íereo'l'av lted
8úan

E'

taja&&ých

příběbů...

přt.pravovanómu výbonr z prót
Edsá wšle

velt.ětry

uekauentnÍ llteraturtrr,
reakcÍ.

rvedly

rrbgrr a agorá}.ností
t{ ruĚt1t

výstražně

Eladýe}rr kteří

hlag nal t1rz;fuavou od'*
* &okrqjígí otsvř6no8-

lÍteraturc

zu.Ě!.echtovat,

nvotrněnostl

opěvoval1

ěl.noroóou aktiv1tom

- tak rgggntně
n}adýďr

ahJřrůlget

pďrrdďlí

ve

oploenů g vĚechno je oslo-

vgve}.c spÍňr o'ti&LtvgstÍ rubu naž l{oen

lovalÍ

se a

$koro vóec}r$r ua&dYend 11*

Ú*d*tr úrarp e na}grrg}rotlouýcn

rkuptm

satkal'a

Jedno rranáw,ná tobu aa drrrhýn. ůfi{sto otaostí,

óÍnrř ďlg
r genrd.lnt

} alungt

ze Ínvorvtc,/

v roeo 1s94 první čísta Moderní r€ V u€ '

lecop!'su epubottst&ě
.nobvňejně
botl.ř$vcu
t.r&pí

ď.I{aráekr

bÉay obrácgaó

vstorrpÍ.l.a do ěeek6 literatuqr

básníků s spl.sovate3{l

kteří

ao gtotož.

g d.ekadantnÍn prqgranen

!Eš&ůt gnrět t lt'tarat[řllo
ale bsuřl.lvé

vývojovd

sl st&L .'tří

řsrágok

e g $ebo pooocí chtělÍ'
Á dos].gva ayrnbolen této .krctkó'

eteDy v dějÍ'nóG.b čeg'ká llteretrrry
ne lovwíol

v íeho díte je ztěleo-

aěno borarÉla všo, ěín u nás žtla a s &ín do obecnébo
rnrrmr.nÍns povědomí vg.toup[la
česká lítorórní
rouěáat
objevlln

álrĚího

oetgďenos,

synbol1stí.ckého

v ciwad,esá{ýďr leteďr

hnoJní kř{rto

dekadon06 r

větš1nou ahdp*ná $ako
pro€reluir

$& v Cegháeh
jako

nlnrúébo století

U"t.enáraÍ, nouert4y, která

llfi. ruěnÍ't dosava4pí ].ttgrární
poplanánr

l1terárrlí

ehtělg

od gákln-

půdoryg. Y opozícl

protÍ

rea}:[amu n' lrmírmral{ÉInu látkovéuau eklekt1etg*

Enr * syabol.euo vše}ro ofíctá].ní}ro a t'rad1ěního v l{teratrrře

sts"Lo dílo

r'Íarosl.Bva.Vrch].:lckáho * touáíla

psr llnĚ&í'

ígž W bvls

oróbytrlě

utlltrtdrní

no-

osobt.týu v}r6asu

tYůrěí Í'nd"1v1d''q]-ttiř, autentlaky
aubjektiwtí

tato

žlvot a aeopírajíoí

prožívnJíoí

sa o žédqý epole-

pro6,rneo TÍmto uvýrnaněníB lrd.Ívtůun*

sr reasova}.a lÍ'torární tsQcisrns též ng strátu
ajednocuíÍeích

eel.anfu

ldeá}'ů' jíž' bgla doprováaoun bi.re,

u proďtáae}'s' eclú ěegk{ *po1ečn6íít oseslegáŤ.ýotl r
s'*tďďt }st.

!{árffině o.bnoseneckd ldúly uá gtrttt]s

ochopno*t vytváře.t

ucglený

národní progreln'

adáLo' ře vBeďrno n1n'}t6 leří

* trk

v trogkéeh a nlo post-

rně nordhp nonú v dohlsdu. I}ro čgskd úolmdenty s8 stdln
dgbovú Ůaot&rgěnost

s typrahl-etůt] přínro sněrtvě
pod jehoř

ž1vo'tnÍn poe1tem'

ttž{, leželo

adkvše

pod vlfuěvou pmrrrosLl a nlcot5r.
Pod uetrgdentÍmpr&poreer tnk Jak $e$ vrt.yĚtln l{o.
rovlnr

