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Anotace: 

Naše práce si klade za cíl popsat některé aspekty literárních styků mezi českými 

modernisty spojenými s časopisem Moderní revue (hlavně Jiřím Karáskem ze Lvovic) a 

polsko-německým autorem Stanislawem Przybyszewským v posledním desetiletí 19. 

století a sice ty aspekty, jež se týkají Przybyszewského konceptu tzv. nahé duše, jenž byl 

jednou z prvních artikulací nevědomé podstaty lidské psychiky ještě před 

psychoanalýzou. Je pokusem o zasazení tohoto konceptu do širšího kontextu umělecké 

moderny ve středoevropském prostoru, jejich filosofických východisek - tedy především 

postavy Friedricha Nietzscheho - a nově vznikajících vědeckých proudů, které přinesly 

nový pohled na lidskou psychiku, sexualitu, postavení ženy atd. 

Abstract: 

Our study intends to describe some features of literary encounters of the progressive 

group of Czech modernists affiliated with magazine Moderní revue (particularly Jiří 

Karásek ze Lvovic) and the Polish-German writer Stanislaw Przybyszewski in the last 

decade of the 19th century, focusing especially on Przybyszewski's conception of so called 

"Naked Soul", one of the earliest articulations of an idea, that human's psyche is 

fundamentaly unconscious - even before psychoanalysis. This study is an effort to set 

this conception in the wider context of an artistic Moderne in the space of Central and 

Northern Europe, philosphical background - and that means particularly Friedrich 

Nietzsche - and scientific movements emerged in the end of the 19th Century, which 

brought a new view on psychology, sexuality, gender etc. 

Klíčová slova: 
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Lvovic, Junge Deutschland, kristiánská bohéma, moderna, Moderní revue, nahá duše, 

psychický na tura lismus, sexualita, Stanislaw Przybyszewski, střední Evropa, válka 

pohlaví 
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1. Předběžné poznámky 

Prací věnovaných mimořádnému významu Stanislawa Przybyszewského pro českou a 

vůbec středoevropskou literární modernu v celém středoevropském prostoru vzniklo již 

veliké množství a jedná se tedy o půdu do velké míry prozkoumanou. Specifickému 

významu vztahu Przybyszewského a českých autorů, převážně shromážděných kolem 

časopisu Moderní revue, bylo věnováno více pozornosti v Polsku nežli v Čechách, což je 

dáno hlavně tím, že zatímco na polské straně hranice bylo bádání v tomto směru více 

méně kontinuální a nepřerušované, u nás bylo téma literární po dlouhou dobu literární 

dekadence z ideologických důvodů tabuizováno a významnější práce vznikat nemohly. V 

posledních dvou desetiletích však došlo v českém literárněhistorickém diskurzu k 

obnovení zájmu o období fin de siecle v celém jeho dosahu. Konkrétně pro studium 

problematiky česko-polských literárních styků v obdobífin de siecle a s tímto nerozlučně 

spjaté postavy Stanislawa Przybyszewského byly velkým přínosem především zvláště 

práce slavistky J asny Hlouškové z let devadesátých a z počátku nového tisíciletí. 

Naše práce, limitována jednak omezeným prostorem, jednak tím, že je nucena 

ponechat stranou poměrně rozsáhlé německé zdroje ke svému tématu!, přičemž 

klademe důraz hlavně na zdroje polské a domácí, se tak zaměří toliko na jeden z aspektů 

tvorby Stanislawa Przybyszewského z počátečního období jeho literární činnosti (tj. od r. 

1892 přibližně do konce století) - a sice jeho koncepci "nahé duše", tak, jakji rozvinul a 

pojímal jak ve svých teoretických statích tak v básnickém a prozaickém díle2 , a pokusíme 

se ukázat její psychologicko-filosofická východiska, kontext a dopady v českém prostředí 

(konkrétně na dílech Jiřího Karáska ze Lvovic a dalších autorů kolem Moderní revue) a 

také jasnozřivé předznamenání budoucích stěžejních teorií (Przybyszewski 

předznamenává psychoanalýzu a hlubinnou psychologii - dichotomií vědomí -

nevědomí; (hrubě v Przybyszewského pojmech "nahá duše" coby id a "mozek" coby 

rado - superego), přičemž si neklade za cíl být jakkoli vyčerpávající, chce být toliko 

příspěvkem k dílčímu problému této specifické oblasti dějin české literatury, oblasti, 

jejíž samotné vymezení je problematické - jakékoli periodizační ohraničení hrozí 

1 Jejíž rozsáhlý výčet možno nalézt v monografii Gabriely Matuszek (Matuszek 1993). 
2 Nakolikje vhodné tyto dvě sféry Przybyszewského tvorby od sebe oddělovat, viz dále. 
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vágnosti, ať už je to "moderna", "secese" "dekadence" či "přechodná doba"3. Držme se 

tedy pojmu fin de sÍecle, jenž v sobě zahrnuje polyvalenci všech duchovních proudů, 

namnoze si protiřečících, navzájem neslučitelných, které se v kultuře doby konce století 

zjevily. 

Sám Przybyszewski zdůrazňoval, že jeho literární znovuuvedení do Polska vedlo přes 

Čechy: " ... zůstávám Čechům vděčný, že díky nim se Polsko dozvědělo, že existuje jakýsi 

Polák, který sice momentálně píše německy, ale [ ... ] zdůrazňuje, že je Polák. .. "4 . 

Dnes, pokud chceme rekonstruovat peripetie této oblasti dění v české literatuře 

konce 19. století, jejíž integrální součástí je i Przybyszewského úloha, vede naše cesta 

nutně naopak přes Polsko - resp. polské zdroje, jež se zaobírají styky meZI 

przybysewským a českými literáty s větším zájmem a hloubkou nežli zdroje české. 

3 K tomuto problému viz např. Vojtěch 2004, Vojtěch 2008: 52-53 nebo Kudrnáč 1997a; b. Srov. také 
pojem interstatualita - Pynsent 1988 [2008]. 

4 Przybyszewki 1997: 105. Viz také dopis J.Kasprowiczovi (ibid. : 228). 
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2. Úvodem o kontextu 

" V této nesnadné době jest božství člověka 

zatemňováno a kaleno, člověk sám jest zmaten, potácí se 

sem a tam, nevěda, kde začíti opravovati, jak si vésti, a ubíjí 

tak vlastní důstojnost. Zapomíná, čímjest, byl, má býti a 

podaří-li se mu něčeho dobýti, triumfuje s okázalostí 

nevídanou a hyperbolicky se vynáší. 

Moderní člověkjest zmaten. "5 

V roce 1892 vstupuje Stanislaw Przybyszewski na berlínskou literární scénu krátkým 

spiskem, esejem či lépe řečeno psychologickým portrétem, Zur Psychologie des 

lndividuums - Chopin und Nietzsche (český překlad od Bohuslava Chaloupky vyšel na 

pokračování v Moderní revui v roce 1895). Do té doby neznámý student medicíny (kam 

zaujat psychologií přestoupil ze studií architektury) a redaktor časopisu polských 

socialistů v Berlíně Gazeta robotnicza se najednou stává bez nadsázky hvězdou 

berlínské bohémy, jejímiž nejvýznamnějšími představiteli byli literáti jako Richard 

Dehmel, Franz Servaes, Julius Meier-Graefe, bratří Julius a Heinrich Hartové, Bruno 

Wille, ze starších postromantický básník Detlev von Liliencron a další a také umělci 

(nejen spisovatelé) skandinávští - jako mladý švédský literární talent Ola Hansson, 

dánský kritik Georg Brandes, dramatik August Strindberg, malíř Edvard Munch, sochař 

Gustav Vigeland, básníci Adolf Paul, Gunnar Heiberg, a také Dagny Juel, pozdější 

Przbyszewského manželka, předtím milenka Strindbergova i Munchova) a mnozí další, 

kteří toho času z různých důvodů6 více či méně dočasně dleli v Berlíně a pravidelně se 

scházeli ve vinárně Zum Schwarzen Ferkel na rohu Unter den Linden a WilhelmstraBe. 

Przybyszewského popularita byla spojena s mnoha legendami a neskutečnými příběhy 

5 Bakule 1903 : 9 
6 Např. Hansson a Strindberg se uchýlili do Německa coby dobrovolného exilu po té, co se ve své vlasti 

dočkali zdrcující kritiky ba dokonce kriminalizace vlastní tvorby. 
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ze života berlínské bohémy, pověst "šíleného Poláka"7 jej předcházela a Przybyszewski se 

jí vlastně po celý svůj nepříliš dlouhý život nezbavil. Stanislaw Przybyszewski se nakonec 

s berlínskou bohémou rozchází ve zlém8 V roce 1894 se uchyluje s manželkou do jejího 

domovského Norska. Bydlí sice v provinčním městečku Kongsvinger, ale i tak se dostává 

do styku s okruhem norských modernistů v Kristiánii9, který se scházel v kavárně Grand 

Café a kterému patřili Hans Jreger, Christian Krohg, Knut Hamsun, výtvarníci Edvard 

Munch a Gustav Vigeland, stálým hostem byl i Henrik Ibsen. Z tohoto období (květen 

1894 až leden 1896) pochází články De pro.fundis, Pro domo mea, které vyšly česky v 

Moderní revue r. 1895, studie o Vigelandovi (vyšla v časopise Die Kritik 1896, v českém 

překladu jako Neznámý v Moderní revue téhož roku), románová trilogie Homo sapiens 

(1897 části postupně v Moderní revue, později knižně v Bibliotece Moderní revue), 

báseň U moře (tamtéž) a román Satans Kinder. V době norské anabázelO s 

Przybyszewským také poprvé navazuje korespondenční kontakt redaktor a vydavatel 

Moderní revue Arnošt Procházka s žádostí o uveřejnění překladu některých textů. 

Przybyszewski byl ambiciózním pražským časopisem velmi zaujatn, s Procházkou si 

intenzivně vyměňoval listy po celý svůj pobyt v Kongsvingeru (později již méně, ale 

přesto jejich korespondence trvala až do počátku nového století; Przybyszewski si také 

dopisoval s Jiřím Karáskem ze Lvovic) a do Moderní revue začal přispívat. V tomto 

časopise vyšla řada jeho článků, kritik a úryvků, přičemž prvním otištěným textem byla 

7 To, že mýtus o Przybyszewském žil i v Čechách, dokládá Karásek: "sledoval jsem všechny zprávy o 
něm, četl jsem, jak žije v Berlíně bohémsky obklopen literární mládeží, jak probdívá noci v lokálech 
nejnižšího řádu, kde na zubožených klavírech vytlouká vášnivé melodie Chopina [ ... ]. To byl dekadent, 
jakjsem si dekadenty vždy představoval..." (Karásek ze Lvovic 1994: 152) 

8 Sám sice o této záležitosti hovoří ve svých Pamětěch (z orig. Moi vspólczesni vybrala a přeložila J. 
Hloušková) smířlivě (o tom, jak důvěryhodný zdroj memoirová literatura tohoto druhu je, tu nechceme 
polemizovat - poukažme pouze na analogický, podobně problematický případ u nás - Vzpomínky 
Jiřího Karáska ze Lvovic), ale skutečnou vyhrocenost vzájemných vztahů ilustruje to, že se 
Przybyszewski stal předlohou pro postavy alkoholiků a pomatenců v prózách Willeových, 
Serveaesových, Bierbaumových a Strindbergových (kteří Przybyszewskému vyčítali m. j. jeho 
promiskuitu (Laszlo - Pynsent 1988 : 173; Hloušková 1997 : 269)). 

