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Úvod

Ani ti, kdo znají Jiřího Karáska ze Lvovic a jeho dílo, obvykle netuší, že

prošel redakcemi časop isů Hlas a Týn. Zdá se, že smysl nedává jeho účast ani

v jednom z nich. Hlas byl listem homosexuální menšiny, jediným svého druhu

v českých zemí do 90. let 20. století, Týn byl uměleckou a literární revuí,

vycházející z myšlenek Katolické moderny. Na následujícíh stránkách se

pokusím objasnit tuto zdánlivou záhadu, která se nakonec ukáže být

smysluplnou a nijak překvap ivou součástí života J i ř íh o Karáska ze Lvovic.

Život Jiřího Karáska ze Lvovic

Je pozoruhodné, jak moc se liší dva portréty Ji řího Karáska ze Lvovic, ten,

který hovoří pouze v holých faktech jeho života, a obraz prolínající těmito fakty i

básníkovo dílo. První z nich je skromný a tichý, spíše chudý než bohatý, druhý

je slavný i skandáln í, činorodý i zmírající, v každém případě vždy originální. A

hlavně pravdivý , přes všechny pózy.

Ji ří Karásek ze Lvovic se narodil jako Josef Karásek 24. ledna 1971 v Praze

na Smíchově do měšťanské , nepříliš bohaté rodiny - jeho otec Ondřej byl

zaměstnán jako průvodčí u české západní dráhy. Gymnaziální studia - Karásek

abso lvoval malostranské gymnázium - byla v jeho společenských vrstvách

odrazem určitých nadějí a ambic do budoucna, rodina si však nakonec

nemohla dovolit poskytnout mu vysokoškolské vzdělán í. Po maturitě zahájil

studium teologie na bohoslovecké faku ltě , už po dvou letech jej ale opustil.

Odjel do Bavorska hledat práci a když neuspěl , vrátil se do Prahy, kde natrvalo

zakotvil coby poštovní úředník - nejprve praktikant, později vedoucí úředník a

nakonec po mnoha letech ředitel Poštovního muzea a archivu. Nikdy se

neodchýlil od skromné úřednické kariéry, přestože ji vždy považoval za nutné

zlo, jemuž je nutno se podrobit, aby mohl pěstovat svou největš í vášeň - uměn í.

Karáskovo mládí bylo vzhledem k jeho pozdějš í životní cestě příznačné , byl

introvertní, citlivý, stranil se lidí a realizoval se četbou , obzvláště v oblibě měl

Nerudu a Zeyera.Také se dost brzy začal sám věnovat psaní - jeho styl se sice

ještě málo podobal tomu pozdějšímu, ale určité shodné nebo spíš typické prvky
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nalezneme i v něm , například sklon k egocentrismu. V l étě roku 1891 je

Karáskova práce prvně zveřejněna, časopis Vesna otiskuje jeho humoresku

Přece se našli. Publikoval i v Literárních listech a N ivě , nejen ranou literární

tvorbu, ale i kritiku. V této době u něj dosud nedošlo k úplnému odklonu od

realismu, i když tento okamžik se rychle př ibližoval. Již jeho první prózy směřují

k introspekci , jsou takřka bezdějové . Později na svá první díla nenahlížel zvlášť

příznivě , o čemž svědč í to, že nic z nich nezařadi l do definitivní podoby spisů

určených k vydání. Až sbírka Zazděná okna (1894) v nich získala své místo. Jí

se Karásek navždy odvrací od svých současn íků rea listů. Nastává jeho

nejslavnější doba, nikdy potom už nebude náležet k če l n ím osobnostem

moderny, nikdy už nebude v pravém slova smyslu modemí, naopak,

s postupem času bude stále více vnímán jako žijící antikvita. V roce 1894 však

stojí na prahu "zlaté" éry dekadence, směru , jehož se stane symbolem.

Dekadence v naší zemi vyrostla ze stejného životního pocitu jako jinde

v Evropě, ovšem ovlivnila ji i čistě národní specifika. Společný je subjekt i

objekt zájmu dekadentů: výjimečná , citlivá individualita, stojící proti a zároveň

mimo společnost, opovrhující maloměstskou morálkou a dobou, která ztratila

smysl pro velké činy a krásu. Ani v horečnaté atmosfé ře konce století se česká

dekadence neliší, jen u nás se k ní navíc přidává problém situace národn í.

Společnost již není jednotná pod stmelující myšlenkou emancipace národa,

tříští se, nad národní prioritou získává vrch individualismus, zápal mnohdy

vystřídala skepse, která vnímá tento stav ne jako nezbytnou součást

přirozeného vývoje, ale jako definitivní rozklad a konec. A umění , st ředobod

dekadentova života, je v očích mladé generace té doby malé, strnulé a pomalu

zahnívající. Dovedla-Ii obrozenecká idea a veřejná činnost jejich otců

společnost tam, kde se nachází, je pro ni řešením pohrdnout všemi jejich

hodnotami, proti jednotě postavit jednotlivce, proti aktivitě a zápalu netečnost a

smutek, proti měšťáctví aristokratičnost , proti současnosti minulost. Těchto

dvojic bychom mohli vytvořit nesčetně. Potřeba nových východisek tak plodí

dekadenci, introspektivní filozofii negace.

Všechny struny Karáskovy povahy musela rozeznít tato idea. Není divu, že

Literární listy neuspokojovaly jeho vkus. A když se v nich setkal s podobně

smýšlejícím Arnoštem Procházkou, netrvalo dlouho, a jejich představy se
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zhmotnily v podobě Moderní revue. Ještě předtím se však rozlouč ili

s Literárním i listy spo lečným článkem o nových literárních proudech, v němž

hájili své postoje proti odpůrcům . Moderní revue jako hlavní časopisecký orgán

české dekadence svým uměleckým a filozofickým programem přilákala mnoho

mladých li te rátů , kteří v ní načas našli přístav pro svá díla, často jinde

nepřijatelná , v Moderní revue naopak vítaná. Kromě zakladate lů a organizátorů

Arno šta Procházky, Jiřího Karáska ze Lvovic, Karla Hlaváčka a Huga Kosterky

to byli hlavně Otokar Březina , také Antonín Sova, Stanislav Kostka Neumann ,

Viktor Dyk a mnozí další. Moderní revue zůstala od svého vzniku roku 1894 až

do konc e, spojeného se smrtí Arnošta Procházky v roce 1925, listem výhradně

uměleckým a programově čistým , i když mnoho let žila jako pohrobek

dekadence, jež v nové době už neměla co nabídnout.

Její velkou zásluhou bylo zpřístupnění zah ran i čn ích děl dosud neznámých

nebo nedoceněných autorů , Oscara Wilda, Stanislava Przybyszewského ,

francouzských symbolistů a dalších. Právě na stránkách Modemí revue se

rozvíjí osobitý styl kritiky, jejž si Karásek postupně vybudoval, styl krajně

subjektivní, tvořící bezmála samostatný umělecký žánr. "Odchýlil jsem se

v dalším vývoji od vědecké kritiky a stvořil jsem si v stopách A. France svou

vlastní metodu kritiky diletantní, posuzující literáty a knihy ze stanoviska záliby

nebo odporu čiře osobního." .Diletantnř' kritika, označovaná i jako

impresionistická, byla stejně jako ostatní jeho tvorba výrazem jeho uměleckého

přesvědčení. Na jeho blízkost impresionistickému vidě ní poukazuje i kniha

literárních kritik Impresionisté a ironikové z roku 1903.

Kdybychom chtě l i najít v české l i te ratu ře kompaktní celek krystalicky čisté

dekadentní tvorby, bezvýhradně by se nám to podařilo jen u Jiřího Karáska ze

Lvovic, v jeho díle z let 1894-1904. V poezii, próze i dramatu dokázal vystihnou

vše, ce lou podstatu dekadence. Žádný odstín krásy, ošklivosti , smutku ,

běsnění a smrti nechyběl jeho peru. Pět básnických sbírek spadá do

dekadentního období jeho tvorby, Zazděná okna (1894), Sodoma (1895), Kniha

aristokratická (1896), Sexus necans (1897) a Hovory se smrtí (1904). Již názvy

sbírek nám povědí mnoho o tématech, jimž se v nich věnoval. Sodoma a Sexus

necans odkazují do oblasti sexuality , divoké, někdy perverzní, schválně šokující

I Sen () řís i krásy, Praha 200 ), s. 23
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a pobu řující t radičn í morálku. Výlučnost, aristokratičnost je jednoznačný

požadavek dekadence. J i ř í Karásek dokonce jako jediný zavedl prvek

a ristok rat ična i do svého života - při vstupu na kulturní scénu si ke jménu

připoj il vznešené "ze Lvovic". To si poměrně složitě odvodil od (možného)

předka Cypriána Lvovického ze Lvovic, renesančního matematika a astronoma.

Pro Ji řího Karáska byl proklamovaným i n s piračn ím pramenem sen, opak

pohrdané skutečnosti : " [.. .] smysl věcí nám neřekne svět reálií, ale pouze náš

sen. [... ] A vím, že jediná je pravda, skutečnost nenáleží do urn ě n l . " Sen je

dokonale subjektivní, přetvář í svět podle vlastních pravidel, na vnějšku

nezávislých , je odrazem nitra, proto je nejlepším zdrojem a nástrojem pro

dekadentního básníka.

Karáskově básnické obraznosti zvlášť dobře vyhovuje antika, ne však

důstojná , vznešená antika, jakou nám ukazuje klasicismus nebo renesance .

Karáskova antika je barbarská, nespoutaná, živočišná, stojící proti chladné

křesťanské morálce. I příroda je v jeho básních p řetvořena, je spíš psychickou

krajinou . Dokonce sám básník nezů stává jen básníkem, stylizuje se do různých

podob, tu je "dítětem Sodomy", tu "starým flagelantem". V této poezii

nalezneme hodně erotiky, ale žádnou lásku. To, co zde naopak významně

tematizuje, je homosexualita, důvod , proč byla sbírka Sodoma zabavena a

směla vyjít až deset let po svém vzniku.

Kontrastem k nespoutané erotice a divokosti je pro dekadenci stejně typický

(ne-Ii typičtější) smutek , apatie, únava, zoufalství, zjemnělá hřbitovní ponurost.

V Karáskově poezii je tato bipolarita zvlášť výrazná, je však obecným rysem

dekadentního přístupu, uznávajícího jen černou a bílou, extrémy, ne

prostřednost (nebo lépe normálnost).

Obdobně l aděny jsou i Karáskovy prózy té doby, z nichž ční román Gotická

duše (1900) naprostou čistotou uplatněn í dekadentního uměleckého programu .

