesti/ovány na pouhé formy .. . "57 Je to novotářský způsob budící odpor 

a vyvolávající nepochopení. Najednou je tu umění, které má tu odvahu nic nechtít, 

57 F. V. KrejčÍ, ZA KARLEM HLAVÁČKEM, Rozhledy VII, 18g8 
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jen bez účelu stát vědomé si nebezpečí, kterému se vystavuje. Tato poezie je jakoby 
bez obsahu, neplní žádnou funkci a např. Šalda ji obviňuje z toho, že se stává pou

hou "dekorační garderobou, sloními a obrazovými kostýmy". 58 Tato a podobná kritika 

může pramenit z nepochopení básníkových úmyslů vylíčených v předmluvě a úvodní 
básní v próze POZDĚ K RÁNU. Jak najít hmatatelnou programovou náplň v tajemném 

a delikátním a v harmonii "nejhlubších mollouých akkordů" (POZDĚ K RÁNU). Je to 
nehmatatelná realizace básnických vizí. Verše mají za cíl vyvolat "uzácnou a tajem
nou náladu" a jak sám Hlaváček říká, "je tu bezcenný kyz uedle dobré stříbrné 
rudy". 

4.1 CÍL A REALIZACE 

"Chytit uše sublimné, tajemné, anaemické a bázliué u delikátní mystifikaci, u iro

nii a u hřejiuou intimitu - roz šlehnout u několika příbuzných duších krátkou 

modlitbu maga, tu uzácnou a tajemnou náladu, zakletou ue duě sloua: pozdě k rá
nu - to jest má domaina, mé raison d' etre." 

(POZDĚ K RÁNU) 

Sbírka POZDĚ K RÁNU vyšla v létě 1896 v KNIHOVNĚ MODERNÍ REVUE a vzbudila rozporu

plné ohlasy. Časopis ČAS se ptá, zda jsou to "výkřiky z mříží blázince?"59 

"Třel jsem nejdelikátnější nuance bareu, uodil suou ruku k nejsubtilnějším ta
hům, zkoušel harmonie nejhlubších mollouých akkordů a komponoual u nejne
bezpečnějších klíčích a předznameních, než jsem přikročil k realisaci suých uisL" 

(POZDĚ K RÁNU) 

Tento citát ilustruje, co předcházelo konečné podobě veršů než se básník odvážil 
je použít jako způsob realizace vizí. A na otázku, jaké jsou to vize, Karel Hlaváček 

odpovídá hned v následující větě úvodní básně v próze, jejíž citát uvádíme na začátku 

kapitoly. 

Tato kapitola má upřesnit způsob realizace vizí pomocí vodítek, které Hlaváček zane
chal v básních této sbírky. Neklade si za cíl rozebrat každou báseň jednotlivě, ale má 

najít shodné rysy obsažené ve většině básní. Budeme se zabývat tématy básní a posta
vami v nich, použitím scenérii do kterých jsou básně zasazené a v neposlední řadě 
využitím slova jako prostředku k vykreslení nálad. 

4.1.1 SLOVO A BÁSNICKÝ OBRAZ V POZDĚ K RÁNu 

Karel Hlaváček vnímá slovo jako příliš nedokonalý nástroj pro vyjádření duševních 

pochodů. Jeho smutek je možné zakomponovat do melodie, ale "nemožno zachytit 

58 F. X. Šalda, KAREL HLAVÁČEK:POZDĚ K RÁNU, Literární listy XVIII, 1897 

59 an., KAREL HLAVÁČEK: POZDĚ K RÁNU, Čas, roč. X, 1896 



u hrubých konstrukcích uašich slou a na drsném a špinauém zrcadle uašeho 

profánního uyjadřouání..." Lidská řeč totiž "marně uzauírá kompromisy ušech 

známých metod", ale "na suých hrubě skrojených hranách" není schopná zachytit 
náladu okamžiku. Je příliš neohrabaná a nedokonalá aby posloužila účelu, a Hla

váček se pouští do pokusu jí vytvarovat, aby do jeho básní přinesla "ušecku subtil
nost. .. miniaturních snů ... roztřesená oblaka uůní a kroky nádherných ptáků ... " 
(PSEUDOJAPONERIE) To vše nachází v umění japonských malířek a protože se s nimi 
cítí vnitřně spřízněn, tak občas zhřeší a pokusí se tento svůj vzor přenést do umění 

slova. Místo "bareu a kontur" použije slov "ztauených u hermetické peci suého 
zjemnělého slohu". Básník pracuje minimalistickým způsobem. Jeho slovní zásobaje 

záměrně omezená. Báseň, potažmo celá sbírka, je položena na úzké základně pečlivě 
vybraných motivů opakujících se ve stejných nebo obměněných podobách. Zvolené 
slovo by mělo budit smysly a být schopno sugesce. 

Krejčí mluví o slovu jako o citové abstrakci, kapce "silné esence dobyté ze všech prvků, 
které skládají, nasycená vší jeho emociélní a sugestivní hodnotou a vyvolávající hluboky 
a nejširší obzory rozvírající ozvuk". 60 Uvolňuje se celý významový a stylový potenciál 
slova a uplatňuje se jeho zvuková stránka. Dochází k funkčnímu zatížení slova a roz

šiřují se jeho významové polohy. Tyto nové polohy odkazují na, jak uvádí Svozil, "neko
nečné dimenze skutečnosti a života, jež mají být symbolistickou básní zpřítomněný". 

N a úmyslně omezeném slovním repertoáru Hlaváček ukazuje svou básnickou meto

du a možnosti jazyka. Opakování motivů je doloženo detailnějším rozborem výskytu 

slova měsíc v celé sbírce (kapitola 4.1.2). Kromě měsíce se ve sbírce opakují i další 
motivy např. tma - noc, mdloba a motivy vody (řeka - moře). Neustálým opakováním 
několika motivů básník formuluje atmosféru sbírky. Zhušťuje ji do několika výraz

ných slov, která i oproštěna od kontextu jednotlivých básní, jsou každé samo o sobě 
a obzvlášť ve vzájemné kombinaci schopna vyjádřit základní koncept sbírky. Jan 

Mukařovský ve své stati PŘEDMLUVA K VYDÁNÍ HLAVÁČKOVÝCH ŽALMŮ cituje Stephana 

Mallarme, který tvrdí: "Řeknu: Květ!, a ze zapomenutí, kam můj hlas odkáže jakýkoli 
obrys kromě okvětí navrchu, zvedne se hudebně sama idea, líbezná, nepřítomná v jaké
koli kytici." Hlaváček se v tomto případě neodpoutává úplně od faktické podstaty 

slov, ale vystavuje je osamocena spoléhajíc na to, že slova samotná ponesou všechny 

své významy a v nich skryté představy. Že nálada ve slově "mdloba" a "černá tma" 
u vnímavého čtenáře vzbudí jeho vlastní asociace a vytvoří křehký svět náznaků 
a představ. 

Karel Hlaváček využívá lexikální monotonii jako jeden z nosných pilířů jednotlivých 

básní. Opakování slov, skupin slov nebo hlásek má několik cílů a také se odehrává 

v několika rovinách. Opakování veršů ať v doslovném nebo trošku pozměněném zně

ní je důležitým činitelem Hlaváčkovy básnické výstavby. Už v úvodní básní Svou VIOLU 

JSEM NALADIL co NEJHLOUBĚJI se setkáváme s příkladem uvedeného jevu. První strofa 
"Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji / a tichý doprovod k ní pozdě za 
večera pěji." se opakuje na samotném konci básně a to jako kombinace doslovného 

60 Bohumil Svozil, V KRAJINÁCH POEZIE, Československý spisovatel, Praha 1979 



opakování a nepatrným vynecháním dvou slov: "Mé tenké prsty po strunách vždy 
nervosně se chvějí, I když tichý doprovod svůj pozdě za večera pěji. .. 1 Svou violu 
jsem naladil co možno nejhlouběji." Další ukázkou doslovného opakování najdeme 
v dalších čtyřech básních. První tří ze čtyř strof básně PRŠELO v NOCI. .. Hlaváček 
začíná stejně: "Je pozdě již ... " Identický začátek zde taky značí podobné ne-li stejné 
naladění slok. 

"Je pozdě již ... Kouř po střechách se plazí, 
srp měsíce jak stříbrný je plech, 

/. .. 1 

Je pozdě již ... Jen kapek pár dle domu 
tak tence tříská na luceren sklo, 

/. .. 1 

Je pozdě již ... a měsíce srp sklivý 
již padá za hřebeny mokrých střech" 

Anafora na začátku veršů a následné opakování motivů "srp - měsíc - střecha - sklo" 
zdůrazňuje neměnnost, statičnost básně. Sloky nerozvíjejí děj. Představují jen bližší 
vizuální přiblížení a zaostření na detail. Žádný z nich ale není tolik výrazný aby pře

bil celkový statický obraz tmavého náměstí za deštivé noci. To obrazné pojmenování 

slouží jen jako podklad k evokování zádumčivé atmosféry, básníkových skrytých 

nálad. Spojením tří podobných obrazů realizovaných prostřednictvím popisu scené
rie vzniká složitější významová kompozice. 

První sloka básně PRŠELO v NOCI je zajímavá i z hlediska rýmujících se slov: 1. verš 

plazí, 2. verš plech, 3.verš sazí a 4. verš střech. V tradičním střídavém rýmu objevíme 

další zajímavost, která zapadá do mozaiky hlaváčkovské lexikální monotonie. Slova 
ukončující první a druhý verš začínají stejnou skupinou hlásek PL, zatímco v případě 

třetího a čtvrtého verše se jedná o hlásku S. I slovní okolí těchto slov v prvním a dru
hém verši je navzájem podobné: STŘechách se PLazí - STŘíbrný je PLech. Rýmy 

plech - střech budí dojem částečné homonymity. Toto není ojedinělý jev. Najdeme 

mnoho podobných. Například rýmyvybledal- bědoval ev USTRAŠENÍ), tmou - mou 
(MODLITBA) a další. Je to jeden z pilířů jeho tvorby kde, jak píše Mukařovský, "celá Hla
váčkova eufonie má ráz významového zpodobňování slov spjatých zvukem".61 Hudeb

nost je důležitým faktorem v Hlaváčkovy básnické konstrukci. Poukazuje na možnos

ti slova. Hlaváček opakováním hlásek akcentuje zvukovou podobnost a budí zdání 

významové podobnosti nestejnorodých slov. Obraznost neni položena na logických 
základech, ale vychází ze hry s lidskými smysly. Výběr jednotlivých obrazných členů 

se řídí požadavkem na hudebné zpodobnění, které je v důsledku svébytným činitelem 

61 Jan Mukařovský, POESIE KARLA HLAVÁČKA in KAPITOLY z ČESKÉ POETIKY II, Svoboda, 
Praha 1948 



při vzniku celkové kompozice. 

Báseň MĚL NĚHU JEJÍCH KROKŮ ukazuje pečlivé rozpracování jednotlivých momentů 
konstrukce básně. Je to kompaktní celek uzavřen mezi stejný začátek a konec.První 
verš první sloky je shodný s prvním veršem čtvrté, poslední sloky. 

"Měl něhu jejich kroků a teplo jejich těl? 
měl karmín jejich retů a feniklový pel? 

když teprv pozdě k ránu vál přes můj Archipel. 

/. .. / 

Měl něhu jejich kroků a teplo jejich těl? 
když teprv pozdě k ránu vál přes můj Archipel 
kdy měsfc dlouho chvěl se? než do vln zacházel" 

Odlišnosti v nich mají svůj účel. V první sloce dávají básní exotický nádech (karmín, 

feniklový pe!), který se shoduje s vznešeností postav z druhé sloky (II .. ./p[seň na 
flétny teskně hrát - / hrály tak tiše? dlouze a b[lý měly šat.'') Poslední a rozdílný 

verš ve čtvrté sloce ve skutečnosti zapadá do celkové koncepce záměrného opakování 
a navazuje na poslední verš třetí sloky, kde též jako ve čtvrté sloce nacházíme motiv 

měsíce, tentokrát vycházejícího "když měsíc nad park vyšel? kdes v dálce začly 
pět... "Vidíme, že básník od začátku vede základní spojovací linii ze sloky do sloky"2 

a opakování je pečlivě rozpracováno, aby do sebe lépe zapadaly jednotlivé složky. 

Rozvíjení řetězů obrazů začíná na malé ploše, kdy Hlaváček buď opakováním hlásky 

nebo slova upozorňuje na nejmenší článek a vytváří jednu významovou rovinu. Sklá

dání větších celků prozrazuje skrytý řád a tak ani "maximálně rozvětvený ... útvar 
symbolistů není ani zdaleka chaosem".53 Báseň PŘIŠLA jako jedna z nejobsáhlejších 

může posloužit k ilustraci postupu konstrukce většího významového celku s použi
tím dílčích metod k zapracování výchozích bodů do postupně vyšších obrazných 

úseků. 

Úvodní sloka básně je totožná se závěrečnou54 aje též vložena na začátek čtvrté sloky. 

Zní takto: 

IISlyšlas? duše má? jej[ krok zlou daný zdola? 
z příkopů našeho Kastelu? pečlivě uzamčeného? 

Chvilkami volala do našich zavřených okenic: hola!! ... " 

62 Spojení mezi druhou a třetí slokou lze spatřit v hudebním motivu "hrát-pět". 

63 Bohumil Svozil, V KRAJINÁCH POEZIE, Československý spisovatel, Praha 1979 

64 Závěrečná sloka je doplněna o verš "Příteli! Otevřte!! Hola!!!-", který emotivně ukončuje 
celou báseň. 
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Slouží jako předěl básně a je důraznou upomínkou konečnosti cyklu, který sama 
vytvořila a nepřetrhává významovou souvislost. Začátek čtvrté sloky tvoří hranici 
mezi první úvodní popisní částí a další slokou, kterou můžeme nazvat zdůvodňující. 
Tato báseň má skoro vypravěčské rysy a opakující se sloka má jednak dramatický 
efekt, ale zároveň slouží k zvýraznění statičnosti tj. nehybnosti situace. Neustále 

nás vrací k vychozímu momentu: neodvratitelnosti konce. Hlaváček v této sloce také 

uplatňuje opakování skupiny hlásek Z, L a O: "krok zloudaný zdola". Zvuková podob
nost vyvolává dojem významové podobnosti obzvlášť když ve třetí sloce píše: "Neslyš
ným, loudavým krokem v truchlivé Samaří naše" a v šesté sloce je zmínka o stínu, 

který 

"tím loudavým, lhostejným krokem, 
jak po cestách mých předků kráčel..." 

Zvukový motiv tvoří konstituční prvek a svým působením upravuje konečnou podobu 

obrazu opuštěnosti a tajemna. Obraz místa odkazuje k neuchopitelným sférám bytí 
tj. nepopsatelnému vztahu básníka k smrti. Je jí pronásledován a nelze jí uniknout. 

Báseň plyne pomalým tempem a jediné co vyčnívá z klidného celku je opakované 

volání rodičů: "Matky mých zženštilých ctnosWj Otci mých dědičných hříchů!" 
a "Otcové hříchů mých! Matky mých ctnosW" Může se zdát, že prudké zvolání 
roztříští původní statičnost, ale jedná se o úmyslné zdramatizování, přidání kontrast

ního momentu. Stejně jako volání "Hola!!!" prozrazuje zabudování kontrastu mezi 

monotonii okolí, tichem a náhlým hlasitým přerušením vnitřní zpovědi básníka. 
Vynechání adjektiv ve verších třetí a šesté sloky značí vygradování zoufalství, podpo

řené shodou poslední sedmé sloky s první. Hlaváček si už jen opakuje mantru. Urči
tou gradaci můžeme spatřit i na dalších dvou místech básně: 

a 

"Přijití musila, 
má li mnou skončiti staleté království naše, 

mnou (zvýrazněno básníkem), 
v něhož se vdědily veškeré slabosti našeho rodu impotentního" 

"slávu a věhlas 
mých předků ... 

j. .. j 

jich přísahy, jež nikdy nevyplnili, 
jich hříchy, jež nebyly oslyšeny". 

V prvním případě opakování zdůrazňuje vědomí si konečnosti a bezmocnosti. Obra

zový celek je umocněn lexikální monotonii, která je podpořena aliterací a částečnou 

zvukovou podobou. Opakují se v něm hlásky P (pouze, poslední, pyšného, praporce, 

purpurech, předků), V (výhonek, vůle, vybarveného, věhlas) a ve 12. verši skupina 
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hlásek DL C,umdlený odlesk''). Můžeme si všimnout také, že slova ve kterých se opa

kuje např. hláska P tvoří určitý celek, který po přečtení celé sloky dává smysl i stojíc 
odděleně. 