9 V současné době Oslo. 
10 Ač se jednalo o z tvůrčího hlediska plodné období, celkové podmínky v Norsku Przybyszewského 

deprivovaly - jak píše A. Procházkovi v dopisu z listopadu 1895: "Bohužel nynější období v norském 
literárním životě je tak zoufale jalové, že by se to stěží dalo najít v nějaké jiné zemi. O »moderně« v 
našem smyslu slova nemůže být řeč." (Przybyszewski 1997 : 279) Či ještě s větší dávkou upřímnosti v 
listu Alfredu Mombertovi "Tutaj cale literackie iycie jest po prostu wstrťťtne. Glupy, idiotyczni chlopi 
Sq przewodnikami duchowymi; nie mozesz sobie wyobrazyé tego plebejuszowskiego gospodarztstwa 
dziedzinie ducha" (Przybyszewski 1937 : 103) 

11 Jak se několikrát vyjádřil v dopisech nejen Procházkovi (Przybyszewski 1997, 1937) 
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kritika"12 Pro domo mea v roce 1895. (O dalších Przybyszewského textech v Moderní 

revui bude zmínka níže.) 

I když jednotlivé národní realizace této odnože literární moderny - Mladé Německo, 

skandinávská moderna, česká dekadence13 a také, z hlediska Prahy konce století, 

poněkud stranou postavená moderna vídeňská14 zosobňovaná Herrmannem Bahrem, 

jenž stál v čele časopise Die Zežt15 (tyto čtyři skupiny lze považovat za spřízněné 

přinejmenším německým jazykem, jenž měl v tomto duchovním prostoru 

"Mitteleuropy16" funkci lingua franca, z praktického hlediska klíčovou pro zahraniční 

recepci) - byly, musely být, do jisté míry determinovány specifiky daných literatur, přeci 

nacházíme dostatek spojitostí a společných charakteristik, abychom je, alespoň pro naše 

účely, mohly považovat za součást jednoho myšlenkového proudu. Pokusme se stručně, 

v několika bodech, načrtnout obrysy základních filosofických pilířů a inspiračních 

zdrojů, které formovaly estetiku literární moderny, jakožto prOjevu celkové 

transformace kultury, pro kterou se vžil pojem modernizace, resp. jejich zmiňovaných 

realizací. Přílišným generalizacím, jak se zdá, nelze se však vyhnout. Zdá se ale také, že 

platí to, že hlavním a všeprostupujícím esenciálním rysem modernistického hnutí v 

umění, vědě a filosofii byla více než kdy předtím negace dosavadních hodnot. 

,,[M]odern[u ... ] chápeme jako v nejširším smyslu jako výraz radikálního politického, 

estetického a obecně světonázorového kriticismu, rozbíjejícího «jistoty světa» [ ... ]. 

Nikdy předtím [ ... ] ono znovuobjevování světa a člověka neznamenalo tak radikální 

12 Tak stojí v titulku, ve skutečnosti šlo o autorovy poznámky k vydání De profundis (Przybyszewski 1896 
a: 107). 

13 Označení "česká moderna" užít nelze, protože je spjaté se stejnojmenným manifestem z roku 1895 a 
tedy i jinou skupinou umělců, která není předmětem naší studie. "Mladé Čechy" po vzoru "Junge 
Deutschland" nebo "Mlodej Polski" se nevžily, poněvadž by nevyhnutelně evokovaly mladočeskou 
stranu. 

14 Toto však neplatí pro Berlín ani pro Przybyszewského - ten byl s Bahrem v kontaktu už od r. 1894, 
kdy jej vídeňské šéfredaktor žádal (jako "dobrého Evropana") o stálou spolupráci s Die Zeit. 
Przybyszewski nakonec do revue přispíval, avšak spíše sporadicky (poprvé až vigelandovskou studií 
Der Unbekannte (ve stejném roce jako Neznámý též v Moderní revui)) Viz Przybyszewski 1997 a 
především Wolman 1999. 

15 S vídeňskou modernou byla v kontaktu spíše jiná skupina českých modernistů nežli ta, již zosobňuje 
Moderní revue a sice právě autoři kolem Ceské moderny (Topor 2009). 

16 V německé tradici se užívá promiskue také termín "Zentraleuropa". Debaty o vymezení tohoto prostoru 
se vedou již dlouhou dobu. Povzdech Antonína Měšťana vystihuje povahu těchto debat: 
"Europa Srodkowa stala siťť modn,!. Niemal wszycy o niej mówimy oraz piszemy. Nie wiemy tylko 
dokladniem gdzie ona siťť znajduje. Co gorsza, nie wiemy, co to jest "kultura srodkoeuropejska". A 
može zaczniemy od badania faktów, wplywów, tlumaczeÍl., paralel oraz róžnié?" (Měšťan 1999 : 159) 
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r 
zpřetrhání všech vazeb s minulostí a jejími představami sociálními, politickými, 

estetickými a mravními. "17 

Pronikání proměn v literárním vývoji směrem ze západu, z tehdejšího stále ještě 

neoddiskutovatelného epicentra umělecké inovace v Evropě - z Paříže (jak břitce glosuje 

Przybyszewski v listu Alfredu Mombertovi - v současnosti Evropou je toliko Paříž ... l8), 

dále na východ probíhalo z dnešního pohledu pomalu a ve vlnách, z nichž první byla 

ztělesňovaná revolučností poezie Baudelairovy a následné "prokleté generace", v řádu 

desetiletí. 

O problematice definitivního jednotného označení pro celou tuto generaci svědčí i to, 

jak se Przybyszewski, o němž se v Čechách i v Německu mluvilo jako o dekadentovi (ať 

už to byl výraz obdivu, nebo nadávka) sám za dekadentního autora nepovažoval, ba 

dokonce se o dekadentech vyjádřil, v Au! den Wegen der Seele z roku 1896 (což bylo 

knižní vydání rozšířené studie o Vigelandovi), že jsou do sebe zahloubanými 

"slabowitymi, dychawicznymi spadkobiercami olbrzyma wsród plebejów, 

spadkobiercami Zoli ... "l9 A jak si povšimla Jasna Hloušková (Hloušková 2002 : 202-

203), asi nejvyšší míru koncensu mezi různými realizacemi uměnífin de siecle nalézáme 

v negativních reakcích na něj - ty byly obdobné bez ohledu na zemi vzniku. 

Z ideových pilířů duchovních postojů moderny je klíčová postava Friedricha 

Nietzscheho, jenž v době, jež nás zajímá, byl již stižen šílenstvím2o, které následovalo za 

posledním vzepětím tvůrčí síly na konci osmdesátých let 19. století. Toto období je 

vyznačeno díly Also sprach Zarathustra (1885, česky vyšlo jako Tak mluvil Zarathustra 

v překladu F. V. Krejčího v roce 1896 jako vůbec první české knižní vydání 

Nietzscheh02l), Jenseits Gut und Bose (1886, Mimo dobro a zlo), Zur Genealogie der 

17 Urban 1995 : 24; dále nebudeme v obecných úvahách nad modernou, moderností, modernizací a 
příbuznými pojmy pokračovat, neboť bychom jednak chca nechca vkročili na půdu filosofie dějin v 
nejširším smyslu a jednak nutně opakovali již řečené - odkažme tedy na vyčerpávájící (alespoň v 
literárněhistorickém kontextu) studie Vojtěchovy (2008), Merhautovy a Urbanovy (2006). 

18 Przybyszewski 1937 : 103 
19 Cit. dle Wyka 1968: 148 
20 Právě jeho šílenství přispělo k vytvoření mýtu o jeho osobě a vůbec korespondovalo s modernistickou 

"apologetikou antinormality". 
21 Krejčí však nepřeložil Zarathustru celého, nýbrž jen zhruba čtvrtinu kapitol, tento nedostatek napravil 

až Otokar Fischer svým kanonickým překladem Tak pravil Zarathustra z r. 1914. Německý specialista 
na českou recepci Nietzscheho Urs Heftrich v souvislosti s vydáním Zarathustry konstatuje, že souvisí s 
povahou rané české recepce Nietzscheho: "ještě se tím posílil už beztak přítomný sklon redukovat 
Nietzscheho právě na ten z jeho spisů, který je nejméně filosofický. [ ... ] Že zúžení Nietzscheho na 
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Moral (1887, Genealogie morálky) a Gotzendiimmerung (1889, Soumrak model). 

Moderní revue sehrála v zprostředkování Nietzscheho díla do Čech v devadesátých 

letech výsadní roli - v roce 1895 otiskla v překladu Arnošta Procházky Mimo dobro a 

zlo (pod názvem K přírodopisu morálky (dle podtitulu)), 1896 - Kladivo mluví (Der 

Hammer spricht, epilog k Soumraku model) a 1898 Antikrista (Der Antichrist) - vše v 

Procházkově překladu. 

Vliv Nietzscheho filosofie na uměleckou modernu je věc, u které bychom se jakýchkoli 

generalizací chtěli vystříhat - zde řekneme jen tolik, že rekonstruovat uchopení a 

postoje k tomuto filosofovi u modernistických autorů (třeba i pouze českých) znamená 

přistupovat k jednotlivcům, neboť co Nietzschův čtenář, to zhola jiný jeho obraz, 

přičemž různost možných pojetí je opravdu značná (k významu a recepci Nietzscheho se 

ještě vrátíme v kapitole 3 . 

Ola Hansson napsal ve svém portrétu22 velikého německého myslitele, že 

"kdybychom vložili všechny aforismy, jež znamenají produkci Nietzscheovu, do lisu, 

abychom obdrželi čistou šťávu, a kdybychom ji potom propracovali s tím úmyslem, 

abychom z ní vyrobili jednu jedinou kapku kvintesence, dostaneme egotistický [sic] 

princip. Toť základní princip u Nietzscheho ... "23. Hansson v témže díle také upozorňuje, 

že Nietzscheho, "mesiáše c. .. ) moderní individualistní filosofie životní"24, by nebylo bez 

dalšího z neodmyslitelných inspirátorů modernismu: Maxe Stirnera a jeho filosofie 

individuálního anarchismu. A my můžeme dodat co dodávat vlastně ani netřeba: stejně 

tak nebylo by jej bez Arthura Schopenhauera. 

Švédský literární historik Harold Borland, který se zabýval vlivem Nietzscheho 

filosofie na švédskou literaturu, lakonicky shrnuje: ,,As has been indicated, Nietzsche 

provided, at the time of mental and spiritual emptiness, a bracing to nic which 

stimulated a new vision of life and art. But the tonic was only temporarily effective and 

the vision dimmed. "25 

Pojem psychický naturalismus (vymezující se vůči naturalismu zaštitovanému 

antiracionální nadčlověčenství bylo v devadesátých letech typické, bylo již prokázáno." (Heftrich 1999 : 
23-24) 

22 Hansson 1895 
23 Hansson 1898 : 55 
24 ibid. : 31 
25 Borland 1956 : 126 
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Emilem Zolou, který podle svých kritiků redukoval psychické pochody na vnějškové 

projevy26) do jisté míry zastřešuje všechny tyto proudy - ať už zcela anti-realistické, jako 

je literární decádence reprezentovaná Joris-Karl Huysmansem a jeho románem Naruby 

(Au reboirs), prototypickým z hlediska dekadentní estetiky, Oscarem Wildem, mluvčím 

dekadentní morálky, morálky negativní a transgresivní, anebo nejmladší větev 

naturalismu severského, představovaný širokým polem autorských individualit typu 

Hamsuna, Strindberga, Jregera nebo Oly Hanssona27 

Tímto pojmem také původně vystihl Stanislaw Przybyszewski umění Edvarda 

Muncha: po druhé Munchově výstavě v Berlíně (1893) píše do Freie Biihne stať s 

názvem Psychischer Naturalismus a o rok později studii o Munchovi do jím 

redigovaného sborníku Das Werk des Edvard Munch, kde traktuje psychický 

naturalismu v intencích své koncepce "nahé duše" - právě tento norský malíř a blízký 

Przybyszewského přítel byl jedním ze zdrojů, či lépe řečeno jedním z "předobrazů"

vedle Friedricha Nietzscheho a Oly Hanssona - pro Przybyszewského pojetí "duše 
,I • " gema. 