Je dos lova apoteózou všeho dekadentního úsilí. Téměř bezdějový text odkrývá

nitro hrdiny, zdegenerovaného posledního potomka rytířského rodu, osaměle

bloudícího barokní podobou Prahy a vlastní duší, nenalézajícího východiska.

Ve vrcholném díle dekadence nalézáme nakonec jádro jejího zániku.

2 J. Karásek ze Lvovic, Básně z konec století, Praha 1995
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Dekadence se totiž vyčerpala brzy, po začátku dvacátého století rychle ztrácela

na síle a nepočítáme-Ii houf třetiřadých epigonů, přišla i o své autory. Důvodem

byla právě absence východisek. Útěk od života není řešen ím společenské

situace; dlouhodobě má budoucnost jedině životnost, kterou dekadence

opovrhovala. Ji ř ího Karáska ze Lvovic vnímáme jako autora bytostně spjatého

s érou dekadence, ačkol iv i on Gotickou duší fakticky završil sou účast na její

myš lence.

Melancholie zůstává, vypjatá (dekadentní) gesta však mizí, stejně jako

vyhrocený protiklad skutečnost i a umění. Život a sen nadále nestojí v rozporu ,

ale existují vedle sebe, ačkol iv umění je pro něj navždy jediným místem, kde

stojí za to žít. V takovém duchu znějí sbírky Endymion (1909) a Ostrov

vyhnanců (1912).

Směr, kterým se vydaly Karáskovy prózy můžeme označit jako

neoromantismus a v někte rých žánrech nelze nevidět inspiraci dílem Julia

Zeyera. To byla jedna z cest, jimiž se ubírala jeho tvorba. Legendy, apokryfy,

svatost mísící se s extází, zasazené do dob, v nichž se dař i lo velkým činům 

počátky křesťanstv í , barok. Všechno, jen ne banální současnost.

Druhá, přesvědčivějš í cesta jej zavedla do důvěrně známých míst, do Prahy .

Barokní tvář Prahy poskytla útoč i ště h rdinům vrcholné románové trilogie tř í

Mágů, již tvo ř í Román Manfreda Macmillena (1907), Scarabaeus (1908) a

Ganymedes (1925). Ta tam je bezdějovost Gotické duše, neoroma ntické

romány jsou bohaté na zápletky, V plné síle se vrací Karáskův osobní motiv,

romány tří Mágů jsou oslavou i pomníkem "prokleté", tedy homosexuální lásky.

Po smrti Arnošta Procházky a zániku Moderní revue se Karáskův už tak

samotářský život stává ještě osamělejším .Obyčejné lidské štěstí jej minulo ,

přicházející stáří vmetlo básníkovi do tváře bolestně tuto pravdu. V posledních

dvaceti letech života píše Jiří Karásek nejautent ičtějš í básně , osobní a prožité.

Vyjdou ve sbírkách Písně tulákovy o životě a smrti (1930) a Poslední vinobraní

(1946) . Jediná autobiografická próza Ztracený ráj (1938) se vrací do básníkova

dětství. Je nejsilnější tam, kde má oporu ve skutečných vzpomínkách, kde se

uchýlí k fikci, nepůsobí věrohodně .
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Teprve tehdy, když opustil pózu a program, tvořil nejpůsobivěji. Je ale

nepochybně cennějš í se k opravdovosti propracovat, nežli ji opustit.

Samostatnou kapitolou života Ji řího Karáska ze Lvovic tvoří sběratelská

činnost , táhnoucí se jeho životem jako červená nit. Trpělivou celoživotní prací

nashromáždil přibližně 4000 výtvarných děl a bezmála 5000 knižních svazků ve

své galerii - Karáskově galerii. Tam, když uskutečnil svůj sen o životě pro

umění (přestože mu nedal štěstí), zemřel takřka zapomenut 5. března 1951.
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Časopis Hlas sexuální menšiny, Hlas a Nový hlas

Dříve než-Ii se začnu věnovat samotné trojici časop i sů Hlas sexuální

menšiny, Hlas a Nový hlas,nebo spíš trojjedinému časopisu Hlas, pokusím se

nastínit spo lečenské a právní podmínky, v nichž tituly vycházely. Jinými slovy

jaká byla situace homosexuální menšiny v meziválečném období. Zákon hovořil

zdán l ivě jasně : podle trestního zákona Algemeine Bundesgesetz (který byl

zaveden v roce 1952 a v českých zemích platil s menšími úpravami až do roku

1950) , konkrétně podle jeho § 129, bylo homosexuální chování posuzováno

jako smilstvo proti přirozenost i a jako takové trestáno odnětím svobody od

jednoho do pěti let, za závažných okolností do deseti a v případě zraněn í nebo

smrti až dvaceti let. Pachatelem byl i člověk pasivně trpící takový sexuální akt.

Tento zákon ovšem nikterak nespecifikoval, co konkrétně se smilstvem proti

přírodě rozumí, tak bylo nap ř íklad možné, aby byl odsouzen muž za pouhý

kontakt s oděvem jiného muže. Z toho je více než zřejmé , že osudy

homosexuálů mnohdy závisely zcela na li bovů l i soudů. Nikoliv bez rizika tak

také bylo ocitnout se v policejních soupisech homosexuálů , jež byly vedeny

během celého meziválečného období.

Přímým důsledkem takovéhoto právního prostředí byly mimořádně příznivé

podmínky pro vyděračské aktivity - každý č lověk (dokonce ani nemusel být

homosexuální) mohl být vydírán nebo obviněn a jeho skutečné č i domnělé

jednání kriminalizováno. To mimo jiné vedlo k vysoké m íře sebevražednost i

v rámci homosexuální menšiny.

Společenská situace byla ve znamení příkrého rozporu mezi názory a

osvětovou snahou vědců a veřejným míněním. Zatímco sexuologická disciplína

se utěšeně rozvíjela a postoj mnohých lékařů -sexuologů byl veskrze moderní ,

byť z dnešního pohledu často naivní, veřejnost hodnotila homosexuá lní

chování negativně, což zřejmě vyplývalo především z nedostatku informací ,

myšlenka vrozenosti a nepřenositelnosti homosexuality se ve společnost i j eště

zdaleka nevžila , homosexuál byl stále vnímán spíše jako zvrhlík holdující

smilstvu a navádějící k němu také děti.
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Není asi třeba zvlášť zdůrazňovat, v jak složité pozici byla homosexuální

menšina, natož jako obtížný úkol na sebe vzali ti, kteří se rozhodli hájit ji a její

práva, kteř í usilovali o zrušení

§ 129 , o osvětu , o vítězství moderní vědy nad předsudkem a nevědomost í.

Do první linie tohoto boje se 30. dubna 1931 postavil Hlas sexuální menšiny.

Hlas sexuální menšiny, Hlas, nebo Nový hlas?

"Vycházíme z přesvědčen í , že lidská práva a sebeurčení jednotlivcovo má a

musí býti uznána; tam, kde zákon stává se justičním omylem, musí zvítězit

rozum , lidství a spravedlnost. " Tuto navýsost moderní myšlenku najdeme

v apelativním úvodu prvního čísla Hlasu sexuální menšiny, první z podob

časopisu Hlas, jež vyšlo 30. dubna 1931 . Stejně moderní a angažovaný zůstal

Hlas po celou dobu své krátké a křeh ké, ale velice důležité existence. Ta se

končí prosincovým č ís lem roku 1934, časopis tedy s přestávkami vycházel jen

necelé čtyři roky. Během nich doznal mnoha změn , včetně těch zcela

zásadních: změny jména, vlastníka, redakce, periodicity i formátu, přesto jej

můžeme považovat za stále jeden a týž časopis. Nikdy se totiž nezměnilo to

hlavní - obsah , ať už ideový nebo věcný . Hlas vždy usiloval především o uznání

nároku homosexuální menšiny nejen na život bez hrozby Damoklova meče

v podobě § 129, ale rovněž na úplné zrovnoprávnění v rámci společnost i. Byla

to snaha, kterou Hlas směroval ven, neméně dů ležitou pak byla snaha

zaměřená dovnitř , na povzbuzení a ulehčen í údělu homosexuálních občanů. Ta

nebyla kupodivu proklamovaná, ale zato velmi užitečná, jak tomu bývá tehdy,

když pomáhá pouhé vědomí , že člověk není na problém sám.

Jen ideová jednota by samozřejmě nestačila , aby bylo možné Hlas sexuální

menšiny, Hlas a Nový hlas - tři proměny listu v čase - posuzovat jako jeden

časopis v různých podobách, proto opakuji, že prakticky nezměněný zůstává i

obsah časopisu a jeho struktura, což spolu s výl učností v českém kulturním

prostředí a s časovou návazností považuji za určujíc í.

3 Hlas sex uální menšiny IIl Y3l

- 13 -



Z tohoto důvod u budu dále užívat souhrnný název Hlas tam, kde není

podstatné, o jakém jeho období hovořím a konkrétní modifikace jeho jména

tehdy, když bude třeba totéž specifikovat.

Proměny Hlasu

Ačkoliv jsou různé formální proměny Hlasu pro jeho význam nepodstatné,

dobře, mimo jiné, ilustrují těžkost i , jimž list po celou dobu če lil. První verzí

časopisu byl Hlas sexuální menšiny, čtrnáct i deník vycházející od 30. dubna

1931 do konce téhož roku. Za tuto dobu vyšlo 16 č íse l , cena výtisku byla 2 Kč ,

byl-Ii titul předplacen jako běžná novinová tiskovina, 4 Kč při zasílání ve formě

dopisu, tedy v diskrétním uzavřeném obalu. Majitelem, vydavatelem a

odpovědným redaktorem Hlasu sexuální menšiny byl František Černý . List měl

12 stránek ve formátu A4. V posledním č ís l e. roku 1931 je avizovaná změna

formátu na nenápadnější A5 p ři zachování ceny, kvality a způsobu expedice.