Příklad opakování hlásek ve významově podobných slovech najdeme v sloce druhé: 
"srdce tak bázlivě ... bilo / jak rodinný vězeň ... /bojácně zaklepá do zdí" (zvýrazňu
jeme my) Významová a zároveň zvuková podobnost ještě víc umocňuje srovnání srdce 

a vězně, odkaz skutečnosti a strachu. 

Jedna z ústředních básní celé sbírky je báseň DVA HLASY. Hlaváček ji buduje s pomocí 

svých obvyklých metod. Spoléhá na opakování slova slovních spojení. Nejvíc viditelné 
je opakování slov DVA a DVORCE a s tím spojené opakování hlásky D. Ve čtvrtém ver
ši úvodní složky se objevuje celkem čtyřikrát zatímco hláska CH je přítomná ve všech 

přídavných a podstatných jménech: "při rudých pochodních, za vodou vzdálených." 
Celou básní se line "návratná táhlá linie melodická linie".65 Básník využívá opakování 

prvních veršů v nezměněné podobě. Verše "Dnes dvorce ani po klekání nezavřeli - / 
dva smutné dvorce na samotách propadlých" se objevují na začátku první a třetí 

sloky. Třetí verše obou slokjsou navzájem podobné: "dva hlasy se tam o cos hádaly 
a přely" a "dva hlasy se v nich dlouho mezi sebou přely". 

Výše uvedené prvky působí na monotónní vyznění básně i když je v ní dynamizující 
děj a báseň ve skutečnosti není statická. Ohniskem napětí a dynamiky je spor a kon

trast dvou hlasů. Tento spor, ač působí jako objektivní děj, není možné nijak vztaho
vat ke skutečnosti a vnější realitě. Ta neuchopitelná krajina je symbolem nitra Karla 

Hlaváčka a boj dvou hlasů je sporem dvou životních postojů, podlehlosti a bojovnosti 
nebo jak píše Svozil "mužného odhodlání a zženštilé bázlivosti"66 Až samotný konec 

básně přináší jako důsledek niterného boje, pocit zemdlenosti, podlehlosti a tímto se 
zařazuje do vyznění celé sbírky. 

V básni MODLITBA Hlaváček si při výstavbě kompozice pomáhá i opakováním veršů. 
Podobný příklad najdeme i v básni MODLITBA. Úvodní verše prvních tří slok se opa

kují, ale mají jiný rým: ,,0 Bože tichý, silný, mlčelivý,;' . . /0 Bože tichý, mlčelivý, 
silný,;' . . /0 Bože silný, mlčelivý, tichý,". Ve čtvrté sloce si básník pohrál s pořadím 
veršů z první sloky. První sloka zní takto: 

,,0 Bože tichý, silný, mlčenlivý, 
Ty, jehož tuším všady v strachu mdlém, 

slyš tiché modlitby mé smutek živý, 
jak teskně lká mé duše pode klem." 

65 Bohumil Svozil, OBRYSY BÁSNICKÉHO SVĚTA KARLA HLAVÁČKA in HRÁL KDOSI NA HOBOJ, 

Československý spisovatel, Praha 1978 

66 tamtéž 
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Ve čtvrté sloce je z původního prvního verše třetí a obráceně: 

"Slyš tiché modlitby mé smutek živý, 
jak žaluje Ti z černých očí mých -

o Bože, tichý silný, mlčenlivý 
a zádumčivý v nocích tajemných." 

Hlaváček tedy celou báseň buduje na základě několika doslovně či částečně se opa

kujících veršů. Rytmus básně je utlumen monotonií, vybraná slova a verše se stávají 

základem na kterém autor buduje zvukovou hodnotu básně. 

UPÍR, jedna z nejobsáhlejších básní, v sobě zahrnuje mnoho z podstatných rysů celé 

sbírky. Hlaváček vybral několik motivů, které jsou rozložené po celé básní a prolínají 

se s dalšími znovu se opakujícími se motivy. Je zdůrazněna neurčitost lokalizace 

opakováním nezvykle významově přímých veršů a výběrem vhodných slov v nich: 

"Bylo to v jakési temné krajině", "Bylo to v temné jakési krajině" nebo "neznámou 
letěl krajinou", "krajinou bázlivou, rozplizlou, bez sUnu, bez světla" a"v krajině 
neznámé, bázlivé, rozplizle, bez sUnu, bez světla". Autor vytváří rámcový obraz, kde 

jediná specifikace je právě neurčitost a tma. Přisuzuje ji doprovod měsíce a třikrát 

píše o krajině "se zlatou skvrnou luny kde nahoře za mraky", "bázlivé, se zlatou 
skvrnou luny kdes nahoře za mraky" a lIse zlatou skvrnou měsfce nahoře kdesi za 
mraky". Měsíc taky doprovází noc, kterou Hlaváček popisuje využíváním stejných 

motivů, které použil jako charakteristiku krajiny: "Démone tajemných nocí, nocí se 

zlatou skvrnou měsíce,/nocí bázlivých, rozplizlých,/nocí bez sUnu, bez světla". 
Prolínání stejných motivů znamená jejich hromadění a citovou gradaci v dané básní. 
Zde ale též má svou roli jejich hudebnost, tedy vytváření určité zvukové linie cele 

básně. K tomu přispívá i opakování až skoro přímého zvukového motivu. Básník píše 

o křídlech 

"pod jejichž rozmachy prýskaly huězdy 
bez uzruchu, jak žhauý roj diuokých, kououých učel 

z osikouého pralesa uichřicí uyplašených ... " 

(zvýrazňujeme my) nebo "pod jejichž rozmachy prýskají bez vzruchu hvězdy". Ali

terace v prvním případe navzájem zpodobňuje slova, vytváří dojem jednoho smyslové
ho celku a zde konkrétně hláska V přímo vyvolává asociaci zvuku. 

Obraz je důsledně složenou skládankou sestávající se z několika opakujících se 

článků navzájem propojených, usilujících o co největší jednolitost básně. V případě 

kdy jednotlivé články spojuje hudebnost dochází k vizuálnímu přiblížení. Básník tak 

pracuje s čtenářovým vnímáním, neustále mu nabízí stejné motivy, též eufonicky pro
pojené, až nakonec zdánlivé ochuzení má větší sugestivní účinek. 
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4.1.2 MOTIVY A KULISY V POZDĚ K RÁNu 

Karel Hlaváček má v této sbírce několik ústředních slovních motivů, které se neustále 

opakují. Nejnápaditějším z nich je motiv měsíce. Objevuje se v 15 z 23 básní a v jedné 
nepřímo :/~Ž teprve pozdě k ránu, nad břehy když vyšel ... " (PODMOŘSKÉ PRALESY SE 
ANI NEZACHVĚLY) 

Měsíc je jeho celoživotním souputníkem. Představuje světlý bod, který proniká tmou, 
tedy může být i symbol ducha. 

Je na místě si položit otázku, jaký je ten Hlaváčkův měsíc. Je čistý a nevinný, zároveň 
krásný a ač veliký, tak též křehký. To je dojem z jeho ilustrace v PSEUDOJAPONERII. Vel

ký a naivní měsíc, jak ho tam básník líčí, má jakousi schopnost katarze, moc promě
nit špínu v čistotu. Hlaváček v další básní ROZKVETLÝ SMUTEK píše: 

"Do řfše mořských pralesů 
svůj černý smutek zanesu -

a sémě jeho dědičné 
rozhodím v proudy měsíčné. 

/. .. / 

snad v lijáku slz palčivých, 
tam v sopránový vzkvete smích." 

Přisuzuje mu moc uzdravovat a vkládá do něj všechny své naděje. Jenjeho noční 
souputník má tu možnost splín proměnit v radost. Je tu Hlaváčkova touha uniknout 

z věčného prokletí smutku a chmur v sobě. Proto je jeho měsíc tak mocný. Má tu 
schopnost ovlivnit chod života, zastavit čas v očekávání jeho příchodu. 

"Měsíc ohlašoual bledou září zašlého zlata za řekou suůj brzký uýchod a celá kra

jina, neurčitá, bez kontur, plující u sinauém a bázliuém suětle, zdála se po celou 
noc již od časného uečera očekáuati pruých paprsků jeho." 

píše v POZDĚ K RÁNU. Dalo by se říct, že je to majestátní postava, hlavní postava celé 

sbírky. Kromě majestátnosti jsou mu přisuzované i další vlastnosti. Je důležitým 

dekoračním prvkem mnoha básní. "srp měsíce jak střfbrný je plech" z básně PRŠELO 
v NOCI výborně doplňuje celkovou atmosféru deštivé noci a vypointovává světlý bod 

na obloze, který následně splývá s okolím: "a měsíce srp sklivý /již padá za hřebeny 
mokrých střech". Jako stálice oblohy, ale tentokrát ne výrazná a ne v prvním plá-

nu, je uváděn v básní UPÍR, kde Hlaváček popisuje přelet upíra temnou krajinou "se 
zlatou skvrnou luny kdes nahoře za mraky." Měsíc jako doplněk podzimního šera 

nacházíme v básní IMPROMPTU. Není jasný, vidíme jen "měsíce zlať v zkaleném skle". 
Měsíc následuje celek básně, přijímá její vlastnosti: "V podzimní šero, slabě zamžené, 
/plá měsíc svitem lampy stažené". K dokreslení nálady březnové noci slouží měsíc 

i v následující básni. "Když k ránu měsíc padal karmínově zarudlý / za řeku, jeho 
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zlať kde rozpuštěný tak se chvěl" tak začíná popis básníkovy cesty milenčinými 
zahradami v básni ZA NOCI BŘEZNOVÉ. 

U Hlaváčka se jak vidno neustále opakuje spojení měsíce a zlaté. Není tomu jinak ani 
v básní v próze MÁ ITHAKA, kde je zlatá barva doplněna o žlutou. ,,vyšel měsíc, malý 
bronzouý plátek ... jako čerstuě uyseknutý plíšek ze zlaté mědi. Vyšel a ulpěl jako 
kapka žlutého oleje ... " Básník se motá v začarovanému kruhu jedné barvy. Pokud 

by se jednalo o jednu či dvě básně, tak by bylo možné přiklonit se k názoru, že se jde 
o básnický záměr a že jediná barva má za cíl stvořit obraz měsíce jako jasný bod na 

obloze. V případě, že se v několika básních opakuje stejná charakteristika objektu, 

pak je na místě uvažovat o bludném kruhu, ze kterého Hlaváček marně hledá cestu 
ven přidáváním různých barevných odstínů. Bohužel ani žlutý ani karmínový měsíc 

nás nemohou zbavit dojmu, že básník při snaze mít měsíc v snad každé básni není 
schopen najít víc než pár doplňujících charakteristik. Jistě, že nikdo od tzv. deka
dentního básníka nečeká pestrobarevný popis, ale přílišná jednolitost je zde až moc 

schématická. 

Další příklady nás, naneštěstí, jen utvrzují v tomto dojmu. "Měs{c vyšel j. . ./ bledl 
a počal se chvět na řece" (POZDĚ K RÁNU), "kdy měsíc dlouho chvěl se, než do vln 
zacházel" (MĚL NĚHU JEJICH KROKŮ) nebo měsíční "kontura tak chorobně a mdle / se 
občas zachvl v řeky zrcadle" (lMPROMPTU). Měsíc na sebe bere spisovatelovy pocity, 
strach z konce, ale neustále opakování motivu měsíc - voda - chvění v několika bás

ních působí dojmem nedostatku fantazie. Jistě je tento dojem klamný. Karel Hlaváček 

má bohatou představivost, což dokazuje v celé sbírce. Podrobnější rozbor ale odha
luje uvedené nedostatky, o kterých se nelze nezmínit. I když je celá sbírka, soudě dle 

výběru artistních motivů až vyšperkovaná, tak básníkovi v jeho počátcích uniklo pár 

detailů, které ale zatím lze přičítat nezkušenosti s tvorbou tohoto typu poezie. 

Hlaváček se v této sbírce velmi často opírá o stylotvorné emblémy romantismu. Jeho 

znaky nepůsobí většinou samostatně, ale jsou spojovaný do vzájemných souvislostí 
a utváří dekadentní celek. Taky měsíc má své nezastupitelné místo v poetice roman
tismu. Zdeněk Hrbata67 mu přisuzuje vlastnosti se kterými jsme se setkali taky při 

zkoumání motivu měsíce v této sbírce. Osvětluje neprostupné prostory, je svědkem 
iluzí a taky symbolem neměnnosti. Formální rysy mezi které řadíme výběr motivů ale 

nezakládají určitou provázanost dekadence a romantismus. Moderní revue se staví 

negativně k romantickému dekoru, ale jak uvádí-Urban: "přijímá původně romantic
kou myšlenku o zásadním protikladu mezi uměním a davem."68 Ostatně Baudelaire se 

o podstatě romantismu vyjádřil, že: "nespočívá ani ve výběru témat, ani v naprosté 
pravdivosti, ale ve způsobu cítění se odráží až do období symbolismus a dekadence."69 
Do dekadence zasahuje obecná romantická opozice a tradice konfliktu jednotlivce 

se společností. Na tomto konfliktu resp. pocitu vyřazenosti budují prokletí básnící 

67 Zdeněk Hrbata, ROMANTISMUS A ČECHY, H&H,JinočanY1999 

68 Otto M. Urban, Luboš Merhaut, MODERNÍ REVUE 1894 - 1925, Torst, Praha 1995 

69 Charles Baudelaire, OEUVRES COMPLETES, Gallimard, Paris 1961 in Radko Pytlík: 
NA PŘELOMU STOLETÍ, Československý spisovatel, Praha 1988 
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"základ své tvorby"70 a vyzdvihují "prohloubení subjektivního vědomí a cítění".71 Deka
dence dědí i romantické zaujetí výjimečnými jevy a také introvertní postavy plné poci

tu zklamání a nicoty. 

V Hlaváčkových básních najdeme i některé motivy a kulisy z dekoračního repertoáru 
romantismu a využití jejich symboliky. Jedním z těchto motivů resp. kulis básně je 
hrad, který se objevuje ve dvou básních (PŘIŠLA, SMUTNÝ VEČER). Pokud česká obroze
necká literatura vnímala určité hrady jako symboly slavné české minulosti tak je hrad 
pro Hlaváčka místem uvědomění si kontrastu mezi slavnou minulostí a úpadkovou 

současností. Je symbolem obou těchto poloh ajeho zobrazení obsahuje i náležité 

romantické figury někdejší slávy. Jsou to erby a praporce, průhledné emblémy. 

Básník o sobě píše, že je: 

"pouze poslední chorobný výhonek bez vůle 
předem již daný, 

umdlený odlesk v tmách pyšného praporce 
truchlivým slunce dávno již vybarveného, 
z nejvyšší věže jenž kdysi vlál poddaným 

v purpurech, zlatech a modřích 
slávu a věhlas 

mých předků ... " 

(PŘIŠLA) 

a v básni SMUTNÝ VEČER zmiňuje "starožitný erb", který on jako "pozdní dědic 
marnivý, / dnes opět oprášil a vynesl ho k slávě z nich". Tyto motivy, které evokují 

minulost staví proti sobě soudobý moment hrdiny a minulost předků. Hlaváček toho 
využívá k tradičnímu monologu tváří v tvář předků. Prostor, který vykreslil přímo 

vybízí k reflexi, uvědomění si konce a okolní zpustlosti. Tato konkrétní místní zpust

lost odkazuje k myšlence všeobecné zpustlosti současnosti. Hrad je tak imaginárním 

místem, "metaforickým prostorem" vnitřních rozporů postav.72 

Hlaváček své básně zasazuje do určitých scenérií, do času a prostoru. Většinou se 
jedná o neurčitý čas či místo, vzácně bývají více konkretizovaný. Jsou to pouhé názna

ky konkretizace, časoprostorové ilustrace, které dotváří básnický celek. I v těchto 
ilustracích rozeznáváme schémata, ve kterých se Hlaváček nemůže zbavit opakování 

určitých motivů. Otázkou je, zda je tomu tak protože básník našel, nebo si alespoň 

myslí, ideální kontextové zasazení nebo se prostě nemůže vymanit z jednou objevené 
šablony a není schopen najít jiné vhodné ilustrace. Tato jednostrannost ze snahy po 

novém básnickém výrazu vytváří pouhé klišé. 