B€

sbromáždJ-la podstatná

část nl-adc nnetrr'-

Í búantcké genel.aco ' $íž ae adálq nevybrruteln*

re-

toltn $ak protá EnÍ'cotřru{íc{ npo}'elensk{ rearÍ.tě' teh
utcratuřg'
která pdle jej!.ďt goudu ne9rot3 gflclální
ýiařorvala
l blar

v chn.ocu rodícího

|cts a* Ilvov&e patřÍl
|q

přesvědčtvě

dostetcěně

rrlcloÍ

aa modsrnÍho eYěte. A .T.I{nrd*

mg:bl' }tlsvnd protagontsty

ogolu s Á.Progházkou

rtřttnutíďl

nek3.ld lt.dckýcb

prgbojovával

nový tvp debrjlontní

tohoto

prob

v nrrohn poleu1ckých

lÍteraturlr

l psal

básně 1

.prógy' drppata Í ooeJe', a Yňe měLo být výra&Bn &reněn*
iltts* pubrJÍcÍ go krárou a rhnusané nevlídnostÍ oko}rrÍho
rrět'r'

tak Jnk to předplsoval

drntní ss$$oor

světonásororrý káncn deb-

P$stav*n{

p$ďního

$Íet1l v ágvadoeátýoh
;i.sho ebÍrs

{eak6tro dekadgnt*
lgtcch

g* l.T.Ksr*Eek

přeůev&Íg gvou tyorbu

g t6to dobť předg&.''nY*jÍv čeakó

patrně ng*uggl'"errě$ó{Mnníckou rsal.í$agí ů*b*

trltcrttuře

annhr Ye Ev'ýgh vgrěÍ'c}r gg vgln{
st3rl.íaovand pc{obE ůekado$tÍho bóeníh

těsně psi.mkl
;rnněadho ál*

l Í.nnnž q$ hmrsí no$'n* vňodní sh*teĚnoot1

#*

a}o l.

sáer íf.eá Ia* proÍÍt íadÍ.ně v *novén cpoícrrí" Dí$

t&utt! *orn{mu rlhlu hy].y {oho bssně p].ns luut}nr * bag*
rýabodné mrnggtí" a bÉaník n.úm'sdylÍ'autíEÍ" na do polo*
w r&{tét* $aáonyr T frff nnrně nntrulanés' $on mlnnch*
lts&y řok*, nř rpoádr B&íě&nf se nn,d váí'n rEr'ttÍst ' A
prÚts,Ět avý:n nattrqloile nebgl t.T.Kardoek nnl r*bt].wl

e&l

bněkcvo&fu bobdnEn' Jaho ggtsntstívnÍ nenáv',gt- prott
ěedt ně&tÉ'gkdrpo3.*ěnngtí g* pro*evoryeln $on * Jon *l.o*
w e túmtry' jt.n'lá &o}arral soudoMbo ěten*se. Ďohaggrral"
ta n*íou sYjb oyrov& prvúřným g}sryníkse e &aotnryh*l.eoxg*ptr1ehmí nutEgWl1x'aoomÍ.r als actuánn stÍ}lnpřÍ'hlonon
h gnr}'B, ů*eud t.nbuÍrovanfu ].átkfu'

aeJmánn s oblnatÍ.

rqxrú .n{n ř**a okáaalgnr nonkonfot"n*.tu to Wln nle poon**
* v*l;n*' rirkfu obua}rovfu ra$stříbg&t Ba $eťlns gtran$ Bla
fsmí'nerdnn pohnnskou smystorroEtí a vÍ.t&á}.ní *l"},on níet.gag.bogtrkábo br"ntálnÍho $edínee' be gtrnně dffib{ gg utÉ.
pě1.8 v w}nrrahol!í,

oploenn a obd.írru.ke všm nduorffrl*l..

rygtíak'ýe ku}tůn a $ovr}n. KategorígkýB odn{tÉ*ín Ěívct*
nť sříroaenostÍ, n no*r.mgutř tet.o poenÍ.ov pďatat& íen
{obgova]"s basď&dn$st dekndl*ntnÍ,aháívotních po*tojs1
a*bgpnýcb podnĚ*ovat nanejvýs tnóív$'&upligttekou
r pohrdÁn{.

neg*oí"

$ynbol*ótně

úekndontnÍ prón*, k je.rín ěgrnýn psed*

't&l.tln tlnKará*ek

patříl'

ge atgÍrr.ýc}t řlr*t*

lryrrlstala

ps.att'tl a nÉsol{ jako so}ro poegtre n prqranově

st*l*

*pggtct rrůět tred1ěn{ prógo. Fahrdala dějavě nonat&
t věrohodnoetí

Ígho reďlÍů*'

v nle}rř g* děJ adt*

l 0h'tě1e být den a sen ťa*ýncí *přÍběhw du$oř,
kter& by e* $nko v lroad:.a odrá&etg nsanqynlaogt ves].t'd'ckótrohgnďntc Uř jgn lafuý pohled m Karásbw
g ětved*gátýeh Lgt trkaau$*' v $e,n bwlg Úejtch dg*'
apecl.flě'ngst u ltterárgě vývoúovd odlÍ.&nggt.
t sodteh br{lry
ettl.lví