1.1 . 1932 vychází list v nové podobě a s pozměněným názvem Hlas

s podtitulem List sexuální menšiny. Majitelem, vydavatelem a odpovědným

redaktorem tohoto Hlasu se stal Vojtěch Černý , bratr předchozího majitele

Františka Černého. Časopis se potýká s čím dál vážnějš í f i n ančn í krizí a

nedostatkem odběratelů, až nakonec po vydání z 1.4.1932 zaniká. Již 1. května

1932 vychází Nový hlas s podtitulem List pro sexuální reformu, který se hlásí

k odkazu původního Hlasu sexuální menšiny respektive Hlasu, z hlediska

vlastnictví, administrativy a redakce však nemá s původn ím Hlasem nic

společného. Majitelem, vydavatelem a odpovědným redaktorem je v prvních

dvou číslech Antonín Steimar, od třetího čísla Josef Hladký. Redakci tvoř í J i ří

Karásek ze Lvovic, Eda Weingart a JUDr. František Če řovský . V šestém čís le

se k redakci připojil Vladimír Vávra, od 1. čísla roku 1933 je hlavním

redaktorem. Formát listu zůstává nezměněn, počet stránek se od třetího č ísla

ustaluje na 16, periodicita je menší, list se stává měsíčn íkem . Cena

předplatného se snížila na polovinu, p řesto je počet odběratelů listu velmi

nízký , jeho finanční obtíže naopak značné , do té míry, že dvanácté č ís l o

Nového hlasu roku 1934 je číslem posledním. Finančn í obtíže provázely Hlas

po celou dobu, nikdy nebyl dostatečně kapitálově ji štěn a také čtenářská
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zák ladna byla vždy značně menší než jeho provoz vyžadoval, přestože jej

majite lé redakce i přispěvatelé tvořil i bez nároku na honorář.

Obsah Hlasu

Hlas ve všech podobách usilovalo takovou úroveň, aby se mohl rovnat

váženým t it u lům obecným. "Chceme vybudovat jednak uměleckou revue,

jedn ak vážný populárně-vědecký časopis , stojící na basi nejmodernějších

lékařských , sociologických a právních theorií, krátce, chceme, aby Nový hlas

byl listem , který byste nemusili skrývati a číst i tajn ě . " Cíl být současně

"umě leckou revuí" a "vážným populárně-vědeckým časopisem" Hlas důsledně

plnil celé čtyři roky, během nichž vycházel. Jeho obsah je možné rozdělit do tří

hlavních skupin. V první z nich nalezneme články především osvětové a

poučné , ve druhé původní a převzatou beletrii, poslední skupina patří

aktualitám, redakčn ím rubrikám a inzerci.

Odborné č lánky

Mezi odbornými články můžeme snadno vysledovat dvě základní témata. Je

to boj proti §129 a případy s ním související a názory a poznatky o

homosexualitě jako takové. Snaha o zrušení §129 je prvním bodem programu,

který Hlas sexuální menšiny vydal ve svém třetím čísle , protože však nikdy

neuspěl, táhl se tento námět všemi verzemi Hlasu jako červená nit. Především

JUDr. František Čeřovský a JUDr. Ladislav Petrák se tématu soustavně

věnovali. Upozorňovali na důsledky , jež uplatňování § 129 způsobuje; uváděli

většinou tragické případy ze své advokátní praxe a argumenty pro jeho zrušení,

také vysvětlovali samotný paragraf, jak může být vykládán, jaké chování lze

podle něj trestat, vlastně tak napovídali čtenářům , jak se nevystavovat

nebezpečí více, než-Ii je nutné. Hlavně JUDr. Čeřovský a Vojtěch Če rný

věnovali prostor palčivému problému vydě račstv í , jež s tímto paragrafem p římo

souviselo.

·1 Nový hlas 1/1 932
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Zjevným úče lem článků o homosexua l itě je snaha o její vědecké a filosofické

uchop ení a pochopení a to nejen ze strany vědecké obce a většinové

společnosti , ale i ze strany samotných homosexuálních občanů, kteří mohli

v této věc i snadno tápat vzhledem k úrovni všeobecného povědomí o

homosexu alitě . Ve stěžejních bodech chápání homosexuality byl Hlas dokonale

moderní- trval na vrozenosti a neléčitelnosti homosexuality, na naprosté

nevhodnosti manželství jako způsobu úniku před vlastním citovým zaměřením .

Úlitbou době a zákonu bylo trvalé zdů razňován í nad řazenosti duchovního

přátelstv í nad tě lesností. Do této tématické oblasti pat ř í i p říspěvky o podobách

homosexuality, například o lásce antické nebo o pederastii v Číně.

Mimo tato dvě témata spadají do kategorie odborných textů člán ky

nejrůznějšího charakteru: portréty homosexuálních osobností, kritiky

homoeroticky l adě ných knih, články k tématu převzaté z jiných periodik,

nejrůznější apely ke čtenářům připomínající například nutnost správných

volebních rozhodnutí , důležitost Hlasu a potřebu jeho zachování a mnohé další.

V pěti pokračováních zveřejn il František Čeřovský také svou vědeckou práci

určenou pro II. právnický sjezd v Brně z roku 1925 nazvanou O nutnosti

reformy § 129 1.b. trestního zákona.

Samostatnou kapitolou jsou v odborné části články německé homosexuální

menšiny, které jsou bez překladu zařazovány od pátého do čtrnáctého čísla

Hlasu sexuální menšiny. V té době je na titulní straně časopisu název v obou

jazycích. V Novém hlasu je již až do roku 1934 všechen uve řejněný materiál

v češt i ně , v roce 1934 se němčina na stránky vrací.

Obs ahová skladba Hlasu byla vždy velice pestrá, není možné ji celou

zachytit a roztř íd i t , jen její výraznějš í tématické okruhy, zbytek je směsicí

jednotlivostí.

Literární příspěvky

Naproti tomu umělecká tvorba v Hlasu je poměrně lehce uchopitelná. Lze ji

rozdělit dvěma způsoby: na literární a výtvarnou nebo na původní a převzatou .

Výtvarná složka je ovšem zastoupena jen skromně, něko lika vyobrazeními

mladých mužů v posledních dvou ročnících Nového hlasu, proto rozdě líme

- 16 -

-------



spíše až literární tvorbu na básnickou a prozaickou. Od počátku věnoval Hlas

prostor homoerotické l i te ratu ře , avšak velikost tohoto prostoru se měnila , stejně

jako struktura otiskované literatury. V prvních číslech Hlasu sexuální menšiny

byly jejím jediným zástupcem na stránkách Hlasu rozsáhlé úryvky z díla Oscara

Wild a, od čtvrtého čís la zde můžeme nalézt i původní tvorbu, zprvu básnickou,

záhy i prozaickou. Básněmi přispíval téměř výhradně Pavel Forman. Krátké

prozaické texty nesly většinou jména Eduarda Weingarta, Františka Jírů, méně

také Gill Sedláčkové nebo Lídy Merlínové. Zlomovým momentem bylo patnácté

číslo Hlasu sexuální, celé věnované J i ř ím u Karáskovi ze Lvovic. Při bližně

polovinu čísla zaplnily výňatky z jeho románů tří Mágů a básně , druhou

polovinu články o Jiřím Karáskovi a jeho díle. Do té doby byly beletristické

příspěvky v jasné menši ně , hned č ís lo následující, tedy poslední z původního

Hlasu, již jimi bylo zpola tvo řeno . V Novém hlasu má od počátku kultura (a

literatura především) místo přinejmenším rovnocenné s člán ky odbornými ,

bojovnými a jinými. I literárních kritik přibývá . Tento poměr si Nový hlas uchová

až do konce . Nejvíce je zde původních krátkých próz, o něco méně básní a

úryvků z knih domácích i zah raničn ích autorů.

Redakčn í rubriky

To, co ne zcela přesně nazvu redakčními rubrikami (počítám k nim i inzerci a

aktuality) , je jedinou částí Hlasu, jež má alespoň do u rč ité míry pevnou

strukturu a své místo. Pro takový typ časopisu , jakým je Hlas, bývalo spíše

problémem číslo naplnit než nezahltit, proto nepot ře bova l pro většinu svého

obsahu rubriky, jeho struktura byla stejně příliš nejednotná. Vlastně jen první a

poslední stránky zůstaly nezměněny po celé čtyři roky.Vždy jsme tam našli

inzertního Malého oznamovatele a běžnou reklamu.Většinou , i když se vždy

měla v Hlasu sexuální menšiny místo Naše korespondence, od pátého čísla

nepravidelně rubrika Poraďte , pod Různé se čas od času schovaly nej různějš í

aktuality. Nový hlas dosáhl poněkud vyššího stupně obsahové organizační

struktury. Rubriky sice ani tady nebyly stálé, ale čtenář se mohl pravidelně

setkat se soupisem homoerotické literatury, s Poznámkami a informacem i,

s Kulturní hlídkou, Spolkovou hlídkou a Dopisem redakci. Další aktuality byly

zařazovány samostatně mezi ostatní články.
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Cenzura

Není překvapující , že list zabývající se oblastí života, již upravuje zákon , byl

úřady bedlivě sledován. Hlas nutně balancoval na h raně vydavatelnost i a

cenzurní zásahy jej postihovaly v hojné míře. Již první číslo časopisu bylo

konfiskováno a "řádně" upraveno (zatím jen v inzertní části, ta totiž měla budit

pohoršení seznamovacím i inzeráty. Posléze byl uznán fakt, že stejné inzeráty

lze nalézt i ve všech ostatních tiskovinách, kde samozřejmě zabavovány nejsou

(zřejmě proto , že tam nejsou chápány jako exp li citně hornosexu á ln ř) . V dalších

číslech (s jednou výjimkou) proto už omezovány nebyly. Pomineme-Ii inzeráty,

byly dva druhy materiálů , jež čas od času podléhaly cenzuře. Zaprvé texty

ohrožující mravopočestnost , n apříklad určité sloky básní (Verlainovo Laeti et

errabundi) a části povídek l íčící dů raznějš í projevy fyzické lásky než polibek

(ten nebyl nijak omezován). Druhým typicky cenzurovaným textem byl článek

hovořící o přirozenosti homosexuality a o § 129, ovšem jen v některých

případech, většina takových textů (a bylo jich dost) prošla bez zásah ů . Že se

zabavené části týkaly těchto věcí lze dovodit z kontextu, ale v čem byly

nepřípustnější než jiné, se můžeme jen dohadovat, protože při rozeně

nemůžeme zjistit jejich znění. Jen v případě básně Laeti et errabundi víme

přesně, co se pod slovem "zabaveno" skrývá. Jsou to verše:

Románu mezi dvěma muži

je před manželstvím přednost dáti,

kde každý city k citům druží

s věrností, již nic nevyvrátí.
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Osobnosti Hlasu

Obraz žádného časopisu by nebyl úplný, kdyby neukázal i lidi, kteří za ním

stojí.Ti, kdo tvo ři li Hlas, si pozornosti zaslouží možná dvojnásob, protože

časopis je neživil, všechna práce byla odměněna jen dobrým pocitem,

nepřinášel jim společenské uznání a prestiž (kdyby jej veřejnost znala, stěží by

jejich práci oceňovala) získali je dině pocit zadostiučinění , že směli ř íkat svoji

pravdu a pomáhat těm, kdo ji sdíleli.

Franti šek Če rný - založil první časopis pro homosexuální minoritu u nás, je

autorem programu listu a publikoval zde apely čtenářům a články stejné ho

účelu.