Przybyszewski pojímal Muncha jako malíře nahé duše, malíře nevědomí: "Ganz 

dasselbe empfand ich, als ich den Bildern von Eduard Munch gegeniibertrat; ich stand 

wieder einmal vor den Offenbarungen einer nackten Individualitiit, vor den 

Schopfungen emes somnambulen, transcendentalen Bewusstseins, vulgo das 

Unbewusste28" (dále viz oddíl 3. věnovaný Przybyszewského nahé duši.) 

Mezi novými a v mnoha ohledech revolučními teoriemi přírodních věd měla převeliký 

vliv teorie evoluční Charlese Darwina - stěžejní dílo On the Origin oj Species by Means 

oj Natural Selection pochází již z roku 1859, (překlad německý už z 60. let, česky (O 

vývoji druhů) vychází až 1914) - nový pohled na vývoj organismů - člověka nevyjímaje 

- měl zásadní dopad na filosofickou antropologii (v obecném smyslu), rekonstrukce do 

26 Paralela s rozporem mezi behaviorálním a psychoanalytickým stanoviskem, mezi omezením psýchy 
toliko na to, co je patrné zvnějšku a důrazem na neviditelné, ukryté v nevědomí, je podle nás zcela na 
místě. 

27 Českému prostředí zprostředkovávané hlavně překladatelskou pílí Huga Kosterky, další z výrazných 
osobností z okruhu Moderní revue. Nutno však dodat, že "Kosterka's relationship to Moderní revue 
was, C ... ), a loose and non-dogmatic one. c. .. ) For instance the most shocking Norwegian decadent 
writers, Hans J reger and Christian Krohg, remained untranslated, even though they would have 
matched the profile of Moderní revue in 1890s." (Vimr 2006 : 53) 

28 Przybyszewski 1894 : 12 
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té doby neotřesitelných hodnot se odrazila mimo jiné i na Nietzschově filosofii2 9 a 

především na organistických teoriích společnosti anglického filosofa Herberta Spencera, 

jenž byl také předmětem zájmu modernistů. Ve středoevropském prostoru byl Darwin 

přijímán často spíše skrze svého německého pokračovatele Ernsta Haeckela. Z 

evolucionistických teorií vycházela také EBen Keyová30, vůdčí postava ženského hnutí 

(viz oddíl 3.1.). Evolucionistické teorie se nemohly nepromítnout i do literatury, resp. 

literární vědy, jež se s Hippolytem Tainem a pozitivisty otevřela podnětům přírodních 

věd - a tak v 90. letech nakonec přišel Ferdinand Brunetiere s čistě evolucionistickým 

pojetím literárních dějin.31 Jednou ze slepých uliček evolucionistických teorií byl 

sociální darwinismus a eugenika, které ke konci století ještě patřily do seriózního 

společenskovědního diskurzu. Z evolucionismu vyšel Max Nordau32, který roku 1892 

vydává svou slavnou knihu Entartung (Úpadek). 

Mohutný rozvoji medicíny a tím i ke změně pohledu na lidskou sexualitu - který 

přineslo vlivné dílo německého lékaře Richarda von Krafft-Ebing. Jeho práce 

Psychopathia sexualis z roku 1886, zabývající se psychopatologií různých forem 

sexuální deviace (Krafft-Ebing v podstatě vytvořil její klasifikaci), mimo jiné také jako 

první uznává homosexualitu jako vrozenou danost33, čímž otevíral cestu k postupnému 

přehodnocování pojmů normálnosti a abnormality. U nás také tento aspekt 

Psychopathie sexualis přejímal a propagoval ve velké míře Jiří Karásek ze Lvovic 

(genderovou poznámku ke Káraskovu viz v kap. 3.1.), ovšem nejen on - Robert B. 

Pynsent ukazuje, s nadhledem sobě vlastním, ve stati Dekadentní sliznice na 

konkrétních textech české (nejen) dekadence vliv autority Krafft-Ebinga34• Dále patřil v 

Čechách k předním propagátorům nových pohledů na taková dříve tabuizovaná témata 

např. s modernisty duchovně spřízněný lékař Duchoslav Panýrek, který 

29 O spřízněnosti mezi Nietzscheovou "genetikou morálky" a evolucionistickou teorií Charlese Darwina 
pojednává třeba Zdeněk Neubauer ve stati Nietzschova biologická ontologie. " ... Každá životní podoba 
určí nově kritéria výhodnosti určí «dobré» a «zlé», tj. příznivé a špatné pro Život. Neboli: ustaví nová 
přirozritéria zdatnosti" (Neubauer 1996: 176) 

30 Heczková 2010 : 79 
31 viz stať Darwinismus v české literatuře - podnět k diskuzi (in: Havlíček 2009). 
32 Max Nordau mimo jiné zavedl v eugenice pojem Entartung a posléze, vztažen na umění: Entartete 

Kunst (později paradoxně - Nordau byl Žid a navíc sionista - využitý nacistickou ideologií) a to ve 
spojení s Baudelairem ajeho následovateli. 

33 Krafft-Ebing rozlišil homosexualitu na psychickou (vlastně "naučenou") a fyzickou - a tyto dále 
rozdělil na několik typů. 

34 Pynsent 2008a: 313-329 
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zprostředkovával široké veřejnosti nové poznatky moderních lékařských disciplin s 

přesahem v témata sociální (např. souborem Psáno ženám z roku 1900 přispěl také k 

současné diskusi o pozici ženy (viz kap. 3.1). Mezi modernisty byli čteni35 také autoři 

jako Cesare Lombroso, italský psycholog a zakladatel vědecké kriminologie, jehož teorie 

fyziologické determinace kriminality se odrážela v zájmu autorů, převážně 

dekadentních, o abnormální a patologické podoby lidské psychiky. 

V posledních desetiletích 19. století sledovala veřejnost se zájmem novátorské 

postupy a experimenty francouzského psychologa Jeana Martina Charcota a jeho žáka 

Pierra Janeta v oblasti patologických jevů duše, psychických chorob a abnormalit. Ve 

stejné době působí v Německu průkopník experimentální psychologie (jež teprve mohla 

se stát vědeckou) Wilhelm Wundt a také např. v Berlíně Herrmann Ebbinghaus, o němž 

zde ještě bude zmínka. Ve Vídni se v 90. letech psychopatologií zabýval ve svém 

předanalytickém období také Sigmund Freud (Studien uber Hysterie 1895 (Studie o 

hysterii)). 

Právě oblast psychopatologie se stala, poté, co našla své místo v seriózním 

vědeckém diskurzu psychologie, východištěm nových směrů - a mezi nimi i později 

psychoanalýzy36• 

Nové podněty psychologie a medicíny inspirovaly také dva francouzské autory 

esejů na toto téma, naturalistu Paula Bourgeta (1903 vycházejí česky Studie ze současné 

psychologie) a dekadenta Joséphina Péladana (jednotlivé jeho texty vychází v Moderní 

revui, souborem Filosofie rozkoše česky až 1913), oba byli se zájmem čteni také mezi 

modernisty i v Čechách. 

Možná v nejkomplexnější podobě se nový pohled na lidskou sexualitu projevil ve 

skandinávských modernách od počátku 80. let - snad proto, že míra rigidity švédské a 

35 ,,[Przybyszewski] czytal wszystko, czym mogla iyé ówsczesna mlodziez Berlina, a wic::c Nietzschego, 
Zol~, Dostojewskiego, Huysmansa, Maupassanta, Spencera, Schopenhauera, Ibsena, Pascala, 
Biichnera, Lombrosa, Darwina i co tylko jeszcze moglo mu wpasé w rc::ce." (Boniecki 1993 : 105) 

36 Josef Fulka přináší v úvodní kapitole své práce (Fulka 2008), která je sice zaměřena jinam než naše 
bádání, zasvěcený náhled na genezi Freudova psychologického přístupu. "U zrodu psychoanalýzy stojí 
zkoumání hysterie, psychického jevu, který (podobně jako melancholie) budil zájem lékařů (ale 
také umělců a filosofů) již od antiky, a to do té míry, že v nepřehledných vrstvách kulturních 
sedimentů, jimiž byl v průběhu dějin obtížen, spolu koexistuje tolik různorodých - a často vyslově ně 
protichůdných - teorií a koncepcí, že je nesmírně obtížné říci o něm cokoli jednoznačného: hysterie 
vyvstává na pozadí všech těchto rozmanitých pojetí jako nejednoznačný, próteovský fantom s 
těžko stanovitelnými obrysy, a má-li snad nějakou podstatu, tato podstata tkví právě v neexistenci 
definitivně stanovené diagnózy." (Fulka 2008: 19) 
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norské buržoazní společnosti a z ní vyplývající cenzura, konfiskace a četné procesy s 

literáty byla ještě výraznější nežli jinde. Tzv. "velká válka o sexuální morálku37" je 

spojena s autory jako Herman Bang (román Beznadějná pokolení z roku 1880 (česky 

1906)), Hans Jreger (Z kristiánské bohémy, 1885), Arne Gaborg (Umdlené duše, 1891) 

nebo Christian Krogh (Albertina, 1886, česky 1925). Tito a mnozí další (nemůžeme 

pominout tvorbu Knuta Hamsuna z 90.let; nakonec i Henrik Ibsen pocítiv potřebu 

vyjádřit se k aktuální problémům tehdy přepisoval své hry), otevřeně popisovali sexuální 

projevy v současné společnosti - promiskuitu, prostituci, pohlavní choroby - jednak v 

naturalistické tradici, jednak v dekadentní zálibě v sociální transgresi. Předním 

mluvčím této vlny byl Nor Hans Jreger, jenž hlásal ideu volné lásky v duchu radikálního 

anarchismu i ve svých teoretických článcích, a to po relativně dlouhou dobu (a i přes 

ohromný tlak, jenž na něj byl vyvíjen, se z Norska neuchýlil do svobodomyslnějších 

krajů, jak činili mnozí). 

Dalším častým prvkem estetického synkretismu, jímž se dekadentní literatura 

vyznačovala, byl zájem o okultismus, satanismus, černou magii a tomu podobně. Tyto v 

sobě spojovaly jak aspekt transgrese a negace současných hodnot, tak dekadentní 

historismus38• Avšak my se zde satanistickým a okultistickým námětům, které se linou 

Przybyszewského tvorbou ve všech obdobích jeho tvůrčí činnosti věnovat nebudeme, i 

když právě tento aspekt by si - už kvůli stejné tematice u Jiřího Karáska ze Lvovic, 

Emanuela Lešetického z Lešehradu a dalších českých literárních souputníků 

Przybyszewského - zasloužil samostatnou studii. 

