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Ja ros l av  l { ed

E j á sník marne !-g-g ! u
./ F.xedmluva k v.".*boru z JiřÍho Karáska ./

' 'Eoba sor'rmračná'vyprahl-á' zoufalá,v níÍŽ staré by1c

cávno do'žito, oduiníralo, ano odurnře1o Ji ž tale neodpadlo z

větve životaa bráni. lc +"ak rozpuku no\rrlho,které se neiaoh1o

narodi t .F  -  tak vzpcníná F.}I .ša]-d 'a ng devadesótá  léta i9 .

sto letí .  Ry}a to doba ]:1uboké spo}ečel lské i  umělecké k;- i -

ZQt v níž by]y re1atj-viz wéqy mnohé z }rodnoL,tvořícicl i  až

d'osud'  oevn; i  hor izont  českého narodního bytí.  Jeonota či:s-

ké s ' po1ečncs t i  se  roz ' pad la  ;  od  počá t fu  d .evadesá tých  1e t

dochézí k výrazné sp '1.ečenské ui fereneiaeĚ a k protr1ubivá-

ní  t ř í cn re l r  rozpo rů.  i . ábo r '  čcské buržoaz i e  se  š těpÍ  l r a  ř a -

du sot-:peříeích S+' řě ř l  a  ne poJ i  .u ieké seÉně 
" je 

čírn da l  patr-

nš  j s í  v l i v  soe j  í  tní  c .e  noKre l c i e ,  k . - t  r á  z cůrazňu je  p r i  o r . . i - t u

socj a].nr otézlqy. ' lnc..ó z ;" 'ť'r..;clt lícir }iocnot jsou zr.a-... ici ler ' i iě-

ny ma1orně.- ř6"p;nt  šosťct ,vín,  kteeé už provckovalo J .J . iíac i ia-

ra v osrrdesátu,ch letec i^r.  i 'vťří v tvá ř  těnrto zntěnán zLy ice la

1 idskí osobr:ost  své pevné nísto v € ]  spo1eče"nskéin ora,an ismu.

Yazha .unš1ec-občan pc lzb,vť'  své dosar .adní stab i l i ty ,  do po.

pYedí rrystuptr je umě1ec- i : ra iv idua l is ta,vysv l .ékající se ze své-

ho občanství,  ;eLrož nístc často vyplňuje osamocenost .  ' rod

zorr5ín ún1ern těchto proiněi i Fak vznikt' ly u mrroha intelektuá-

1ů a  umě1eů opoc i t y  ř i i ' o tní  beznauě je  a  dez i l u ze ,kue ré neno-

h\r neovl ivnit i;ocobu sc.;učesné rrně1ecké tvorby. i j ikam
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ne vedoi1cí , ,  zaz ' iě; tí  okna|.  ,  s  te j r rč j  ako ' '  z lonenť duše. '

j sou  pak  un rě l eckou  s t y1  i zací ,  j ež  j e  v " rezem ž ivo tně  re -

á1né beznacě je  č1ověka -umě1ce  h1eoq j ícího  své nís to  v

nán}-X V*pnť . řež' i la  kráshu, ' "
' . L l ! , .  

L  
ř '

Rez zna1ost i  a pochopení |ěchto zák-r adních spole-

čensk.; ich faktů by by1a česká }j ."erární dekadence jen ve1-

mi těžko vysvět l i te lná. Tato dobová atmosféra s i;o lu s no-

vjrni r:měIecký-r'i sněry a myš1enkov;ípi proudy / i;-i:presionis-

nus' s;r.mbo]-i sLus ' secese, ariarc|.ismus, fi lozoťie ..-.lÍietzsche-

ho a rr.Schopenhauera, hudba il. l. iá$řIeIa' na1ířské dí1o E.

l{uneha a d../ ,  vesměs po1enizujícíni ať tat či onak s ra-

eioná]ním po je:tín rea]- j  st ickélro umění 19. s.uo]-et.í,vytvo-

ři la předpokl:,.jy pro vznik 1íterární dekad.ence .' ' '  čecháchr

;eljínž bezmá1a modelovýim' přecstavitelem x.x by1 .Tiří Kará-

sek  ze  Lvov ic ,  básnÍk,  proza ik  a  ] i te rťrní  k r i t i k .