Vojtěch Černý - převzal na krátkou dobu časopis po svém bratrovi, ale

přispíval do něj hojně od začátku nejrů znějš ím i tématy od vyděračstv í přes

společenské analýzy po výzvy k boji proti § 129.

Dva zbývající majitelé (tentokrát) Nového hlasu Antonín 8teimar a Josef

Hladký nejsou podepsáni pod samotnými texty, zmíním jen vysokou úroveň , již

si časopis pod jejich vedením vybudoval a udržel.

JUDr. František Čeřovský patřil k nejvýraznějším osobnostem všech verzí

Hlasu. Systematicky se na jeho stránkách zabýval právní problematikou a vedl

boj proti stíhání homosexuality na všech frontách, mj.v listech Přítomnost a

Československý právník. I ve své advokátské praxi hájil homosexu ální

menšinu , konkrétně zastupoval stíhané homosexuály před soudem. Kromě

toho stál i u zrodu Československé ligy pro sexuální reformu, první organizace

homosexuálů v českých zemích .

Následující dvojice , Eduard Weingart a Vladimír Vávra, tvořila nejplodnější

jádro časopisu, oba v něm setrvali od začátku do konce. Vladimír Vávra

soustředil pozornost na tvorbu žurnalistickou, psal kritiky, odborné články,

nejčastěji se věnoval literatu ře. Od prvního čís la roku 1933 vedl redakci Hlasu.

Eduard Weingart se naproti tomu zabýval téměř výh radně literaturou vlastn í,

publikoval tu totiž krátké příběhy , básně a výňatky ze svých románů .
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Lída Merlínová jako jediná žena prošla celou historií Hlasu, přispívala beletri í

i úvahovými články o homosexualitě .

Pavel Forman stojí za většino u básní v průvodním Hlasu a jeho verše zní i

v Hlasu novém. Imrich Matyáš zajišťova l pro Hlas pravidelné příspěvky ze

Slovens ka, vyjadřova l se však i k obecným tématům jako homosexualita v

církví aj.

Ohlasy v tisku

Když zača l vycházet časopis Hlas sexuální menšiny, velmi dobře si

uvědomoval svou jedinečnou pozici v rámci české kultury a společnosti vůbec .

Navíc nechtěl jen informovat, ale také bojovat. Je pochopitelné, že za takových

okolností se Hlas ž ivě zajíma l o ohlas své činnost i v ostatním tisku a že o

každé takové zmínce podrobně informoval. Za dobu své existence jich našel

devět. Národní listy5 a Moravsko-slezský deník" se omezily na pouh é

oznámení, že časopis toho jména a s takovým cílem vznikl. Časopisy Právník"

a Justice" vyjádřily im plicitně podporu Hlasu v jejím úsilí o zrušení § 129,

vyzdvihly vědecký podklad těchto snah a vyslovily naději , že časopis pomůže

prosadit změny v zákoně.Vědecký rys Hlasu a neresený problém

homosexuality u nás připomněl i Polední list''. Učitelské noviny' ? zaujaly

stanovisko sice vstřícné , ale scestné , homosexuály totiž označily za nemocné,

jimž je třeba pomoci od trestání podle zákona, protože choroba nežádá trestu .

A poukazují na Rusko, které správně odvrhlo křesťanskou pokryteckou

morálku. Zcela protichůdnými jsou si názory komunistické Pravdy a

maďarského časopisu Élet11
. Pravda jako jediná zaujala zcela negativní

stanovisko článkem Nemravnost na postupu: na homosexuály volala nucené

práce v Rusku , vyžilost a zkaženost je podle ní obyčejně spjata

s homosexualitou. Maďarský Élet naopak upozorňuje na homosexualitu mnoha

5 Národní listy 3.5.1931
6 Moravsko-slezský deník 3 1.5. 1931
7 Právník 15.5. 193 1
K Justice 4 .10. 1931
9 Polední list 29.4. 1931
10 Učitelské noviny Č . 17
1\ 'Elct 27.5. 193 1
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vynikajících osobností s tím, že to svědčí o homosexualitě jako o přirozeném

založení. Nejdé le s vyjádřen ím čekala Levá fronta. Ta s pozic marxismu

shrnula potřebu osvobození sexuálních menšin pod potřebu osvobození všech

pracujících, proto směr, kterým se vydal Hlas, pokládala za špatný; nestačí jen

usilovat o změn u v rámci systému, když je třeba jej změnit úplně. Celkovou

úroveň Hlasu považuje autor za nevalnou. Můžeme říci, že hodnocení časopisu

pro homosexuální menšinu ze strany jiných listů příliš nekorespondují se

způsobem zobrazování a hodnocení různých sexuálních afér v dobovém tisku

ani s atmosférou ve společnosti .

Význam Hlasu

Časopis Hlas byl svým zaměřením nutně zcela výlučný , žádný podobný

projekt nenajdeme v českých zemích až do roku 1991, tehdy se Hlas dočka l

svého nástupce v podobě SOHO Revue. Díky Hlasu jsme získali pověst

libe rální osvícené země, přestože zákon a společenské normy hovořily jinou

řečí.

Hlas nikdy neměl mnoho čtenářů , ale jeho dopad byl stejně veliký, ne

masově , zato do hloubky. Kolik jiných časopisů v historii zachránilo lidské

životy? A že se právě to Hlasu podaři lo, je velmi pravděpodobné . Již v úvodu

bylo řečeno , že sebevražednost homosexuálních občanů byla v meziválečném

období alarmující, jedním z důvodů byl nedostatek kvalitních informací a také

pocit opuštěnosti v těžkém údělu . I kdybychom nevěřili všem vděčným dopisům

redakci, svědčících o účinné pomoci, již p ředstavuje sama existence časopisu ,

můžeme oprávněně věřit , že aspoň některé říkají pravdu. Úsilí pomáhat lidem a

zajistit j im důstojnost a právo na svobodný život je vysoká deviza. S takovou

má smysl dělat vše. Časopis u rčitě .
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Spolupráce Jiřího Karáska ze Lvovic s časopisem Hlas

Do konce 19. století jen čtyř i čeští literáti poodhalili ve svém díle tajemství

stejnopohlavní lásky: Julius Zeyer, Otokar Březina , Karel H laváček a J i ř í

Karásek ze Lvovic. Zeyer tak čini l jemně a sublimovaně , Březina v dokázal

v jediné básni vyjádřit vše, ale byl dalek jakékoliv angažovanosti, nejvýše si

mezi přátel i povzdechl, že snad by takový zákon nemusel být. Karel Hlaváček

ve své poezii nic neskrýval, zemře l však d říve , než mohl říci něco víc, vlastně

skoro dříve , než vůbec zača l žít. Jed i ně Jiří Karásek ze Lvovic hovořil jasnou

řečí nejen v literárním díle, Moderní revue a Hlas dokazují, že i básník pod

vlajkou dekadence a neoromantismu může pomáhat konkrétními či ny

v reálném světě , být "Prvým bojovníkem za práva invertovaných", jak jej nazval

oslavný úvodník jednoho z čísel Hlasu.

Jasný signál o svém smýšlení dal společnosti již první vydanou sbírkou

Zazděná okna v roce 1894, ovšem společensky odvážněj š ím počinem bylo

červnové číslo Moderní revue z roku 1895, věnované Oscaru Wildovi, toho

času vězněnému v Readingu za homosexuální chování a vláčenému tiskem

v Anglii i u nás (a všude jinde) . Moderní revue nejenže v takové atmosféře

zpř ístupn i l a Wildovo zatím spíš neznámé dílo českým čtenářům , ale přímo se

jej zastala. Iniciáto rem akce byl samozřejmě J i ří Karásek. Ani potom nepřesta la

Moderní revue čte nářům představovat homoeroticky laděnou beletrii, tato jeho

aktivita sice byla méně nápadná, ale zato byla soustavná. Souběžně s Moderní

revuí vycházela další Karáskova díla, básnická i prozaická, v nichž je

jednoznačně přítomen homoerotický náboj, sbírka Sodoma z roku 1895 byla

pro obsaženou .nemravnost" konfiskována a Karáskovi za ni dokonce hrozilo

vězení, jemuž unikl jen díky amnestii. Sodoma nakonec díky poměrně

kuriózním okolnostem mohla vyjít, i když až o deset let později . Imunitu knize

zajistil poslanec Josef Hybeš tím, že ji přečetl p ři interpelaci na Říšské radě . Do

roku 1931 (do začátku vydávání Hlasu) stihl Karásek napsat a vydat ce lou

románovou trilogii tří Mágů , která tvoří dů lež i tou součást Karáskova zcela

výjimečného postaven í vočích Hlasu, jeho čtenářů a homosexuální minority

vůbec. Romány tř í Mágů - Román Manfreda Macmillena (1907), Scarabaeus
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(1908) a Ganymedes (1925) - však nebyly stejně jako zbytek Karáskova díla,

určeny výhradně jim, proto mají něco do sebe jeho slova: "Vzpomínal jsem na

vlastn í knihy, na romány, v nichž jsem poprvé v české literatuře sníma l závoj ze

záhad našeho sexu, kdy jsem byl v obtížné situaci spisovatele , čteného a

milovaného sexuální většinou , jenž měl před ní hovořiti o tak choulostivém

tématě. Nebylo tedy divu, že jsem se odhodlal hráti na struně soucitu pro

vyděděnce lásky, že jsem mluvilo láskách prokletých, o láskách absurdních, že

jsem se snažil oblíti rudým démonickým leskem tajemné hlubiny duší

zvráce ných - dařil o se mi celkem v této sugesci, že jsem mohl mluviti o

záhadách našeho sexu, aniž odhazovali lidé normální s odporem mé knihy.,,12

Karásek si tedy zřetelně uvědomoval možné společenské dopady svého

psaní, že spřízněné duše povzbuzuje a tím, že jsou jeho knihy vydávány a

(nejen jimi) čteny , svým způsobem legitimizuje jejich potřebu takové literatury .