37 Kadečková 1995 : u8 a násl. 
38 Máme na mysli (tematické) návraty dekadentů do určitých dějinných odbobí, jež spatřovali za buď za 

sobě spiritálně spřízěná - což je spojeno také s Nietzscheovou "filosofií dějin", tak, jak je načrtnuta 
hlavně v Genealogii morálky - nebo jsou charakterisovánajako doba úpadku. 
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3. Stanislaw Przybyszewski a koncepce nahé 

duše 

"Wo ist mein lch? 

Als das weiche Gehirn anfing, sich allmiihlich zu hiirten und 

reif zu werden, ging ich au! die Suche nach meinen lch. "39 

Polská literární historie (HelsztyÍlski, Boniecki, Wyka, Eile a další) tradičně zasazuje 

koncepci nahé duše40 do tehdejší vlny idealistické reakce proti karteziánskému 

paradigmatu vědy, comteovskému pozitivismu a v nejobecnějším řádu materialismu - a 

tím pádem i naturalismu francouzskému, o čemž již padla zmínka výše. 

Przybyszewski ve svých pamětech praví toto: "Mezitím, zároveň s dohasínajícím 

Zolovým naturalismem v umění, se i materialistický světonázor ve vědě svíjel v 

posledních křečích. Nadešel čas posledního pogromu materialismu, který se donedávna 

ve vědě pyšně rozpínal. Když byl s hanbou vypovězen z univerzit, cupován významnými 

mysliteli jak v Německu, tak ve Francii, [ ... ] utekl se «pod střechu», či spíše do podkroví 

dělnických kolonií a pro omezenou mysl dělníka a jeho polovzdělaných vůdců se stal 

jediným náboženstvím, náboženstvím hladového žaludku a prací vyčerpaných svalů, 

toužících po chvíli odpočinku. "41 

Jak už bylo řečeno, Stanislaw Przybyszewski původně na berlínské univerzitě 

studoval architekturu, ale byl nakonec zaujat psychologií - sám zmiňuje v tomto ohledu 

profesora Herrmanna Ebbinghause42, experimentálního psychologa, který se osobně 

39 Przybyszewski, Stanislaw: Zur Psychologie des lndividuums II: Ola Hansson.1892, s. 1 

40 Proč vlastně "nahá" duše? Motivace této metafory je sice jasná, jenže proč právě tato a ne jiná? Sám 
Przybyszewski tvrdil, že toto spojení má z Mickiewicze. Edward Boniecki upozorňuje na spojitost s 
biblickým symbolem "nahoty" (před bohem) a také na spojení "obnažené božství (blosse Gottheit)" u 
Mistra Eckharta - přičemž Przybyszewski jak známo byl zaujat křesťanskou mystikou. (Boniecki 1993 : 
123-124) 

41 Przybyszewski 1997 : 51. Zde je nutno dovysvětlit Przybyszewského vztah k socialismu. V úvodu jsme 
zmínili jeho působení v Gazecie robotniczej. Przybyszewského sociální cítění však nebylo ve své 
podstatě socialistické, mělo blíže spíše ke katolickému postoji k dělnické otázce (formulovaném 
encyklikou Rerum novarum (1891)). V dopisu Henriku Biegeleisenovi píše, že byl socialistou 
odjakživa, ale nepotřeboval k tomu Marxe ani Lassala - stačil mu Kristus a církevní otcové, kteří "byli 
zdecydowanymi socjalistami" (Przybyszewski 1938: 583) 

42 V již citovaném dopise Henryku Biegeleisenovi (Przybyszewski 1938: 589) popisuje Przybyszewski 
svůj přiklon k psychologii takto: "Chwilq przelomowq w moim Zyciu byly wyklady prof. Ebbinghausa w 
zakresie psychologii. Zapomnialem o architekturze - matematyka nie bylaby tak czy owak pozwolyla 
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znal s Nietzschem, v 80. letech byl členem neformálního kroužku, který se utvořil kolem 

Paula Rée a Lou Salomé43. Tolik pro dokreslení situaci, v níž se objevuje Przybyszewski 

jako literát - aniž bychom se dále dopouštěli planých pokusů o vytváření 

Przybyszewského světonázoru jeho okolím. 

Bylo by věru příliš zjednodušující říci, že Przybyszewski byl nietzschiánem. Je nutno 

mít na zřeteli, že Nietzsche pro modernisty sice měl význam filosofické autority, ale 

mnohdy je inspiroval a fascinoval spíše heroickým pathosem svého básnivého jazyka, 

tak jak jej znali především ze Zarathustry nežli čistě filosofickým obsahem. Nietzsche 

byl čten a vyvolával emoce - každý měl potřebu se vůči němu vymezit, ať už negativně, 

nebo pozitivně, leč ne každý jej pochopil - mnohdy byl recipován spíše intuitivně. Co se 

týče Przybyszewského - pro něj, jako čtenáře Nietzscheho bez hlubšího filosofického 

zázemí, by tedy platila spíše druhá varianta. 

Edward Boniecki, který se také domnívá, že Przybyszewski "bardziej cenil 

Nietzschego jako pisarza nii jako filozofa"44, vidí zásadní rozpor v tom, že zatímco 

Nietzschův nihi1ismus je voluntaristické povahy, nihilismus Przybyszewského je 

deterministický (což dle Bonieckého zastřešuje dva proudy novodobého nihi1ismu)4s. U 

Przbyszewského nemá skutečně vůle (Wille) jakožto pojem příliš velkou důležitost -

namísto toho (z "terminologického" hlediska) je tu chtíč, touha po požitku - či, 

redukováno na fyziologickou podstatu, pohlaví samo - jako prvotní hybatel a motiv 

lidského jednání. Jak patrno, k Freudovu libidu odtud již nevede daleká cesta. 

,,An Anfang war das Geschlecht. Nichts auBer ihm - alles in ihm. / [ ... J / Das 

Geschlecht ist die Grundsubstanz des Lebens, der Inhalt der Entwicklung, das innerste 

Wesen des Individualitat."46 Incipit Totenmesse (1895, český překlad Černá mše z roku 

1919 (přeložil a vydal Otakar Hanačík)) - poematu Gak nazývá Przybyszewského 

osobitou formu básně v próze HelsztyÍlski), které bylo skutečným literárním debutem 

mladého talentu, jenž se právě těšil pozornosti díky své brožurce o Nietzscheovi a 

Chopinovi, a v němž Przybyszewski stále lavíruje mezi pozicí psychologa a básníka nahé 

dokonczyé mi studiów architektonicznych - i calkem juz teraz poswitťcilem sitť psychologii. Alem 
rychlo zrozumial, ze psychologia bez znajomosci anatomii na psa sitť nie zda, witťc bez namyslu 
przerzucilem sitť na medycyntť ... " 

43 Krummel1974: 48 
44 Boniecki 1993 : 44 
45 ibid. 
46 Przybyszewski 1893 : 7 
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duše - svou explicitní biblickou parafrází vybízí k takovému čtení, jako by byl 

manifestem. 

Současná krakovská Przybyszewského monografistka, Gabriela Matuszek, shledala 

Przybyszewského postoj jako balancující mezi Schopenhaurem a Nietzschem47 s tím, že 

Przybyszewski byl schopen originální syntézy obého: Schopenhauerova Ci když jeho 

jméno se v Przybyszewského textech téměř vůbec nevyskytuje) extrémního pesimismu a 

Nietzscheho - a opět mimo vší jeho ontologii - prohlášení vědomého za pouhý přívažek 

nevědomého. Przybyszewski si z Nietzscheho také prokazatelně (alespoň v Psychologii 

individua48 a v Neznámém49) bere jeho filosofii dějin, jejíž základy Nietzsche položil v 

Genealogii morálky. Později, v jedné ze svých reflexí dosavadní tvorby, Przybyszewski 

vliv Nietzschův na svou tvorbu relativizuje: v biografické črtě V zrcadle (1917) 

lamentuje: "Nevídané nesmysly psány o vlivu Nietzscheho na mou tvorbu; patrně si 

nikdo nedal práci čísti mou první brožurku, psanou německy dvacetiletým hochem «Zur 

Psychologie des Individuums Chopin und Nietzsche», ve které jsem s Nietzschem 

zúčtoval sice po mladicku, ale upřímně a to několik let před tím, než se v Polsce vůbec 

něco o Nietzscheovi vědělo."so 

Tento iniciační text je ale věnován také (vskutku až na druhém místě) Fryderyku 

Chopinovi. Chopin, "der feinste Psychologe des Unbewu13ten"s1, stojí tu coby "Nietzsche 

hudby" - jeho genialita plyne z duše odhalené šílenstvím, stejně jako u velikého Němce. 

Českému čtenářstvu byl Przybyszewski uveden v třetím ročníku Moderní revue v 

roce 1895, tedy tři roky po vydání první částí Zur Psychologie des Individuumss2 - sérií 

textů: Chaloupkovým překladem K psychologii individua, úvodem k De profundis Pro 

domo mea a fragmentem z De profundis - Tragedie pohlaví, spolu se studiemi o 

Vigelandovi (Neznámý) ve čtvrtém a Edvardu Munchovi v pátém ročníku (1896) které 

47 Matuszek 1999 
48 Przybyszewski 1896 : 10 a násl. 
49 "Středověk byl pod nadvládou duše. Její zjevení byla příliš zjevna, aby mohla býti pojata byť i 

nejmenší, nejnepatrnější pochybnost o existenci moci, od mozku úplně rozdílné." (Przybyszewski 
1897b: 53). Srov. Karáskovu gotickou duši - inspirace Nietzschemje i zde zřejma, viz hlavně kapitolu 
4· 

50 Przybyszewski 1918 : 14 
51 Przybyszewski 1892 : 27 
52 Díl druhý - OZa Hansson, do češtiny přeložil nikdy nebyl. 
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dohromady tvořily poměrně plastický obraz Przybyszewského pojetí duše (samotné 

pojmenování "nahá duše" začalo být užíváno jako souhrnný pojem až později). Vigeland 

s Munchem ("Jeho duše je duší "Žhnoucího" [pozn.: Viz můj článek z prvního čísla 

tohoto svazku], jenž všechno jinak vidí, než ostatní lidé, hluboko v prazákladě, ve 

věčném jádru, neboť se narodila pod takovou hvězdou, že procítí své největší a 

nejsvětější zažití v takových věcech, jež každý jiný bezpozorně pomine, poněvadž mu 

nikdy nevstoupí do vědomí"s3) manifestují vzorovou projekci (či, řečeno s Freudem, 

sublimaci) nahé duše v umění - tedy psychický naturalismus. 

V Moderní revui reagoval na Przybyszewského texty hlavně Bohuslav Chaloupka - v 

prvních letech existence časopisu přední autor kritické rubrikys4. V prvním ročníku 

uveřejnil programovou stať Budoucí umění, svým vyzdvižením myšlenky syntetismu 

spřízněnou s o tři roky starším textem Šaldovým, v jistém smyslu pro české 

modernistické hnutí iniciačním (Synthetism v novém umění, 1892). Na každý pád: 

Chaloupka je sice na jednu stranu poněkud odtažitý k současné módní tematizaci 

krajních psychických stavů, a k analýzám nevědomých stránek duše (Przybyszewského 

zde přímo nejmenuje, ale perifráze "autor Totenmesse" je explicitní dostss) je skeptický: 

"To byl částečný omyl dekadence, že nervy staly se jí předmětem rozsáhlého kultu. 

