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Kritik' básník,prozaik a autor divade|níchher, jeden
z nejtypičtěiších
pňedstavitelrjčeské
dekadence,v jejímžduchu
vyjadŤovalodpor k tehdejšíměšéácké
spotečnosti
provokativní
orientacína kuriÓzní, pato|ogickéa morbidníjevy, jež zobrazova|
s aristokratickfm, nad prostf život povznesenfmgestem.Živou
souěástjeho díla pňedstavujíkritické práce, založenéna pojetí
kritiky jako uměleckéhožánru,iako vfrazu posuzovate|ovy
sublektivity.
VlastnímjménemJiií Antonín Karásek; naroďl se 24, t.l8?l v Praze. Po vystudování gymnázia se r. 1889 zapsal na bohoslovi, ďe po d,vou
letech fakultu opustil a stal se nejprve poštovním riŤedníkem,později
Ťeditelem knihovny ministerstva pošt a Ťeditelem Poštovního muzea.
S A. Procházkou založil a částečně
i spoluredigoval časopisMo dern! rezlue
(|894-1925)' v kterémna pňelomu stoletípubIikovala Ťad,ačes$fchmoderních autorťr.Karásek vybudoval jednu z největšíchčesk:fchsbírek knižní
tvorby' archívnlch dokumentťra v tvarnéhouměni, tzv. Karáskovu galerii,
jejížfondy grafiky a slovanskéhoumění patií mezi nejv znamnější
u Eu.opě. Vftvarnfm uměním se zab val i jako kritik' ZemŤe|v Praze 5.3. lg5l.
V básnickfch sbírkách z 90. let objevil Karásek pro českoupoezii hlavně
novémotivy a témata.Formální virtuozita, projevujícíse zvláště v tradičnich utvarech (sonet aj.), se opírá o pčedcházející
tradici lumírovsképoezie,
ale nová látková orientace a snaha o kultivovanost a emocionáInínaléhavost v1frazuoŽivila zautomatizovan! parnasistick verš.
Karásek svou poezii r'ědomě orientoval k látkám, které společnosttabuizovala. Jeho oblíbenjmi tématyse staly nejprve pocity agÓnie a zmaru'
později i sexuálníperverze. ližprvásbirka Zazděnti okna (|894) piekvapila
dťrslednoustylizací básníka ,,mofÓzního.., k smrti vysíleného,opevajtcirro
samotu, sen a zánik' Toto ,,ranění ávotem.. je rozváděno v piedstavách
existence jako beznadějnéhry, vyptněnéuzkostí' Ve sbírce Soáoma (pwnl
vydání r. 1895 bylo cenzurováno; knihu mohl a1rtorvyd,atteprve po i''t.'pelaci sociáIně demokratického poslance na iíšskémsněmu
J. Hybeše
r. 1905)se objevujedvojí,vzájemněprotikladnf postoj: na jednéstráně je
oslavována brutální síla barbarťr,rozjitčenásmyslovost a vášer1,na straně
druhé je evokována dekadentní umdlenost, melancholie, hrťrza smrti.
Také v dalšíchsbírkách (Kniha aristokratickti, l896; Sexas necans)1897)se
vyskytuje dvojí podoba historické stylizace: jedna pohansky smyslná,
kontrastujícík soudobé,,vyžilé rase.., druhá nábožensko-mysiictá,
jejíŽdekorativníkultovní ráz pŤedstavujekrajní protiklad
šedivostikupecké
pŤítomnosti.Ot'a okruhy motivťrmají svťrjzdroj v negativnímvztahu nejen
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rr tehdejšíspolečnosti,itž hrozí ,,požár zničeď.., ďe k realitě vťrbec.Pro
oozdější Karáskovy básnické sbhky (Eni]ymion, t9o9; Ostrozl zlyhnancú,
k antickjn motivilm
istz) j" pÍizaačnéposíleníreflexivní složky. orientace
souvisí
se zhistoričtěnÍm
rÍrznÝch
dob
portrétÍrm
umělcťr
a t uasnickÍm
- osamělosti géniave společnostinecitliv!'ch
tématu
Karáskova
,eH"aoto
a utilitárních lidí.
V prÓze chtěl Karásek nejprve realizovat pčedstavu psychologické'
reflexívní, lyrizované epiky. Programově se ziekl vnějších osudťr hrdinťr,
Mimo žiz;ot
kornbinacípiiběhir a soustňeďl se k ,,mďbě duše...V románě
vytváiel
stoleti
čtvrt
ktmf
postavu
umělce,
Karásek
pr"a.tavil
(tesa)
risilí.