$sou vž{ycky vý$Íneě'ní' abnoap*'
agbo psycMclry rotwáaenÍ' jodín*Í-3 ront,g*

m d&j pŤÍb&bn sg wva.ěEvúnn rilnft
&an$rř,tl prán tvořÍ

l.,yrlEu*en| eákr

hl.oubkovd paycholqgícká

annlýra

no$nítsrně$ěích pnoátt'ků n ná].nd'.
t.te$n{rařněsBí.n a nsJvětšťJe prosrailrově áekeďentní.n
&í!en ď *Karásbn Eg Í,vovtc' a patrně t eeid
rítexarylnÍ d,eaffienc.o, $e nepří}ts rossáh}ý rogd.n
duěe a roklr 19s0. Hl.ngn{ hrJĚr.ne Ůgttokó drrňe'
rínn\ý

s&mntdř a po.sledllÍ putmak

etnrdho

ětgcb'.

rndu' bů.oud{lnbryr1ntr* své duóa jako poutn{&'
iÍ{sd ony*l. átvata,

svou *.d*ntltrr lidekou f, *pole*

ďoho' přgíenněIe ndagenerorrnnd p{ychih

ulryk}a

'rgtu dgn vg f,Íkt1vnín gvět6 gnů q ttusí1 ě{e ínton*
sl alo proá'ívá knědý poctt ě1 aás.hvěv nervůr t*n
řňí ge n.u nČá bý& $ehm úděl'

ďed.t"ně Bůh ho nuláe spů*

rlt * a tgk putu$e hnrgk*ínu proetornni'

preá*kýoh chrénrl

r touř{ ps rye'tÍekdn splřnutí
ccl.wtt'

s Bohgm. A].s' Bů}rígJ Ds*

br*dtnd/a přÍlt,ě pyšné tou}ra po abeolutau

jtfur aehopnort vnÍnat' boží núměr'gr
v koaMtaÍch
ao jen o Boheu jabo c flkc'í

tldskýgh oeudechr sragll

cG.

}c aom., ard pýc}ry !. nemožnosŤ*t
být tnxd pro. drrr}rú.&
Bo}ra' eby}a nu Jed1ná gestet nalégt gebo agp
e ál.'votní jlototu ve wéu šgó"ntv{. Kará*krlv hrdtes

nněe.lr.}l
r

lteíÍ a

P€ t řÍ"ně'

}ůedí rla Punhu a věech4r jeíí svony k

lěnu pron1ottvnJí o tragÍcké ve].ťkogtí čeabdho nMe,
ltorý touĚLl po abnolntnu'

Wl a1e přonož.en nargostí,

rylbo}Lgov|Bnou pobělďtcrskou

pordřkou'

kterc a].ttvlóovaln

bho ne$větší ůuchovrúvnepětí. Hlas vo3njící P.sahr t&lk.
t|; br{í.Bovo rrltro naaaslgabm její úpěnltvý 8ps1r ncngd
i Bůh gůet'anou prá*dnorr flbeÍ. frdpa o ídgntítu rtratÍl
nyo.t'

sůstal.e jen kancnná tvář

pražskýah ebrqásns' 9Bě.

BĚ&ýclt v brobr ěggkó, óuňe l s6m vedon hr.rů1novypaelednť,
boev ' v nteb pobřbívú v nt].osrdnée aevěó.'ní óílenstvÍ
sřorr tgottEkou dus{Ě o
lí*vadorsr eiré dekadentní podob$ není Gotlgká duĚg
rorhodgě poulrou litgrárně

lrl'stor'.ckou &ntíkví,tou3 Kará".

rgk gdo dokáaal. umělec}y přeově{člvě gYokonrat prrařskou
rtnoEfíru

l ukégat neschopnost vypjatébo tdtvÍ'drn]'tmu

ÍtĚtt ty nejatlvsenějňí
b.