Nervóznost cítění však pokládám skoro za analogon psychologie; tudíž autor ponoří se 

do neznámých končin lidského Já, kde je tolik ještě panenské půdy; vlastní intuicí 

vyšetří ony zákony (možno-li mluviti vůbec o pravidlech a zákonech), jichž výsledek se 

pak zjeví v celé povaze jednotlivě."s6 Na stranu druhou právě Przybyszewského považuje 

za příklad umělce budoucnosti, který se nijak neohlíží na normy a vkus společnosti a 

tvoří prost vnějšího, ba dokonce racionálního podmínění. 

V kritice románu Cestou (Nové knihy německé: Unterwegs) v (Moderní revue 1896) 

již Chaloupka zanechává vší skepse: Przybyszewského nazve "nejodvážnějším z německé 

Moderny"s7 a jeho analýzy "neuvědomělých stavů duše" označí za nejvyspělejší v 

53 Przybyszewski 1897b: 101-102 
54 Spolu s Karáskem a Procházkou v podstatě kmenový kritik Moderní revue, který se ale poměrně brzy s 

časopisem - i literaturou vůbec - rozešel. 
55 Skutečnpst, že jeho jméno nebylo třeba zdůrazňovat, napovídá o jeho důvěrné známosti v řadách 

čtenářstva Moderní revue. 
56 Chaloupka 1894 : 122 [kurziva Chaloupkova] 
57 Chaloupka 1896 : 73 
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současné literatuřes8 • 

Jiří Karásek ze Lvovic, jehož tehdejší tvorbě v zrcadle Przybyszewského věnujeme 

níže celou kapitolu, přijímá rétoriku psychického naturalismu ve stati o malířství 

Munchověs9, jež je recenzí zmiňovaného Przybyszewským sestaveného souboru 

munchovských studií a zároveň první domácí reflexí norského malíře. "Správně 

vysvětluje Przybyszewski příčinu tak malého pochopení díla Munchova převládajícím 

dosud naturalismem v umění, jenž nutí umělce zabývati se jen povrchem, jen tím, co je 

vnější a zraku viditelno. Munchovi není však realistická technika cílem, jako všem 

ostatním, on je malířem jemných záchvěvů psychických, nejsubtilnějších a 

nejdrobnějších hnutí duše, «všeho hlubokého a temného, pro co řeč ještě nenašla 

zvuku», a co se zjevuje jen temným tušením, neurčitým pudem, to vše u Muncha odívá 

se v barvy a uvědomuje se pozorovateli. [ ... ] [Przybyszewski d]o posledních nitek a cév 

obnažil jeho dílo, vyjádřil a vyslovil vše to ztajemnělé a záhadné, co je manifestací 

nejspodnějších hlubin nitra, vše to, co Przybyszewski krátce zve «das UnbewuBte». Je-li 

Liebermann nejbezohlednějším naturalistou vnějšího, je Munch naturalistou duševních 

jevů par excellence; bez kontroly rozumu vyjadřuje dojmy nitra tak, jak na povrch 
., [ ] "60 vystuPUJI .... 

Reprodukce Munchových grafik tvořily v Moderní revue často doprovod 

Przybyszewského textů - s ním byla také raná jeho recepce v Čechách nerozlučně 

spojena a díky kontaktu mezi moderními revuisty a Przybyszewským, blízkým jak už 

řečeno přítelem kristiánského malíře, byla od roku 189661 otevřena možnost výstavy 

obrazů Edvarda Muncha v Praze, která se ovšem skutečností nakonec stala až roku 

190562• 

Dva roky před uveřejněním Przybyszewského stati se o problému nevědomí vyjadřuje 

Knut Hamsun v eseji Z nevědomého duševního života (Fra det unbevidste SjéEleliv, v 

létě 1890 v kodaňském deníku Samtiden. Dále budeme citovat německý překlad Vom 

das unbewuj3te Seelenleben). Stejně jako později pro Przybyszewského i pro Hamsuna je 

58 ibid. 
59 Karásek 1894 
60 Karásek 1894 : 118 [zdůraznění JJ] 
61 Urban 2006: 196 
62 Ve výstavní síni Mánesa. Roli zprostředkovatele zde opět sehrál Hugo Kosterka. 
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ta podstatnější část lidské psychiky nevědomého charakteru: "Wir erfiihren ein wenig 

von den heimlichen Bewegungen, die sich unbeachtet an entlegen Stellen der Seele 

vollziehen, von dem unberechenbaren Wirrwarr der Gefiihle, dem delikaten 

Phantasieleben unter der Lupe, diesen Wanderungen der Gedanken und Gefiihle im 

Blauen, schrittlosen, spurlosen Reisen mit Hirn und Herz seltsamen Nervenfunktionen, 

dem Raunen des Blutes, dem rasselnden Gebet der Knochen, dem ganzen unbewuBten 

Seelenleben. "63 

Tento vtipný esej je až překvapivě freudovský, a to i kompozičně - začíná 

"anamnézou", jíž následuje analýza sestupující do hlubin nevědomí. Hamsun však 

vychází z jiného bodu nežli Przybyszewski - a sice od fenoménu, jehož si jednak opět 

později povšiml a vyzdvihl Sigmund Freud a který o 30 let později fascinoval surrealisty 

- ecriture automatique, automatického textu, proudu myšlenek, nevědomých spojení, 

asociací. "Proud vědomí" je vlastní hrdinům dvou stěžejních Hamsunových románů. V 

Hladu (SuIt, 1890; do češtiny přeložil Hugo Kosterka r. 1902) plodí hlavní hrdina 

asociativní pásma ve stavech nejtěžšího deliria způsobeného hladověním64 . V Mystériích 

(Mysterier, 1892; česky 1909, překlad Karel Dyrynk) je to zase Nagel - prototypický 

dekadentní antihrdina dandy a zároveň "nietzschovsky antidemokratický 

provokatér"65 ajeho asociativní proudy samomluvy. 

Není tedy sporu o tom, že Przybyszewski nepodal zdaleka první nástin prefreudovské 

psychologie nevědomí. Spekulace, zda byl Przybyszewski ve svých úvahách o duši 

Hamsunem inspirován, či-li nic, si zde odpusťme - řekněme jen, že explicitně Hamsuna 

Przybyszewski v tomto ohledu nezmiňuje (a četl-li Hamsuna i norsky, nebo jen 

německy, nevíme). 

63 Hamsun 1964 : 92 
64 ad illustrandum: " ... Podivné, zelenavé vlasy má Kristus na barvotisku. Podobají se nemálo zelené luční 

trávě, neb vyjádřeno s vybranou přesností: husté luční trávě. He, docela přesná poznámka, důkladně 
husté luční trávě ... Řada prchavých myšlenkových vztahů proběhla mi v té chvíli hlavou: 

Od zelené trávy k místu písma, že život je jak tráva, která sežehne, a od toho k soudnému dnu, kdy 
všechno shoří, a poté malá odbočka k zemětřesení v Lissabonu, načež se mi zazdálo něco o španělském 
plivátku z mosazu a držátku z ebenového dřeva, jež jsem viděl u Ylajali. Ach ano, vše je pomíjející! Jako 
tráva jež sežehne. Vše končí čtyřmi prkny a pohřebním rubášem - pohřebním rubášem slečny 
Andersenové napravo v průjezdě ... A tohle všechno přehazovalo se mi v hlavě v zoufalém onom 
okamžiku, kdy se hostinská chystala vyhnat mne ze dveří." (Hamsun 1917: 209) 

65 Kadečková1995:128 
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3.1. K pojetí ženy II Przybyszewského a II "moderních 

revuistů 66" 

Žena? S pohrdou a posměchem vítáš to slovo! 

Násilná barva drzé zeleni otravuje tvé představy, 

A rty šeptají v parodující extázi 

Třijména vytrvale: Eva, Fryné, Beatrice! 

Lichotné kočky, marná jsou kouzla, v nichž se bázeň pozlátka třese, 

A kde esprit zblbělé rasy namáhá se být svěžím -

Tělo mi dáváte bílé? A žvast inferiorního mozečku?67 

Integrální součástí diskurzu, ve kterém byly ukotveny Przybyszewského úvahy o duši, 

byla i bouřlivá diskuse o postavení žen (nejen sociálním), do níž ve přispívali i literární 

modernisté (tuto skutečnost zde musíme opět pouze konstatovat, z výše řečených 

důvodů opět toliko odkazujeme k interdisciplinárním studiím o moderně a modernizaci 

citovaným v úvodu). My zmíníme jen několik osobností v tomto ohledu ve své době ve 

středoevropském prostoru považovaných za autority. 

Nelze na prvním místě nezmínit EBen Keyovou, švédskou teoretička pedagogiky a 

vůdčí postavu moderního ženského hnutí. Coby stoupenkyně Nietzscheho 

individualismu a sociálních teorií Spencerových představovala "pro modernisty 

německé, vídeňské či české [ ... ] jedinečnou filozofku, která [ ... ] ukázala ženu jako bytost 

s přirozenou dispozicí intuitivně vycítit samu podstatu života"68. Recepce Keyové v 

Čechách byla do značné míry zprostředkována skrze její spolupráci s vídeňskou revuí 

Die Zeit, nemluvě o jejích českých přednáškách69 . 

Ola Hansson viděl dva základní antitetické postoje k ženě v současné literatuře, v 

úvodu k Všedním ženám (německý originál Alltagsfrauen z roku 1891) je vyděluje takto: 

"Shrneme-li všechny nejlepší produkty [moderní krásné literatury] a vyjmeme facit, 

dostaneme, jak se mně zdá, dvé převládajících hlavních pojímání ženy. Na jedné straně 

jest to vysoká úcta mužova ženě jakožto inteligenci, mravní bytosti, charakteru, členu 

66 Přijáme Pynsentovo pojmenování, příhodné ekonomičností a lehce ironickým nádechem 
67 Karásek 1995 
68 Heczková 2010 : 80 
69 ibidem 
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společnosti, amazoně kultur, - na druhé hluboké pohrdání, jež právě nejinteligentnější a 

nejvytříbenější muži ve všech těchto ohledech chovají. A tyto ustavičné odpory v 

nazírání na ženu zastoupeny jsou našimi největšími jmény -, mezi zbožňovateli ženy 

Ibsenem, Bj6rnsonem [sic], Turgeněvem, z misogynů Nietzschem, Strindbergem, 

Huysmansem. "70 

Manželka Oly Hanssona, Laura Marholm[ová], zastávala podobné stanovisko, spolu 

se svým mužem zosobňovala jeden z proudů filosofického přehodnocení postavení ženy 

(což rozhodně nelze redukovat pouze na problém emancipace), a to proud v 

středoevropském prostoru vskutku vlivný. České překlady prací obou manželů vycházely 

dosti záhy, což dosvědčuje velkou míru zájmu - Marholmové Kniha žen (Das Buch der 

Frauen, 1896) vyšla česky už roku 1897, Hanssonovy Všední ženy v roce 1903 (ad vocem 

Hanssona - kromě několika jednotlivých básní otištěných v Moderní revui nebyla nikdy 

do češtiny přeložena jeho poezie, toliko jeho eseje Průkopníci a věštci (Seher und 

Deuter 1893) obsahující i zmiňovaný portrét Nietzscheůy71 roku 1898 a prózy (ty ovšem 

až později - opět narážíme na skutečnost, že, pomineme-li (jakkoli mamutí) přičinění 

Kosterkovo, že recepce skandinávské literární moderny probíhala téměř výhradně skrze 

německá vydání.) 

