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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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(1850); na jeho veiejnou vyzvu se do Bratrstva pŤihlásilo všeho všudy
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jeho
svobodomypozději
Americe
v
Jednota
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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.
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kritika, jížje Karásek stoupencem' má v dlle hledat rysy vflučoé,neobvyk.
lé,negujícínormálnÍ funkce a prahiky soudobéspolefoosti. Kritik Karásek
bojoval pfoti tendenč:nostiumění, proti realismu a historismu. Své kritiky
shrnoval do souborťr,jejichž název vždy zdÍtazůujeristÍednímyštenkyknihy
- Renesančnítouhy o uměnl (!902), Umění jako kritika života (|%)6),
Chimérickéaltpraoy (1905), Taúucooé
a epigoni (lg27) aj.
Jednostrannost teofetickÝch názorir je často dána autorov.fm sklonen
k provokativně znějícíformulaci. Konkrétní kritická worba |e pŤevážaětěch.
to jednostranností prosta a dokazuje KaráskŮv jerrnf smysl zejména pro
moderní tvorbu. Z cizich autorťrKarásek objevovď ďla V. s7'hitmanna,
H. Ibsena, St. Przybyszewského, S. Mallarméa, M. Maeterlincka ai.,
z českj'ch autorú si vybíral pro svou kritiku práce J. Nerudn !. Zeyera
a zeiména tvorbu generačních vrstevníkťr (soubor ktitik Impreionisté
a ironikotlé' t903),

František Matouš Klácel
/1808-1882/
Kato||ckf Íádov! kněz, kterf byl po cc|f žlvot v konílktu s církcvnt
mocí' |eho poezie, novináňská činnostv období revo|uce r. |&|8
i filozoÍlckéa pedagogickéspisy isou rťrznfml Proiévyjeho snahy
o bpolcčenskounápravu.
Pocházel z chudé čemeslnické16rlinn naroďl se v ČeskéTŤebové
7. 4. 1808. Pro mimoiádné nadání se dostal na gymnázium do Litomyšle,
kde vystudoval i filozofii. Pak vstoupil do augustiniánského kláštera v Bmě;
po bobosloveckj'ch stuďích se stal profesorem na tamním filozofickém
stavě (1835)' Po devíti letech byl pro své svobodomyslnénázoty (jimlž
mj. navazoval na myšlenky B. Bolzana) zbaven profesury a piinucen vrátit
se do kláštera.V r. 1848 redigoval časopis Tlldntk, později (do r' l85l)
Moravskénotsiny,jimižchtěl pÍrsobitobdobně jako Havlíčekv Čechách.Za
obnovenéreakce Žil znovrr v klášteÍe,soukromě vnrčoval a literárně pracoval, trpěl všakpolítickfmi poměry. V r. 1869 odjel do Ameriky, kde se těžce
živil jako redaktor českfch časopistr,pťekladatel a vychovatel. Zemte|
17.3.7882 v Belle Plaine (USA).
Náhodnou shodou okolností vyšla první Klácelova básnická sbírka,
Lyrické b sně (L836), téměŤsoučasněs Máchovjm Májem. Klácel, básník
filozofickfch a společenskj'chrivah, radikálního vlastenectvía slovanství,
nevynikď uměleckou dovedností.Neobratnost jeho veršil byla stupĎovrlna
nutností' aby vlzvy k boji za svobodu, opěvování husitství, odkazy na
piíklad Francorrzské revoluce a proticarského povstání Polákfr byly zaba-
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eposu, skrjvala v pňíbězích z ňíšezvíňat satirickou kritiku nespraveďivě
uspoňádanéspolečrrostia metternichovského reŽimu. Podobnf ráz a smysl
pŤíběhiro zvíčatech
m& KÉceltrv prozaickf v1bor z inďckÝch didaktickÝch
Bdjky Biclpajny (1846, 1850); také zde rozpoznďi současnícizahalené
.itoty proti absolutismu. obě díla musel Klácel vydat pod cizími imény.
věšt.rou ieho rnrrohostrannoučinnost siednocovďy vfchovné a společensky nápravné snahy; pramenily z jeho filozofie, ovlivněné Hegelovou
diďektikou a naukou o vlvoji člověka a světa. odtud čerpal Klácel víru
v dějinnf pokrok a v sílu lidskéhoducha. VelkÝ duraz klaď na etiku a napsal
o ni poi.d''aní s názvem Dobroaěda. Piesvědčenío možnosti uskutečnit
lepšíivět spoienjm risilím lidí vzdělan.fch, ušlechti ch a humanisticky
,áí'st.ii.t"t. chtěl uvést do praxe za|oženín'Českomoiavského bratrstva
(rs}o); na jeho veiejnou vj'zvu se do Bratrstva pŤihlásilo všeho všudy
několik pčátel, mezi nimi i B. Němcová. obdobnfm utopickjm pokusem
o zfiLzeníideálnÍ obce byla pozděii v Americe jeho Jednota svobodomyslnfch.
Él"d '. 1848 se ieho stati tfkaly národního kulturďho života (ďvaďo,
literaťura, rivahy o národní osobitosti a světovosti, o slovanství apod.).
Po revoluci se Klácel novináň zaměňil více na problémy politické a sociální.
podnicené
letro Listy pfitele k piitetkyni o púruodusocialisttu a komunivttu,
jsou
novinách'
Moravskj'ch
v
dotazy B. Němcové a otiskovanéroku 1849
iádu
společenském
o
dokonalém
teorií
prvním
vfkladem
soustavnfm
naším
od PlaiÓna po utopickj, sociďismus; autor v nich uplatnil i vlastní bystré
postŤehy o domácí společenskéskutečnosti. Slaníh pro čtenie nu:in'
iamtéžpublikovanf, vysvětloval v duchu pokrokového liberďismu základní
poimy politické i filozofické. Univerzáloost Klácelovfch zájmir a snaha
spojit všechnopoznáni v |ednotnf systémveďy pozděii ke vzniku pozoťuuoanerro německy psaného naučného díla Encyh|opedické tlzpotntnky
(1868). Své pňedstavy o zlepšenílidského tidělu na světě tozvíjel Klácel
i v Americe, psal o nich ve svj'ch taměišíchčasopisechi v iadě popularizujících filozofickj'ch, naučn!'ch a lidovj'chovnfch spistt.

Antonín KlášterskÝ
/,t866-1938/
BásníkapÍektadateI,napňelomu80.a90.tetspo|utvúrcetzv.žánru'
jednoho ie zprlsobŮ, jímŽ se ěeská poezie vymailova|a z bezprostÍední
závislosti na tvorbě J. Vrchlického.