A že současně zbytku společnosti představuje homosexu ální lásku právě jako

lásku , ne jen jako dobrovolně zvolenou sexuální perverzi. Takové sociální

uvědomění (ač trochu svérázně realizované) může leckoho překvap it, od

čelného představitele dekadence se očekává vesměs cokoliv spíš než tato

vlastnost , přesto ji u Karáska s postupem času nalézáme stále silnější. V roce

1932 už v Novém Hlasu říká naplno: "Dnes nediskutují o naší věci pouze

právníci a léka ři , dnes nutno již počítati s tím, že není daleka doba , kdy

zv ítěz íme jako rovnoprávní členové lidské společnost i, kdy přestaneme být

degenerovaní [...] Uměn í mělo by si býti toho vědomo a mělo by jíti před dobou

[...] myslím, že je úkolem mladé literatury, mladého výtvarnictví, mladého

divadla, aby se zahledělo vlídně v ty naše sexuální záhady a aby současně

odkrylo , že ty záhady nejsou nic jiného, než to, co filosof nazva l: lidské 

přelidské. ,, 1 3 Tak hovoří autor Sodomy a Gotické duše , až sem dospě l Jiří

Karásek v době, kdy se počíná jeho spolupráce s Hlasem. Jak je v i dět , nebyl to

myšlenkový přemet, jenž umožnil dekadentovi "ze Lvovic" redigovat časopis

s čistě politickým cílem v programu, ale sklon přítomný v jeho osobnosti od

počátku , pouze stále zřetelnějš í. Víme nyní, jaká cesta jej do Hlasu přivedla,

jaké názory zastával v okamžiku, kdy s ním navázal spo lupráci. Jaká byla?

12 Nový hlas 2/1932, s. 16
13 Nah ý hlas 2/ 1932, s. 16-17
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Začátek spolupráce

Během prvních sedmi měsíců Hlasu se se jménem Jiřího Karáska

setkáváme pozoruhodně zřídka, přesně řečeno jednou jedinkrát.

V prázdninovém dvojč ís l e jsou otištěny dvě jeho básně z nové sbírky Písně

tu lákovy o ž ivotě a smrti (1930), navíc ještě s řadou překlepů a chyb . Ani

Karás kovy šedesát iny nejsou ve stránkách Hlasu reflektovány. Patnáctým

č ís lem ze 30. listopadu se všechno mění. Je mu totiž věnováno, celý jeho

obsah tvo ř í básně oslavující "Mistra", úvodník jej - jak už jsem zmínila - velebí

jako "Prvé ho bojovníka", sám Karásek zde vzpomíná na ono slavné

"Wildovské" číslo Moderní revue v článku Oscar Wilde a Moderní revue,

Vladimír Vávra věn uje spíše nekritiku než kritiku románům tří Mágů , po ní

následuj í rozsáhlé ukázky z téhož, výbor z básní a kratičká reportáž ze

společenského setkání u příle žitosti státního svátku 28. ř íj na . Toho dne byl J iří

Karásek ze Lvovic vyznamenán Státní cenou pro umění slovesné za sbírky

P ísně tulákovy o ž ivotě a smrti. Právě toto ocenění bylo bezprostředn ím

motivem k věnování čísla Ji ř ímu Karáskovi. Navíc se opožděně pojilo s jeho

šedesátinami. Reportáž nešetří u p ř ímným patosem a následující věty znějí

stejným tónem jako celé číslo: "Buďte nám vítán Mistře! Jsme hrdi na Vás, jsme

pyšni, že Vy jste jeden z prvých průkopníků naší idee a vždy se vzdorným

čelem hlásíte se ku svým. Vy nás utvrzujete, že nejsme zde sami a že naše věc

nezahyne. Budiž Vám za to náš up římný dík! Nikdy Vám toho

nezapomeneme!". Tento příval vášnivé přízně nezůsta l bez následků . Hned

v následujícím vydání Hlasu je otištěn dopis Ji řího Karáska redakci. Dokládá,

jak moc si vážil projeveného zájmu a naznačuje možnost budoucí spolupráce:
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V Praze 5. listopadu 1931

Milý příteli,

překvapil jste mne 15. č íslem "Hlasu", neměl jsem tušení, že přinesete

v takovém rozsahu oslavu mé skromné práce básnické, nu, jaká pomoc:

skromnost stranou a musím Vám tedy říci, že jste mne všichni dojali do hloubi

duše, láskou, kterou jste přinesli vstříc básníkovi, jenž se bije více než třicet let

za naši společnou svatou věc. Ujišťuji vás, že tím bojovníkem zůstanu i dále,

do posledního tepotu svého srdce - dnes prosím jen, abyste řekl všem, kdo

přispěli do tohoto čísla "Hlasu", že má radost a vděčnost nezná mezí, a že

všem děkuji a všechny pozdravuji. Ukládám toto číslo "Hlasu" do archivu

Karáskovy galerie na věčnou paměť. Mám ještě prosbu, nedošlo mně číslo 14

"Hlasu" a prosím o ně, abych měl "Hlas" úplný.

Jsem zcela Váš Jiří Karásek ze Lvovic"

Vzhledem k tónu dopisu lze usuzovat, že právě ono patnácté č ís l o stojí za

vznikem Karáskovy spolupráce s Hlasem. Jakmile Hlas projevil zájem o jeho

osobu, projevil i on zájem o časopis . Již ve druhém č ís l e nového ročníku , tedy

jen o měsíc později , přisp ívá portrétem dřevorytce Františka Koblihy, dva

měsíce nato úryvkem z novely Paganini, jak jej přednesl na umělecké akademii

v klubu Batex, proslulém místě schůzek homosexuální menšiny.

V následujícím, posledním vydaném čísle list otiskuje přepis řeči Jiřího Karáska

na valn é hromadě sdružení Přáte lství (ideový předchůdce Československé ligy

pro sexuální reformu , vlastně spolek pro ochranu práv sexuá lních menšin).

V redakci Nového hlasu

Když se pak původní Hlas ocitl v těžké finanční krizi a zanikl, postavil se Jiří

Karásek po bok Františka Čeřovského a Eduarda Weingarta v redakci

navazujícího listu Nový hlas .

14 Hlas sexuální menšiny 16/1931, s. 2
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Být jedním ze tř í (pozděj i čtyř, přibyl Vladimír Vávra) redaktorů Nového

Hlasu představovalo větší zodpovědnost , než se mohlo zdát. Za prvé byl Jiří

karás ek první mezi redaktory, jako nejstarší a nejvýznamnější osobnost.

Předseda l schůzím redakčn íh o kruhu a vždy byl jmenován jako první na

dokume ntech, i pod prohlášeními redakce. Za druhé, a to je významnějš í , byl

od třetího čísl a spolumajitelem listu. Již v prvním čísle Nového hlasu vyhlásila

redakce záměr stát se oficiálním orgánem Československé ligy pro sexuální

reformu , jejíž vznik právě povolilo ministerstvo vnitra výnosem z 8. dubna. Aby

na nově se ustavující organizaci nebylo ihned naloženo břemeno v podobě

nutnosti vést a vydávat Nový hlas, mě l být tento převeden do vlastnictví

vydavatelského konsorcia, jež by sdružovalo redaktory, vydavatele a zájemce

z řad čtenářů, kteří by odkoupili členské podíly, každý v hodnotě 500 Kč . Třetím

číslem se tak Nový hlas stal majetkem Redakčního kruhu tvo řeného Ji ř ím

Karáskem ze Lvovic, JUDr. Františkem Čeřovským, JUDr. Ladislavem

Petrákem, vydavatelem a nakladatelem Josefem Hladkým a Eduardem

Weigartem. Spolumajitelem Nového Hlasu setrval Karásek až do zániku

časopisu v roce 1934.

Vlastní redakční působen í Karáskovo, tedy to přispěvate l ské , nebylo p ř íl i š

hojné, ostatní redaktoři a mnozí jiní se na stránkách Hlasu objevovali častěji. A

i to platí jen pro první ročník Nového hlasu, ve druhém a t řetím ročn íku bychom

podpis Jiřího Karáska hledali marně. Je možné, že psal do rubrik Poznámky a

informace, Kulturní hlídky, že sepisoval Redakční zprávy, ale důkazů o tom

není, takže je zbytečné spekulovat. Nebylo třeba mnoha slov, aby J i ří Karásek

vyjádřil, co chtěl, jen tři zásadní články stačily . Kromě nich ostatně p ři spěl už

pouze básní a vzpomínkou na dánského spisovatele Hermanna Banga. Prvním

z důležitých textů byl již zmíněný č lánek Oscar Wilde a Moderní revue, vyšlý

v původním Hlasu. V něm Karásek připomíná průlomové čís lo Moderní revue ,

celé na téma homosexuality . Kromě Oscara Wilda dostal prostor německý

autor Oskar Panizza, rovněž souzený pro nemravnost, ne však života, ale knihy

(měl tedy podobný osud jako sám Karásek, ten ovšem trestu unikl). Uve řejněn

zde byl Panizzův článek Bayreuth a homosexualita, ostrá polemika s českým i

časopisy hanícími Wilda a odsudek jeho soudců ještě dodaly této Moderní

revue na důrazu. Po takřka čtyřiceti letech na ni J.Karásek v Hlasu vzpomín á
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jako na "první obhajobu problému pohlavně invertovaných v české literatu ře" : " .

Myšlenky obsažené ve dvou fejetonech z Nového hlasu nám ani vzdáleně

nepřipomenou Jiřího Karáska , jak jej známe z jeho knih. Jasná, moderní

stanoviska vyslovovaná bez sentimentu, dokonce nechuť ke slovům jako

"prokletá láska, perverze , záhada, s lovům , která sám Karásek nesčetněkrát

užil, tak promlouvá ke čtená ři svým občanským jazykem. Za jedinou

.prokíetost" označuje § 129, který ovšem pů sob í z vnějšku a s podstatou věc i

nijak nesouvisí. Patrně ještě více udiví jeho požadavek na budoucí literaturu

zpracovávající toto téma. Má být zbavena senzace a afektu, vylíčena taková ,

jaká je , nejen tragická, i komická , hlavně pravdivá. Z celého textu volá slovo

přirozenost. "Au toři a autorky, dívejte se na naší lásku, zkrátka, jako na něco

spíše rozkošného, než tragického , jako na něco spíše přirozeného , než

úchylného. Neboť my sice nejsme sexuální většina , ale proto nejsme ještě

výjimka a patoloqíe.?" Současně s tímto svobodomyslným a moderním tónem

zní i hlas opatrnosti a až zbytečné skromnostLVe článku Morální záchvat

Německa, jinak věnovaném nově prosazované přísné morálce u našich

sousedů, čteme jeho názor, že separace homosexuální menšiny od zbytku

společnosti je ideálem, že by se tato neměla pouštět do nebezpečných a

povážlivých výbojů do světa . Odpor a nesouhlas sexuální většiny je podle něj

nezvratný a přetrvání nebo zrušení §129 na tom nic nezměn í. "Ti, kteří

očekávají po pádu tohoto §129 úplnou svobodu, mýlí se stra šn ě.v" Na jedné

straně tedy Jiří Karásek volá po demytizaci homosexuality, po očiště ní od

nánosu těžkého tragična, na té druhé nedává naději na skutečnou změnu

poměrů. V tom byl dítětem své doby, přesto zůstal jediným naším literátem,

který do příchodu nové demokracie vedl tento boj otevřeně , po boku právníků ,

lékařů a především Hlasu.