J i řího Karáska potkal  zcela zv\é.štní osui i  ač je

dnes jeho.dílo jen ve]-rni  n 'élo ználrLo a čtenolJeho jnéno je

sté1e přítornné v našem kulturním povědoní, kc ie Ži je jako

syn'bol  1 i terár.ní d.ekadeř lC € .  , .  j i : ; tě právem,protože J.Ka-

rásek patř i1 spo1u s Arnoštern Pr"oche.zkou k nej in ic iat iv-

nějšín a nejhor1ivějšín propagátor, in tohoto 1iterárního

Lrnutí v české ku]-tuře.

..iří Karásek ze Lvovie se Fnrodi1 v roce 1e71 v .]raze na

Smíehově v zchudlé rněšianské roclině,která mu po absoIvo-

véní malostranského ryrnnázia ./ nraturoval v roce I8e9/

ani nemohla unožnít další vysokoškolska studia pod'le jeho

volby.Patrně tyto důvody jej přived1y ke studiu na bohosIo-

vecké fakultě, kterou však po necelých d.vou letech opustiI
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a pokusí1 se najít zaměstnání v Bavorskuo ,'ř l i zd.e však

však nena1ez1 níc,eo b; '  ho uspokoj i lo,a tak se v roce

1e91 vráti1 do Prahy a přijal zaměstrraní jako poštovní

úředník. T{ezkou řádku 1et se musel. prokousávat všední

šedí úřeanícr' spisů,než b;71_ dí\r své liŮerár.rrí pros].u-

losti jmenován ředitelem knihorrny ministerstva pošt a

posléze ředite].en Po-štovního muzea a arehir,-u. Karések,

zijíeí dosti osamělyra staromládeneckým životem a beznp-

le níkdy neopouštějící Prahu, prožívaI svou občanskou

existenci jako nutné z}.a,.iako oběř'jíž musc1 vykupovat

svou jedinou 1ásku'kterou bylo r:mění. V ránci dobové

nóanr aristokratičnosti začal Karásek při ,''stupu do lite-

ratur.5r uřívat šlechtický přídonek *ze Lvovie*,který od.-

vozovaI nepří}iš průkazně od Místra Cýpriána Lvovick6ho

ze tvovic, rod.éka z Hradce KráIové" hvězdáře a matematika

Ze 15. století.  C žadné vi i tšÍ int inrrí či e i 'ot ické kr iz i  ,

která by rozčeř i la h}aci inu jeho života a dí}a'nevÍme"

Také socíální a pó l i tícká problematiEa doby se jej  do*

týkala jen 1etmo - vše u Karáska se soustřeáovalo na vášni-

vou ad'oraci r-u:rění, jenuž sloužil bezv;hradně a jež bylo

vlastně jedínýn skutečrr;'.m smys1em jeho života. A uňěnÍ

sloužil opravdu s vášni.vou oduanostÍ, jak o tom koneckonců

svěoďi rozsah jeho kr:ihovr5r a sbírlgr rrýtvarných děI . Ze

sv;íqh opravdu skromnJ:gh prostředků d.okázal Karásek vybudo-

vat jednu z na.irozsáhlejších soukronq;l..ďr knihoven' a rrr'ělec-

kých sbÍrek vEvropě 1 zďe si vytvořil, řečeno s G.Baucire1ar-

dem, sv 'r j  "šřastny. prostor ' ' ,v němž real izoval  svůj sen esté-

tá o životě v aň urnění 8 pro umění. Tato Karáskova galerie,
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wlístěná v paláci trI.;"'lichny z Vacínova na i'ia.}-é Straně

/býva1.ý Tyršův důn,dnes síd.lo I1'vS.1, obsahovala jeiaak

qltvarnou sbírku s příblížné 4u.ooo sbírkovych jed.notek,

jednak kníhovnu o bez,rléLa 'U.coc svazcích a bohatJ' ruko-

pisný archiv. Zde také uprostřed knih a výtvarnl'eh děl

téměř zapomenut zenře1 .T.Karásek v ioce 1951.