70 Radko Pytlík, NA PŘELOMU STOLETÍ, Československý spisovatel, Praha 1988 

71 tamtéž 

72 Zdeněk Hrbata, ROMANTISMUS A ČECHY, H&H, Jinočany 1999 
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Tato šablonovitost se nejvíc projevuje v časovém zasazení básně. Je pochopitelné, že 
básník dekadence miluje noc, tmu a atributy, které k nim patří. Jedním z těchto atri

butů je i měsíc. Ten má za úkol upřesnit čas, poukázat na noc a zároveň být vhodnou 
ilustrací. Hlaváček slovo měsíc v tomto kontextu použije desetkrát. Kromě pochopi
telné spřízněností s nocí a měsícem, časté využívání tohoto motivu může být dané 

i básníkovou touhou přiblížit se těm japonským malířkám, které "tak příliš douedly 
milouati tiché noci s uelkými naiuními měsíci". Přímou paralelu mezi Hlaváčkem 
a malířkami najdeme v básni UPÍR, po kterém jeho milenky toužily "za tichých nocí 
měsíčních". Hlaváček se opakuje nejenom jednou. Dva chrti v básní IRONIE se rvali 

"po celou noc" a Penelope v básni v próze MÁ ITHAKA vyhlíží milovaného též "po 
celou noc". Noc v některých případech časově uvádí děj např. první verš básně ZÁHA

DA. "Ač Pozdě v noci na náměst4 ušli, dorazili -" nebo "v té noci březnové Tvou 
zahradou jsem pozdě k ránu šel" (ZA NOCI BŘEZNOVÉ), "tak tichá noc měsíčná venku, 
kdy měla nastati krize" (PŘIŠLA) nebo je noc závojem celého děje např. "Noc jižní ... " 
(ANAEMIE). Měsíc bývá dekoračním prvkem času nebo místa aje využíván jako časové 
vymezení děje, který je spjat s východem nebo západem měsíce. Hlaváček popisuje 

dobu " když měsíc teprv vyjít má" (Svou VIOLU JSEM NALADIL co MOŽNO NEHLOUBĚJI), 

následně když "měsíc vyšel na chvilku" (DVA HLASY). Náznakově se o něm zmiňuje 
v básni PODMOŘSKÉ PRALESY SE ANI NEZACHVĚLY: "nad hřeby když vyšel" Jeho západ 

popisuje například následovně: "kdy měsíc dlouho chvěl se, než do vln zacházel" 
(MĚL NĚHU JEJICH KROKŮ) nebo"a měsíce srp sklivý ... padá" (PRŠELO v NOCI). Měsíc 
funguje i jako jakýsi časový předěl děje. V básni PODMOŘSKÉ PRALESY SE ANI NEZACHVĚ

LY se děj odvíjí od času půlnoční modlitby až do momentu východu měsíce. 

"Podmořské pralesy se ani nezachvěly, 

/. .. / 

Lilie klekaly v své nezprzněné běli, 
půlnoční modlitbu v svých rozmočených rtech, 

/. .. / 

Až teprv pozdě k ránu, nad břehy když Vyšel 

/. .. / 

stříbrné pralesy jsem ze sna klekat slyšel" 



I v této básni se objevuje Hlaváčkem oblíbená doba: pozdě k ránu. Tato fráze je 

doslovně užita jako časová konkretizace celkem osmkrát. Stejné časové období je 

popsané jinými slovy (k ránu, blízko rána apod.) ještě čtyřikrát. Vztah spisovatele 
k tomuto času, který je spíš odrazem nálady, je zřejmý a proklamovaný už v úvodní 

stejnojmenné básni (zvýrazněno námi): 

"rozšlehnout u několika příbuzných duších krátkou modlitbu maga, tu uzácnou 
a tajemnou náladu, zakletou ue duě sloua: pozdě k ránu - to jest má domaina, mé 
raison ďetre" 

Pozdě k ránu je definováno jako "čas mé rekonvalescence" (REVERIE). Bývá to 
moment příchodů nebo splnění děje. Tak např. je to doba, kterou popisuje východ 

měsíce "pozdě k ránu nad břehy když vyšel" (PODMOŘSKÉ PRALESY SE ANI NEZACHVĚ
LY). Zrovna zde tvoří předěl básně, mezník mezi časem kdy všude je tma a mrtvo 

("po cestách neschůdných jen táhlý bloudil Vzdech'') a časem kdy se probouzí život 

("A v sadech korálu, jež slabě zrůžověly''). Atmosféra v básni se mění, podmořské 

pralesy, které se dřív"ani nezachvěly" ožívají "stříbrné pralesy jsem ze sna klekat 
slyšel". Hlaváček přímo neodhaluje tajemství uložené do slov pozdě k ránu, ale je 
zřejmé, že jim připisuje magickou moc. Je to moment, ve kterém se dokonce zastavuje 
i vnitřní souboj dvou hlasů dlouho bojujících o směr životní cesty. Není to jen chvil

kový odpočinek jako v REVERII, ale odpočinek bývá i trvalý a konečný. Je to chvíle kdy 

přichází i smrt: 

"měla poprvé přijiti ona, již dávno Tušená, 
Obávaná, 
pozdě; 

až kránu ... 
A přišla." 

(PŘIŠLA) 

Ve výběru lokace básní má Karel Hlaváček celkem jasno. Ze všech možností, jež se 

mu skýtají, je mu nejbližší voda a to buďv podobě moře, řeky nebo nespecifikovaných 

vod. Tento motiv blíže neurčených vod se objevuje dvakrát. V obou básních (Svou VIO

LU JSEM NALADIL co MOŽNO NE]HLOUBĚJI) jsou to vody daleké: "a měsíc vyšel na chvilku 
nad vody vzdálené". S dálkou je spojena i jakási strohost až vznešenost"a vigilie 
přísná padá za lesy a vodu". Mnohem častěji než neurčité vody spisovatel zmiňuje 

moře. O moři, které nazývá melancholickým ("tam na suobodu dolů k tomu melan

cholickému moři" - Subtilnost smutku) a také lhostejným ("A moře mu hučelo tam 
odněkud zdola, zhluboka, demonstratiuní a nizounce uáhauou, celkem ušak pře

ce jen lhostejnou hranou" - SUBTILNOST SMUTKU). Moře vnímáme jako reprezentanta 

netečnosti přírody vůči osudu člověka. Ona působí sama pro sebe a vytváří svůj děj, 

který určitým způsobem ovlivňuje člověka. Její lhostejnost zde vytváří odraz opuš

těného člověka odstrčeného do zapadlého koutu společnosti, kterou nezajímá jeho 

úděl. 
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Právě v SUBTILNOSTI SMUTKU je moře všudypřítomným faktorem, který spisovatele 
celou dobu dráždí. Může mu vadit jeho lhostejnost, ale je neustále lákán volností, svo

bodou, které obrovské moře skýtá. Ponechává mu mystiku, nikdy není plně objeveno 
a ač se v oddílu PŘEDMLUVA SUBTILNOSTI SMUTKU básník plaví mořem, takje tam zdů

razněnajeho malost G,sličný kretén ... u strnulé póze polokleče pololeže") a velikost 

moře ("Molá lodičko smutně ploue u nesmírné dálce"). Je taky pořád tajemné ("upě
ní neznámých moří" - SUBTILNOST SMUTKU,,,V dalekých vodách moře, v mysech 
Tajemství" - PODMOŘSKÉ PRALESY SE ANI NEZACHVĚLY). Moře je jeho hnací motor, jak 
i sám potvrzuje: "Vítr od moře! ... Teplý vítr cizí inspirace ... "Tedy pro něj představuje 
něco lepšího, za nímje skryto to, co hledá ("tam daleko na pustých březích ... - tam 
je vybranost, důvěrnost, jemnost'').Hlaváčekje okouzlen dálkou. Eventuální cesta 
za moře je cestou k jinakosti a svobodě. Tam za mořem se odpoutá od všednosti, 

která ho jinak děsí ("a prodtá ve všedním parazitu, / jenž bídně provleče zase den 
v profánním hluku ulice" - UPÍR). Hrbata ve své knize mluví o "romantické exotismu" 

jako výrazu nespokojenosti s banální přítomností.73 Moře je prostřed k dosažení fan

tazijních představ, které přetvořená v slova najdeme v básních. 

Z uvedených příkladu by se podle výskytu časů a lokací do jakési zprůměrňova-

né hypotetické básně dala dosadit doba pozdě k ránu, umístění kdesi vedle moře 
s nezbytným měsícem v pozadí. Můžeme mít pochopení pro neustále opakování 

spojení "pozdě k ránu". Je to koneckonců název sbírky, ta mystická hodina nebo 
nálada. Bohužel ale neustálé opakování ze vzácných motivů děla pouhé kulisy. Karel 
Hlaváček objevil motivy, které mu jistě připadaly vzácné, ale v některých případech 

zapomněl na správné dávkování a úsloví "všeho s mírou". 

4.1.3 POSTAVY POZDĚ K RÁNu 

Karel Hlaváček jako básník budující svou poezii na úzké základně též nevyužívá mož

né rozmanitosti postav. Nacházíme u něj několik typu postav sloužících buďk deko
raci a dokreslení básně nebo k reprezentaci důležitých vztahů a postojů. I v prvním 

případě nelze mluvit o zbytečnosti a degradaci umění na "pouhou virtuozitu"74. 
S autorem recenze můžeme souhlasit v tom, že Hlaváček j de po cestě "za raritami 
antikvářskými a muzejními"75, ale není to "čirá honba"76, nýbrž pečlivě promyšlené 

skládání básnických jednotek aby celek budil smysly. Jednou z takových jednotek 

jsou postavy chrtů objevujících se v básní IRONIE a básni v próze BYLA ZAKOUPENÁ 
MEDlCEJSKÝMI. Chrt, plemeno vyobrazené už na středověkých obrazech, jehož chov 

byl záležitostí jen vyšších společenských vrstev, dokresluje obraz aristokratické 
vznešenosti a prostředí, kde arcivévodkyně tráví svůj čas pozorováním vázy. Chrt jak 

zde tak i v IRONII vyvolává nebo doprovází děj. V IRONII se objevují hned v první strofě 

ajsou rušivým faktorem, který má za úkol vyzvat autora k činnosti. "dva chrti mdlí 

73 Zdenčk Hrbata, ROMANTISMUS A ČECHY, H&I I, Jinočany 1999 

74 F. X. Šalda, POZDĚ K RÁNU, Literární listy XVIII, 1897 

75 tamtéž 

76 tamtéž 



a zrosení" stojí na začátku a konci básně. Jsou jistě dekorací. Hlaváček si mohl vybrat 
cokoli jiného, ale pověstně rychlá zvířata ilustrují tok jeho myšlenek, které se stejně 

jako dva psy "po celou noc rvali". Prozaická báseň BYLA ZAKOUPENÁ MEDICEJSKÝMI 
se vyznačuje statičnosti a strnulosti. Jednou aktivní složkou je ladný pohyb psa, 

který má odvést pozornost vévodkyně od zahálení u uměleckého artefaktu na "roz
touženou postavu v pozadí". Nepředstavuje ale rázný přechod od pasivity, ale jemný 

pohyb C,pobíhal tichými a dlouhými skoky po komnatě, snaže se jemně ... '), který 

zapadá do celkové atmosféry vznešenosti. 

Postava arcivévodkyně není nijak upřesněná, ale je dána popisem věcí, které ji obklo

pují včetně hlavního předmětu celé této básně. Detailní ilustrace majoliky, která 
zdůrazňuje její zvláštnost je vlastně zároveň i popisem arcivévodkyně tj. její povahy. 

" ... malá, sienkově žlutá majolika" do které arcivévodkyně kladla jen "květy ... bez
listých ispahanských růží ... jež přiváželi benátští kupci ze svých cest jako vzácnou 
raritu pro svého dožete jenom." navozuje pocit vzácné společnosti, která ji obdivuje. 

Hlaváček rád používá motiv aristokracie. V jeho další básní SONET se objevuje marký
za, zapojená do hry lásky o srdce básníka Dubuse. Hlaváčkův aristokratismus vzniká 
jako důsledek nedostatku nevšednosti a vzácností v jeho civilním životě. Je to žízeň 

která ho nutí vybírat takové motivy. V obrazech aristokratické společnosti je odraz 

jeho bídy a lačnosti po jiném životě. Vytříbený vkus básníka sní o vzácnostech, pro
tože není schopen spokojit se s tím co mu libeňská periferie nabízí. A proto v POZDĚ 
K RÁNU nacházíme až technické popisy nebo "odborný katalog muzejní"77. Nelze ale 

Hlaváčka podezírat ze strojenosti, snad jen z přehánění, ke kterému ho nutí umělecká 

a lidská žízeň zahalená do "vůně po jerišských růžích a poupatech skořicových" 
(MÁ ITHAKA). Můžeme vycházet z předpokladu, že básník v budoucnosti nevidí nic 

než zmar, což dokládá verš "vše souzeno tu býti lhostejné" (PRŠELO v NOCI) nebo 

dokonce mu ani žádná budoucnost není souzená "skončí mnou smutná tragedie 
našeho rodu" (PŘIŠLA). Pokud tedy přijmeme tuto hypotézu tak snadno pochopíme 

odklon básníka do minulosti a šlechticům žijícím v dávných dobách. Jedná se o únik 
do minulosti z důvodu "bezradnosti dekadentů vyrovnat se se zásadní problematikou 
doby básnický přínosným způsobem"78. Jeto také "aristokratický převlek"7g nebo 

aristokratická auto stylizace, která umožňuje odlišit se od vše dna a banálnosti. Spo

lečenskývyděděnec, zajakého se Hlaváček dle všeho považoval80 lehce sklouzne do 

aristokratického zaujetí a sebestylizace do role ctihodného rytíře "bez bázně, hany, 
úsměv kolem retu'181. Společenská příslušnost rytířů nehraje roli, navíc se automatic

ký předpokládá, že se jedná o člověka čestného a odvážného. 

77 F. X. Šalda, POZDĚ K RÁNU, Literární listy XVIII, 1897 

78 Bohumil Svozil, V KRAJINÁCH POEZIE, Československý spisovatel, Praha 1979 

79 tamtéž 

80 Sokolský cvičitel Z Libně v uměleckých a společensky poněkud vyšších kruzích 
MODERNÍ REVUE 

81 "JAK BAYARD CHODIL V DUELL PRO BĚLOUČKOU MARII" - Ironie, Pierre de Bayard, 1475 - 1524, 
proslulý francouzský rytíř 
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Nenechme se ale zmýlit a myslet si, že Karel Hlaváček šlechtu bezmezně idealizuje. 
BYLA ZAKOUPENÁ MEDICEJSKÝMI pod povrchem na chvilku procitá i ironizující postoj 
básníka. Tolik vzácná váza okupující pozornost arcivévodkyně teďje ve skutečnosti 

"nejvážnější ... načas ... N Snad i básník očekával další vzácnost, pokud možno ještě 
větší než tato současná, jež znovu okouzlí šlechtičnu a zároveň si uvědomoval, že i to 

by bylo jen další chvilkové rozptýlení a odpoutání se od prázdného života. I sličná 
markýza ze SONETU nikterak dlouho netrpí kvůli odchodu objektu své touhy ("a mla
dá markýza, když výhrou zůstalo,jtvé nespustila už ze svého oka rty''), ale spíš 

znovu trpí nudou (" tvůj joviální abbé, schvácen nervosou, j se do zívání dal i s mla
dou markýzou''). Názor básníka na rychlost pomíjivosti zájmu ze strany šlechty je 
zřejmý. 

Ne všechny ženské postavy sbírky POZDĚ K RÁNU jsou šlechtičny. Z těch dalších se 

aristokratickým ženám blíží Penelope. Báseň v próze MÁ ITHAKA je věnovaná jí a tomu 
co tato legendární postava přestavuje. Stejně jako se podrobně v předchozích bás

ních věnuje popisu rarit, tak zde i svým popisem oslavuje dokonalou krásu Penelope. 
Pracuje zde s vjemy a nejdříve nás upoutá vizuální popis Penelope viděné z dálky. 

Přitahuje nás "zvláštní bělost jejího těla N. Bílá je dominující barvou tohoto vyobraze

ní. Hlaváček se následně věnuje zevrubnému popisu "bělí její nahých rukou, které 
s těmi dlouhými a krásnými prsty byly příliš podobné bílým řeřichovým květůmN. 

Pro zapojení dalšího smyslu, čichu, básník používá již známou skořicovou vůní z bás

ně BYLA ZAKOUPENÁ MEDICEJSKÝMI. Zde je to "vůně po jerišských růžích a poupatech 
skořicových ". 

Společné motivy a rysy nacházíme i u dalších ženských postav. Postavy "věrných 
pastýřekN (ZA NOCI BŘEZNOVÉ) se podobají dívkám z básně MĚL NĚHU JEJICH KROKŮ. 