15 Hlas sexuální menšiny) 5/1931, s. 2
16 Nový hlas 2/1932, s. 16
17 Nový hlas 2/1932, s. 16
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Revue Týn

Kato lická moderna

Hovořit o Týnu bez zmínky o zázemí, z nějž vyšel, není možné. Týn se na

české kulturní scéně neobjevil zčista jasna jako Hlas, naopak, jeho kořeny jsou

tak bohaté a hluboké jako zápas o podobu katolické církve na pře lomu 19. a

20. století.

V církevní otázce byla druhá polovina 19. století ukázkově strnulá a

dogmat ická, krátce řečeno - doba restaurace. Církev ani náznakem nejevila

snahu přib lížit se současnému světu. Dř íve nebo později musel přijít impuls ke

změně, byť nakonec skončil nezdarem. Tento impuls mě l dva zdroje a dva cíle.

Prvním zdrojem byla snaha reformovat církev, šlo tedy o hnutí uvnitř církve,

usilující o její proměnu v instituci bližší modernímu světu , druhým zdrojem pak

bylo hnu tí literární a umělecké , nepovažující kupříkladu vztah k bohu za tak

samozřejmý a nekomplikovaný, jaký jej žádalo církevní dogma. Svoje postoje

vyjadřovalo výhradně uměním , přesně řečeno novoromantickým uměn ím. Obě

hnutí označujeme jako Katolickou modernu, jsou to vlastně dvě křídla hnutí

jed iného.

U zrodu literární Katolické moderny stáli t ři kněží: Xaver Dvořák , Karel

Dostál-Lutinov a Sigismund Bouška, kteří pro své umělecké postoje (například

lásku k Jaroslavu Vrchlickému) nenašli zázemí v žádném vydávaném

katolickém literárním listu. Rozhodli se proto založit vlastní uměleckou revue.

Ještě předtím, v roce 1895, vydali první manifest nového literárního proudu ,

almanach Pod jedním praporem. Almanach nebyl ještě výrazně vyprofilovaný,

kromě příslušníků rodící se Katolické moderny se na něm účastni l i nejrůznější

autoři , jež spojovalo často jen katolictví, odrážející se v jejich díle. O rok později

získává Katolická moderna mnohem zřetelnější obrysy, vzniká revue Nový

život.

Nový život má být mostem mezi církví a uměn ím , chce tvořit a publikovat

literaturu na výši doby, katolickou a moderní. Prezentuje moderní evropské
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autory, přičemž neklade přísné nároky na jejich katolicitu. Je to však stále

podaná ruka zevn it ř církve: revue rediguje nejprve krátce Xaver Dvořák a

posléze, až do konce v roce 1907, Karel Dostál-Lutinov. Ne nadlouho také

zůstane jen "Církví zpívající", která " pěstuje toliko křesťanské urn ěn ř' ". Časem

se Nový život začne radikalizovat a proniká i do oblasti zájmu druhého kříd la

Katolické moderny, začne se zabývat reformou církve. Později je na základě

toho cí rkví místy zakazován, to co však nakonec Novému životu zlomí vaz ,

nejsou útoky z řad domácích restau rátorů , ale celocírkevní zákaz všech forem

modernismu, vyhlášený papežem Piem X. v roce 190719
. Na jeho základě

Dostál-Lutinov raději dob rovol ně zastavuje vydávání Nového života. S jeho

koncem ovšem neumírá myšlenka Katolické moderny (té umělecké) . Vyrů staj í

nové katolické časopisy: Obrození, Hlídka literární a umělecká , Nový věk , Nový

obzor, Meditace, Archa. Pro nás jsou důležité právě dva poslední, Meditace a

Archa, protože s nimi Týn souvisí nejvíce, i když s každým jinak. Na druhou

stranu všechny vyjmenované časopisy navazují tak či onak jeden na druhý 

Meditace navazuje na ideu Nového věku , na Meditaci zase navazuje Obrození

a Hlídka literární a umělecká .

Meditace (1908-1911) se svým programem vrací k původn í myšlence

Nového života, k "církvi zpívající", nechce však být revuí pouze literární, věnuj e

se všem druhům umění. Do Meditace přešla část autorského zázemí Nového

života, včetně Xavera Dvořáka a Sigismunda Boušky, ale bez K. D. Lutinova,

který roku 1912 zakládá vlastní revue Archa. Klíčovým slovem pro Meditaci

byla mystika. Konkrétně středověká mystika, jejíž klasická díla otiskovala a jejíž

vliv chtěla uplatnit i současném uměn í. Ani usilovná snaha o držení linie nové

restaurace nezabránila církvi vidět v Meditaci projevy zakázaného modernismu,

v roce 1911 jejich vydávání zakazuje biskup Heyn
2o

.

Lutinovova Archa naproti tomu neobsahuje ani zrnko modernismu. Stojí

dokonce za první světové války na st raně Rakouska tak devótně (a nakonec

tím ohrožuje Archu do té míry), že na svůj post vedoucího redaktora rezignuje

IH Nový život 1/1 896, s. 19-20
19 M. C. Puma, Česká katolická literatura 1848-1918, Praha 1998, s. 290
20 M. C. Putna, Čes ká katolická literatura 1848-1918, Praha 1998, s. 627
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j iž zkraje roku 1918. Po jeho odstoupení vychází Archa již ne prorakouská, ale

stejně konzervativn í do definit ivního zákazu komunisty v roce 1948.

To jsou ve stručnost i základy, na nichž vyrostl Týn, jako větev na stromě

Katolické moderny a jejího odkazu .

Týn - sborník literární a umělecký

Motiv stromu ostatně najdeme i v prohlášení redakce při vniku Týnu

v březnu 1917: "Týn má býti Monsalvatem božského Grálu uměn í a krásy, má

býti schránou a klenotnicí posvátnou jako Karlštejn. Z jediného kmene vyrůstají

nyn í větve dvě: moravská a čes ká. Archa a Týn."21 Přih lášení se k sesters tví

s Archou by ale pro nás mohlo být zavádějící , Týn totiž založili převážně čeští

vlastenci , právě v reakci na Lutinovovo prorakouské vedení Archy; chtěli totiž

časopis nejen katolický , ale i národn í. Odtud Karlštejn v předchozích řádcích.

Myšlenkově Týn z část i navazuje na Meditaci, nejvíc je spojuje osoba Xavera

Dvořáka , který tak vytvář í návaznost Nový život - Meditace - Týn. Dvořák Týn

rediguje, v pozadí za ním stojí J i nd ři ch Šimon Baar. Ten ostatně zmíněnou

návaznost jen posiluje. Orientace listu je jasná , j ednoznačně národní a

jednoznačně slovanská , což za války znamená protirakouská. Příspěvky

slovanských autorů (hlavně polských a lužických) jsou t i štěny v originále

s nenápadným překladem (naprot i tomu překlad např ík l ad dánských básní je

rovnocenný s předlohou) .

Převážně se však Týn věnuje tvo rbě české. V té je kámen úrazu , protože

není mnoho katolických autorů , kte ř í by zapadli do linie Týnu a současně by o

spolupráci stáli. Zvlášť, když mu v jejich získávání konkuruje Archa. Ze

známých osobností, ať už Katol ické moderny nebo mimo ni, jen málokdo píše

do Týna, samozřejmě s výjimkou samotného Xavera Dvořáka a Ji ndřicha

Šimona Baara, ti totiž časopis naopak zaplňují z velké části. V tomto ohledu

nejlépe posloužil Baarův román Holoubek, který vycházel na pokračován í celé

dva ročníky. Xaver Dvořák se věnoval převážně poezii. Čestnou výjimkou mezi

známými autory byli Sigismund Bouška - přispěl sice jen jednou, zato rozsáhlou

21 Týn 111 917 , s. 2-3
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a významnou studií o Josefu Váchalovi - a hlavně Jiří Karásek ze Lvovic , píšící

sem kup odivu více nebeletristických textů než beletrie. Jediným výrazněji

ta lentovaným básníkem, jejž Týn objevil pro svět literatury, byl František

Kašpar. Co bylo dů ležité : přisp íval a zůstal Týnu věrný až do jeho rozpuštění.

V prvních t řech ročnících byla totiž obsahová struktura přibližně takováto:

v p růmě ru sedm básní, dvě rozsáhlejší prózy a tři "poučné články" (jak jim říká

Týn) p řipadají na jedno číslo . V posledním (čtvrtém) ročníku se obsah posunul

zásluhou Jiřího Karáska ze Lvovic jinam, ale o tom až v pozdější kapitole.

Nejvýznamnějším okamžikem roku 1918 byl bezesporu konec světové války

a pro naši zemi vznik samostatného státu. Pro vlastenecký Týn byl 28. říjen

okamžikem triumfu , který oslavil Xaver Dvořák básní 28. října 1918 a vrcholně

emotivním provoláním lásky k vlasti , jež je konečně "navždy Naše, Naše, jed ině

Naše!,,22 Konec války zůstal bez jediné odezvy.

V roce 1919 Dvořák vážně onemocněl , aby se již do redakce nevrátil.

Vedením Týna pově řil Františka Kašpara. Ani ten nemě l p ři získávání autorů

štěstí, ročník v jeho režii se neliší od dvou předchozích. Překvapivě se ročn íku

1920-1921 ujímá Jiří Karásek ze Lvovic, j eště nedávný dekadent a autor

katolickými kruhy prudce kritizovaný pro pouhé koketování s katolicísrnerrr" .

Karásek mění tvář listu, v mnohem větší míře spoléhá na překladovou

literaturu , čímž sice (mimo jiné) dosahuje větší nezávislosti na domácích

přispěvatelích, ale dost velké. Nedostatek autorů tak nakonec přece jen

zapříčiňuje konec Týna. Po dokončení čtvrtého ročníku J i ří Karásek oznamuje

rozpuštění listu s tím, že "nutná koncentrace katolického tisku vyžaduje, by

nebylo dvou revuí, ale jediná. Ustupuje tedy Týn Arše a doporučuje ji vře le

nejen svým čtenářům, by ji místo Týna odbírali, ale i svým spo l upracovníkům ,

by do ní psalí.:" . Tak Týn trochu ironicky dop lňuje Hlas. Týn zašel na nezájem

autorů, Hlas na nezájem čtenářů .

22 Tý n 1918, s. 439
23 M. C. Pum a, Česká katol ická literatura 1848-1918, Praha 1998, s. 66 1
2·1 Tý n 4/ 1920- 192 1, s. 634
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Obsah Týna

Týn, jako revue čistě umělecká , spočívala na třech pi l ířích : poezii, próze a

textech o umění, tzn. literární kritice, životopisných črtách umělců , článc ích o

národn ích literaturách (pochop i tel ně slovanských) a podobně. Budu teď hovořit

o Dvořákově a Kašparově Týnu, Karáskovu věnuji vlastní oddíl.