.Ti ří Karásek vstoupi l  do l i ter 'árního řívota na po-

Čítku c levar ]esáUeh le t  19 .s to le tí  j  ko  }í terá rní  k r i t i k

/ jeho knižní pťVo-lj-nou bJ'1 nez.ja:e.1 pokus o ronáir .:Q,Z-

ccstí z rcku rc%/ d ve:.f lí záh}, gg:;ta l  jednín z i i la.raích

pj.otramových proť€t.:ltorů e cblréjců ;..uvé}io uio.ěleckého sněru

z. ' . :aného dekadence. Spo1u s , . .Přccná: 'kou založi l i  v r . t jce

It94 její časopiseckj ofgén i{oderrrí revue,která by1a po

j istou nedlouhou dcbu -st řed. iskem soLldobé umě1ecké avantgar-

d.7 a svým nonkonfor'nisiaem přitahova,. a mladou nastupující

bi]snickou generaci" S.K.I ieumann hod:rot i l  mnohen pozcěj i

v € .  =1'ých Vzpomínkácn tehdejší ro]- i  j i :oderní revue,o nÍž na-

psal : |?j-)Yedně přeastav}.r,"ru teh.Jy krajní levici ouchovní &.

1iterární, podrutré SezaanovaIa v:Ye].e s vybraraÍmí osóbnostni

l i terárními, jež nutně čini ly nocnj cojen na embryo intelek-

tuála / tl ietzsche,Przybyszewski,IÍunch,Huysnans atd'./,potře.

tí by1a ra.tadistvě bojovrrá a orzá nq tehdejší dobu tápavého

procíténí z icy1ickéiro naloněšiáctví,konečně všechno tu chtě-

1o nít i  estet iku za nejvyšší zákon a zároveň zdá1o se Eses-

tupovat, i  do největších hlubin psychických,- nladík, který.

pudově nenéviděl na1oněňiáctví a jeiiož krev bouřila se proti

něrnu na každ'ém kroku,moh1 
""tsě'., 

cítiti po nějako dobu jako

d.oma.. S títmo časopj.sen by1 Karések bytostně spjat více než
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t . ." . icet let -  oc je}rg nonkcmformních počátků až do kongg'

kdy se i{ot1erní revue sta1a Synonymem. uměleckéhro zpát:čnictví

/ t'{oderní revue přesta1a vycl.rázet po smrti /r.Proci'rázk;r

v roee 1925/ - & SPo1uvytvářel na jeho stránkách obraz

české dekadentní tvorby.

Karáskův bésnick'J. debut Zazd.ěná okna /tt.941,

spo]u s jeho i]alšírn'i knihami z devacesátých Let / Sooo-

ttrBl 1895} Stojaté vody,1s95 /pokus o dekadentní prózú

a Sexus necans'.1.897 /, přecstavují patrně nejuceleněj-

ší pxo&ranfu rinňIeckou realizaci dekdentních i;ríncipů

v české 1iter i i tuře.

čtenne-li Karáskovu bésnickou 1'7q36' z této doby a srovná-

váne-li j i např. s tvorbou J.Vrchlického,uvědorníne si záhy,

jak výrazně se u Karáskq změni".l vztah básnÍka ke skutečnos-

ti. Pro bésníka typo J"Vrchlického je Život i přírodní rea-

1ita přírozenýu} a podstatný.rn z.rojem inspirace,r ten nej-

sub]imovanější básn1cký obraz je ve:rifíkován 1o6i}:ou sku-

tečností1 naprot i  tomu Karás..k mryr i festuje svo3i averz i

vůči skutečnost'i tím"že proti nÍ staví sen jalto jediný

inspirační pramen uně1ecké tvorby. l V předmluvě- ke sbír-

ce Sodoma píše: ' ' . . .  smysl  věcíx nám neřebee svět reá1ií,

aIe pouze náš S € ř I . . .c A vím,Že jeěiné je pravdg:skutečnost

nená1eží d'o uměnít*l TaI,o ne8ace skutečnosti je dána jed-

nak básnrkovýu oďporem vůči něš{ásté společnosti,jež ho

obk1 opovala n j ednak vyp jatýn- ind ividualisilIen dekď.entnÍho

trn1rce'Pro něho,ž se "Já* stává zároveň subjektem' i objek-

tem.Ábsolutizace subjektu -jed'en ze' základních priacipů

dekaoentnÍ tvorby- Se projevuje i v "nejobjektívnějšín"