Pastýřky jsou prototypem ještě nedotčených nevinných dívek. Hlaváček při popisu 
používá barev G,plavé kadeře a modré pentle kolem čel'') a využívá zrakového vní

mání aby pomoci obrazu, který slovně vykreslil, vzbudil dojem naivity a nevinnosti. 
Kadeře a modré pentle v kombinaci s "prvně tančily při kantilénách nočních celiN 
dávají dohromady obraz mládí, veselosti a nestrojenosti. Tyto pastýřky jsou možnými 

předchůdkyněmi ženských postav, které básník viděl "tancující do parku zacházetN 

když slyšel "známou jakous píseň na flétny teskně hrátN (MĚL NĚHU JEJICH KROKŮ). 
Tentokrát bez kadeř a pentlí, ale doprovází je stejný motiv písně a tance jen ve vážněj

ším podání. Za noci březnové to bylo radostné a "rozpustilé trala, tralala ... N zatímco 

ženy zde "hrály tak tiše, dlouze a bílý měly šatNo Tyto ženy jakoby za ten čas po který 
je spisovatel neviděl nejen dospěly, ale získaly i důstojnost, kterou spisovatel obdařil 
Penelope. Hranice mezi ženskými postavami se v tomto případě stírají. 
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N a druhém konci ženského spektra stojí žena, která tvoří protiklad nevinných pastý
řek v básní ZA NOCI BŘEZNOVÉ. Hlaváček píše: 

"a polibek Tvůj byl? ač delikátn4 přec jen mdlý ... 

/. .. / 

proč já tu neměl štěst{ býti mezi prvními? 
proč někdo přede mnou již tady vedle Tebe šel? 

/. . .; 

a kteří přede mnou tu šli? těm všem já záviděl" 

a tím zobrazuje ženu, která je zkušená a rafinovaná. V delikátním polibku nepociťu
je plné štěstí. Vnímá jen jeho mdlost jako důsledek těch "kteří přede mnou tu šli". 
Zajímavé je využití barev při popisu žen. Pastýřky a jim podobné ženské typy postav 

bývají spojené s bílou: "bOý měly šat" (MĚL NĚHU JEJICH KROKŮ), "zvláštní bělost její
ho těla" (MÁ ITHAKA), "jak Bayard chodil pro běloučkou Marii" (IRONIE) a modrou: 
"plavé kadeře a modré pentle" (ZA NOCI BŘEZNOVÉ). Žena s delikátním polibkem není 
sice zde nijak ztělesněná, ale obklopuje ji červená barva. Měsíc, který k ní básníka 
doprovází je "karmínově zarudlý" a záhony, které s ní prochází "rudě vzkvetly". 
Hlaváček se i zde snaží využit vizuálních momentů aby doslovně dokreslil obraz 
ženy a sebe v ní ztraceného. Červenou resp. karmínovou barvu využívá i v jiných 
básních. V úvodní básní v próze POZDĚ K RÁNU mluví o silném aroma karmínového 
laku spojeného s "ženský jemnou a neznámou aristokratickou dlaní". Vítr, který 
vál k autorovi v básni MĚL NĚHU JEJICH KROKŮ zase "měl karmín jejich retů a feniklový 
pel" a zároveň i "teplo jejich těl". Vítr tedy zprostředkovává i hmatový dojem a Hlavá
ček lehce překračuje hranici mezi nehmatatelnosti jeho básní82 a erotičnem, jenž se 
v něm skrývá. 

Básník se ve většině případů spokojuje s pouhými náznaky těl, která mohou vzbu
zovat touhu. Za jeden z takových náznaků můžeme považovat i zmínku o krásných 
a nešťastných ňadrech Penelope, která se "bouřlivě chvěla jako kdys jen jednou 
v životě" (MÁ ITHAKA). Ostatně Penelope v nocích zpívá "dávnou baladu? kompono
vanou v klíčích Krásné Touhy". Karel Hlaváček svůj obdiv k dokonalosti ženského 
těla vyjadřuje i v další básní v próze BYLA ZAKOUPENÁ MEDlCEJSKÝMI. Kloubí se tam 
nevinnost ("z těch partií ulasů cudně nad čelo uyčesaných"), vznešenost zobrazené 
ženské postavy ("elegantně řešených přechodu od spodního retu ku zcela uynikle 
bradě a zuolna se ztrácející se šijí") a náznak erotična, který autor považuje skoro 
za nepatřičný až hříšný ("přece jen nedouedl si odepříti, aby nenaznačil zduiženou 

82 F. X. Šalda ve své kritice píše o tzv. náladovém formalismu u Hlaváčka 
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ulnu Mariina prsu") 83 . Objevuje se zde i, podle všeho mužská, roztoužená postava 

čekající na pozornost arcivévodkyně ("jest také již čas uzpomenout přec temné 

lodžie s roztouženou postauou u pozadí"), která zapomněla "na co neměla". Těles
no ve sbírce POZDĚ K RÁNU se stupňuje od obdivu k ženskému tělu k "sebeuyhouění" 

(SUBTILNOST SMUTKU), které básník chápe jako "akt sebepochopení a cudnosti". 
Toto sebeuspokojení je pouhým zlomkem erotična, kterým oplýval kdysi: "Nebyl to 
již onen rozlícený býk,jenž urážel do osamocených zahrad, plných čistých lilií, 
by tasil smrdutou slinou jich běl"84. Můžeme si všimnout motivu lilie, všeobecně 

považované za symbol nevinnosti a lásky. Tady je negovaná a zprzněna obrazem 

krutého dobyvatele. Hlaváček vnáší disharmonický prvek85 a rozbíjí obraz bíle čistoty. 
SUBTILNOST SMUTKU mimo popisu bídy končící lidské osobnosti též zmiňuje změnu, 
která se odehrává v erotické sféře. Vše, ať je jakékoli, co bylo plné života, umírá. 

Hlaváček tento zánik živoucího bere jako osud a nepřipouští žádnou jinou možnost. 
Podobný konec nejen erotické rozlícenosti najdeme i v básni UPÍR. Tam sám sebe sty
lizuje do role upíra. 

"ale zdá se m[ za nocí tesklivých, podivných, 

že duše má se děl[ od těla, 

a najednou dostává up[ří perutiH 

kterému přisuzuje úlohu milence "všeho chorého, bledéhoH. Je "bezcitný a zase 
bázlivýH. V této básni kulminuje erotika sbírky POZDĚ K RÁNU. Mizí nevinné pastýřky, 
jsou zde ženy toužící 

"po jeho návštěvě za tichých nocí m ěs[čný ch, 

kdy čekaly, až zakryj[ jeho peruti horká jich lože, 

až jejich b[[ým masem proběhne jeho přítomnost 

a až jeho lepkavý, drsný jazyk v bolestném pocitu na ňadrech 

jim zatrhá sladce chorými vlčky očí zanfcenýchH 

Jsou to ale též ženy "tiché a stonavéH a Hlaváček je bere jako oběť, která podlehla 
vlastnímu chtíči a j emu, který se živí "zbylou vitalnou silou panenských šťávH. Ač je 
erotika zde na pomyslném stupni expresivity v rámci celé sbírky, tak ani tady spiso

vatel není schopen se ubránit pocitům, které i tuto touhu vedou do záhuby. Chmury 

a nostalgie na tolik prostupují celou báseň, že její erotická složka jen slouží jako další 
součást rozkladu. 

Hlaváčkovo erotično ajeho vztah k ženám kolísají mezi dvěma skoro extrémy. Najed

né straně je láska jako čistý cit, kde je i básníkův projev zdrženlivý a nekazící pocit 

83 Zároveň je zde vyjádřen i obdiv k malířskému dílu. Jedná se o obraz Baccia di Bianco 
Bartolomea (1604 - 1656), italského malíře, architekta a štukatéra. 

84 Lilie se jako symbol nevinnosti objevují ve více básních. V básni PODMOŘSKÉ PRALESY SE 
ANI NEZACHVĚLY píše např. o liliích, které "klekaly v své nezprzněné běli". 

85 Bohumil Svozil tyto "disharmonické prvky" řadí k zásadním rozdílům mezi tvorbou 
predekadentů a dekéldentů. 
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jemné tíhy a náznaků. Na opačné straně jsou hrátky s perverzností jazyka. Oba pro

jevy ale mají stejné rysy. Ať už se jedná o upírskou vášeň nebo obdiv k dokonalosti 
Penelope, pokaždé tam objevíme smutek, neukojenou touhu a marnost. Fedor Soldan 
píše o erotické melancholii86 a je pravda, že toto je převažující dojem, který si čtenář 
odnáší. Básníkovy pastýřky jsou příliš daleko, polibek je příliš mdlý a upírovi je při
souzeno vymření celého rodu. Zdá se, že básník ani nechce dojít stavu uspokojení. 

Může se jednat o dobrovolný postoj kdy se básník vymezuje vůči okolnímu světu 
a naplnění touhy by znamenalo opětovný vstup do všedna. Pravděpodobnější je ale 

varianta při které Hlaváček už není schopen dojít naplnění, protože ho natolik pro

stoupila mdloba. 
Velmi významnou roli v plejádě postav sbírky POZDĚ K RÁNU mají spisovatelovi rodi

če, protože pomoci vztahu k nim charakterizuje sám sebe. Hlaváčkův vztah k otci 

byl rozporuplný a tak se ani nedivíme první zmínce o něm: "Otci mých dědičných 
hříchů" píše v básní PŘIŠLA. V této básní se jasně vymezuje role otce a vnímání sebe 
sama jako syna, který má být 

"rodinný vězeň, když v podzemí otcovských hradů 
vyhublým prstem svým chvilkami bojácně 

zaklepá do zdí ... " 

Básník není schopen vymanit se z rodinného zajetí, které ho omezuje a obviňuje se ze 

zbabělosti. Je přece "pouze poslední chorobný výhonek bez vůle jpředem již daný". 
A i když se v něj vdědily "veškeré slabosti našeho rodu impotentního" tak cítí potře

bu se omluvit a alespoň částečně oddělit od "uproklínaných/~ když píše že "mladý 
můj život jich nemůže vinen být Svatokrádeží". Karel Hlaváček často zdůrazňuje 

svou příslušnost k jakémusi starobylému rodu. Jeho postava upíraje "potomek moc
ných kdys rodů vévodských" a o sobě mluví jako o umdleném odlesku 

" ... v tmách pyšného praporce, 
j. .. j 

s nejvyšší věže kdysi vlál poddanými 
v purpurech, zlatech a modřích 

slávu a věhlas 
mých předků" 

Jedná se o dávné předky na které se Hlaváček odvolává když chce ukázat kontrast 

mezi skutečností a minulostí. Dávná minulost je to co mu dává punc výjimečnosti, po 

které tak touží a to co ho povznáší. Jenže o to je střemhlavější a horší pád do skuteč
nosti. Žít v přítomnosti znamená žít" ve všedním parazitu, j jenž bídně provleče zase 
den v profánním hluku ulice". 

86 Soldan, Fedor, KAREL HLAVÁČEK, TYP ČESKÉ DEKADENCE, Kvasnička a Hampl, Praha 1930 
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Ač je otec vnímán negativně tak ve chvílích slabosti a uvědomění si konečnosti života 
se k němu vrací jako k součástí nevinného a naivního vnímání domova, dětství, klidu 

a píše: 

"budu snít o teple otcouského objetí, o uyprchalé uůnÍ mateřské lásky", 

ale uvědomuje si, že bude "snít marně" (REVERIE). Neklidný život a pocity osamocení 
je něco, co je Hlaváčkovi souzené. 

4.2 KONEC EXOTICKÉ CESTY 

Karel Hlaváček napsal sbírku náladovou.]. Karásek ze Lvovic to charakterizoval nej
lépe když napsal, že "celá knížka není než variací jediné nálady l/87. Lze dodat, že přes

ně a pečlivě promyšlenou variací. 

Kniha je odrazem básníkovy duše aje pro něj útočištěm. Básník si vykreslil fiktivní 

a imaginární svět, ve kterém nelíčí skutečnost, ale její dopad na něj. Symboly, do 
kterých Hlaváček zahaluje své představy vsugerovávají nálady, vnitřní pocity. Pracuje 

s přírodními prvky, ale nepopisuje přírodu. Vše je podřízeno vyvolání nálady. A i když 
ve sbírce nacházíme impresionistícké verše, tak se od klasického básnického impresi

onismu liší neurčitostí, zastřeností a chmurností. Nenajdeme ani jednou sluneční sto
pu. Jeho krajina je temná tak jako jeho nitro a zároveň aby posloužila účelu. Obraz

nost sbírky je veliká. Hlaváček si vytvořil svět ze symbolů stylizovaných do vrcholu 
jemnosti, křehkosti a delikátnosti. A i když si knížku můžeme vyložit a částečně si ji 

tak i vykládáme, jako bezprostřední tvorbu z hladu po něčem lepším, tak je bezpod
mínečně nutné si všimnout jejího pečlivě promyšleného zpracování. 

Vybírání motivů, které by vytvářely statické obrazy bez děje a zapracování co největší 

hudebnosti slova dávají vzniknout neskutečným představám. Jejich základem je sen
zibilita, slabost, malátnost, zádumčivost a hluboká melancholie. To je základní tóni
na celé sbírky. Autor ji zpracovává do nejmenší maličkosti, ale ze základního úmyslu 

pracovat s několika málo obrazy se chvílemi stává šablona. Je zde úzká hranice mezi 

uměleckým záměrem a šablonou a básník balancuje na jejich pomezí a chvílemi ji 
překročí. Nemůžeme mu to mít za zlé, vzhledem k tomu, že se v tomto směru jedná 
o jeho prvotinu. Je to též nový způsob tvorby generace, která hledala nové směry 

a zkoušela, občas marně, vše co by ji pomohlo se odlišit od předchůdců. Hlaváček 
možná i proto sahá k bizarním obrazům. Provokativní motivy, které v nejhojnější 

míře najdeme v SUBTILNOSTI SMUTKU, nutně vyvolávají pobouřené ohlasy. Časopis ČAS 

umělcům doporučuje: "Ať se mladí páni denně postaví pod tuš studené vody, ať jezdí 
na kole, štípají pařezy, hlavně ať nechají té zbytečné poezie anemické, a do roka jsou 
nadobro vyhojení.1/ 

Kritik nutně předpokládá, že básník se k bizarním obrazům člověka pavouka a dal

ších, dostává z přesycení nebo nudy, ale v tomto případě se mýlí. Je to hlad, který nutí 

87 Jiří Karásek ze Lvovic, KAREL HLAVÁČEK in SPISY J. KARÁSKA ZE LVOVIC, Aventinum, 
Praha 1927 
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Karla Hlaváčka dovést ad absurdum obraz člověka vyloučeného ze společnosti a uvěz

něného v sobě samému, protože je nepochopen. Jeho jazykje přetvořen do pavoučích 
sykavek, neboť už nenachází způsob jak vyjádřit smutek a bolest.Tato sbírka se mu 

stává příliš malou, omezující a žádné snové motivy, ani ty nejexotičtější, už nejsou 
dostatečné. 

Hlaváček svým dalším směřováním vstupuje do nadindividuální sféry vnímání světa. 

Svůj osud postupně spojuje se společností revoltujících lidí a překonává individuální 
odcizenÍ. Zároveň se v jeho tvorbě, v duchu tradic české literatury, objevují i sociální 

motivy, které vybízejí k interpretaci dalšího díla jako "symbolistního obrazu společen
ské revolty."88 

88 Bohumil Svozil, V KRAJINÁCH POEZIE, Československý spisova.tel, Praha. 1979 
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5.0 MSTIVÁ KANTILÉNA 

Sbírka MSTIvÁ KANTILÉNA vyšla v květnu 18g8 v nákladu 114 výtisků. Karel Hlaváček 
některé z básní této sbírky píše ještě v době, kdy dokončoval POZDĚ K RÁNU, a tak zde 
nalézáme určité podobné momenty. Básník ale věděl, že se musí rozloučit s pozlace
ným dekorativismem. Byla to etapa, která položila základ jeho dalšÍ básnické tvorby. 

V POZDĚ K RÁNU si vyzkoušel umění slova, které opečovával a pomoci něj vyjevil touhu 
uniknout z všedního světa do výšin "Paláce Osamělého", kdy pozdě k ránu "Illěsíc 
padal karmínouě zarudlý". 

Pokud si uvědomíme, že některé básně Mstivé kantilény vznikají soudobě s toutou 
sbírkou, je nám jasné proč např. píše, že smrt nejen že přišla, ale "přijíti mus(la'1fl9 

(PŘIŠLA). Hlaváček už tehdy inklinuje k marnosti, k tušení marnosti všeho, ale postu
puje boj v "hledání vztahu k světu i k sobě samému".90 Ukazuje se, že v něm byla ta tou
ha vzdorovat, ale závěrečné vyznění sbírky poukazuje na marnost jakékoliv revolty. 