Epická
prázdnotu
svého
a
fďešnost
rozpoz.aává
pojednou
a
dílo
své
linie je velni skromná (brdina podezírá svou ženu, Že ho klame s mladjm
a v psybásníkem);těŽištěprÓzy IeŽív partitch rivahovj'ch, intÍospekčních
samoziejmě
dŤíve
Realita,
inďvidua.
rozvráceného
analj'zách
chologickjlch
pŤijímaná,se risďed..i postavě obievuje, iako by byla zbavena smyslu a riče.
iu. Vědomi nicoty světa pramení bud z neurčitj'ch náladovfch pocitťr'
anebo z poznáď nesmyslrrosti fdského pachtění za fiktivním cílem. Dilema,zďase má umělec upnout k životu,k ieho Ťádua normám,nebo k umění, je jednoznačněŤešenove prospěch umění, ježmá vytváiet rafinované
doimy, nahrazujícíživotníprázdnotu. Tím, žeKarásek omezil na nelmenší
míru dějovéprvky, musel věnovat hlavnl pozornost odsttněnémupopisu
psychickfch stavir, které však svou statičnostíumožitujípouze parafráze
mďého okruhu motivtl.
Zaneďouho po vydán| románu Mimo Život Karásek rozpoznal, že pŤíptostšedíÍn
lišná statičnostbezděiovéprÓzy musl b;ft vyvážeaapestčeiším
je
(|900)
hrdinova
Gotickd
duše
románě
a závažnějši,nad,osobnlideou. V
(degenerovanj'
biotogicky
motivována
živoťu
piizpťrsobit
se
neschopnost
rodu) jako psychopatologická richylka. Autor dává
potomek měšťanského
pos1aveprožívattragédiičešswli náboŽenskévíry v romantickémprostŤeď
démonizovanéPrahy kostelir, cbrámťr,klášterir a hibitovtr. Proces směfující
k epičnosti je dovršen Rom ny tíí m gtl (Romdn Manfreda Macrtilkna,
|9ď7i Scarabezs, 1908; Ganymédes,1925),kde se Karásek dokonce uchflil
k dÍuhékrajnosti, k bohatě rozvíienÍm fantaskoínr děi m' plnjm efektú'
piekvapení, dramatickfch zwat{r, mystické hrury a děsu. Tomuto roÍranii.te-o konstruováď tajemnfch scén zťrstal Karásek věrnf i v kratších
prÓzách. Motivy prozaickj'ch prací spisovatel využívali v dramatech, která
vesměs zťrstalaien v kniŽď podobě a nebyla uvedena na ieviště.
Karáskovo publicistické dílo obsahuje eseje, vahy, recenze, kritická
vystoupení i polemiky. Kritiku Karásek pokládal za samostatnj'uměleckj.
zanr, rlterÝ není v podÍízenémvztahu ke kritizov4pému pŤed'mětu'neboťie
suvěrénnímvfrazem tvirrčíosobnosti. Kritika m{ byt d1mamickou sloŽkou
vjvoje, bezprostÍedne sě ricastnit soudobého propesu zejménatím' že projež se stává součástírozporného
iéví ,,absotutní subjektivitu risudku..,
to,,t"*n', vywáŤenéhovzái emně odlišnjmi osobnostmi. Individualistická
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Kritik' básník,prozaik a autor divadetníchher, jeden
z nejtypičtějších
pÍedstavitelričeské
dekadence,v ieiímžduchu
vyjadňova|odpor k tehdeišíměšéácké
spotečnosti
provokativní
orientacína kuri6zní,patologickéa morbidníjevy, iež zobrazova|
s aristokratickfm, nad prostf život povznesenfmgestem.Živou
součístjeho díla pňedstavujíkritické práce,za|ožené
na pojetí
kritlky jako uměleckéhožánru,iako vfrazu posuzovate|ovy
sublektivity.
Vlastnírn jménemJiií Antonín Karásek; naroďl se 24. |.l87l v Praze. Po vystudování gymnázia se r. 1889 zapsal na bohoslovi, ďe po d,vou
letech fakultu opustil a stal se nejprve poštovním riŤednikem, později
Ťeditelem knihovny ministeÍstva pošt a čeditelem Poštovního muzea.