opoleěonek{ í exl"gtonct.ální otás-

Svlfut nedítac$ú. o podgtatě čeěstvÍ * to gtratilo

v

tóto dnbň uř sE*la obggeasghý roeuěr & eu$glc být prs*
bojEvcno v n{tru *].ověk' ss&é}ro- bV1 tento romá.n taEá
Jg,dníg g nnEhg hl.asů, kterd v době okolo rolnr r90o lr1r9*
řoraly o prměaě vgtabu jadtncs k aáro'clnÍgu kolekBltnr

lmr*p+lngťEs' ž,ev t'óto době bvla íeěté vellcs žl.vou bllnu Eaanrxr'kovn čerká gtágkn a ře vgntlf,et.il dÍl.* deko Bor*
nrěoryc Slegek{ ědolo' Pykovy Pígns a Mo$tb],'EBtsu,$ovwlr
$Íí uBěvy ťl,ng&ků
í aÍtĚků a italší,/. V Got.ígkd ťluBí ae j**
'i*tě najvýragněít npo$oval' naeíoná1ní prořtteL a
wbr*s.
ný.nlndtvldualtegan

e *atottuaen,

íak jo pěotoveln lttc*

n*rn{ ůchact*nco, kter{ vrúunla v&ocffi

].ldgk* bodnsty

pod aarnfu úhlcn úejleh e gtet1atdÍ truatsóro*tl * arlglunríw. Proto t KerÉu$k po$nl. bcí ndnodn o gvd lrytÍ $eIo
Érana.' Ya kterÓn

a.t,ojí $cůlaea protÍ o.auéu8 affrnost Jr*
bo láp*ru n* avrlJ trogleLý prgtěJ&ek v mrnoatí úatl.í
drodníbE. Tsnts, kgnfrl.tht no*obnl.l.v Gotl"chd dl*Í Fetn
gh.lětg&ý1 Jeho boJ o bcghřísnou č1Etotu žlvota dr=*o.
vlden aĚ.po esilur ern$ní nea' k{y sCI &Ívot eříkd beraÉln
sÉcho' aW a* přlblížtl

prrlanařné ěígtotĚ abrolutnl

Y ?mt* &nÍs$tnění arnrttúnoÁtt v9 progpěeb f,tkgc vídÍ
Enráse}l h}svnd trqgódrí

č'oš.stvía gároroň patrrraení

rprávnoeůl arébg dgkadontnÍho odvretu od vseho gklatcě*bn &o nvěta fítseí' a enůr v něnř s/& Jcůínoc Yřdy & &&
vieoh aholneEtí dře

rtotožn1t a tsrátou1 kterd přcžívá

v&ccttng trotns,trořý d6íÍn Í $adíncůr totg Kar*akorrn 1p$etí iě*g&d Grtár'$rr byto nlee jen jadrrí.n t ělánbÚ ól.orrhsb& řětósu
wvntá
tnělec}y

rněLeakýcb děl.' íl.el}i ěeck* kultura

Ý17ro.

poí€m nodarního č'eĚatvÍ, ale ě]-ánkemn*kou
nejnenšíg a rnrnjÍmvýn.

Í{*na&Ét}nreo| gtoletí
itent'aÍ pr$rw

*trácgl

sýBbol.í.gt.osó;h-

rryntrle *ltrou dtrbovon t l[tgrární

opoď-

*tg.tněBoet. ťa&ó g Karáakfirs tvorbry pounendhlu nt.selg

,JQ

deknlcntn{

*ty}Irgcc

a prfirřshtívn{

6eota1 lrsbrs*

paetttkJ"ad noz*' tměr' p a skutořnpstí. *o pořÍrm}. ns*
t v n*}nlrohpl"Íeký dua3"l'snue řlvota

& srll}Ů kt'ffrý poc3-**

[ptll}tně*w}. rár vg&har$ da16í Knrdskow

L*torárrrÍ

$r. ďnatlíEo Knrá*kova paoaío r:saglolřele m rněryr v
t*nÉrnÍnvývoíí' rmauďřol.ou oproňtěnontÍ bó*níkgrm Yrta*
ke s}ffiteěgostÍ' í dÍ"gt.ýorúvraton k t'redtssí!& ťormÉ}ně
}9s93 F{sně tulďlrcvy o áÍ.*