5.1 POSTAVY A JEJICH REVOLTA 

V POZDĚ K RÁNU je hlavní tématem sen, přízrak. Zde je to marnost. K ní se básník 
dostává při pokusech o únik, ale ani sebevětší úsilí a revolta nezmění osud jeho života 
tj. neodvratitelný a brzký konec. V této sbírce svůj boj a osud spojuje se vzpourou 

utlačovaných a hladovějících. MSTIVÁ KANTILÉNA tak úspěšně sjednocuje dvě básníko
vy tendence, sokolskou až proletářskou a pak dekadentní a symbolistickou. Členství 

v Sokole pro Karla Hlaváčka také znamenalo rozvinuté sociální cítění. Jakjsme již 
uvedli básník psal stati o hluboce rozdělené společnosti na majetné a chudé. Ve svém 

článku NACIONALISMUS A INTERNACIONALISMUS píše o možné "Exaltaci z hladu". 

"Připrauená pro dějiny uelká Exaltace z hladu. Žiuočišné pudy přicházejí k činu, 

uzbuzeny fysiologickou katastrofou nenasycení. .. hle, nouá armáda uyhublých 
rukou, uyhublých tuáří, hořících ušak zraků, planoucích nouým projeuem nezná
mé uzbuzené unitřní síly." 

Vlastní životní zkušenosti a bída kolem něj prohloubily jeho vztah k látce. Jemný aris
tokrat z POZDĚ K RÁNU sice čerpá z osobních zážitků, ale nechce přitom ztratit punc 

vznešenosti a tak si vybírá středověkou stylizaci. Nachází tam vše co potřebuje k vyjá

dření bolesti současné zmučené duše. Středověk, to jsou pro Hlaváčka kulisy temna 
a bojů a zároveň vhodných postav hlavní látky této sbírky. Inspiroval se bojem nizo

zemských Gézůg a Sattlerovýmih obrazy německých selských bouřích (1524 - 1526). 

Jako výtvarný kritik se setkal s dílem Josepha Sattlera a napsalo něm velmi pochval

ný posudek. Právě v této kritice najdeme zárodky postav MSTIvÉ KANTILÉNY. "tuáře 

plné smutku a žiuotní bídy, plné ztajené ironie u seuřených bledých a úzkých 

89 srov. s "hle konec, konec žití, /. .. / oh, musílo tak býti", (báseň XII, MSTIVÁ KANTILÉNA) 

90 Bohumil Svozil, OnRYSY nÁSNICKÉno SVĚTA KARLA I ILAVÁČKA in HRÁL KDOSI NA HOBOJ, 
Československý spisovatel, Praha 1978 



retech, tuóře mstiué, lhaué ... pokoutní rozedraní krysaři, surouí a opilí 

lancknecthi, uychrtlí, hladem exaltouaní Nouokřtěnci ... pomstychtiuí, zfanatiso

uani sedlóci ... " 

Z postav POZDĚ K RÁNU kromě antikvity, které se autor drží nezůstalo nic. Hlaváček to 

signalizuje už v prvním verši úvodní básně: 

"Oh, moje Manon! To juž není nesmělý Váš abbé, 
jenž k sličné Manon chodil, stonavé a nudou slabé" 

Žoviální abbé, který v SONETU "ironisoval svým věčným: tralla 10" teď má hlas příliš 
tvrdý. Kromě závěrečné bášně a básně VIII je úvodní báseň jedinou, kde autor vystu

puje jako přímý subjekt, aktér. Je plný mužného odhodlání, na chvílí se v něm objeví 

libeňský proletář. Pořád má svou violu, ale dnes při ní zpívá "mstivou kantilénu;' .. 1 
v níž by vzmužily se moje oči bez tepla". Ajeho Manon je už "spíše hladem nežli 
nudou slabá". Iluze o světě, ve kterém si vznešené eterické bytosti postavil na pie
destaljako další ozdobný prvek snu, je pryč. Už to nejsou ženy, které jako Penelope 

čekají v palácích na návrat rytíře. Z aristokratů jsou revoltující a odhodlání sedláci, 

pak otrhanci, kterým byla vzata i ta poslední vášeň. Ponížené postavy, které "denně 

prosili a štkali, ve tmách plazili se" prosí za "mladé ženy lysé", které "dlouhou bázní 
neplodné se staly" a "ve vášnívém náruči nám opět umíraly". Je to síla pudu, které
ho se člověk křečovitě drží jako poslední věci, která mu zbyla. Kvůlí ní je schopen vše

ho: lsti ("lstivé kyrie'j a zároveň hlubokého ponížení. A když je mu definitivně vzato 

i toto, tak pozvedá hlas ve znamení vzdoru a neodevzdání se Boží vůli. 

"my se zaťatou, mstivou pěstí, se zaťatým, mstivým hledem 
jsme smykali tvým jménem, divoce je ve tmách řvali: 

že zrovna tuhle vášeň - slyšíš? slyšíš? - v našem těle snědém 
my udusit a na oltář ti hodit nikdy nedovedem!" 

(III) 

Hlaváček většinou používá množného čísla k vyjádření nositelů děje. Jsou to ONI 

nebo MY, kteří jednají. Vytváří "kolektivní portrét"91 celé skupiny postav, který je sym

bolem revolty. Vzniká propojením obrazu lidi, jejich jednání a historické neurčitosti. 

Tato revolta má více složek. Hněv zástupu lidí dokáže pojmout všechna básníkova 

vzbouření, výsměch a vzdor. Sociální křivdy, náboženské pokrytectví najdou své 
zastoupení ve vzpouře masy zdivočelých postav. V básní X stojí: II Tak strnule seděli 
hladoví uprostřed náměstí spolu I a zraky jich dychtivě šilhaly k radnici od prázd
ných stolů". 

Podoba Hlaváčkovy revolty není jednoznačná. Své vyjádření většinou nachází v soci

álních motivech. Motiv hladu se objevuje ve třech básních. Hned v úvodní básní píše 

91 Bohumil Svozil, V KRAJINÁCH POEZIE, Československý spisovatel, Praha 1979 
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o sobě: "ajako Geuz jen na svůj hlad si mohu býti hrdý" a Manonje "sp[še hladem 
nežli nudou slabá". Podruhé se o hladu zmiňuje v básni III, kde je tento motiv propo

jen se vzbouřením se proti Bohu. Mnohem častěji autor používá vyobrazení tělesné 

zpustlosti jako ilustrace svých postav: "Kol vychrtlých tváří jim ovlhly zcuchané 
vlasy" (V), "a na zhublých tvářích" (V), "vyzáblé pěstě své" (V), "hubené zarostlé 
prsty" (VII), "hlas jejich vychrtlý" (X), "vychrtlou herku svou hnusnou" (XI), "ve 
vpadlých měli l[cfch" (XII). Mnohdy až naturalistické prvky popisu C,na tělech hni
sajfcfch" báseň XII apod.) se liší od předchozí neurčitosti v POZDĚ K RÁNU. Mlžný opar 

zde mizí a detaily jsou věcnější. 

Kanibalismus ve středověku (báseň X), krysař (báseň XI) a zbídačené postavy mají 

vsugerovat hnus. Hlaváček zachází pod povrch a tyto temné motivy vedou k samotné 

podstatě propadu a nicoty. A to je cíl směřování všech jeho postava jeho samotného. 
Ač je předem odsoudil tak jim dává šanci vzbouřit se. Toto ale děla z jediného důvo

du: ukázat, že jakákoliv revolta je marná, předem odsouzená k záhubě. V boji, který 
on vede se skutečností, se jeho aktéři vzpírají osudu. 

Revolta proti Bohu je dalším stupněm zoufalého boje se světem, který ho odmítá. 
Sociální revolty jsou jiné než tato. Toto je osudové vzbouření, při kterém se ztrácejí 
veškeré ideály. Člověk je opuštěn nejen lidmi, ale i tím, který představoval jedinou 

milosrdnou naděj. "My bez reptání každým hladem pro ně mřeli ve svém žití" obra

cí se k Bohu básník a ukazuje na svoje pokoření a ubohost "to byla prosba za teplo", 
"my za ně denně prosili a štkali, ve tmách plazili se". Vědom si, vlastní bezmocnosti 

oslovuje Boha. I když jsou jeho bolest a nouze opravdové, jeho prosba není upřímná. 

Gézové se snaží Boha oklamat. Jejich modlitby jsou falešné a rouhačské: "To bylo 
lstivé kyrie, jež navečer VSL pustou lkalo /. . .jTo bylo lstivé kyrie za naše mladé ženy 
lysé" (III). 

Hlaváček svým postavám ponechává kousek víry a přisuzuje jim modlitbu jako 

poslední záchranu. Zároveň je ale srozuměn s opuštěním i ze strany Boha a s vlastní 
nicotou v jeho očích. Z toho pramení rouhačství a bezbožné modlitby. Je to poslední 
pokus o jakýsi smír dřív, než se mu otevřeně postaví. Následuje vzpoura ve jménu 

ztráty poslední Bohem dané vášně (viz výše). Tato vzpoura je naprostým odmítnutím 
víry a vyšších náboženských hodnot. 

Je nutno si uvědomit, že k utvoření obrazu svých postav Hlaváček využívá historie 

německých Novokřtěnců se silným náboženským podtextem. Z toho vychází i část 

básně X: 

"oh, v městě si chytili biskupa pro jeho zuřivou víru. 

Oh, chytili tlustého biskupa, jídával boha prý svého 
a posílal proti nim lancknechty, posměšně tupil jich víru - " 



Vidíme zde náboženství, které se rozkládá v kanibalismus, ale také ukázku trestu za 

hanění víry vzbouřenců. Hlaváčkovy postavy tady věří, ať už v kohokoliv a jakýmkoliv 
způsobem. V básní III je jejich modlitba lstivá, ale vzpoura proti němu dokazuje, že 

byly doby, kdy se mu bezmezně podřizovali. Z jejich víry a revolty zbyde jen prázdný 
posměch: 

"Je večer - černé mraky jdou 
neplodnouf chorou krajinou 

se modlit Anděl Páně ... 
Klekají tiše nad lada, 
kde ironická nálada 

mdle usmivá se na ně. 

Je hříšný večer, večer mdlý, 
nikdo se s nimi nemodli. 

/. .. / 

A zbožné mraky dále jdou 
se svojí marnou modlitbouli 

Vyvolání představy modlicích se mraků a neplodné krajiny ukazuje na stav nábožen

ského cítění. Vše, co Karel Hlaváček cítí, je ironie. Pryč je víra a zklamání. Zůstává 
jen hořká ironie nad vidinou jakékoliv modlitby, potažmo víry v podobě modlicích se 
mraků nad krajinou, o jejíž smrt se zapříčinil i Bůh svou ignorací proseb. Nezaznívá 

už ani výčitka. V básní kde vystupuje přímo básník najdeme už jen pocity smíření se 
s osudem. Je tu ale i lehce nadřazený postoj, kde básník jakoby triumfoval nad mar

ným pokusem mraků o vyvolání modlitby a návrat zbožnosti: 

"A moje rusá nálada 
mdle usmivá se na lada 

a ironisuje jim: 
Je hříšný večer, večer mdlý, 

u nás se nikdo nemodli. li 

Karásek píše o ironii, že je "veselost těch, kteří se již nedovedou smáti".92 Zde můžeme 
říct, že ironie je v tomto případě veselostí těch, kteří už nedovedou bojovat a došli 

poznání o marnosti všeho. Je to poslední nehroutící se projev nitra. 

92 .Jiří Karásek ze Lvovic, KAREL IiLAVÁČEK:MsTlvÁ KANTILÉNA in SPISY J. KARÁSKA ZE LVOVIC, 
Aventinum, Praha 1927 
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5.2 SCENÉRIE MSTIVÉ KANTILÉNY 

"Měsíc ohlašoual bledou září zašlého zlata za řekou suůj brzký uýchod a celá kra
jina, neurčitá, bez kontur, plující u sinauém a bázliuém suětle, zdála se po celou 

noc již od časného uečera očekáuati pruých paprsků jeho" 

(POZDĚ K RÁNU, POZDĚ K RÁNU) 

"Do pusté naší krajiny ni měsíc nezasvítí, 
vše bez vůně je, bez tepla, a marno něco síti -" 

(II, MSTIVÁ KANTILÉNA) 

Krajina MSTIvÉ KANTILÉNY je zobrazením pocitu lidské nic oty a zmaru. Je spolutrpi
telkou aktérů v básních. A i když jejich boj probíhá, ona je už mrtvá. 

I v této sbírce najdeme připomínky scenérii z POZDĚ K RÁNU. Básníkje používá zaměr

ně jako ilustraci přerodu snu ve skutečnost. Jak už jsme řekli úvodní báseňje básní 
loučení a oznámení změny. Stejně jako je úvodní báseň v próze v POZDĚ K RÁNU pro

klamací cílů básníka, takje první báseň MSTIVÉ KANTILÉNY programový nástin celé 
sbírky. V ní najdeme známé postavy (abbé), ale také známá místa, do kterých nás 

Hlaváček zavedl už v POZDĚ K RÁNU: 

"a zatím ticho trapné, ticho rozespalé všady 
na uvítanou jinému se snáší nad zahrady" 

Připomeňme si báseň ZA NOCI BŘEZNOVÉ kde básník píše: 

"v té noci březnové Tvou zahradnou jsem pozdě k ránu šel 

j. .. j 

já ved Tě znavenou; jen jednoho mi bylo žel: 
proč já tu neměl štěstí býti mezi prvními, 

proč někdo přede mnou již tady vedle Tebe šel" 

Zatímco je v POZDĚ K RÁNU plný mladického zklamání, zde v MSTIvÉ KANTILÉNĚ jde 

o lítost nad rozloučením s životem, láskou, která už patří někomu jinému. Zmínka 

o zahradě je připomínkou doby, kdy básník toužil zachytit sen. 

5° 

(I) 



Ze stálic POZDĚ K RÁNU V této sbírce objevíme ještě měsíc. Hlaváček se o něm zmiňuje 

ve čtyřech básních. V básni VII píše: 

"Vše lhalo tu, všecko. I pižmová lev koje vůni svou lhala, 
i luna, jež kohosi vzbuditi marně se vysilovala, 

/. .. / 
Pak únavou zapadla luna, jež marně se vysilovala ... " 

Do kontextu lživosti života a vlastního sebeklamu zasazuje svého věrného souput
níka z POZDĚ K RÁNU. I jemu je daná role lháře. V této básní to jinak ani nejde neboť 
básník musí být zklamán vším a utvrzen v přesvědčení o tom, že co považoval za 

skutečnost, byla lež. Měsíc ale má i jinou úlohu. Příchod měsíce nikdy předtím nebyl 

bezvýznamný. Ať už byl dlouho očekávaný nebo fungoval jako časový předěl děje, 
nikdy se v básni neztratil. Hlaváček mu i zde ponechává nestatickou roli. Je to právě 
měsíc, který má něco změnit. A zjištění, že dokonce i měsíc jen zapadá do všeobecné 

marnosti jen zvyšuje sugestivní účinek básně. 

Měsíc se kvůli svému někdejšímu postavení teď stává významnou známkou zániku: 

"byl měs{c v mrac{ch, v mrac{ch smutných, měs{c bez tepla" (IV). Existence měsí
ce je natolik zastřená, že budí dojem jeho neživosti. V další básni je měsíc ilustrací 
zpustlé krajiny, kde dokonce ani on nesvitL Hned v první sloce druhé básně čteme: 

"Do pusté naši krajiny ni měs{c nezasv{tl, / vše bez vůně je, bez tepla, a marno něco 
s{ti". 

Jen v jedné básni měsíc plní svou někdejší roli. Je časovým pře dělem a tentokrát ne 

jeho příchod, ale odchod je spouštěčem děje. V básni XI krysař "dnes čekal, až zajde 
jen ospalý měsrc a lancknechti usnou / když zašel a usnuli - osedlal vychrtlou her
ku svou hnusnou". Můžeme říct, že měsíc je u Hlaváčka milosrdný a zašel aby uspal 

protivníky, nebo je pro básníka pořád příliš vzácný a vznešený, aby osvětloval cestu 

krysaři ajeho "herce vychrtle ... zpocené ... hnusné". 

Absence motivu měsíce ve většině básní této sbírky nesvědčí o pomíjivosti Hlaváčko

va zájmu o něj. Na výše uvedených příkladech dokládáme, že pro básníka je pořád 

důležitý a že mu pořád připisuje významnou roli. Právě jeho absence je, s ohledem 
na uvedené příklady, významná sama o sobě. Měsíc, jeho úloha a nepřítomnost, jsou 
spojkou mezi POZDĚ K RÁNU a MSTIVOU KANTILÉNOU. Nese znamení přeměny zmučené

ho nitra a pádu z exotických výšin do marného zápasu. 

V MSTIvÉ KANTILÉNĚ se výrazně mění přírodní scenérie. Karel Hlaváček dost často 

mluví o blíže neurčené "krajině", která ale všude má shodné atributy. 