Ve zkratce: tento postoj, který, jak uvidíme, v některých aspektech zastával i 

Przybyszewski (znovu opakujeme, že pro něj bylo setkání s Hanssonem a Marholm 

důležitým milníkem72), korespondoval s dekadentní metaforou války pohlaví. Spatřoval 

disparátnost obou pohlaví a situaci ženy v současnosti za neúnosnou v tom ohledu, že 

žena trpí v rámci vymezeném mužsky - profesním, sociálním, duchovním. V předmluvě 

k českému vydání73 Knihy žen Laura Marholm píše (a dovolme si poněkud delší citát): 

"Hlavní neštěstí a nejhlubší neuspokojení moderní ženy nezáleží v odřeknutí se rozkoší 

lásky - neboť to již svědčí o hluboké vadnosti a chorobnosti od kořenů, nýbrž nadaná, 

70 Hansson 1903 : 8-9. 
71 O kterém Przybyszewski prohlásil, že je tím nejlepším, co bylo dosud o Nietzschovi napsáno 

(Przybyszewski 1997). 
72 V Pamětech na to vzpomíná s nostalgickým patosem na prvé setkání s Hanssovými ("N ašel jsem sám 

sebe ... toho dne jsem psychicky zmužněl." (Przybyszewski 1997: 24), pod jehož vlivem napsal druhý 
svazek Zur Psychologie des lndividuums, věnovaný Olovi Hanssonovi. 

73 Z ohlasů na české vydání Knihy žen citujeme Arthura Breiského, představitele mladší generace 
Moderní revue, jenž svou pozoruhodnou reflexi (rukopis Marholmové Kniha žen (asi 1903)) uzavírá: 
"Není třeba [ ... ] dát Marholmovou stranou. Je třeba se v ní učiti, vniknouti jejím prostřednictvím v 
nitro moderní ženy, a to, co ona krajně, skoro reakcionářsky formulovala, percipovati střední cestou. 
Příliš těžká tragika této její knihy motivuje dostatečně a skoro plasticky její pesimistickou skepsi, Je to 
také skepse přechodné doby" (Breisky 1997: 96). 
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vynikající a vyspělá žena pozbyla onoho z nejprvnějších a nejhlubších instinktů: 

upoutati a nakloniti si muže, k němuž cítí sama náklonnost - nýbrž záleží na vnitřní 

osamocenosti, jejíž pouhým následkem jest nedostatek styků vnějších. Ona vnitřní 

osamocenost, život pro sebe sama, odloučenost, soběstačnost jsou však plodem 

světového názoru individualistního a egoistního, posledního to výhonu myšlenkové 

skladby, jež jsouc jednostranně mužská byvši teprve v posledních desetiletích na ženu 

přenesena, ohrožuje ji umrtvením pohlavního, duševního a citového života. "74 

Opačnou polohu ztělesňuje nesnadno uchopitelná postava, neutuchající kontroverze 

vzbuzující August Strindberg. Georg Brandes v dopise Friedrichu Nietzscheovi (3. dubna 

1888) takto přirovnává Strindberga k adresátovi: "Wenn Sie Schwedisch lesen, mach ich 

Sie auf das einzige Genie Schwedens, August Strindberg, aufmerksam. Wenn Sie uber 

Frauen schreiben, sind Sie ihm sehr ahnlich. "75, Buď jak buď, Nietzschův vztah k ženám 

byl jistě o mnoho komplikovanější Gsme tu také postaveni před ten problém, že žena, 

resp. metafora ženy, u básnícího filosofa Nietzscheho hraje mnohé, někdy i 

protichůdné, role - a rozhodně ne vždy čistě záporné a tím pádem, jak upozorňuje 

Libuše Heczková76, i recepci "Nietzscheova obrazu ženy" charakterizuje pluralita 

možností identifikace), než abychom jej mohli snadno označit za misogynii -

korespondoval ale ve svém apriorním odsunutím žen, coby "zvláštního případu" jaksi 

stranou se standardním traktováním postavení ženy, jejího Sonderstellung v literatuře 

moderny, a arci to platí u Strindberga, jenž následoval německého velikána na cestě k 

postupnému šílenství77, a který přinejmenším ke konci života misogynem par excellence 

by178 . 

Pro přiblížení Strindbergova vztahu k druhému pohlaví věnujme pozornost slovům 

Stanislawa Przybyszewského, jenž se později v reflexi první fáze své tvorby vůči 

Strindbergově postoji - jakožto svému antipodu - vymezil. "Zela mezi námi propast, 

především pokud jde o vztah muže a ženy. Co se týče této otázky - muž a žena jsou pro 

mne jedním a tímtéž, jen polarizováni jsou rozdílně, kladně či záporně, kdo to může 

74 Marholm 1897: 4-5 
75 citováno dle Borland 1959 : 21 
76 Heczková 2003 
77 Postupem času se u něj rozvinula paranoidní psychóza. " ... He imagined that his wife has entered 

conspiracy against him. The result [ofhis out-breaking paranoia - JJ] was a hysterical stiffening ofhis 
attitude towards the emancipation movement." (Borland 1959: 24-25) 

78 Gilmore 2001 
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rozhodnout? Strindberg se dopouštěl téže chyby, kterou řadu let před ním udělal 

Weininger - měřil ženu mužskými měřítky, ale dvě tak různé, diametrálně odlišné věci 

se nedají, ba ani nesmějí měřit jedním loktem. "79 

V jednom ze svých nejranějších děl (a také tradičně označovaném za jedno z 

nejlepších, poněvadž kvalita jeho tvorby měla (jak soudí většina jeho současných 

monografistů) poněkud sestupnou tendenci - na svá první léta už později nedokázal 

navázat8o) Przybyszewski přímo tematizoval tento problém. Poema Vigilien (v českém 

překladu Vigilie vychází až roku 1909), napsaná za norského pobytu81 pod vlivem 

prvních let vpravdě komplikovaného soužití s manželkou Dagny (Jan Brodal jej nazval 

"literárním partnerstvím: "the married life of two literary people, but also a cooperative 

venture which resulted in a common literary output82" (manželství těchto dvou silných a 

ambiciózních osobností nakonec skončilo rozkolem83). 

Mluvíme-li o Dagny Juel-Przybyszewské, nelze pominout i její literární dílo, hlavně 

její tři dramata Den Starkere (vyšlo v Samtiden v Kodani 1896), Nůr solen gůr ned 

(polský originál Kiedy sloTLCe zachodzi 1898, přeložil Stanislaw Przybyszewski) a do 

češtiny přeložené tříaktové drama Hřích (Synden, vyšlo jako český originál nejprve v 

sešitě Moderní revue v roce 1898 a pak i knižně v edici téhož časopisu, překlad 

anonymní84, polsky jako Grziech v překladu Stanislawa Przybyszewského o rok později). 

V dramatu, jež je variací na ibsenovské téma (klasický topos dusivého manželství) 

traktuje ženu-manželku jako z principu schizofrenní postavu štěpenou rozporem mezi 

diktátem svědomí (věrnost manželi) a tělesným chtíčem (milenec). 

Ve Vigiliích, v tomto ponoru do duše muže vyrovnávajícího se ztrátou milované ženy, 

odhaluje Przybyszewski esenciální nerovnost obou "pólů téhož"8s a ambivalenci 

79 Przybyszewski 1997 : 63. Opět zdůrazněme, že tato reflexe je z doby pozdější, kdy už byla na světě 
Weiningerova vlivná kniha Geschlecht und Charakter (1903) 

80 Jedna z Przybyszewského autostylazací (což je téma, jemuž se zde nechceme věnovat, i když jde o věc, 
obzvláště ve vztahu k dekadentní estetice, podstatnou a s Przybyszewským bytostně spjatou) bylo 
přirovnávání sebe sama k meteoru, "jenž se na chvíli zaleskne, na chvíli lidstvo straší a děsí a potom 
náhle zmizí - byl bych šťasten, kdyby tomu tak bylo." (Przybyszewski 1918: 34). 

81 Helsztynski 1937a 
82 Brodal 1996 : 191. Oba si navzájem díla překládali do polštiny, resp. norštiny - zásluhou 

Przybyszewského je literární tvorba Dagny Juel daleko známější v Polsku nežli v Norsku (ibid.) 
83 Tragický osud Dagny Juel-Przybyszewské se nakonec pár let po rozchodu s manželem naplnil, když 

byla zavražděna svým milencem v Gruzii. 
84 Mary Key Norseng uvádí v bibliografii děl Juel-Przybyszewské jako překladatele Huga Kosterku. 

(Norseng 1992 : 203) 
85 Povšimněme si paralely s antickou představou dvou pohlaví jako pozůstatku po původním celku, 

jediném pohlaví (hlavně Platónův dialog Symposion), která je více než zřejmá. To souvisí s 
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mužova vztahu k ženě, nevědomou a hlubokou závislost na ní - majitelce jeho duše a 

zároveň odpor k ní v duchu "války pohlaví". 

"Zřel jsem do nekonečna vzhůru se tyčiti celou kulturu, a daleko široko byly mému 

oku viditelné základy všeho: nadvláda ženy - matržarchát. A zřetelněji a určitěji jsem 

chápal smysl těchto svých obrazů. [ ... ]. Z moře se vynořilo bílé lesknoucí se obrovské 

tělo; jako rána vytryskla z večerního šera žádostivá mystická ústa. Ze všech okrajů mých 

obrazů vyvstávala vidina ženy, ona kosmická vůle, matka všeho, vládkyně. "86 

U nás byl Przybyszewského postoj k ženám reflektován Bohuslavem Chaloupkou ve 

zmiňované kritice v Moderní revui poněkud zjednodušeně jako zcela negativní: "Jeho 

poměř k ženě? V ní vidí jen pohlaví, všemohoucí, všeničící, zžírající za strašných bolestí 

muže, obklopující ho svými rameny polypa a ničící vášnivě horkým dechem všecky jeho 

síly fysické a psychické. Marně prchá muž před touto příšerou. "87 

Toto pojetí ženy, jakožto vládkyně nad mužskou vůli, tvůrčí silou a nakonec celou 

jeho osobností (a spolu s Przybyszewským řekněme: duší) známe z obrazů Edvarda 

Muncha. U něj nacházíme ženy jako démonické postavy v kontrastu se slabými, zcela 

jim podřízenými muži, nejtypičtěji kupř. v cyklech Žárlivost, Odloučení, obrazech 

Harpyje, Smrt Marata nebo na plátně Vampýr z roku 189388 "Muž musí prohrát, 

protože neví, jak nízko žena dokáže jít - jak nízké prostředky používá - protože právě 

takováje,"89 píše Munch ve svých denících. 