typu ppezie, v přírodní lyrice.Básník přetváří objektivní
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přírodní scenérii v ;akousi psyc}rickou krajirru /' 'kra*

jina =stav duše./ ,v níŽ je vše formováno okpmř.i1gu sub-

jektívní citovou polohou apocitem. l.{apř.v básni Kalny.

západ' vidí ',morózní''bésník nplaše md'lou krajinu'"nac níž

je *sluncd. kalné,znavené,a vyrudlé jď plárek staré mě-

dí'' i je].o západ se básní}.:ovi proměňuje v .,tros\r zčer-

naIé ze spá1eného::vraku'.

Dekadence učiniLa z individua dos].ova ku1t; jeho je-

dineěnou osobítost stavěla do protiklad.u vůči komfornitě

a šedi n;šťáeké spoleůrost,i,která byla pro r1ekad'errtní}ro

tvůrce sa,/nolaJrinem lrantllity a ndrír*x necit1i.'r:sti vůči všeo,

vyššÍb holnotám.Karések,vě:en této prot ik ladnost i ,  ehápe

sám- sebe jako *vyhnance v ioby kram.ářství a špír1y'' a pro-

vád.í ve své tvorbě provoket.ívnÍ odvrat od ljberalístick,:qh

i riábožensr\ých icejí soud.obé společnostii ncirl i bychon

říci,ee p-"'evrací naruby většinu obecně platrrých liodnoto-

v ' .ch kr i tóríí.Prot i  řívotní činorod'ost i  a a}itívi tě staví

pasiv i tu snu '  prot i  křesř . .+nské mor.élce staví ' 'barbarsko,u

, i , istotu' '  ant ického Člclvěka . , l - ,aLímco i] 'osavai l r i  básnik / jmene. i-

ne znL]Íru t^:Í-)P.Y..T.Vrel i . tíckéi,o,/ ] ' ]cc:"] kré.su i- ' ' 'edevšírn v har-

noni i ,cekai .entr ií bísnÍk Y-ar{ l :ova typu j i  čerpá z di*orran-

cé a bizarnost i  1 čín odpudivější a bizar:nější motiv"tím

více ho p:-.itahuje.Jako věrnÍ Baude1airovi žéei hIeěali de-

kadent i  krésu v oškl ivost i , jsou fascinováni světelkujícÍ

barermostí hniloby - proto na1ézéme v dekadentní poezii

to1ik rnotivů rozklad.u,zániku a hnilob.y.

Opovržení společncstí spoJ.u sg tendencí šokovat

měšiáta s.+ u dekadentů projevovaIo předevšív přík1onu
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k látkán,jež by1y dosud spo1ečností tabuizovány.U