"Je večer - černé mraky jdou 
neplodnou, chorou krajinou" 

(VIII) 



"Do pusté naší krajiny ni měsíc nezasvítí, 
vše bez vůně je, bez tepla, a marno něco síti" 

"a v krajině bázlivé, v krajině temné a v krajině dusné" 

Krajina, o které mluví, je bez známek života, je mrtvolná a prosakuje z ní nemoc 

a beznaděj. 

(II) 

(XI) 

Občas ve sbírce nacházíme i urbánní motivy ve scenériích básní. Věž, zvony, náměstí, 

radnice - to vše jsou místa, kam Hlaváček umístil části své mizérie. "Zvony mdlé ... 
bez moci" tvoří stejně dobře chmurný podklad sbírky jako nemocná krajina. Něk

terý z těchto motivů jsou inspirovány tzv. munsterskou komunou z let 1534 - 1535i
. 

Hlaváček ve stati o Sattlerovi píše: "Vyhladověni sektářů, seuřených u hradbách 
biskupským uojskem. Fysická katastrofa Hladu jako ničiué, rozkládající síly ... 

rozuinutá až do oněch příšerných okamžiku, kdy zástup uychrtlých tuáří, ozáře
ných unitřním, radostně zpitomělým, šíleným již úsměuem, čeká před radnicí. .. /I 

V básni X čteme: 

"Oh, chytili tlustého biskupa, jídával boha prý svého 
a posflal proti nim lancknechty, posměšně tupil jich víru -

dnes slavnostní chystají večeři si z biskupa, z biskupa ctného 

j. .. / 

Tak strnule seděli hladoví uprostřed náměstí spolu 
a zraky jich dychtivě šilhaly k radnici od prázdných stolů" 

V této sbírce se stejně jako v POZDĚ K RÁNU, i když ne tak často, objevuje motiv vody. 

Jedná se buď o neurčité vzdálené vody C,jež dříme v dálce za vodou"VIII) nebo kon
krétněji o řeku. O ní se spisovatel zmiňuje ve dvou básních. V prvním verši bísně IX 

píše: "Byl deštivý soumrak - a vítr se za řekou bál". V básni IV umisťuje neznámou 

postavu k řece a přisuzuje ji tklivou baladu: 

"Zas den byl ospalý - po proudu řeky kdosi šel -
j. . .j 

Noc byla zamlklá - kdos podle řeky ještě šel, 
j. .. / 

na břehu protějším kdos zádumčivou píseň pěl: 
Že marno vše. - Že nevzroste nic. - Že nic nevzeplá." 
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o provázanosti Hlaváčkova básnického a kritického díla svědčí následující citát z prá

ce o Sattlerovi: "Hle, člouěk, jenž táhne oddaně za soumračného dne těžkou loď 
suého žiuota po hluboké, mlčeliué řece, hle, člouěk ten zpíuá si u baruách suou 
tesknou žiuotní mši./I 

Jako dokreslení scenérií pustoty básníkovi výborně slouží obrazy prázdných vesnic. 

Ve dvou básních čteme o pustých vsích. V básni III je to kyrie, "jež navečer vsí pustou 

lkalofl, a v básni IX "se do prázdných vsífl báli jít nemocní psi. I báseň IX dokládá 
svůj výchozí bod v článku o Sattlerovi. Odraz následující citace najdeme v této básni. 
"Rozedraní, hladem uychrtlí sedláci, uymýšlející při zhašených loučích ue suých 

... středouěkých chalupách zchytralé lsti a uýpady, hle, u poslední noc brousí 
potají sué kosy, čekajíce nedočkauě, až přižene se pruní běhoun do uesnice a dá 
umluuené znamenÍ. .. /I 

"Neb v chalupách při lampě zkoušeli broušenou zbraň, 

a k půlnoci teprv, když běhoun se vesnicí hnal 

a smluvené heslo dal ... fl 

(IX) 

Karel Hlaváček se v této sbírce oprošťuje od impresionistických popisů. Vzácně se vra
cí k metodám popisů, které známe i z POZDĚ K RÁNU a když tak učiní tak jeho příroda 
působí odevzdaně osudu. Příroda MSTIvÉ KANTILÉNY je součástí člověka. Je chmurná, 

hrozivá a zároveň trpící. Básník jí přiřkl osud člověka. A i když je tato sbírka sbírkou 

kontrastů, tak člověk a příroda jsou zde jeden element. Přímou spojitost básník 
určuje hned ve třetí básní: "za naše pole, které dlouhou bázní neplodné se stalo - j. .. 

/ pro naše ženy ... jež dlouhou bázní neplodné se stalyfl. Jeho mraky"jdou neplod

nou, chorou krajinou / se modlit ... / klekají ... j. .. / a ruce věŠí ... j. .. / A zbožné mra

ky dále jdou / se svojí marnou modlitbou/ a s tichým smutkem jejím ... fl Propůjčuje 

jim lidské vlastnosti, city a dělá z nich své spolutrpitelé. 

Ve sbírce POZDĚ K RÁNU Hlaváček měl možnost alespoň se upoutat k hezkým a vzne

šeným věcem. Dokonce i postava ze SUBTILNOSTI SMUTKU má vidinu hezkých, ač 
vzdálených krajů. Zde v MSTIvÉ KANTILÉNĚ už nic z takové krásy nezbylo. Poslední 

připomínku na časy nádhery, "legendu o hříchu žlutých růžífl, hned v první básni 
zavrhuje. Tím sám sebe vrhá do pekla, kde příroda je odrazem jeho nicoty. 

MSTIVÁ KANTILÉNA je chudší na přírodní motivy. Scenérie jsou prázdné, mrtvé, 

bez barev a vzruchu. Ale o to je hlubší poznání Hlaváčka samého bez vnějších okras. 

Dekorativnost, kterou mu kdysi Šalda vyčítal, zmizela a"v polích marné modlitby 

na tělech hnisajících fl poznáváme tu lidskou část Karla Hlaváčka, která zoufale 

chtěla žít. 
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5.3 SLOVO MSTIVÉ KANTILÉNY 

Základy básnické techniky v MSTIvÉ KANTILÉNĚ jsou vesměs stejné jako ve sbírce 

POZDĚ K RÁNU. Těmto jsme se podrobněji věnovali v kapitole 4.1.1 Slovo a básnický 
obraz v Pozdě k ránu. Vzhledem k tomu, že básník se i zde těchto pilířů drží, v této 
kapitole se pokusíme víc zaměřit na konkrétní podstatné rysy využití slova v MSTIVÉ 

KANTILÉNĚ. 

Základemje opět ochuzení slovníkové zásoby tj. opakování slov nebo hlásek a jejich 

zvukové významové zpodobnění. Tentokrát ale nevytváří roztříštěný obraz, ale 
knížka působí ucelenějším dojmem. Karel Hlaváček pomoci několika slov vytváří 
jednu silnou linii určující charakter sbírky. Už to není bezúčelná hra se slovy a defilé 

exotických výrazů. Zde pozorujeme vývoj básnické metody, kdy proti sobě staví zlep

šené poetické prvky (lexikální monotonie, hudební sugestivita) a dramatický obsah. 

Skladby jsou většinou dynamičtější a s věcnějším vyjádřením. Hlaváček si tady už 
nenechává veliký prostor pro volnou hru se slovy. 

Z hlediska vývoje můžeme brát POZDĚ K RÁNU jako předzvěst MSTIvÉ KANTILÉNY a mís

to, kde básník zkouší možnosti, které mu slovo samotné nabízí. Je pak logické, že tam 
mnohdy vpadá do léčky překombinovanosti. MSTIvÁ KANTILÉNA je výsledkem a pona

učením z těchto pokusů. Je nesena několika výrazy, ale bez stop vyumělkovanosti 

a přehánění. Básník už ví co si může dovolit, základní motivy občas zcela vynechá ze 
skladby, aby se vyhnul přesycení. Zároveň si vytvořil síť těchto výrazů, které střídavě 

nacházíme ve všech básních. Ne nutně se v nich opakují, ale jsou podpořeny slovním 
okolím tak, že celá báseň nese jejich pečeť. 

Jedním z těchto výrazů je marnost. V různých tvarech ho najdeme v pěti básních. Je 
klíčový pro vyjádření vnitřního pocitu básníka. Hlaváček ho použil už během popisu 

příprav gézovského povstání. Objevuje se v druhé básní při líčení začátku vzpoury. 

Hlaváček píše že "vše bez vůně jef bez teplof a marno něco síti" (II). Tato úvodní 
zmínka je z hlediska celé sbírky předurčením osudu jakéhokoliv pokusu o boj. Slo

vo marno začíná jeho opakováním zdůrazňovat v básní lY. Objevuje se tam třikrát, 
z toho dvakrát v refrénu: 

"to den byl ospalý - kdos zádumčivě v dálce pěl. 

Že marno všef že nevzroste nicf že nic nevzplá. 

/.·.1 
když náhle vzpomněLif že marno myslet na ladaf 

/. .. 1 
na břehu protějším kdo zádumčivě pěl: 

Že marno vše. - Že nevzroste nic. - Že nic nevzplá." 

V básni kde začátek každého verše rozvíjí časovou linii Cf Zas byl den ospalý ... /. . ./ 

A večer sychravý byl... /. .. 1 Noc byla zamlklá ... ", IV) Hlaváček do každého nich 

vkládá slovo marno a zdůrazňuje neměnnost situace napříč časem, který plyne. 

Motiv zpěvu v první a třetí sloce otevírá a zavírá děj a z básně děla kompaktní celek 
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naprosto prostoupený marností. Částečná identita obou těchto slok jen tento dojem 

umocňuje. 

Závěrečná báseň XII je jedinou další básní kde se výraz marno objevuje víc než jed
nou. V první sloce dvakrát ve druhém verši ("a marno vše, a marno vše - ten tam je 
vzdor a pýcha/) a v další sloce hned v prvním verši ("Tlí v polích marné modlitby na 
tělech hnisajících/Jo Výskyt v první sloce je zajímavější z hlediska zvukového zpodob
ňování slov. Pokud se blíže podíváme na sloku v celku: 

"Již mrtvo vše, již mrtvo vše, kraj ani nezavzdýchá -
a marno vše a marno vše - ten tam je vzdor a pýcha, 

ryk msty již nikdy nezazní zde do mrtvého ticha// 

tak si všimneme opakování náslovného M. Hlaváček tím chce vypíchnout tři základní 
slova: mrtvo, marno a mstít a jejich významem zabarvit celou sloku, potažmo celou 

báseň. I v dalších slokách používá stejná slova, Objevují se ještě celkem pětkrát 
a jejich výskyt je podpořen dalšími hláskovými shodami (modlitby, plameny, moje, 
Manon, mojí). Hlaváček koncentruje celou báseň na tři slova, zhušťuje její význam 

a využívá účinku eufonie. 

Adverbium marně a adjektivum marná najdeme ještě v básní VII ("zapadla luna, 
jež marně se vysilovala ... /) a VIII ("A zbožné marky dále jdou/se svojí marnou 
modlitbou/jo 

Dalším významným slovem pro celou sbírku je mdlo. Objevuje se ve třech básních. 

Báseň VII je jím celá prostoupená. Na rozloze šesti veršů Hlaváček umisťuje adjek
tivum mdlý čtyřikrát a adverbium mdle dvakrát. Ve formě adverbia je v posledních 

verších první a předposlední sloky a pokaždé ve stejném kontextu. Verše jsou sice 

pozměněné gramatickými tvary, ale spíš se jedná o přehození slov. Navzájem se liší 

uspořádáním a dvěma prvními slovy: 

"Klekají tiše nad lada, 
kde ironická nálada 

mdle usmívá se na ně. 
/. .. / 

A moje rusá nálada 
mdle usmívá se na lada 

a ironizuje jimíí 

Básník ponechává i stejný rým. Podobná situace je i u použití adjektiva mdlý. Vysky

tuje se až na jednu výjimku pokaždé v prvním verši refrénu "Je hříšný večer, večer 
mdlýíí. Tyto sloky se od sebe navzájem liší pouze druhým veršem, ale jsou si natolik 

podobné, že je vnímáme jako jednolité monotónní opakování. V každé se opakuje 

rým mdlý-nemodlí, Hlaváček tedy i zde sází na hudební podobnost. 
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Jedinou výjimkou použití adjektiva mdlý v celé básníje verš "Však zvony mdlé jsou 
bez moci", který je zakomponován do trojverší"Však zvony mdlé jsou bez moci/ 
a spí po dlouhé nemoci / a neprocitnou ani", J ednoveršovou podobu najdeme v básni 

II: uA zvony mdlé jsou, bez moci, a neprocitnou ani", Vidíme, že básník v celé sbír
ce opakuje ne jen jednotlivé motivy, ale i cele formulace ve více či méně obměněné 

formě, Zde jedno vyjádření rozložil do tří veršů, z nichž každý představuje jednu 
část. Tyto části Hlaváček v básní II odděluje interpunkcí, čárka tam představuje 

konec verše, Prostřední části se sice neshodují, ale i tam koresponduje "bez moci -" 
'II s "nemOCl . 

Báseň VIII je nesena třemi základními slovy: mraky, mdle a modlit. V různých kom

binacích a tvarech je najdeme ve všech slokách. V první a předposlední najdeme 
všechny tři pohromadě a ve stejném pořadí: mraky - modlit / modlitbou - mdle. Hla

váček precizně propracoval rozložení těchto slova vhodně k nim zakomponoval slova 
zvukově vhodná. Využívá přitom zase hlásku M. Zdůrazňuje částečnou homonymitu 

a znovu apeluje na zdánlivou významovou podobnost. 

Ke kmenovým slovům MSTIVÉ KANTILÉNY zcela jistě patří i trojice slov bázeň -bát

bojácně. Nejhojněji se ve sbírce vyskytuje slovo bázeň. Najdeme ho ve čtyřech bás
ních. Hlaváček používá buď adverbium bázlivé nebo substantivum bázeň. Sloveso bát 

se sice najdeme jen v básni IX, ale je tam rovnou pětkrát a ve dvojici s bojácně tvoří 

základ cele první sloky: 

uByl deštivý soumrak - a vítr se za řekou bál, 
a světla se bála a báli se nemocní psi, 

již bojácně štěkali chv{lemi z rozmoklých skal, 
oh - báli se od včera, báli se do prázdných vsí," 

Opakování ve formě polyptota najdeme i v básni VIII, kde nalezneme sloveso lhát 
šestkrát ve třech tvarech: lhalo (všecko), lhaly (zsinalé tváře, zarostlé prsty) a lhala 

(pižmová levkoje, ryšavá hříva). Použití slovesa lhát nesvědčí jen o pocitu prolhanosti 
světa kolem, ale především o smutku básníka zklamaného ve všem. Poukazováním 

na lež Hlaváček zdůrazňuje své zklamání ze zjištění, že vše v co věřil bylo lživé. Svět, 

který si sám stvořil (luna jako typický představitel POZDĚ K RÁNU, exotické vůně) mu 

ukázal svou pravou tvář a on vnímá sám sebe jako původce toho zklamání: "ryšavá 
hřfba vždy snad nejvfc lhala". I když to Hlaváček nijak explicitně nezdůrazňuje 

báseň VII je básní rezignace. 

On sámje srozuměn s vlastní prohrou, i když mezi výrazné motivy sbírky patří msta. 
Toto slovo se v různých tvarech objevuje ve čtyřech básních. V básni XII se opakuje 

třikrát. Jedná se o substantivum umsty" v první sloce a dvakrát za sebou zopakované 

sloveso "mstily"ve druhé sloce. Zde je msta spojena s pokořením, prohrou. Je součás
tí popisu konečné fáze prohry vzepření se a marnosti revolty. 



"ryk msty již nikdy nezazní do mrtvého ticha. 
Tl[ v pol[ch marné modlitby na tělech hnisajíc[ch, 

těch, kteří známku geuzovství ve vpadlých měli lidch 
a kteří mstili, mstili ji na Kroesech hodujídch." 