S A. Procházkou zaloŽil a částečně
i spolureďgoval časopis,14odern! reoue
(1894-|925), v kterémna pŤelomustoletípublikovala čadačes{fchmoderních autortr. Karásek rybudoval jednu z největšíchčes\fch sbírek knižnÍ
tvorby, archívníchdokumentťra v:|tvarnéhoumění,tzv. Karáskovu galerii,
jejižfondy grafiky a slovanskéhoumění patťímezi nejvj'znamnějšív Evropě. Vftvarnlm uměnÍmse zab:|zvali jako kritik. ZemŤe|v Praze 5.3. |g5l.
V básnickfch sbirkách z 90. let objevil Karásek pro českoupoezii hlavně
novémotivy a témata.Formální virtuozita, projevujícíse zvláště v tradičních ritvarech (sonet aj.), se opírá o piedcházejícítradici lumírovsképoezie,
ale nová látková orientace a snaha o kultivovanost a emocionální naléha.
vost vyrazu oživílazautomaÍizovaÍIy
parnasistickj' verš.
Karásek svou poezii vědomě orientoval k látkám, které společnosttabuizovala. Jeho oblibenymi tématyse staly nejpwe pocity agÓnie a zmaru'
později i sexuálníperverze. liž pwá sbirka Zazděnri okna (|894) piekvapila
dťtslednoustylizací básníka ',moÍÓzního..,k smrti vysíleného,opěvajíciho
samotu, sen a zánik. Toto ,,ranění životem.. je rozváděno v piedstavách
existence jako beznadějnéhrn vyplněrrérizkostí.Ve sbírce Sodoma (prvnl
vydání r. 1895 bylo cenzurováno; knihu mohl autor vydat teprve po interpelaci sociálně demokratického poslance na ňíšskémsněmu
J. Hybeše
r. 1905)se objevujedvojí,vzájemněprotiktadnf postoj: na jednéstraněje
oslavována brutální síla barbarťr,rozjitňená smyslovost a vášer1,na straně
druhé je evokována dekadentiri umdlenost, melancholie, hrťrza smrti.
Také v dalšíchsbírkách (Kniha aristokratickti, 1896; Sexusnecans,l897) se
vyskytuje dvojí podoba historické stylizace: jedna pohansky smyslná,
kontrastujícík soudobé,,lryžilé rase.., dru}rá nábožensko-mystická,
jejíždekorativni kultovní ráz piedstavuje krajní protiklad šedivosti
kupecké
piítomnosti. Oba okruhy motivťrmají svťrjzdroj v negativnímvztahu nejen
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zni{gfl.., ale k realitě virbec. Pro
t tehdejšíspolečnosti,jiŽ hrozt ,,poŽár
(Endymion,
L909i Ostrov Úyhn ncú,,
.ozdější Karáskovy básnické sbttky
k antickjm motivťrm
složky.
Orientace
posílení
reflexívní
istz) i"pÍíznačÍlé
souvisí
se zhistoričtěním
dob
r"uznfch
portrétťrm
umělcu
básnickÍm
at
. osamělosti géniave společnosti necitlivj'ch
tématu
Karáskova
záktadního
a utilitárních liď.
l,/ pr6ze chtěl Karásek nejprve realizovat pňedstavu psychologické'
osudil hrdintr'
reflexívnt,lyrizované epiky. Programově se ziekl vněiších
Mitno žiz;ot
románě
V
duše...
k
kombinacípčíběhira soustiedil se ,,malbě
postavu umělce, kterj' čtvrt století vytváŤel
Karásek
pr"a.tavil
itssa)
svédílo a pojednou tozpoznává fďešnost a prázdnotu svéhorisilí. Epická
linie je velmi skromná (hrdina podezirá svou ženu, že ho klame s nnladjm
básníkem);těŽištěprÓzy ležtv paniích rivahovÍch,introspekčnícha v psychologickfch analfzách rozvráceného iodividua. Realita, dčívesamozŤejmě
postavě objevuje,jako by byla zbavena smyslu a riče.
pŤijímaná,'" 6511g.tn{
iu. VědomÍ oicoty světa prnmeď buď z neurčitj'ch náladovfch pocitir'
anebo z poznání nesmyslnosti lidského pachtění za fiktivním cílem. Dilema,zďase má umělec upnout k životu,k jeho ňádu a normám,nebo k umění, je jednoznačněiešeno ve prospěch uměnÍ, ježaá vywáiet rafinované
dojmy, nabrazujícíživotntprázdnotu. Tím, žeKarásek omezil na nejmenšI
míru dějovéprvky, musel věnovat hlavní pozomost odstlněnémupopisu
psychickj,ch stavťr,které však svou statičnostíumožrtujípouze parafráze
mďého okruhu motivťr.