Karáska je to zejména oblast sexuální, jecna z.e základ-

ních temet'ic.'.,t.lch línií básnick;:ch sbírek. Sodoma a

Sexus řleCállgo / První vyiárií Sodoqy v roce 1895 bylo

zkonfiskováno z nravnostních d'ůvodů.SbÍrka moh1a \ryjít

až v roce 1905 po té,eo ji sociá1ně demokratic"qy* Pog1a-

nec J.Hybeš přečet1 ve své intérpe1aci na říšské radě

a..tín ji učinil nepostižite1nou pro cenzurní zásab. /

Karásek v těchto sbírkách 1íčí v řínských kulisách nej-

různější rbakchanálie,' a až s natura-..l istickou syrowostí

obn*žu.je lidskou nahotu. rt př.esto tu nenalezneme ani

jel:inou milostnou báseň.J.Karásek chápa1 sex'v intencích

*i*lrs*b*vu S ehopenhaue rovy f j' ]-o z of i e, j ako kl an, j ínž

útoei příroda na li. iské poznání. V žédném případě nep;:iz-

nává Karásek sexu životodárnou }rodnotu; erotika a sex

stcjí u něho v příkrén protikTad.u. Eros je přítomen Pou-

ze v absolítně 'ductiovně]-é lásce,jíž je hodno t'..}iko

''Umění'',zatímco sex je atributeo smyslové 1ásly'která

člověka svou pudovostí ničí a rozkládá.Lrdtud pramení u

Karáska absenee milostní temesiiky a až mizop5i'-nsQl. nezá-

jem o řenu obecně. / v této obIas.bi mě1 na J.Karáska znač-

n;- v1iv P01ák S.Przybyszewski ;až nekfític\y obdivovaný

ěeskýni dekadentýrS€ svou teorií paÍLsexua1itv a úvai:'a'ni

o satanském původu pohlaví. /

I' ia tét.o tenaiické oblgsti můžeme také velmi snadno pochopit

typickou dekad :ntní dvojpolárnost,která absolutizovala proti-

klady,gniž by za nimi hled.aIa nějakou vyšší rovinu ríhrnné-

ho básnického smyslu. Všinněne si u Karáska'jak se na jedné
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straně neustá] e evokuje .ýÍndlenos L a melancholie, básník ne-

míchá jiné než ,,morózníbarvy '' a s$ylizuje se d.o pod.oby

''chorého poety' ; na druhé straně je pak oslavována .'bru-

tá1ní síIa barbarůÚ a opojnost véšní. Tato dvojpo1árnost

je výrazem Kare.iskova dekantně negativního postoje ke skuteě-

nosti vůbec :ví']e silné'vášnivé a ve1ké je S €I l; umdlenost a

qpl 7mať je syno.nJrmen žité reality.

Svůj přo;-T8moqÍ-.odvrat oc něšřágt<é spo1ečnosti a

svou origina1itu marrifestovala cekadence také tím" že vo-

1i1a ne jrůzně jší autost.y.l izačnÍ převIeky a unikala do vzďÁ-

1ených dějinnýclr epoch,v nichž -zcela nehistorickv . korrkfe-

tizovala své předstayy a sny. V iíaráskově básnické tvorbě

najdeme ce1ou řadu autosty}izačních postojů : od '.starého

flage}anta', tl2gghmuřeného kně2g', a' 'morózního básníka,

jenž cítí každou muku.' / to všeje ji-Ž obseženo ve vstupní

básní Zaz:érýeh oken /1 přes symboI estétství, antického

IJqrc iset až k obrazu stal .ého básníka, jehož minul život.

V tomto vÍčtu Kar áskových autostyliaací byc$op mohlí ještě

pokra:iovat a nacházet da1ší a da] ší básníkovy převIe\r' a1e

to by by1o zbytečné. Všechny jeho autosty1izaění postoje

na;í jecnoho spo1ečného jmenovatele : výl.učnou osEnělost

básníka uzavřeného do "světa Umění.' a stravujÍcího sebe sana

nesouIad'e]n mezi reafítou a subjek'uivním snem. Takto subjek-

tivistic$r prožívaná a rea1tzovaná autosty}izace nebyla v

podstatě ničín jin.y'rn než forriou romantíckého úniru před

skutečností' stejně tak jako dekadentní obliba v kulturně

historických reminiscencích a návratech do d'ávno ninu1ýctr

d.ob. KerÉs}í1v zájen o nínulost se obracel zejnéna k těn
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historic"o.y*m epochán., kde n'oh1 najít co nejvíce bizarně

romantických notivů a koe na1éza1 ved.le nádhery a nysteriíz-

ních tajů také rozklad' a vyžilou únavu. Zatímco jeho próza

nacházela nejvhodnéjší scenérie ve středověku a v obdobÍ ba-

roka,básník Karásek promítal své viae a představy především

d'o světa ant'i$r. Á na jeho pohl-ed'u na antiku vid'íne zřeteIně

oBen dekad'entní ahistorismus'který iaterpretuje historické

téua naprosto osobitě a ví.dí v něm víceméně nástroj poleniky

ge soud'ob.lím pojetím daného období. .Jestl iže soudobá historic-

ká věda chápala antikrr jeko objektivně zaměřenou historíckou

epochu a básnícÍ.1 např. J.S. Machar, J.Vrch}ícký a ó'"/ v ní

.víd.ě1i kvintesenci harnonie a krásy,Karásek hledÍ na antiku

očima subjektivně zjednodušeného nietzscheovstvía a vnímá ji

jako dobu snys1ovýeh véšní' teur..y-#'ch pudů a qrÚ dionýsského

opojení.