V úvodních básních II a III má msta jiný charakter. Je prudká, výrazná a slibující 
nelítostný boj: "A na dlaň dlouho řaďte se s ostřím v pěsti mstídm" (II) a "my se 
zaťatou, mstivou pěstí, se zaťatým mstivým hledem" (III). Můžeme si všimnout, že 
se v těchto verších ve spojení s mstou objevuje i slovo pěst. Hlaváček zaujímá eufonii 
"ostřím v pěsti mstícím" a v básni III zapojuje i vizuální představivost a mstící pěst 
popisuje jako zaťatou. Obraz vražedné vzpoury, který vzniká je výrazným opakem 
mrtvé msty z konce sbírky. A smrt je přesný cíl celé sbírky. V nepřímých výrazech 
prostupuje celou sbírku. Samotná vzpoura vzniká v mrtvé krajině. Protože co jiného 
než mrtvá je krajina, o které básník píše jako o choré a neplodné (VIII). Neplodná 
pole (III), lada, kde nic nevzejde (IV), to vše je oproštěno od známek života. Básník 
také mluví o krajině a nebi bez tepla: "vše bez vůně je, bez tepla" (II), "pod smutným 
nebem, nebem nízkým, nebem bez tepla" (IV). Jedinými nositeli života jsou lidi. 
Jejich msta a vzpoura je probouzí a drží při životě. Právě ta touha po pomstě vyčnívá 
z celé sbírky mrtva a marnosti jako symbol ještě pořád kolující krve. Zajímavé je, že 
Hlaváček jen ve dvou básních přímo uvádí slovo umřít a mrtvo a váže je přímo na lid
ské bytí. V básni III jeho postavy"mřeli ve svém žití". Hlaváček tím dokonale ilustruje 
kontrastnost celé sbírky, ve které vedle sebe staví protiklady. A ač na znamení vzpou
ry uvádí, že "tímto hladem nechtěli jsme mříti", tak básník spojením smrt - život 
s jistotou vede vzpouru ke konci. Průběh celé sbírky je smrtí poznamenán, a tak nás 
nemůže překvapit všudypřítomné mrtvo v poslední básni. Tam: 

"Již mrtvo vše, již mrtvo vše ... 
;. .. / 

Tlí v pol[ch marné modlitby na tělech hnisaj[dch, 
;. .. / 

Po polích sirné plameny nad mrtvolami svítí -
;. .. / 

neb mrtvo Geuzů království - oh, musilo tak býti." 

Hlaváček využívá opakování a motiv smrti se v pěti slokách objevuje pětkrát. Lexikál
ní monotonie je významným faktorem, který stupňuje rezignující náladu básně. 

Kromě motivu smrti si v této básni všimneme i opakování adjektiva marný a kmene 
"mst-". Všechna opakovaná slova spojuje počátečná slabika M, která se vyskytuje 
i v dalších významných slovech (plameny, Moje, Manon, mojí, musilo). Kmen "mrtv-" 
a adjektivum marný jsou navíc spjaty skupinou M-R. Hlásku R také najdeme ve 
význačných slovech (vzdor, Kroesech, struny, království). Hlaváček tedy v závěrečné 
básni vytvořil skupinu zvukově podobných slova tím vyzdvihnul jejich významovou 
podobnost. Některá z těchto slov mají navíc podobné citové zabarvení, takže iluze 
významové podobnosti je ještě větší. 
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Tato báseň je shrnutím a demonstrací básnické techniky, kterou básník použil v celé 
sbírce. Lexikální monotonie, homonymita, to jsou základy, na kterých Karel Hlaváček 

postavil i tuto sbírku. A přesně pomocí těchto metod docílil toho, že v celé sbírce pře

vláda pocit marnosti. 

5.4 KONEC VZPOURY 

MSTIvÁ KANTILÉNA je stěžejní dílo básnické tvorby Karla Hlaváčka. Ukazuje posun od 
sbírky POZDĚ K RÁNU, ale ne změnu životního postoje. Je to posun od pasivní zádumči
vosti k útočnější melancholii. 

Mezi základní popudy vzniku sbírky patří i onen sociální osten, který Hlaváček hlu
boce pociťuje, ale celkově je to sbírka, v které čerpá ze svarů životních pocitů a posto
jů. Je to kniha bolesti, vzteku a marnosti. Bojují v ní dva protipóly: neaktivní a aktivní, 
bázlivý a odhodlaný. Zárody takového smýšlení najdeme už v POZDĚ K RÁNU, v básni 
DVA HLASY. Tam se střetly dva životní postoje: změkčilost a zmužilost. V MSTIVÉ KAN
TILÉNĚ se ten bázlivý hlas stále připomíná. Bohumil Svozil93 uvádí příklad básně IX, 
kde bojácní a nemocní psy štěkotem upozorňují na sebe svět revolty a odhodlání. Jsou 
představitelé té částí básníkového nitra, která se bojí aktivity, je bázlivá a slabá. Tato 
část patří do Hlaváčkova světa iluzí, který, ač pochmurný jako ho známe ze sbírky 
POZDĚ K RÁNU, představuje určité bezpečí. 

Příklady dalších kontrastů najdeme i v dalších básních. Hned vedle sebe stojí pokora 
vůči Bohu a ironické rouhačství. Věrné modlící se mraky, které už nepřesvědčí básní
ka jako ironického hříšníka. Iluze krásy zahrad a pole plná hnisajících těl, svět hodu
jících Krésů a zhublé tváře Gézů, toto jsou některé kontrasty, které Hlaváček používá 
jako opis symbolistického obrazu nitra. Je to zmučené nitro, které si ale musí projít 
všemi boji jen aby ukázalo jejich marnost. Hlaváček ukazuje svou rozporuplnou duši 
a sám se pokouší zaujmout stanovisko ke světu, určit, na který břeh života patří nebo 
chce patřit. Také chce zaujmout stanovisko vůči sobě. Vnímá sebe jako nicotnou sou
část všeobecné marnosti. Básníkje zklamán sám sebou, vyčítá si vznik iluze, ve které 
kdysi chtěl žít. Vnímá ji jako lež a to lež sobě samému. Uvědomuje si faleš skutečného 
světa ve kterém žije a záměrně staví na odiv vše, co kazí dojem harmonie. Ohyzdnost 
a brutalita ve sbírce ukazuje jeho současné vnímání skutečnosti. Je to odhalení prav
dy jako projev posledního gesta revolty. 

Jeho obrovská touha po životě je převážená jistotou o marnosti vzpoury. Jeto už pře
dem prohraný zápas s nezměnitelným osudem. Jsou to jeho oči, které ho usvědčují 
z klamu a oči, ve kterých už má vepsaný osud. 

" ... urhněte spěšný pohled do očí suých zrádných a hlubokých, jež umí lháti uíc 
než sen, uíc než stará modlitba nebo píseň básníka zapomenutého ... setkáte se 
tam s cizími příliš hořkými duou očí,jež uzrály příliš brzo ajimž se neslibuje 
dlouhého žiuota, neb páchnou hořkou a smrtící uůní bolehlauu." 

93 Bohumil Svozil, OBRYSY BÁSNICKÉno SVĚTA KARLA HLAVÁČKA in HRÁL KDOSI NA HOBO], 

Československý spisovatel, 1978 Praha 

(VI) 



6.0 ŽALMY 

"V mrákotách teskné samoty, jsem bolesti sué do modliteb užil, 
ue chuí/{ch úzkostí, ztišil se můj horečný tep žil, 

ue chu(fích posledních, žiuotů tajemstuí řešily žalmy, 
u té chu{fi Soumraku, můj Věčný požehnal mi." 

(XII) 

Šestatřicet let po smrti Karla Hlaváčka vydává Antonín Hartl jeho poslední sbírku 

ŽALMY. Jeto sbírka dvanácti básní, které měly vzniknout převážně v roce 18g8 a něk

teré o rok dřív. Tehdejší vydavatel aJan Mukařovskýje datují do posledního roku 
Hlaváčkova života a dokládají jejich význam ve smyslu životní a umělecké orientace. 
Naopak Fedor Soldan, autor Hlaváčkovy monografie, pochybuje jak o datu vzniku, tak 

i o jakékoliv významnosti ŽALMŮ. Otázkou je, zda to nedělá programově s ohledem 
na to, že ve všech interpretacích role Boha u Hlaváčka zastává nekompromisní názor 
o jeho nepodstatnosti až zbytečnosti v básních. Soldan jinde naopak až přehnaně 

zdůrazňuje jeho příslušnost k Sokolu a z toho vyvozuje politické závěry. 

V pozůstalosti Karla Hlaváčka jsou i další sbírky, které nevydal, a je otázkou, jaký by 

byl osud ŽALMŮ, kdyby o tom mohl rozhodovat sám autor. Můžeme ale předpokládat, 

že by se dočkaly přepracování v případě, že by se je básník rozhodl vydat. Vzhledem 
k tomu, že neznáme jejích konečnou podobu, nebudeme se podorobněji věnovat roz

boru struktury básně. Pokusíme se v ní najít známe prvky a všeobecně upozornit na 
inovace, takjako je uvedlJan Mukařovský ve své předmluvě k prvnímu vydání. 

To co zůstává jako neměnný fakt nezávislý na proměnlivé struktuře, je obsahová 

stránka básní, na kterou zaměříme svou pozornost. 

6.1. OBRYSY BÁSNICKÉ STRUKTURY 

ŽALMY jsou nehotové dílo a na toto musíme brát zřetel při pokusu o jakýkoliv rozbor 
jejich struktury. Na základě těchto náčrtů básní není možné vynášet konečné závěry 

a s definitivní platností hodnotit autorovy záměry. V této kapitole se zaměříme na hle

dání pozůstatků staré struktury a náznaků nových momentů. 

Karel Hlaváček svou poezii vystavil na velmi úzké základně, která se mu po dvou sbír

kách stává příliš malou. Při hledání nových možností vyjádření se jí ale úplně nevzdá

vá a mnoho jeho klasických prvků najdeme i v této sbírce. 
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Už první báseň je dokladem, že nezavrhuje ani prosté opakování. V šesti slokách Hla

váček celkem osmkrát použije slovo "rabbi" a s výjimkou první a poslední opakuje 
i další motivy nebo celé slovní spojení. Zároveň stále spoléhá i na eufonické účinky 
těchto opakování: 

,Jys neslyšel, Jehu? Vítr sám plakal
Tvůj vítr sám plakal za Tvého rabbi -

a z divokých mračen schválně Tě lákal, 
ach, lákal Tě schválně, abys, ach, aby ... " 

Podobný příklad najdeme v básni X: 

"Jsou lesy, daleké klečíc[ lesy, 
a deště padají na ně, deště dlouhé zádumčivé, 

a noci, sychravé, bázlivé, klečíc[ noci jsou 
a mračna nad nimi klekají ... " 

Můžeme si všimnout i známých motivů zádumčivosti a bázlivosti a nesporné podob

nosti s básní PODMOŘSKÉ PRALESY SE ANI NEZACHVĚLY ze sbírky POZDĚ K RÁNU kde píše, 

že "stříbrné pralesy jsem ze sna klekat slyšel". 
Hlaváček i v této sbírce vybral několik slov, jejichž opakování přesahuje rámec jedné 

básně. Slovo smutek najdeme v devíti ze dvanácti básní. Opakuje se celkem patnáct
krát a nejčastěji je tento motiv přisuzován Bohu. "Dej mi svůj smutek" (1II),,,smut
ným svým dechem dýchni mi v tváři" (VIII). Básník ho také spojuje se svojí osobou: 

"zamlklí básníci, smutní a melancholičtí" (IV), "smutnou písčinu samoty mé" (V). 

Dost často se setkáváme s motivem hrdla, většinou proťatého nebo přidušeného. 

V básni IV se obrací na Boha s prosbou: "Pusť s tetivy kalený šíp, ať pro tkne mé 

nesmělé hrdlo" a v básní III popisuje boží hru s jeho myšlenkami jako "s hrdly šípem 
pohledu Tvého probodenými". 

Vidíme, že i při překročení někdejších hranic pořád spoléhá na své starší metody. 
Jejich dozvuky nacházíme i při rozboru veršové skladby sbírky. Mukařovský se ve své 

předmluvě věnuje Hlaváčkovu volnému verši s odkazem na básnickou tvorbu Otoka
ra Březiny, který Hlaváčka ovlivnil. Musíme se zde zmínit o tom, že Hlaváček v roce 

1897 ilustroval Březinovou sbírku VĚTRY OD PÓLŮ. Pokud přijímáme Hartlovu dataci 
vzniku sbírky, takje jasné, že období spolupráce s Březinou je doba, kdy se Hlaváček 

rozhodovalo dalším směřování své poezie. Vzhledem k rozdílům panujícím mezi jeho 
a Březinovou skladbou, můžeme říct, že Březina byl spíš všeobecným vzorem básní

ka, který rozvíjí svou tvorbu a přitom nepopírá své symbolistické základy. 

Hlaváčkův volný verš postrádá napětí a vnitřní rozpory, kterými Březinova poezie 
oplývá. Je mnohem jednodušší a volně plynoucí. Vyplývá to i z rozdílných cílů obou 

básníků. Hlaváček zůstává věrný pasivitě svých básní a tak ani nepotřebuje stupňovat 

kontrasty mezi jednotlivými složkami. Básně jsou vystavěny na několika stejně nebo 

velmi podobně vybudovaných větách a Hlaváček se tím vlastně vrací ke staré tech-
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nice a opět se projevuje jeho sklon k opakování. V předchozích sbírkách se jednalo 
o osamocené motivy, zde o celé věty. Jako příklady paralelismu můžeme uvést úryvky 

z několika básní: 

HjSOU v zraku Tvém vichry, lijáky a oblaka horkého písku! 
Jsou v zraku tvém výkřiky tisíců vychrtlých hrdel a hladovících, 

jsou v zraku Tvém prameny jedu a cesty plny jsou hadů, jež chodí tam píti" 

H5mutným svým zrakem pohledni na mne 
a požehnej samotě mé 

j. .. j 

a smutným svým dechem dýchni mi v tváři 
a vysuš mé zraky" 

(VI) 

(VIII) 

Toto je nejčastější schéma výstavby ŽALMŮ, na které Hlaváček umisťuje seskupení 

různých obrazů. Většinou se jedná o nestejnorodé obrazy, které ale směřují ke stej

nému cíli. Zde nacházíme další společný bod, který ale zároveň rozděluje Hlaváčka 
s Březinou. Vytvoření pestré směsi obrazů, o které píše Mukařovský, je společná 

metoda, ale vztahy mezi nimi mají opačný charakter. Březina sází na konfrontaci, 
zatímco Karel Hlaváček využívá prostého a poklidného nahromadění obrazů za cílem 

citové gradace. 

HMou modlitbu slyš, 
kterouž zvoní mé zvony laděné v nejhlubší akord, 

j. .. j 

kterouž skanduje srdce mé ubohé, krvácející, 
j. .. j 

kterou se modlí černé mé oči, 
j. . .j 

kterou prosí mé sepnuté ruce" 

(XI) 

Občasné případy absence více obrazů a založení básně na jednom čí dvou obrazech 

nijak nemění směřování básně k citové gradaci. Jinde tato gradace docílená pomoci 
nakupení více různých obrazů, je zda dosažena pomocí rozvíjení hlavního motivu 

dalšími slovy. 

Tyto postupy nevyhnutelně ovlivňují rytmus básně. Rytmus je v souladu se syntaxí, 

nijak nezasahuje do verše a vyvolává dojem monotónního hromadění dalších a dal
ších obrazů. Hlaváček se zde blíží skutečným žalmům. Ty tvoří jakousi vnější formu 

držící pohromadě tyto nehotové náčrty. Můžeme jen předpokládat, že by tuto formu 
jako základní osnovu ponechal, i v případě kdyby se sám rozhodl upravit a vydat tyto 

básně. 



6.2 HLAVÁČKŮV BŮH 

ŽALMY představují nejhlubší ponor Karla Hlaváčka do vlastního nitra. Odpoutání od 
světa a čisté, prudké emoce tvoří základ 12 básní. Právě toto svědčí ve prospěch Hart

lové datace sbírky. Soldan tvrdí, že básně vznikly už před rokem 1896, ale při bližším 
pohledu na vývoj Hlaváčkova náboženského cítění a především na vývoj vyjádření 

emocí musíme dojít k názoru, že se Soldán mýlil. 

V POZDĚ K RÁNU básník prochází obdobím fascinace jemností a exotikou. Jeho verše, 

občas pře dekorované, nebyly ale tak odosobněné jako většina těch ze SOKOLSKÝCH 
SONETŮ. Hlaváček si v nich vytvořil svět, do kterého utekl a vyloučil z něj všední reali
tu. Jeho další sbírku můžeme brát jako důsledek uvědomění si, že imaginátivní svět je 

lživý, stejně jako je pro něj skutečný svět nepřijatelný. V MSTIvÉ KANTILÉNĚ bojuje sám 

se sebou a světem a prohrává. Ponoření se do nitra v ŽALMECH je rozjímání o sobě 
a světu, který nechápe. Kulminuje tu sebeponížení a najdeme tu ještě větší poznání 
vlastní nicoty než v MSTIvÉ KANTILÉNĚ a tím pádem uvědomění si Boha. Právě sem se 

musel dostat aby se na něj mohl obracet. Vztah k Bohu je ovšem rozporuplný, stejně 

jako Hlaváčkův Bůh sám. 

Náboženské motivy u Hlaváčka najdeme už v POZDĚ K RÁNU. V básní ZÁHADA využil 

příběhu o narozenUežíše a cestě mudrců. Symbolický odkazuje na hvězdu, která se 

biblickým poutníkům ukázala, ale těm jeho ne. 