$t.atotún /BMrulgnr
a w,tíll$3o/l

$aho prssete

ta brtn rrg dv*gctýeh

v Kardgkov& tvgrb& ůo**.tratní"e
Ěsnů{ř!L* lgan',fectÉ*

&m*

sv*"$ gók).on od synbolígt

rĚ de}radent*íetr g*sadl gg{'la

aps"gnbgn. Frot*, óahdgntnÍ, antsa6rsetov{ n btg*
tň$gvó pr6*t1 jnk*u bwla $ott'ckd dus*, \řsndít ffní, Ka*
*{g*k v'á* nn krtu boha*dhn' romsntÍcbÉho děje, ptr.ndbo
mp*ssYíde.nýcb sápl.at*kr tí nt&hň ae g3''$ovrr$orrěco t*úu, p}.néhoěl bÍ.garnÍb"g'sn$tnnnot $eho příběbů íe&tě
7:*n';.r
řú'trbuít proatřtd{1 větsÍnnu dde o gtgeřrě].{ lnt'ert*r"6r
p*s'*$cb

bcroknť,ch uhrcmx' pa}.Écs* klsšteirrt' kde ee

rc*tcÉváp*a poot'nvaní' které J&ks btr prdrě Yrš}g & trrtř
eel'fÍ.$stného dvgra.
Karághgvo

ge&řarán{

& dě$ově bo}rnt6 pr6rno oé vse*

Gbry &ea}y *gormanĚl.sm*.'
$nlo6.v'ýror

eháp*t

$tnnk naá'

aouť61d begn,ss,í" nenrní,ho e. v nt*w

negakctvg-

#hg mgátrníbg
táva}n

ugálge;

nolr*

$ebo& g,Í.tltvo*t

ge nougtálo

gtřř*

s. &gdt"vou p*íngn,ngotí n&s,tdcks}ro av&ta* $t*$nň

áeko. n*gtr
3eyar'

ktgrý

ěeekdlro Llterdrlrího

nsěrffiantl,gmn

#uIi.ur

h}edasíc'Í prE bo$ sg gotrdnbou ma}'ogtť spsťu Ts

c.b váěnígh * řJ.ngEh n'"nu]"oct1'

t,nk tsk* Knráqok

r Faf.rně aco}n v&dmě v Íeyer*výcb atcpách' krd*u
{et& pse{ v&Edrrogtí * gb,íevlt volÍ-kont vt v$*dnoatt nu
ěáno * Y tn&r so ss ant Y de}ekd nfi'autoetí $ovÍ.lo
vt]-{kd'

vrneěens

a sYat6. A žg lackdy vgl$.koat

ň b.t**rnogt-Í' n střatsgt s kuslóg.ní rry$íneťrnoatí,

$c nnaptnt'ítsl$É ds& $eho etkd.y gceln ngpř*komnnýa
t.nÍe Yýs"hedr.Ek*no

KErás&eYs porrt dg pi,n&Loatt. xg vo].1krEůí n krá*orr
ův6na blavnín*' cgtt.geíl prvá'

órll'gáttsíáí

a výr*

$Ť{' obÚerÍ"ln mneícksu psí;taáltvEEt Frařry' mě*ta;
Bóež nglog}

n.drg$ ťant'gghnÍ' kr*fir

ngťyěerpatolný

velÍ"koatl;
v llnt.t

r.

áruhÉ' eá$ě výgnn.mnú $eko by po.hrn*

3q1erovýoh

obnovených ebraurl1 e.bjCIvlr$ť*

korralo starých I"*ggád a nýtrt. u a{. va*s}y Kar*cko*
Ěttnd poknoy o ořívení
t bíbrío$eh

apobyé&l

nt;arýďr 1.eg*ndt.gt1gEých 1á*
Ísř IBsÍí v 1gcěgme kou,slo

mívÍ.t.u starý*h náboĚengkýeh mnleb n je$íebá poÚt&v3r
só4íx1Ívě prínÍ't'{vnímí &s*t'y dckáří sgnáhfisut
esfrít,{Ln6 g*..ůeedng&nťbo ěLorěbn.

í

PseE. vsanbny gť* negroannntÍ.ck€ no'tÍ.vf,gh#výtgty
n*.ffrloe'tt noóel Knrásek il$ů$ aákladní' tnsplrs,řn{
r doqn v Pragel

tej{

rvÍ,nfon{řgkau xrd{(l, pr$*

easle a- &s sna př*ntupu{íeť do stsrti*

1e

rl

foscionova'h6[ do kgnee Ětvgtn. A protoáe by} *u*o'.
2 n.e.on$Íaaln bo Praho eouřaená'

s*ůaváť.u iie;ií ua5l'a,kou tvář{

CI3.obyl přítabcván

xta$*nou v kpgt*Lícb1

a Bákoutícb

starí

baroknÍ Prďry3

vňtho taígnnn n f,aatanknn,

a poríé}y pře\ypuJí.
prazvláětníB

rde naďr{set

Jí.bá jtbo

pruĚeké no*
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