Katolické časopisy většinou neotiskují nekatolické autory, jejich obsah bývá

limitován vyznáním autorů a vhodností t extů z církevního hlediska. Nejinak

tomu bylo v případě Týna. Nejen domácí autoři , ale i všichni přek ládan í jsou

katolíci a není-Ii to s jejich zbožností docela bez zádrhe lů , musí být alespoň

jejich uveřejněná práce zcela p řijatelná a hlavně mít náboženský námět (za

všechny jmenujme Paula Verlaina). V prvních třech letech se Týn ostatně

s žádnými problematickými autory (našimi nebo cizími) nepotýká. To až J i ř í

Karásek přináš í špetku komplikovaného katolictví (tak podobného tomu jeho),

hlavně v přek ladech světových osobností. Vraťme se však k čisté ,

bezproblémové zbožnosti na stránkách Dvořákova a Kašparova Týna .

Nejjednoznačnějš í jsou v tomto směru básně. Xaver Dvořák byl básníkem

nezbytných happy-endů , žádná pochybnost, žádný smutek nesměl zaznít

v jeho básních až do konce, konec musel být pozitivní za každou cenu .

František Kašpar básnil pozit ivně ze své podstaty, přirozeně. Tito dva hlavní

autoři poezii v Týnu udávali tón. Takřka všechny básně tu byly inspirovány

vírou a měly náboženský motiv. Jejich úroveň byla kolísavá, nedostatečná

autorská základna byla znát. U rči tý standard tak drželi právě Kašpar

s Dvořákem .

Po dva roky tvo řil základ každého čís la Týna na pokračování vydávaný

Baarův román Holoubek. Mimo to už nezbývalo mnoho místa. P ři průmě rných

dvou prozaických textech na jedno č ís lo Týna se vedle Holoubka obvykle vešla

jen jedna próza. Byly to například venkovské idyly (Kačenka ) , legendy (O svaté

Dorothee) a podobně.

Troufám si říci, že nejhodnotnějš í obsahovou složkou byly texty různého

druhu, vedené jako " po učné články". Díky orientaci na slovanské uměn í se

čtenář mohl na stránkách Týna seznámit se slovanskými národními literaturami
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(Básnictví lužicko-srbské po Čišinskim) , s problematikou památkářskou,

dokonce třeba s pravidly um ísťován í uměleckých děl v církevních stavbách

(Náboženské umění výtvarné). Kromě toho zde čtenáři našli medailony

uměleckých osobností (K osobnosti a k dílu Růženy Svobodové) i rozsáhlejší

práce jim věnované (Studie Sigismunda Boušky o Josefu Váchalovi).

Zbývající prostor vyplňova l kulturní servis v podobě rubrik Rozhledy literární

a umělecké, Zprávy a Knihy a časopisy. Rozhledy, ač tištěny petitem, byly

často svébytnými drobnými uměleckým i kritikami. Měl je na starosti PhDr.

Václav Hrudka. Tolik k obsahu.

Osobnosti Týna

Pět osobností, každá po svém způsobu , formovalo Týn. Pro každou z nich

byl Týn jednou ze zastávek v pestrém uměleckém životě, většinou zdaleka ne

tou nejdůležitější. A jsou-Ii tvůrc i významnějš í než samotný titul, stojí za to jej ich

působení v Týnu připomenout.

Jindřich Šimon Baar (1869-1 925) je jediným příslušníkem Katolické

moderny, který ji přerostl a je považován za velkého spisovatele i dnes. Byl

knězem, stejně jako Xaver Dvořák , František Kašpar a Sigismund Bouška , o

nichž budu mluvit vzápětí. Jeho nejobsáhlejším literárním p ř íspěvkem Týnu byl

již vícekrát zmíněný román Holoubek. Pro účely časopisu stač i l , ale rozhodně

nepatří ke kvalitnímu vrcholu jeho tvorby.

Xaver Dvořák (1858-1939) náleží k zakladatelskému jádru Kato lické

moderny, prošel Novým životem, Meditací a nakonec postavil Týn. Byl

výhradně básníkem , próze se nevěnoval v Týnu ani jinde. Jeho poezie byla

poezií kněžskou a současně lyrickou, to bylo v české literatu ře novum. Týn

Dvořák redigoval první dva roky, pak kvůli vážné nemoci předal redakci jinému

básníkovi, Františku Kašparovi.

František Kašpar (1879-1951) byl jediným básnickým objevem Týna. Jeho

výjimečné postavení dokládají slova Xavera Dvořáka: .D ivno, že mohl zůstat

dosud utajen tak neobyčejný básnický duch. Duchovní poezie české dostává

se v něm hvězdy zvláštního kouzla. Redakce Týna doufá, že už z obsahu jeho
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nevym izí.,,25 František Kašpar vskutku z Týna nevymizel, svými básněmi jej

obohacoval celé čtyři ročníky , z nichž jeden vedl.

Sigismund Bouška (1 867-1942), bývalý souputník Dvořákův a Lutinovův

z Nového života nespolupracoval s Týnem soustavně, zato v něm uveřej nil

jeden z necennějších příspěvků , jež Týn za celou dobu své existence přinesl.

Byla to rozsáhlá studie o grafikovi Josefu Váchalovi, první větš í práce

věnovaná jeho dílu vůbec .

Pátou osobností je samozřejmě J i ř í Karásek ze Lvovic (viz kapitolu Jiř í

Karásek ze Lvovic v Týnu).

Týn - slepá cesta

Revue Týn , výhonek Katolické moderny, nemá smysl posuzovat samu o

sobě. Právě jen v kontextu celého osudu Katolické moderny dává její existence

smysl. Původní myšlenka ruky církve podané světu , idea otevřenosti, cesty ven

z katolického ghetta již po tolika letech nenašla odezvu v Týnu. Týn existoval

pro uzavřenou skupinu čtenářů , nebyl u rčen většině . Si lně se zato v Týnu

ozýval estetický odkaz Katolické moderny, Týn byl baštou novoromantismu, i

sám název k tomu odkazuje. Osud Týna však sám nejlépe dokazuje, že taková

cesta neb yla životná. Týn se uzavíral stále více a více do sebe, zabýval se

svými vn i t řními problémy, aniž si uvědomil , že kde není lidí, kteří by ch tě li

vyslovovat určité myšlenky, není třeba mít pro ně tribuny.

25 Týn 1/1 917, s.89
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Spolupráce Jiřího Karáska ze Lvovic s časopisem Týn

Katolicismus Jiřího Karáska za Lvovic

Mohli jsme říci , že celoživotní směřování zavedlo Jiřího Karáska do náruče

Hlasu, že přimknutím k myšlence osvobození lidí, cítících jako on, vyvrcholila

jeho vlastní pouť za osvobozením. Spolupráce s katolickou revuí Týn však

v žádném případě není vrcholným momentem jeho katolicismu, stojí takříkajíc

uprostřed cesty. Nezúročila se v ní léta zrání, je pouhou zastávkou, skutečně

katolickým autorem bychom jej, pokud vůbec , mohli nazvat až v podzimu

života. Během něj s náboženstvím a s vírou koketoval, oblékal do ní myšlenky,

v jejichž podtextu bylo něco docela nebo alespoň trochu jiného, střetával se

s ní a popíral ji, kajícně hledal usmířen í. Jeho náboženský cit byl všechno jiné,

jen ne stálý a prostý. Ani být nemohl, v osobnosti tak nestálé a složité. I tak

stojí za pozornost.

Pro tvorbu Jiřího Karáska ze Lvovic je náboženství stálou inspirací, ale

pokaždé jinou. Náboženské básně kořen í všechny sbírky dekadentního období,

Sodoma a Kniha aristokratická obsahují básně katolické už jmény: Hymnus

Panně Marii, Jeho Svatosti papeži Lvu XIII., Žalm. Právě jen koření. Také mu je

nikdo nevěřil, byly považovány za další z mnoha póz dekadentního estéta,

využívajícího jen vnější zajímavost katolických rekvizit26
. Takové hodnocení

samozřejmě nemělo úplnou pravdu. Karásek j istě chtěl využít efektu, jaký

mohou katolické kulisy a námět mít, zvlášť zařazené do sbírky jinak tak 

z hlediska církve - hříšné a rouhavé, tam teprve patřičně vyzněj í. Na druhou

stranu Karásek nebyl v žádném případě ateista, víra pro něj vždy byla důležitá ,

i tehdy, když se provokativně , v dekadentním duchu, stavěl proti bohu a

ostentativně kladl pohanskou volnost nad křesťanskou morálku.

Sigmund Freud říká, že víře učí člověka matka. Kdo víře v dětstv í učen

nebyl, jen těžko ji později v životě přijme . A naopak, d ítě k víře vedené se z ní

málokdy vymaní. Karáskovi bylo katolictví vírou jeho dětstv í , a pokud má

26 M. C. Puma, Čes ká katolická literatura 1848-1 918, Praha 1998, s. 661
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Sigmund Freud pravdu (a já jsem přesvědčena, že má), pak je víra výchozím

bodem pro jeho život, k němuž se přese všechno vždy vrací. Tak se v průběhu

celé tvorby zajíma l o křesťanské legendy a apokryfy a po svém je buď

převypravova l , nebo rovnou reinterpretoval. Z první kategorie jmenujme Růže

svatého Šebestiána (1911), Košíček Dorothein (1919) č i Božího převozníka

(1928), ze druhé - z hlediska posuzování jeho katolicismu o dost složitější 

například Smrt sábské královny (1 91 9) nebo Legendu o Sodomovi (1920).

Složitost vyplývá ze způsobu , jakým s látkou nakládá. Jeho svatí nedosáhnou

svatosti díky askezi, ale přes ni. Chvíle splynutí s bohem ve smrti bývá

okam žikem extáze s mnoha atributy extáze milostné. To je pro J iříh o Karáska

to pravé, barokní vypjatost, n ejednoznačné vyznění.

Motiv askeze je ostatně především jeho osobním konfliktem. Stále znovu se

jím zabývá ve svém díle, protože tam j edině může tento věčný konflikt rozřešit ,

v ž ivotě ne, v něm musí vlastní ne docela dobrovolnou askezi snášet.

Dekadentní zaujetí katolictvím a trochu bizarní svět legend, to jsou dvě polohy

vztahu k víře a církvi. Třetí poloha je nejméně stylizovaná a asi

nejopravdovější. Je to ta původn í , dětská víra před pochybností. Víra

ztraceného dětství, doslova Ztraceného ráje, jak zní název jako poslední, si l ně

autobiografické prózy. Svůj výraz získala tato poloha v posledním období jeho

tvorby, kdy tuto víru opět našel, když se, po životě strávenému hledáním

různých cest k bohu, vrátil na začátek . Jsou to některé básně z Písní

tulákových o životě a smrti, vzpomínková próza Ztracený ráj (1938) a poslední

sbírka Poslední vinobraní (1946).