HA k ránu ani tázavě na sebe nepohlédli, 
když ještě nepřišeL- a nad střechami hvězdy bledly ... /I 

V Bibli se objevuje hvězda naděje: 

"A aj, hvězda kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála 
nad místem, kdéž bylo děťátko. A uzřevše hvězdu zradovali se radostí velmi velikou" 

(EVANGELIUM sv. MATOUŠE 2.9-10) 

Ještě výraznější biblický motiv najdeme v básní v próze REVERIE. Tam Hlaváček vyzý

vá svou duši: 

"přijmi ho s němou úklonou a zmatenou rozkoší prvního polibku cudné nevěsty, pomaž 
olejem hlavu jeho, natři balzámem zemdlené nohy jeho, vysuš je černým vlasem svým 
a uveď ho ke mně . .. " 

Básník zde spojuje dvě události, které v Bibli najdeme popsané v několika evangeliích. 

"Maria pak vzavši libru masti drahé z nardu výborného, pomazala nohježíšových, 
a vytřela vlasy svými nohy jeho" 

(EVANGELIUM sv. JANA 12.3) 



"Přistoupila k němu žena, mající nádobu albastrové masti velmi drahé, i vylila ji na hla
vu jeho, když seděl za stolem" 

(EVANGELIUM SV. MATOUŠE 26.7) 

"Potom nalil vody do medenice, i počal umývati nohy učedlníku a vytírati rouchou, kte
rouž byl přepasán" 

(EVANGELIUM SV. JANA 13.2) 

Tyto obrazy byly použity pouze jako část dekorace a nevypovídají nic o osobním 
vztahu básníka k Bohu. Ani báseň MODLITBA neilustruje tolik tento vztah, jako to 
dělají ŽALMY. V MODLITBĚ se Hlaváček kajícně zpovídá ze svých hříchů a smutku. Bůh 

je "tichý, silný, mlčelivý" a má pasivní roli zpovědníka. Náznak niternějšího vztahu 
najdeme v poslední sloce, kde se objevuje zárodek výčitky, která "žaluje Ti z černých 
očí mých". 

Básník pomalu přechází z polohy pasivní modlitby do té, ve které se ocitá v MSTIVÉ 

KANTILÉNĚ. Tam je Bůh součástí vzpoury proti všemu. Právě tato vzpoura, rouhačství 

a "lstivé kyrie" utvářejí mnohem intimnější vztah. Bůh, která nemá soucit a je necit
livý vůči všem prosbám, nutně vyvolává osobní reakci, ať už se jedná o prvotní vztek, 

nebo následné ironické zavrženÍ. A toto je půda na které vznikly ŽALMY. 

Motiv krutého Boha doprovází ŽALMY od samého začátku. Hlaváček už ale oproštěn 
od vzteku MSTIvÉ KANTILÉNY, vidí Boha mnohem komplexněji. 

Tak jak je u něj zvykem Hlaváček, i zde využil úvodní báseň jako programový nástin 
celé sbírky. Básník je zklamán krutostí Boha neodpovídajícího na žádné prosby. 

"Byl sychravý večer ... Neslyšels,lehu? 
jak sluha Tě prosil, sluha Tvůj rabbi? 
I v půlnoc, ač plnou větru a sněhu, 
při svítilně prosil umdlený rabbi." 

(I) 

Tady se Bůh objevuje v roli, jako mu přisoudil ve MSTIvÉ KANTILÉNĚ, a v takové podobě 
ho najdeme i v několika dalších básních. 

"kdy necháváš vysýchat studny v dny žízně 
a lůna mladistvých matek v den oplození, 

kdy neplodnost siješ na hubená pole 

/. .. / 
kdy požáry házíš na střechy těch, 

jež prosili po celá léta" 

(IX) 



Bůh je ironický a jakoby se vysmíval. Nabízí mnoho, ale nedává nic: "jsou v zraku 
Tvém nejkrasší ráje, jež vysniti mohli jen k smrti hladovícf, / které jsi po celý jich 
život zraňoval hladem" (VI). Hlaváček i zde vkládá své sociální cítění, ale Boha tím 
zbavuje jeho vznešené aureoly spravedlivého. Z perspektivy lidského vnímání je tento 
Bůh paradoxní, trestá ty, kterým by měl pomoci. Nenajdeme tu milosrdného a pomá

hajícího Boha, který vždy v Bibli spravedlivě soudí a zasahuje. Tento Bůh, který je 
netečný vůči utrpení a prosbám, je Hlaváčkovi mnohem blíž. Může lepe pochopit 
básníkovo tápaní, protože Hlaváček z něj učinil mnohem lidštější bytost. Hlaváček 

pořád vnímá jeho moc, ale také jeho rozporuplnost. Ten samý bezcitný Bůh také má 
i druhou tvář. Básník ho vidí 

"když kvapiš za noci přes lesy s větry 
zažehnat zármutek smutných, 

kdy noha Tvá po moři bloudí, by sflila 
naději zbloudilých plavců" 

K tomuto pohledu se ale básník nedostává hned. Předchází mu cesta modliteb 

(IX) 

a proseb. Hlaváček už neprosí o vykoupeni jako kdysi. Stejně jako je paradoxní jeho 
Bůh takje i básník sám plný paradoxů. Vnímá obrovské utrpení, ale chce ještě větší. 
Dožaduje se většího zoufalství a ze začátku jeho prosby zůstávají nevyslyšené. Hlavá

ček ale prosí dál: 

"dej mi svůj smutek, svou pokoru dej mi, 
dej těžší zoufalství, opuštěnost, větší pláč, neštěstí, tichou bolest!" 

Chce docílit toho, aby větší bolest vysvětlila jeho předchozí utrpení: 

"mé srdce vem nebohé v smutek svých dlaní 
a stiskni, až černá krev kouříc[ vykypí z něho 

a zaplaví obzory, udusí slunce, 
;. .. / 

snad potom přejdou ty biolestné chv[le, 
kdy výčitka bázlivě šeptá, žes řekl: "Buď světlo!"" 

(V) 

(VII) 

Básník ukazuje tu základní příčinu nepochopení a nechápe, proč stvořil svět, když 

v něm nechal tolik utrpení, proč nechal jeho samotného a hledajícího. Vyzařuje z něj 

pokora, sebeponížení a upřímná touha poznat. Chce pochopit a žádá: "sraž tóny mé 

hluboko v oblasti nejnižších oktáv, / jichž hořkou vibraci vnímají jen Tvoji vyvo
lení" (V). Hlaváček ví, že až na těch nejspodnějších příčkách utrpení ajen pokud 

bude naprosto oproštěn od nánosů dojmů, které na něm zanechává svět C-,a smutnou 



svou dlaní zastiň své slunce,/ ať zhasnou lhavé úsměvy mé/ (bych pak lépe pocho
pil bolestné smračenf/Tvých tváři ... )'') (VIII) dosáhne poznání, po kterém touží. 

Záměrně žádá o jakési "okleštění" svých vzletných veršů, protože teprve až budou 
bez okras, mu jeho mlčenlivý společník odpoví. Vrací se do doby svého fantazijního 

světa POZDĚ K RÁNU a znovu se objevuje moře. Teď ho ale nevnímá jako lákavou vzdá

lenost, ale je to jen nános, který mu bránil v pochopení. Byly to "tisíce svalnatých 
rukou", které ho zavedly do "propasti mořské", kde ho chtěly "chorobným zářením 
rudých korálů a podivným leskem /rybích ok fascinovati" (XI). 

Až bolest a utrpení, které na sebe přivolal, vedou Hlaváčka k pochopení svých ima

ginativních světů a marných revolt. Jenom toto sebeponížení a sebetrýznění vedou 
k pochopení, ale hlavně k smíření. Hlaváčkovy ŽALMY jsou cesta do nitra, kde s pomo

cí Boha pochopí sebe a svůj vztah ke světu. Je to cesta, kde mizí jakákoliv vyumělko
vanost a zůstává jen čirá emoce. Nikdy se nedozvíme, jaká by byla konečná podoba 

básní, ale Hlaváček v nich zanechal jasný obraz sebe. V jeho modlitbách najdeme 

vysvětlení lákadel exotických krajin, všech revolt, zoufalství z marnosti. Najdeme tam 

dokonce i sílu budící sokolské momenty, "kde zmozolená pěst se k nebi tyči" (PoJĎ 
MEZI NÁS, SOKOLSKÉ SONETY). 

"Však ruce mé přitiskly mořských řas pouta, 
by nemohly sepnouti se nad vodou k modlitbě, 

však bolest, a touha, dala jim s[lu, zázračnou s[lu, 
že seply se nad vodou k modlitbě poslední 

a modravá flourescence zářila z nich." 
(XI) 

Není pochyb, že v době, kdy psal tyto verše, básník už byl nemocen a právě nemoc 
zanechala v nich tu hořkost a zoufalství z konce, který básník viděl. Věděl, že umírá, 

a ŽALMY tak můžeme brát jako logické zakončení básnické cesty a zároveň osobní 
zpověď Karla Hlaváčka. Můžeme si je vykládat tisíci způsoby a uvažovat, jakým 

směrem by se básník vydal. To, co zůstává, je prostá emoce, kterou nám v ŽALMECH 

zanechal a je možná lepší vidět je v prvotní podobě jako prostý shluk myšlenek, bez 
básnických příkras. 



7.0 ZÁVĚR 

Předchozí kapitoly nás provedly hlavními momenty díla Karla Hlaváčka. Začali jsme 

u nadosobních SOKOLSKÝCH SONETŮ, kde jsme ale také poukázali i na prvky typické 
pro básníkovu pozdější tvorbu. Melancholická linie, vědomí o prázdnotě světa nachá
zí své pokračování v POZDĚ K RÁNU a MSTIvÉ KANTILÉNĚ. V jeho díle je ale i další linie, 

dynamická a prudce živoucí. Tu nacházíme v apelativní vrstvě Sokolských sonetů a je 
přitomna i v POZDĚ K RÁNU, sbírce kterou Karásek charakterizuje jako "čistě nálado
VOU"94 a "náměsíční"95 • Objevíme ji v básních ZÁHADA a DVA HLASY. MSTIVÁ KANTILÉNA 
je vyvrcholením celého díla a jeho protikladnosti. Vyniká nad sbírkou POZDĚ K RÁNU 

radikalizací kontrastů. 

Střetávájí se tam dvě tendence, dva životní postoje, bázlivost a útočnost. Je to střet 
sokolského cvičitele a melancholického dekadenta, taky střet životních poměrů 

a aristokratičnosti jeho tvorby. 

Kontrastnost je základní podstatou jeho tvorby. Brabec mluví o vnitřním dualismu, 
protipólech tvorby, které "půjdou jako schizofrenický pár ruku v ru ce "96 • V básníkovi 

bylo vždy přitomno vědomí marnosti, pocit temna, ale také vůle se tomu postavit. 

Jeho dílo je autentickým vyjádřením komplikovaného vnitřního světa a není možné 
ho přesně zařadit pod pojem dekadence. I když je mu bytostně blízká, je nad čistě 

dekadentní pocity povznesen svou vzpourou, pokusem o změnu a prolomení kruhu 
beznaděje. 

Žalmy jsou sice vyústěním triumfu marnosti, ale také obsahují prvky vzdoru. Vzhle

dem k jejich nedokončenosti neposkytují vodítko k dalšímu směřování tvorby. Jenám 
blízké Neumannovo tvrzení o básníkovi, který je "tajemný vším tím nedořečeným"97 • 

Jeho tvorba zůstává otevřeným příběhem, který láká svou nejednoznačností. 

Tuto práci ukončíme slovy Jaroslava Durycha, který poetičtěji vyjadřuje náš názor na 
Karla Hlaváčka: "Byl to duch, jehož vznešenost rostla a kvetla ze žhavé víry a z hrdin
ského zápasu o duchovní ctnosti. Byl čistší než Verlaine a hlubší než tak mnozí světoví 
módní autoři, kteří se jen opatrně dotýkali žhavého železa, které Hlaváček pevně tiskl 
v ruce ... Pro nás zůstane jeho duch fénixem, jenž vyletěl z nejčistšího ohně."98 

94 Jiří Karásek ze Lvovic, KAREL HLAVÁČEK in SPISY JIŘÍHO KARÁSKA ZE LVOVIC XII!., 
Aventinum, Praha 1927 

95 tamtéž 

96 Jiří Brabec, KAREL HLAVÁČEK in BUDU SNÍT MARNĚ, Mladá fronta, Praha 1998 

97 St. K. Neumann in Bohumil Svozil, OBRYSY BÁSNICKÉHO SVĚTA KARLA HLAVÁČKA in HRÁL 
KDOSI NA HOBO], Československý spisovatel, Praha 1978 

98 .Jaroslav Durych in .Jiří Brabec, KAREL HLAVÁČEK in BUDU SNÍT MARNĚ, Mladá fronta, 
Praha 1998 
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VYSVĚTLIVKY 

a Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku 

v době politického uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miroslava 
Tyrše aJindřicha Fugnera. 

Miroslav Tyrš se narodil 17. 9. 1832 v Děčíně. Vystudoval filosofii a věnoval se pře

devším estetice. Jako vychovatel se v Novém Jáchymově na Berounsku se setkal 
s Jindřichem Fugnerem a z jejich úvah vzešla iniciativa k založení českého 
tělovýchovného spolku v roce 1862. V Pražském Sokole byl Tyrš místostarostou 
a pak náčelníkem. Od roku 1883 byl profesorem na univerzitě. 

Jindřich Fugner se narodil 10. 9. 1822 V Praze. Věnoval se obchodu a pojišťov
nictví. Vlastenecké cítění jej sblížilo s Tyršem, jehož myšlenku na založení 

tělocvičného spolku s vyšším posláním pomáhal uskutečnit. Po vzniku Sokola 

Pražského se stal jeho prvním starostou a mecenášem. Zemřel ve věku 43 let 

v roce 1865. 

Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku ajeho vystupování tj. 

výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj., povzbuzo

valo národní sebevědomí. Za 1. světové války měli velký podíl na vzniku na čes
koslovenských legií. Sokolští představitelé, starosta dr. Scheiner a náčelník dr. 

Vaníček, se stali organizátory nové československé armády. 

Sokol svůj zlatý věk prožil mezi válkami, kdy se stal milionovou organizací 
a v jeho řadách byli i prezidenti Masaryk a Beneš. 

Likvidace Sokola nastala třikrát. Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, 

podruhé v roce 1941 a potřetí jej pohltila "sjednocená tělovýchova" po roce 1948. 

Normalizace překazila snahy o jeho obnovení a teprve v lednu 1990 byla znovu 
obnovena jeho činnost. V současnosti je Česká obec sokolská čtvrtým nejpočet

nějším občanským sdružením s téměř 190000 členy. 

Zdroj: www.sokol-cos.cz 

b Výjimku tvoří básně věnované významným osobnostem sokolské organizace. 
JINDŘICH FUGNER, MIROSLAV TYRš, ZA FRANTIŠKEM HOCHMANEM 

c Trident, severoitalské město, kde se v letech 1545 - 1563 konal Tridentský koncil. 

d Tridentský koncil proběhl ve třech zasedáních. Tento koncil, devatenáctý v řím
skokatolické tradici, byl svolán papežem Pavlem III. a zakončen a schválen 

papežem Piem IV. Skončil přijetím Tridentského vyznání víry ("vyznání Pia 

IV.") spolu s reformami uvnitř římskokatolické církve a s konečnou platností se 
vymezilo učení římskokatolické církve proti protestantismu. Koncil mimo jiné 

zavedl i povinné užívání latiny při bohoslužbě. 



e Prostibolo duše vyšlo na jaře 1897 v Knihovně Moderní revue jako její prvním 
výtvarné album. Náklad 35 výtisků. 

f Láďa Novák, 1865 - 1944, malíř a akvarelista. Podílel se na výzdobě pavilonu sta
ré Prahy na Národopisné výstavě v roce 1895. 

g Povstání v Holandsku (1565 - 1609) začalo jako stavovská opozice proti inkvizici 
a omezování samosprávy. V čele stáli princ Vilém Oranžský a knížata Egmont 
a Hoorne. Na tzv. usmiřovací banket se stavy tehdy dostavily jako gézové (otr

hanci, žebráci). Lidová povstání v zemi propukají až po roce 1566 a v roce 1568 
mají charakter celonárodního povstání. Součástí povstání byly i tzv. "obrazobo
recké bouřell, odmítání zdobnosti církevních budov. Lidé se bouřili proti svému 

postavení, chudobě a proti církvi. Utvořili se oddíly lesních a námořních gézů. 

h ]oseph Sattler (1867 -1931), německý malíř a grafik. 

Vlády v Munsteru se ujala městská chudina a spolu s Novokřtěnci z Německa 
a Nizozemí hájila městské hradby 16 měsíců proti vojsku. 
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