Zanedlouho po vydánt románu Mimo Život Karásek tozpoznal, že pŤíplostčedí'n
lišná statičnostbezděiovéprÓzy musí b1ft vyváženapestŤeiším
(L900)
brdinova
tluše
Gotickti
románě
V
ideou.
|e
a závažléjši,nad,osobnÍ
neschopnost pšizpťrsobitse životu motivována biologicky (degenerovanf
rodu) jako psychopatologická richylka. Autor dává
potomek měšťanského
prostiedí
lostavě prožívattragédiičešstvli náboženskévíry v romantickém
směfující
Proces
a
hibitovťr.
klášterÍr
chrámtl,
kostelri,
Prahy
áémonizované
k epičnosti je dovršen Rondny tií mdgťl(Romdn ManJreda Macttlilleta'
l9ď7. Scarabeus,|908i Ganymédes,1925),kde se Karásek dokonce ucbflil
k druhé krajnosti, k bohatě rozvíjenjm fantasknÍm děitlm' plajm efektú,
pŤekvapení,dramatickfch zvtatťr' mystické hruzy p děsu. Tomuto romairii"te-o konstruováď tajemrrfch scén zťrstal Karásek věrnf i v kratších
prÓách. Motivy prozaiclo.i'chprací spisovatel využívali v dramatech' která
vesměs zťrstalajen v knižď podobě a nebyla uvedena na ieviště.
Karáskovo publicistické dílo obsahuje eseie, rivahy, recenze' kriticM
vystoupenÍ i polemiky. Kritiku Karásek pokládď za samostatnj'uměleckj,
zi'i, tterÍ není v podčízenémvaahu ke kritizovqnému pŤedmětu' nebot ie
suverénnímvftazem,tvúrčíosobnosti. Kritika m{ byt dÍnamickou sloŽkou
vjvoje, bezprostiedně sě rieastnit soudobého pÍopesu zej-6na tírn, Že proievr ,,áusotutnr subjektivitu tisudku.., jež se stává součástí rozporného
kontexnr, vytváčenéhovájemně oďišnlmi osobnostmi. Inďviduďistická
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kritika, jížje Karásek stoupencem' má v díle bledat rysy vflučné,neobvyklé'neguiícínormálnÍfunkce a praktiky soudobéspolečaosti.Kritik Karágek
boiovď proti tendenčnostiumění, proti realismu a historismu. Svékritiky
shrnoval do souborťr'jejichž název vždy zdÍrazĎuje ristŤerlnímyšlenky knihy
- Renesančnltouhy a llměnt (|902), Umění jako kitika života (|906),
Chitnéickéujlpraay (1905), Taťlrcotlé
a epigoni(L927) aj.
Jednostrannost teoretick:Íchnázorťrje častodána autororn.|rrn
sklonem
k provokativně znějícíformulaci. Konkrétní kritická tvorba je pievážně těch.
to iednostrannostíprosta a dokazuje Karáskúv jemnj' smysl zejménapro
modernl tvorbu. Z cizich autor Karásek objevoval ďla V. \[hitrnanna,
H. Ibsena, St. Przybyszewského, S. Mallarméa, M. Maetetlincka aj.,
z českj'chautorťrsi vybíral pro svou kritiku práce J. Nerudy, !. Zeyua
a zejména worbu generačních vrstevníkťr (soubor ktirik Impresionisté
a ironikozlé,|903).

František Matouš Klácel
/7808-1882/
Katolickf ÍádowÍ kněz, kterf byt po cc|f žlvot v koníiktu s c|rkcvnÍ
mocí. |eho poezie, novináŤská č|nnost v období revo|uce r. |&{8
i Íi|ozofcké a pedagogické spisy isou rriznfm| Proievy ieho snahy
o společenskou nápravu.
Pocházel z chudé iemeslnické rodiny, naroďl se v České Tčebové
7. 4. 1808. Pro mimoiádné nadání se dostal na gymnázium do Litomyšle,
kde vystudoval i filozofii. Pak vstoupil do augustiniánského kláštera v Brně;
po bohosloveck ch stuďích se stal profesorem na tamním fllozofickém
stavě (1835). Po devíti letech byl pro své svobodomyslné názory (jimiž
mi. navazoval na myšlenky B. Bolzana) zbaven profesury a pňinucen vrátit
se do k|'áštera. V r. 1848 redigoval časopis Tlldeník, později (do r. l85l)
Morat'lské nooiny,jimiž chtěl pťrsobit obdobně iako Havlíček v Čec|tách. Za
obnovené reakce žil znovu v klášteie, soukromě ryrrčoval a literárně praco.
val, trpěl však politickfmi poměry' V r. 1869 odjel do Ameriky' kde se těžce
Živil jako redaktor česk1ich časopistr, pŤekladatel a vychovatel. Zemčel
|7. 3, |882 v Belle Plaíne (USA).