V Čechách v téže době se také Jiří Karásek ze Lvovic posazuje do pozice vůči ženám 

extrémně negativní - nejvýrazněji tematizované ve sbírkách Sodoma a Sexum Necans z 

poloviny devadesátých let. Karáskova misogynie je sice na jednu stranu projevem 

dekadentní stylizace v nejčistší podobě (obrazy žen nenáviděných coby nevěstek, sirén, 

medúz, případně rovnou "inferiorních mozečků", či v lepším případě naprostá netečnost 

k druhému pohlaví po vzoru Jana des Esseintesa90 a jež je spíše typická pro Karáskovy 

dekadentní aktualizací androgynity - konceptu třetího pohlaví. 
86 Przybyszewski 1927 : 11 

87 Chaloupka 1896 : 74 
88 Totožné motivy nacházíme u Wojciecha Weisse, srov. stejnojmenný obraz z 1899 (Kossowski 1996). 

Maxe Švabinského Splynutí duší z roku 1897také zobrazuje stejný motiv (a je podobný i celkovou 
komposicí - srov. stať Otto M. Urbana (2006 : 202)) - snad s ještě děsivější působivostí. 
K symbolu upíra viz též Pynsent 2008 : 250: "Symbol upíra je sám o sobě představitelem dekadentní 
interstatuality - je člověkem a není, žije a je mrtvý, je to nejneplodnější možná sexualita. Symbol upíra 
najdeme například i u Karáska, Kamínka, Jesenské, Opolského a Sezimy." 

89 Munch 2006 : 94 
90 Archetyp dekadentního hrdiny z Huysmansova Au reboirs z r. 1884 (česky Na ruby v překladu 
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dekadentní próZY91 z tohoto období), zároveň je však také posouvána do jiných rovin 

Karáskovou homosexualitou. Zde se pozastavme jen na okamžik: homoerotické motivy 

v Karáskových textech jsou sice jednak dalším, více méně obligátním, projevem 

dekadentní estetiky (té její odnože, již personifikuje Wilde - viz kapitolu 2.), ovšem 

nešlo tu pouze o problém stylizace:92 Karásek byl činným aktivistou ve věci práv 

homosexuálů, jeho zásluhou se Moderní revuí stala na tomto poli jednou z prvních 

veřejných platforem (od procesu s Oscarem Wildem v roce 1895, kdy v tematickém čísle 

Moderní revue odvážně reagovala otištěním Wildových textů) a také byl v době přibližně 

do roku 190093 takřka jediným94 českým básníkem tematicko-motivicky traktujícím 

homosexualitu. 

Emblematické dekadentní motivy smutku pohlaví ve stejné době obsáhl Arnošt 

Procházka v cyklu Prostibolo duše z roku 1895, tresti dekadentní estetiky, byť v podobě 

poněkud schematizující syntézy. Stanislaw Przybyszewski Prostibolo duše oceňoval 

vysoce - nejen Procházkovy texty, ale i obrazový doprovod Karla Hlaváčka, s nímž si v té 

době vyměnil také několik dopisů. Hlaváček Przybyszewskému svůj cyklus obrazů 

komentoval: "Knihu Vám prý již p. Procházka poslal a Vy jistě ihned postřehnete ten 

vnitřní, smutný duševní proces, který já illustroval. Pocit něčeho brutálního, strašného a 

obludného - to jsem chtěl suggerovati - něčeho, co je nad námi, čemu se stále 

vymykáme a čemu jsme nuceni stále otročit. "95 

A.Procházky 1896 (na pokračování v Moderní revue)) 
91 Obzvláště v Gotické duši Karásek Huysmansovo schéma opakuje nepříliš neotřele. Karáskovým 

prozaickým textům se budeme blížeji věnovat v oddíle Pojetí duše u Jiřího Karáska ze Lvovic. 
92 K pohledu na Karáska a jeho tvorbu z perspektivy queer theory viz především Lishaugen 2008 
93 Od roku 1900 se začínající objevovat první české teoretické texty o této problematice. Přehled viz in: 

Lishaugen 2008. 
94 ibid.: 31 

95 Hlaváček 1930 : 10 

- 29-



4. Pojetí duše u Jiřího Karáska ze Lvovic 

"Sdělí se s ním o ten tajemný svět duše, jenž nepotřebuje 

vysvětlení ajenž se přelévá zjedné milující duše do druhé 

pouhým přiblížením, pouhým záchvěvem sympathie, kdy 

tělesnost spadá s duše jako marný oděv, a kdy duše hledí do 

duše nahá, prostě, bez překážek "96 

Nyní se již zaměřme na tvorbu Karáskovu97. Jak známo, Karásek byl autor tvořící 

dlouhou dobu (přes pět dekád) a jeho tematická i stylová šíře byla nemalá. Období, jež 

nás zajímá, jsme sice v úvodu vytyčili, ale v případě Karáska jej omezme ještě více, na 

léta 1894 (napsán román Mimo život) až 1900 (vydána Gothická duše); tomuto období 

se věnoval mimo jiné Karel Kolařík ve své studii o rané Karáskově tvorbě98 , z níž 

budeme také vycházet v našem následujícím pokusu o Karáskovo pojetí duše. Předně je 

nutno mít na paměti, že u Karáska nemá příliš smyslu hledat, natož pak dosazovat tam, 

kde není, cokoli jako komplexnost a kontinuitu ideovou. To je ošemetné, obzvláště 

chceme-li se porovnávat některé aspekty Karáskovy tvorby s Przybyszewským. Karásek 

nebyl na rozdíl od něj vzdělán v přírodních vědách (byl poštmistrem s vystudovanou 

reálkou) a i, řekněme, jeho umělecký raison d'étre byl jiného druhu: Karásek byl 

především velký stylista a fabulátor. V předmluvě ke druhému vydání Gotické duše z 

roku 1900 hlásá superioritu fikce po vzoru Wildova Úpadku lhaní (The Decay oj Lying, 

1889, česky 1895 ve výše zmiňovaném wildovském čísle Moderní revue): 

"Fikce je věčná, realita hyne. Vymyšlené tvary žijí, skutečné mizejí. Pravda je 

pomíjivá, klam věčný."99 K tomuto modelu inverzivní morálkylOo v umění se Jiří Karásek 

později vrací v tzv. románech Tří mágů. 

Mezi lety 1894 a 1900 vychází Karáskovi trojice textů, která tvoří v jeho díle poměrně 

96 Karásek 1900 : 62 [zdůraznění JJ] 
97 V celém textu píšeme Karáskovo jméno s přídomkem bez ohledu na to, že jej na samém počátku ještě 

neužíval. 
98 Kolařík 2008 
99 Karásek 1905 : 11 

100 V podobných teoretických úvahách pokračoval později Arthur Breisky - na toto téma viz hlavně práce 
Luboše Merhauta (Merhaut 1994 a 1995). 
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koherentní úsek - mezi románem Mimo život (vydán 1897, napsán 1894), krátká próza 

(blížící se básni v próze (ano - formou odpovídající Przybyszewského poematům; sám 

Karásek se později vyjádřil, že všechny své prózy považuje za básně101)) Stojaté vody z 

roku 1895, a románem Gothická duše z roku 1900 (druhé vydání z r. 1905 pod názvem 

Gotická duše) nalezneme mnoho styčných míst motivických i kompozičních a jejích 

společným tématem není nic jiného nežli zachycení duše individua. Tato díla také 

propojuje rys intertextovosti (viz dále). Dle Karla Kolaříka dochází v těchto textech k 

"stále hlubší individualizaci postav (tj. náklonnost k osobnostem nevšedním svým 

postojem ke světu i k sobě samým) a pronikavější psychologizaci (od reflexe běžných 

pocitů coby motivací k činům a charakterizaci postav přes zájem o temné stránky v 

lidském myšlení po proud vědomí, artikulující pomocí imaginace různorodé pohyby v 

nitru člověka) . "102 

Hrdinové těchto tří próz jsou vypjatá individua - ve Stojatých vodách a románě 

Mimo život jsou to tvůrci, ani ne tak "nevšední" vnějšími projevy, jako svou exaltovanou 

sensitivitou, duší. J sou to umělci v přechodném stavu tvůrčího procesu - mezi 

pasivitou, zžírající nečinností a prudkými záchvaty tvoření (Kolařík upozorňuje na jejich 

evidentní maniodepresivnost103) 

V Gothické duši, kde už je patrný jasný posun od psychologické reflexivní prózy s 

módními dekadentními prvky k čisté dekadentní stylizaci, kdy je hrdina ze společnosti 

vydělen už svým zjevem, je psychika individua již obligátně zatížena rodovou 

degenerací. Avšak vnitřní pochody hrdinů všech tří próz jsou pojímány podobně. 

Karásek sice nikde explicitně o nevědomí nehovoří, avšak jeho pojetí s 

Przybyszewským koresponduje - Karásek duši vyobrazuje pomocí obdobného 

metaforického rámce: užívaje obrazu hlubiny, studny tůně, ve Stojatých vodách a 

románě Mimo život, tedy stejný obraz, kterým Przybyszewski konceptualizoval 

nevědomé stránky duševního života. V těchto dvou textech hraje také roli metafora 

stojaté vody - znamenající onu pasivitu, zahnívající neschopnost duševního pohybu. 

101 Závada 1931 : 38 
102 Kolařík 2008 : 630 
103 "Osobnost (Já) Karáskových dekadentních hrdinů se tedy většinou vyznačuje fluidností, 

nestálostí a fragmentárností. Takové pojetí Jájejedním ze základních znaků dekadentního 
umění, kjehož předním námětům patří právě analýza takto nejednoznačných, problematických 
subjektů [ ... ]. Labilita osobnosti, reprezentovaná především soustavným balancováním mezi 
aktivitou a pasivitou, vystavuje jedince riziku stálého podléhání různým podnětům, ztráty 
sebekontroly při denním snění i krize života a tvorby." (Kolařík 2008: 626) 
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stojaté vody - znamenající onu pasivitu, zahnívající neschopnost duševního pohybu. 

Stojaté vody předznamenávají tuto metaforu už svým názvem - ovšem na rozdíl od 

Gothické duše a Mimo život se zde o "duše" nevymezuje "zevnitř", ale "zvnějšku" v tom 

smyslu, že se Karásek zde akcentuje především vnější vjemy a počitky subjektu - v 

dekadentní syntéze smyslových vjemů - synestézii, v níž se hudba, barva oblohy i spleen 

slévají v jediný počitek, jak se typicky manifestuje v estétství Huysmansova Jana des 

Esseintes. 

" ... Nálada jemná, mírná, prozářená elegičností sprchla do jeho duše jako vláha jarní, 

teplé noci"104. "Stal se měkčí, přístupnější ve vlhkosti těžkého nočního vzduchu. Nitro se 

mu šířilo, prohlubovalo, a on dal volně prouditi rozpoutaným představám. Byl to stálý 

příliv a odliv nedomyšlených myšlének, nedokreslených obrazů, nedozněvších tónů. Měl 

dojem nesouměrného, slabého vlnění, nestejného kyvu v svém nitru."105 

V případě Mimo život je duše již ústředním pojmem, od nějž se vychází při popisech 

duševních procesů hlavního hrdiny opět oscilujícího mezi dvěma póly uměleckého 

tvoření. Metafora stojatých vod je leitmotivem, na rozdíl od stejnojmenného textu jsou 

zde toto spojení a variace na něj již přímo užity v pojmenování stavu hrdinovy duše: 

,,Ano, ano, tak je tomu, klamu sebe sama, - a znepokojení se ho zmocnilo, vlny 

smíseného vzkypěvšího zmatku protrhly nehybnost hladiny jeho umrtveného 

nitra ... "106; " ... Beztvarý, plouživý, bezútěšný, od samého dna zkalený smutek ze života 

naplňoval jeho nitro rmutně vzepiatými, hořce otrávenými vlnami. "107 

V Gothické duši Karásek využívá však metaforiky jiné - ovšem pořád nikterak 

vzdálené Przybyszewského obrazu. Duše se zde přirovnává k uzavřenému prostoru: 

,,[Byl] ve svém psychickém bludišti [ ... ] Samota, chlad, hrob. Stíny, smutek, askese. 