J.Karásek neby1 ani z rodu prokletých básníkri' ani

nepatři1 mezí básní$r ra<likálně rněnící tvář pcezie. I když

ve své poezii devadesát;.ch }et yyužÍval možnost,í synbolistie-

kého volného verše a tam, kde mu veršové .schéma nedovolova}o

vyslovit jeho bésniekou vízi, se uchyloval k oblÍbenému de-

kadon|nfmu žánru, k básni v prózei přesto se Karáskova bás-

nická novost manifestovala předevšÍm v temgtické obla.sti a

v bésnickém slovníku ,/ objevují se u něho ve].ni oclvéžná s1ov-

ní spojení, v nichž dominují tabuizovaná slova ze sexuální

sféry /. K*rések *n ve své }iterárně kritické praxi často

zdůrazňova} ve jnaénu modernost'i r"ozchod s d'osavad'ní básnickou

tradicí, v jeho dekadentní tvorbě však stá1e pociiujene
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konflikt mezi subjektivitou výrazu a parnasistně chápaqýn

ideálen nadosobní umě1ecké dokonatost i .  Stá]á ob]- ibtt  k las ic-

kých básníckých forem, bvi osobítě modifikovaných / sonet,

ronde1 apod./,časLá slovosledná inverze a hojné užívání Bpo.

strof.a ekxklamací jako prostředkr3 pro vyjádření básnického

pertosrn . to v.še dc,kazuje Kaáskovu nepřetrženou spojitost s

lr:nírovskou poetikou. A čím pozdnějšÍ Karásek / ani v nejrnen-

ším se ho nedotk|y snahy české básnické abantgard.y dvacátých

1et. / t tín průkaznř.jší je jeho kontinuita s tradiční podobou

poezie'jak ji u nás vytvoři la zejména gener&ce Il. 'mírovců.

Dekadentní progran se ve].m'j br,z,y ./ uěrren neee1ého dese-

tiIetí/ vyčerpal i tvůrčÍ individuum ztotožňující ee toliko

samo se sebou se začalo utápět v bludném kruLru Bsycho1ogizují-

abstrakce. Východisko z této rtprÉ'xlatiřh# s1epé u1ičky moh1o

být' pouze jediné: p:-ekotrání individualismu a h1edání nadosob-

ních vazeb, ai už v oblasti duchovní /a.BŤezina/ t společenské

./ S.K.Neumanď nebo národní / Y.Dyk/ " T Jiří Karásek, dekadent

par excellence, / Lypieké ukáz$ z jeho dekadentrrí tvorby

jsme zašadi].i d.o prvního odcií1u našeho vý-boru ./ Se zy.íká de-

kadence jako progranu a básníckou sbírkou llovory se smrtí

/ l9o4/ uzavírá wé qyhraněně d'ekadentní tvůrčí tb obd.obí.

r když i nadá1e nalézárlle v jeho poezii množství dekadentních

náIad, spleenů a ťyze literérních autostylizací, cít.íme pro-

měnu básrríkova lyrického subgdjektu: to'co by1.o dříve součás-

tí dobové gestiku]"ace ustupuje d'o poaad.ía d.o Karáskovy poezie

pronikají čín dál  tín s i lně. j i  n i terné prožitky a pocity č1o-

věka'který žije svůj osaně1ý život uprost,řed uňění a z rrmění,

v němž nalezI svůj nacosobní ideál. Tet.o Karáskova celož.ivot-

ní d'eviza: život = umění ov1ívňoval* výrazně cherakter jeho
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jeho poezie. číro art istnější by1a její inspirace,tím méně

zůstala poeztí / v jeho básníckých sbírkéch nalézérmle celt)u

řadu 1iterérně odvozených veršů, portrétů různých post-av a

osobností apod.,které už d.nes ztrati ly estetickou účinnost/

a čín tvrději vnika1a realita do básníkova estétského tusku-

1ar tín h1ubší a př 'esvědčivější jsou jeho verše.Toto tvrze-

ní ťlokládají jak jeho verše z obd.obí první světové vá1\y'

kdy se v Karéskovi probudilo češství v básnických aktualiza-

cích bělohosské nánpdní tragedíe ./ t.iše u Par5r l.!al.ie Vítězné '