Náhodnou shodou okotností vyšla první Klácelova básnická sbírka,
Lyrícké bdsně (|836), téměi současně s Máchol{lm Májem. Klácel, básďk
filozofickfch a společensk1ich vah, radikátního vlastenectvi a slovanství,
nevynikď uměleckou dovedností. Neobratnost jeho veršir byla stuprlována
nutností, aby v!,zvy k boji za svobodu, opěvování husitstvi, odkazy na
pčíklad Francouzské revoluce a proticarského povstání Poláktr byly zaha-
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zieimě porozuměli'
leny do iinotaiir. Ideovémuobsahu básní však čtenáči
zemícb
i mezi studenty
jeho
poezie
v
českfch
píiietí
nadšené
iat<
,na nasvědčuie
Slovensku. BáseĎ Ferina Lišdk (1845)' volné zpracování Goethova
.krÍvala v pčíbězíchz Ťíšezvíčatsatirickou kritiku nespravedlivě
"oosu'
Podobnf ráz a smysl
u.'poláa*e společnostia metternichovskéhorežimu.
pÍíběhťr
o zvíčatech
didaktickfch
z
indickfch
prozaickj'vj'bor
ruacett.v
mÉt
-Eap,
zahalené
současnici
rozpoznali
a;apoioay (|846,1850); také zďe
jmény.
pod
cizími
vydat
Klácel
musel
díla
obě
p.oti absolutismu.
ítoty
a
spolevfchovné
sjednocovaly
činnost
mnohostrannou
v.s[erou ieho
čenskynápravné snahy; pramenily z jeho filozofie, oviivněné Hegelovou
víru
dialektikou a naukou o vlvoji člověkaa světa. odtud čerpal Klácel
a
napsal
etiku
na
klaď
Velkf
duraz
lidského
ducha.
pokrok
sílu
a
v
v děiinnÝ
o možnosti uskutečnit
o ní pojed,nánís názvem Dobroqsěda.PŤesvědčení
ch a humanisticky
ušlechtil
lepšísvět spojen;im risilín lidí vzdělanych,
bratrstva
Českomoiavského
praxe
založením
uvést
do
,álrsr.ir.i.t' chtě!
(1850); na jeho veiejnou vyzvu se do Bratrstva pŤihlásilo všeho všudy
pokusem
oetotit pŤátel,mezi nimi i B. Němcová. obdobnln utopickj'm
jeho
svobodomypozději
Americe
v
Jednota
o zÍízeaíideální obce byla
slnfch.
Ér.d '. 1848 se ieho stati tfkaly národního kultumího života (divaďo'
literaťura,rivahy o národní osobitosti a světovosti, o slovanství apod.).
Po revoluci se Klácel novináŤzaměŤitvícena problémy politické a sociální.
podnícené
Jebo Listy pžitetek pŤi.tetkynio púooilu socialistttua komunismu,
novinách,
v
Moravskj'ch
isou
1849
roku
iot""y B. Němcové a otiskované
ňádu
společenském
dokonďém
o
teorii
vfkladem
prvnlsoustavnjm
našíJ
od PlaiÓna po utopickj' socialismus, autor v nich uplatnil i vlastní bystré
postŤehy o domácí společenskéskutečnosti. Stoníh pro čtenáie nooin,
iamtéŽpublikovan!', vysvětlovď v duchu pokrokového liberďismu zák1adní
pojmypolitickéifilozofické.UniverzálnostKlácelov''chzájmirasnaha
spojii v8echno poznání v jednotnf systémveďy pozděii ke vzniku pozoÍuhodného němicky psaného naučného d11'aEncyklopediché ozpomtnky
(1868). Své pčedstavyo zlepšenítidského ridělu na světě rozvíiel Klácel
i v Americe, psal o nich ve sv!'ch tamějšíchčasopisechi v iadě popularizujících filozofickÍ'ch, lraučnj'ch a lidovj'chovnfch spistt.

Antonín Klášterskf
/,t866-1938/
Básník a pÍekladate!, na pŤelomu 80. a 90. let spolutv rce tzv. Žá.nru'
z bezprostňední
iednoho ie zpttsobú,jími se česká poezie vyma}lovala
závislosti na tvorbě |. Vrchlického.