Gothika, gothika duše. [ ... ] zchmuřelý psychický Templ, Samotářská tvrz, [ ... ]"108. "A 

najednou zalehla jeho duši prázdnota ... Ohromná prázdnota prostoru, kde by člověk 

marně chtěl vzkřiknouti. "109 

Stojaté vody a Gothická duše mají ještě jedno společné - a tím je topos Prahy, nikoli 

ovšem jako pouhá kulisa děje, (který se tu navíc ani nenachází) ale jako krajina duše, 

104 Karásek 1895 : 15 [kurzíva JJ] 
105 ibid. : 25 [kuríva JJ] 
106 Karásek 1897 : 32 [kurzíva JJ] 
107 ibid. : 49 [kurzíva Karáskova] 
108 Karásek 1900 : 53 
109 ibid. : 100 
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pochody chorobnou imaginací), výrazněji v Gothické duši, kde koresponduje s jednotící 

metaforou duše jako více či méně uzavřeného prostorullO • 

Jak vidno, Karáskova metafora duše nebyla věru nijak daleko od Przybyszewského 

konceptu nahé duše ve své podstatě - souhlasí spolu v přísném oddělení ratia-mozku, 

jakož i celé fyziologické stránky člověka od duše-hlubiny nevědomí, na druhou stranu 

Karásek nezachází tak daleko v prohlašování pohlavního pudu za "prvotního hybatele", 

jak to činil Przybyszewski. A nakonec, jak vidíme v citátu z Gothické duše, jímž uvádíme 

tuto kapitolu, do Karáskova metaforického rámce zapadala i nahá duše v 

Przybyszewského smyslu tohoto spojení. 

Na vztah mezi tvorbou dvou námi sledovaných autorů poukázal již krakovský badatel 

Zdzislaw Niedziela. Ten si jednak viděl inspiraci lyrických pasáž v Gotické duši stylem 

Przybyszewského básní v próze (zatímco pasáže psané popisnou prózou dle něj kopírují 

styl Huysmansův) a jednak explicitně poukázal na paralelu mezi Przybyszewského 

nahou duší a Karáskovou gotickou duším,. Shledává oba pojmy za pokus o zachycení 

téhož, temných hlubin mysli: "Tak Przybyszewski jak Karásek, uiywajqc metaforycznych 

okreslen "naga dusza", "gotycka dusza", wskazywali na potrzeb~ dotarcia do 

najgl~bszych pokladów swiadomosci, a nawet podswiadomosci. Interesowaly jich zawsze 

zjawiska patologiczne, dzi~ki którym ich zdaniem ujawniala si~ absolutna 

swiadomosc. "112 Spřízněnosti mezi pojmy nahá duše a gotická duše si povšiml také Roar 

Lishaugen (Lishaugen 2008 : 33). 

V roce 1900 vychází druhé, pozměněné, vydání Gotické duše. Úpravy neseznal pouze 

název, ale také některé části textu (vše ale úpravy toliko kosmetické); další změnou byla 

přítomnost (výše již citované) předmluvy. Karáskův prolog se jednak, jak už řečeno, 

hlásí k Wildovské morální subverzi, jednak se ještě více kompozičně - či lépe řečeno 

narativní strategií - odvolává k Huysmansovi (a podobně fungující jeho předmluvě Au 

reboirs) a konečně nechává také rezonovat Przybyszewského echo: "bezejmenný hrdina 

[ ... J jest osamostatněn od všeho reálného, hmotného." román má být "příběhem duše", 

110 Přičemž stará Praha evokuje jistě spíše uzavřený "kognitivní prostor". 
111 Niedziela 1981 

112 Niedziela 1981 : 53 
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oproštěn od děje zaměřuje se na "malbu duše, plynulý tok, psychický proud."113 A v 

rámec Przybyszewského psychologického programu se Karásek uchyluji dále více 

konkrétně: "Bolest z nemožnosti ustáliti v pevný tvar kolísavý život - to jest vlastní 

hrdina mé práce, stíny, jež vyvolávám a jimiž oživuji jeviště. Vystupují z temného pozadí 

psýchy [ ... ]"114 

Předmluva intertextovým odkazem k uzavřenému metaforickému schématu, jež spojuje 

zmiňované tři texty (teď už můžeme říci: "trilogii příběhů duše"): "Nežije v realitě ten, o 

němž vypravuji: Mimo něj bouří život [ ... ]"115; a mohli bychom citovat i dále. Krátce: 

posun, který doznal tento Karáskův text (a přítomnost prologu nás nutí text pojímat 

jako nový literární fakt), dokazuje jasnou inspiraci Przybyszewským a jeho pojetím 

lidské duše, které Karásek přijal, ovšem ne v celém dosahu: v Karáskově případě není 

tolik akcentován sexuální rys tohoto konceptu (pohlavní pud jako "erste Ursache" - což 

ovšem neznamená, že není přítomen vůbec, Karásek pouze není tak explicitní jako 

Przybyszewski. Gotická duše je Karáskovým nejužším tvůrčím sblížením s 

Przybyszewským - avšak současně posledním, magická hranice roku 1900 nám zde opět 

poslouží coby symbolický konec sledovaného období. Tento román zároveň vytyčuje 

některé tendence Karáskovy tvorby116 z počátku nového století, jež se ubírala již jiným 

směrem. 

113 Karásek 1905: 4 [zdůraznění Karáskovo] 
114 ibid. : 5-6 [zdůraznění JJ] 
115 ibid. : 6 [zdůraznění JJ] 
116 Hlavně s Gotickou duší příbuzný Román Manfreda Macmillena z roku 1905. 
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5. Závěr 

Když v roce 1898 Stanislaw Przybyszewski naposledy opouští Berlín, aby se v Krakově 

ujal časopisu Zycie, jenž hrál pro Mladé Polsko stejně nezastupitelnou roli jako Moderní 

revue pro radikálnější částll7 modernistů českých nebo Die Zeit pro vídeňskou modernu, 

pomalu končí jedna etapa jeho tvůrčího života a také ztrácí kontakt s moderními 

revuisty. Korespondence s Procházkou a Karáskem sice nezanikne úplně, ale od této 

doby čím dál tím více slábne a s původně plánovaného ambiciosního projektu 

spolupráce mezi Moderní revuí a Zyciem nakonec sejde. Przybyszewski už je v Krakově 

spíše živoucí legendou a charismatickým vůdcem a inspirátorem mladopolských autorů 

nežli autorem - jeho polská tvorba není již s německou tak docela srovnatelná118 V 

prvních letech je sice nepopiratelným vůdcem Mladého Polska, píše své zásadní polské 

teoretické texty - Confiteor a O "nowq sztuh{', jež měly pro mladopolské autory status 

manifestů nového umění, avšak v průběhu několika let jeho sláva upadá, Zycie zaniká a 

původní okruh Przybyszewského žáků se od něj emancipuje. 

Na druhou stranu v prvních letech 20. století dochází k vlně zajmu o 

Przybyszewského hlavně v Rusku (kde v krátkém čase (10. léta nového století) vyjde 

téměř kompletní dosavadní jeho dílo) a také v jihoslovanských zemích119. 

Od doby, kdy se vytrácí kontakt mezi Prahou a Krakovem (později Varšavou, kam se 

Przybyzewski definitivně uchyluje po zániku Zycie), vychází v Moderní revui 

Przybyszewského Básně prosou ... v roce 1902, dalších několik textů časopis tiskne až po 

roce 1907. Posledním z nich byl nekrolog Arnošta Procházky v roce 1925. 

Przybyszewského dílo však nadále - i mimo vydavatelskou činnost Moderní revue -

překládáno a vydáváno. 

Na předcházejících řádcích jsme shledali, že ve středoevropské literatuřefin de siecle 

vskutku existovala jistá linie pojímání lidské psychiky, "duše", jakožto jevu, jenž je do 

značné míry determinován introspekci nepřístupným, iracionálním, nevědomým (das 

Unbewuj3te) , tedy více méně tak, jak ji začala po roce 1900 pojímat psychoanalýza. 

117 Vojtěch 2006 
118 Hloušková 1997 : 263-277 
119 Taborski 1996 : 13 
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T 
I Existovala jako prOjev literární moderny, resp. jednak jako zrcadlení filosofických 

i 

d 

proudů, jež z pojmy "duše" i "nevědomí" tak či onak operovaly (Nietzsche) a jednak 

zrcadlení nových proudů ve vědě - a předně v psychologii a psychopatologii, které 

zkoumajíce krajní stavy lidské psychiky, směřovaly k postupnému přehodnocení pojetí 

psýchy - jež nakonec vedlo až k "revolučnímu" roku 1900, kdy Sigmund Freud ve svém 

Výkladu snů (Traumdeutung) poprvé formuluje tzv. topickou strukturu lidské psychiky, 

v níž má své místo doména nevědomí (metafora psýchy jako toposu je táž jako u 

Przybyszewského) - čímž se tento termín definitivně stěhuje do odborného diskurzu. 

Přes to všechno nebylo naším cílem jakékoli zpětné dohledávání Freudových 

"předchůdců" v dřívější literární tradici Této klasické chyby, jíž se dopouští stále mnoho 

badatelů, (poněvadž jde o postup lákavý tím, že při troše fantazie lze najít stopy jakékoli 

myšlenkového směru v podstatě v libovolném období...) jsme se chtěli vyvarovat 

především. Nietzsche, Przybyszewski, Hamsun a další, u nichž se pojmové variace na 

nevědomí objevuje a které jsme třeba pominuli, jsou de facto staršími souputníky 

Freuda, jeho současníky v době - jak bychom řekli spolu s Thomasem Kuhnem -

všeobecné revoluce ve vědeckém paradigmatu. 

Sám Przybyszewski se s Freudem poprvé setkal až po roce 1900. A i Sigmund Freud 

zaznamenal Przybyszewského - zmiňuje jej v jedné své přednášce z 10. let. Jak jsme již 

poznamenali výše, Vídeň Przybyszewského měla v patrnosti od počátku - díky revue Die 

Zeit. Nakonec to byla v duchovním prostoru střední Evropy tedy právě Vídeň, které 

jsme v naší práci kde došla tato linie myšlení o duši k svému vrcholu. Modernistické 

Vídně jsme se v naší práci pohříchu dotkli jen letmo - dořečení vídeňské části příběhu 

proto budiž výzvou k dalším studiím. 

V naší práci jsme se pokusili nalézt souvislosti mezi některými dílčími projevy doby, 

již, jak jsme zmínili už několikrát, definuje spíše než cokoli jiného právě vnitřní 

nesouvislost a imanentní polyvalence a tím pádem vůbec problém jejího vymezení. 

Vypůjčíme-li si na závěr slovník sémiotiky, můžeme říci, že předmět našeho zájmu je 

sám o sobě velmi těžko srozumitelným textem. Tím pádem - a to je třeba přiznat - je i 

náš meta text do jisté míry postrádá jednotu a tím, protože měl v úmyslu nepominout, 

byť velice omezené, ale i přesto nutně široké, pole naznačených možností dalších studií 
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