Bí1á Hora /,tau jeho poslední dvě básnické sbírfv ./ PÍsně

tu1ákovy o životě a snrti, Pos1ed.ní vinobraní /, právem po-

vaŽované za vrchol Kaáskovy básnické tvorby, kde ttak často

proniká zpaza literá.rní stylizace hořké poznání bésníkova

lidského úacru. V době první světové války se u Karáska také

proh1oubi1 jeho ce].oživotní obdivrrý vztah k Ppaze, která se

z romantické scenérie mnoha jeho přÍběhů stává i synoryrnlem

češství a 1ásky k domovu.

V Karáskově d'ekadentní poezii jsne mohlinnohdy vidět pouze

charakteristíck; dokument dobově podmíněného bésnického smě-

ru, verše z tŤicáLuích a čtpřicátých ]-et / trett a čtvrtý od-

dí1 vy*.boru,/ chtějí svou otleenou r:měleckou hodnotou přip96g-

nout J.Karáska jako básníka, z jehož obsáhlého dí1a. zbylo

ještě rnnohér Co nezapadlo prachem a nepropadlo sítenr poníji-

vosti. V těc|ito verších je také jedno z opodstatněnÍ našeho

rr;Íboru.

Ve všech l!"iterárních učebnicÍch e p:"íruěkách bývá

Jiří Karásek hodnocen,apatrně právem, předevšín jako básník.
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Ve své d.obě byl však také uznávaým prozaikem, který se

pokouše1 rrytvořit osobitý typ dekadentní prózy,jež by stála

v opozici v&ěí tradičnímu realj-stickému románu. Tak jako

v poezíi  i  zd 'e se ssolut izuje subjekt; 'vnější reé1ie jsou

zce7.a nepodstatné,veškerý autorův zájem se soustřeěuje ne

nitro postavy'na analýzu €B popis jejich niterraýóh proměn a

náIad. Froto také Karéskoqp typické dekacentní prózy / napr.

Stojeté vo{y nebo Gotická duše / jsou v podstatě bezsyžetové,

jejích vrrější děj je zcela zanedbatelqf. i\utor zde chce zo-

brazit ,'příběh duše'" která je obklopena nehostinqim' světenr,

k němuž cítí jen a jen pohrd.ání. Tyto prózy / Karásek je

charakterízu.íe jako 'dojncvý, nálad'ový d.eník ,,l r'ají ve.lmi

ťrasent'ární ráz, popisy ná1ad' d.ojnů jdou za sebou v nepře-

tržitén s1edu,až vzniká dojem šed'ivé monotónností. Fopisova-

oé psychologícké staqy,u nichž neznám.e jejich spo1ečenskou

či osobní motiv*í'splývají v jedinou mlžně neurčítou psy.

chiekou krajinu, v které se nakonec zt.ráeí i anal.yzovaný

hrdin* příběhu. Po románu Gotická d.uše /L9oo/ op )uští K*rá-

sek víceméně tento typ dekaÉentní prózy a jeho další četné

povíd}q1,noveIy a: rcmár5r jsou už nap1něr5r bohatýna d.ějenr Pl-

r$lm romantických rekvizit a bizarnosttí. Jgho obraznostr *a.

jící mnoho společrr;':.ch rysů s obrazností autorů arrglického

gotiekého románu, laíří nejčastěji do střecověku a do doby

barok*. Rudo1fínská Pr.aha se sv} . t*Ichynisty a nágy, barok-

ní taje nysti lqy, tajemrrá nystéria k1ášterů a inkvizičních

hrůz - to je svět Karáskových romaneskních vj-zí a snů, d'o

něhož unikal na své níkdy neskončené narcisovské pouti za
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chinérou v;llučné krás.y. I když dnes už mnohé z Karáskory

prozaické tvort[r čtenářs}cJr odumřelo, přesto v ní nalezneme

nejeden příběh' jako je např. povídky Genendav našem výuo-

ru' který čtenár".e zaujme svou rornantickou krásou st-3lrých

berokních rytin. A Karéskr3'v prožitek staré Pra}5r, městg 96-

1emoÝ8r z něho učini1 důstojného pokračovate1e trad'íc .r..r.