Trochu stranou a přece stále na očích byla čtvrtá poloha Karáskova

katolictví: vlastenectví, pražský patriotismus a úp l ně nejkonkrétněj i vztah

k pražským a církevním památkám - kostelům , sochám atd. V celém jeho díle

vidíme otisk tohoto citu. Gotická duše, romány Tří Mágů , Ztracený ráj,

Barokové oltáře , to jsou jen některé příklady .

Zatímco za dobu nejtěsnějšího přimknutí k v í ře považuji ona poslední léta,

jednoznačně nejblíže církevním strukturám měl mezi lety 1917 a 1921. Tehdy

na čas poněkud uvolnil spolupráci s Moderní revuí, aby ji naopak navázal

s nově založenou katolickou uměleckou revuí Týn.
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Jiří Karásek ze Lvovic v Týnu

Ještě než začnu o Týnu, osvětlím trochu okolnosti, které činí pozdější

Karás kovo působení v Týnu o něco pi kantnějším . Je to věčný boj Moderní

revue s Novým životem, tedy i J iřího Karáska ze Lvovic s celou Katolickou

modernou. Revue Nový život a Moderní revue vznikly přibližně ve stejný čas a

od začátku se tvrdě ideově i jinak střetávaly. Častovaly se zdrcujícími kritikami,

neuctivě se vyjadřovaly k myšlenkám druhé revue a k její úrovni. Za Nový život

bojoval k polemice vždy více než ochotný Karel Dostál-Lutinov, čest Moderní

revue bránili střídavě Ji ří Karásek a Arnošt Procházka. Karáskově tvo rbě se

dostávalo obzvlášť přísné kritiky. Přitom ale nikdy nepřestal Kulturní katolické

kruhy zajímat, zřejmě proto, že mě l podle jejich soudu verlainovský potenciál

obr ácen ř" . Ačkoliv nešlo mezi dvěma listy o nenávist, ale spíš o vítanou

možnost vymezit vlastní program na zák ladě opozice vůči programu druhého

(navíc nezapomeňme, že obě revue představují dva proudy moderny, tedy

podobného základu), je rozhodně zajímavé nahlédnout na spolupráci J i ř íh o

Karáska s Týnem (jako potomkem Katolické moderny) se znalostí těchto sporů .

I když vezmeme v úvahu Karáskův věčný duchovní neklid, stále ještě se zdá

odchod z ant iklerikální Moderní revue přímo do katolického Týna p říl iš radikální

a nepochopitelný. Zvlášť , když jej čtyř i roky nato rozpustil, a nejenže se vrátil

do Moderní revue, ale navázal spolupráci s listy ještě vzdáleněj šími , s Okultní a

spiritistickou revuí, a nakonec s Hlasem. Možné vysvětlení je v jeho

přelétavosti, možná jej nějaké vnitřn í hnutí na čas přived lo blíž k církvi. Patrně

nikdy jistě nezjistíme, proč do Týna přišel , zato bezpečně víme, co v něm dělal.

V prvním ročníku Týna nalezneme pouze jeden Karáskův příspěvek , je to

Legenda o svaté Dorothee, klasická legenda, jen vyvedená v živých barvách

autorovy obraznosti. Druhý ročník je výrazným skokem, přibližně na každé čís lo

připadá jeden Karáskův text. Vezmeme-Ii v úvahu počet příspěvků v prvním

čís le, je to opravdu hodně. Kromě dvou básní všechny spadají pod "poučné

články". Literární kritiky (hlavně rozbor Bitnarovy básnické antologie Pouť za

svatým Grá lem), portréty lite rátů a výtvarníků , pražské památky (osud

Mariánského sloupu). Za zmínku stojí, že ani v Týnu J i ří Karásek nepropadá

27 M . C. Putna, Česká kato lická literatu ra 1848-1918, Praha 1998, s. 66 1
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křesťanskému sentimentu. Všechny jeho projevy jsou střízl ivé , bylo by proto

chybou jeho působen í zde podceňovat a považovat za tendenčn í.

Rok 1919 znamená opět ústup, jediná krátká próza tvo ř í Karáskův podíl na

ročníku pod vedením Františka Kašpara.

Následujícího roku Ji ří Karásek Týn prakticky ovládl. Nejen ve smyslu

získání funkce redaktora (tedy hlavy listu), ale předevš ím pozměnil jeho obsah

ke svému obrazu. Ne že by se snažil měnit orientaci Týna, jen uplatňoval své

představy o vysoce kvalitní umělecké revui. Hlavní změnou bylo p řevrácen í

poměru původní a převzaté literatury ve p rospěch převzaté . Za domácích

autorů stojí sám Karásek, motivuje jej vidina skutečné kvality otiskovaných

materiálů . Ani poezie Xavera Dvořáka neobstála, pouze František Kašpar mohl

dále básnit pro Týn. Vzniklé místo Karásek zaplnil literaturou převzatou ,

zaručeně kvalitní (například Michelangelovy sonety nebo Verlainova poezie),

ale rozhodně ne novou. Týn pod jeho taktovkou je nejen světovějš í (obsahem,

ne úrovní, ačkoliv platí i to), ale předevš ím k l asičtěj ší. Už to nejsou venkovské

idyly , Karáskův Týn tiskne Leonarda da Vinci (úryvky z Myšlenek o životě a

umění), Paula Claudela , Francoise Villona (Závěť , Balada, již Villon sepsal pro

svou matku jako modlitbu k Panně Marii), Sv. Terezii z Ježíše (báseň

Ukřižovanému Kristu).

Do Týna se pozitivně promítl Karáskův vřelý vztah k Praze a památkám.

V době intenzivní výstavby v Praze (související s potřebam i nově vzniklého

státu) zpravuje čtenáře o problémech, jež přináší (nap ř. nové názvy ulic) a také,

samozřejmě, o památkách.

Ještě jednu hodnotu - kromě této "památkářské" - p řinesl J i ř í Karásek Týnu

a vlastně i celému kulturnímu katolickému prostřed í. Je jí umělecká kritika

směrovaná nejen ven, z katolického středu do sekulárního světa , ale také

dovnitř, skutečná, vážně míněná, ne z principu shovívavá. Ji ří Karásek nebyl

z působení v Moderní revui zvyklý na vlídnou přátelskou kritiku, proto ji

nepraktikoval ani v Týnu. Dobrým příkladem budiž jeho kritika básnické

antologie Pouť za svatým Grálem, sestavené Vilémem Bitnarem. "Antologie p.

Bitnarova neposlouží ani vlastní věci , naopak že ji bude mimovolně škoditi. Jest

u nás celá řada lidí, kteří tvrdí, že katolicismus a moderní uměn í se vylučují. Ti

všichni budou potěšeni, až jim antologie páně Bitnarova, jež obsáhne všechny
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básníky ,bezpečně katolické', všechna jejich poemata ,eticky a dogmaticky

bezvadná', bude prezentovati i úplnou falanx básnících diletantů z Vlasti i

odjinud. [. ..] P. Bitnar chce če lit i od pů rcům katolicismu množstvím jmen. Zdá se

mi, že bude jim možno če liti jen silou, jen zvláštní artistní krásou poezií

katolických básníků - ale takových máme dosud jen zcela nepatmý počet. "2B

Nyní je již naprosto zřejmé , že Ji ř í Karásek vtiskl Týnu svou osobitost. Jeho

román Zastře ný obraz, vycházející na pokračování, tento fakt jen potvrzuje.

V romantickém tajemném příběhu , tak odlišném od dřívějších próz v Týnu ,

bezpečně poznáváme Karáskův styl.

Víme, jak a proč Týn skončil , víme, kam se ubírali další kroky Jiřího Karáska.

Zbývá říci, že se ve svém dalším ž i votě pozoruhodně důsledně vyhýbá

zmínkám o působení v Týnu. Dva otazníky tak zanechává tato spolupráce - co

jej do Týna přivedlo a proč chtěl , aby se na ni zapomně lo .

28 Týn 2/1918, s. 410
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Závěr

Gotická duše, Moderní revue, barokní Praha, Katolická moderna, legendy ,

práva sex uální menšiny, katolicismus. Staré a nové. Představitel modemy

odmítající moderní svět. Jiří Karásek ze Lvovic jakoby patři l dvěma dobám.

Uměleckými a politickými názory své současnosti , srdcem a dílem romantické

minulosti. Skrze to můžeme pochopit i zdánlivě neslučitelné epizody v jeho

životě - redigov ání katolického Týna a listu sexuální menšiny Hlasu.

Týn, ač vychází z myšlenek (Katolické) moderny, patř í ke všemu klasickému,

starému v osobnosti Ji říh o Karáska. Jeho katolicismus není moderní, patří ke

staré Praze, ke kostelům a ke světcům jeho legend.

Hlas je současný , dokonce pokrokový, hledí do budoucna a vyzývá k boji. To

není "jen" moderní , to je aktivistické. A přesto do něj Ji ří Karásek přirozeně

zapadl. V šedesáti letech tu tiskl názory tak liberální a současné, že by v nich

sotva kdo poznal proslulého dekadentního básníka. A přitom k němu náležejí

stejně jako historické náměty k jeho dílu.

Jiří Karásek nemohl žít jindy, než žil, ve skutečnosti nebyl gotická duše.

Doby minulé by pro něj neměly romantické kouzlo, kdyby byly jeho všednost í.

Karásek potřeboval zašlou slávu, starou krásu, dobu, která již pominula, aby po

ní mohl tesknit.

Tak se nám skládá obraz moderního č lověka , jenž se neobrací do minulosti

přes svou modernost, ale právě pro ni. Hlas i Týn mají v životě J i ř ího Karáska

ze Lvovic místo a hlavně smysl: Hlas odraží současného č lověka, Týn je jeho

ohlédnutím zpět.
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Resume

Jiff Karasek ze Lvovic, a typical represenative of Czech literary Decadence,

was not only a poet and a prosaist, but he also cooperated with several

journals. In addition to the Modernf revue, that he founded in the mid-1890s

and which became a centre for the contemporary artistic avantgarde, he also

particip ated in the editorship of two entirely different periodicals. The

Tyn (1917-1921) was a catholic journa l, the Hlas (1931-1934) was a journal

of the Czech homosexual minority. It was the aim of my study to explain the

reason why he worked in these dissimilar periodicals, and what kind of

cooperation this was. I was also interested in how much both of these

journals and their orientation do form a part of the image of Jiff Karasek ze

Lvovic.
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