Kclara g J.ArbeÚe' .-iak to chce v našem výboru dokrrmentovat

staroprďské romaneto Z1ověstná madona.

Jit.í Karásek by1 spo1u s Á.Procházkou také hlavním

kritický.n n1uvčím skupir5r oko1o časopisu }.ioderní revue a v

pocstat'ě po ee1ý ži-"'ot se zabývaI l iterární kritíkou; proto

jsme do tohoto výboru zařdí1i i ukézky z této jeho tvůrčí

ěirulostí. V l iterárně hístoríco"y*.ch pxehledech bývá J.}iarásek

charakteri zován vž,dv jako néš nejtypičtější představitel doj-

mově impresi  onist ické kr i t i ty,které vycházela především ze

sui;jektivního čtenáYského dojrnu a prožitku\ a stála v opozi-

c i  vůči vědee$y or ientované l i terární kr i t ice vynášející

obecně p1atné kritické soudy. Karásek, věren těnto zásad'án,

se ve své }iterérní kr.it ice omezuje na zachYcení rrálad a

pocitů,které v něm vyvolaIo přeětené dílo, aniž by se pokou-

še1 o jeho objekt ivní ana1ýzu. Ve své kr i t ické činrrÓst i  byl

žéken A"France a E.rienana,kteří chápali l iterárnÍ kritiku

jako svébytný r:mě1ecký žárrr a prostřecek sebereflexe citl ivé

uměleeké duše. Tak jako tito uznávaní předst'avitelé francouzs-

ké irnpresíonistíeké a , 'd i letantníů ' '  kr i t iky i  Karásek usi-

1ova1 o tol aby jeho kritické stati a eseje byly napsár5r vy-

brou'.enÍ-m stylem,.Karáskilv vytříbený stvI,v něnž se prolÍnaIy

lyrizu.íící paséř.e s l iterérně věcnýni posi."řeř1y, Éak uznávalt
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i  jeho nejzarytější odpůrci .I  kc iyž jsou nén zřejrné všechrr5r

nedostatky a s1ablny ta}:to pojaté Er i t i lq ' ,  odra.zuje nás zej-

ména její abso1utní sub$ekt iv ismus,vyvázání kr i t izovaného

díla z jakýehko1iv spo1ečenských souvis lostí i  nahodi1ost

kritkbvých ná1ad 1 přesLo nemůžene Karáskovi upřít důstojné

místo v děj iníeh české l i terár.ní kr i t i$r.  V jeho krjt ic$ch

úvahé.ch,esejíeh a reeenzíeh nalézáme i dnes celou řádu ce'rrrrých

literárně vědn;Ích postřehů a můžeme oeeňovat i jeho obdivu-

hodnou erudíci,která vnesla c.to ěeského literárního kontextu

nejedno nové jnéno,jež se sta1o trvalou součástí našÍ ku1tury.

Výbor z Jiřího Karáska ze Lvovic nenůže podat uce1er5i

obraz jeho t'"'orby, na to je Karéskovo literérní dí]-o pří1iš

rozsáhlé. Chce pouze zčésti  PYispět k poznání této význmné

a svéráýné osobnosti,která se sta1a symbo1em české literární

d'ekad.ence devadesátýeh 1et 19. sto1etí. Zároveň chce tento

výbor také dokézat, že Karáskovo dílo není pouhý literárrrě

histor ický dokunent,a1e že je v něm ještě mnohé,co dcdnes

neztrat i lo uněleckou životnost a za čÍn eítírne Živý tep sroce

básníka marné touhy.
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