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MODERNÍ REVUE 
- časopis českých dekadentů 

- vydavatelé Jiří Karásek, Arnošt Procházka, 
básník a ilustrátor Karel Hlaváček, 
překladatel Hugo Kosterka, kritik Miloš 
Marten 

- byl vydáván 1894 – 1925 

- podněcovali umění knihy – dbali na 
ilustrace, typografii i vazačství 

- v Knihovně Moderní revue vyšlo i 77 knih 

-  časopise byly kritiky, recenze, překlady i s 
originály, tvorba česká(i vlastní) 

- uváděli Nietzscheho, Baudelaira, Wildea, 
Maeterlincka, Przybayszewskeho 

- vycházeli z individualistického anarchismu 

- umění odmítající mravní a estetické normy 
je bomba do společnosti 

- estetická funkce je jediným kritériem  

- oceňovala se odvaha šokovat 

- umělec chápán jako výstředník 

- Dekadence rostla z prožitku všeobecného 
úpadku Evropy přelomu století, české 
poměry tento pocit umocňovaly 



Arnošt Procházka  
(1869 -1925) 

- ideový vůdce časopisu 

- vydal jedinou sbírku Prostibolo 
duše – 6 básní 

- sbíral umění – jako jeden z 
prvních na světě ocenil 
E.Muncha 

 

 



Jiří Karásek ze Lvovic 
1871 - 1951 

- vlastním jménem Jiří Antonín Karásek 

- pocházel z chudé rodiny, šlechtický 
přídomek si dal z důvodu záliby 
dekadentů pro vše výsadní, 
aristokkratické 

- sbíral soudobé umění slovanských 
malířů a grafiků 

- pracoval jako poštovní úředník 

- sbírky: Zazděná okna, Kniha 
aristokratická, Sodoma hrdina vzývající 
samotu a zánik, sbírka Sodoma zakázaná 
cenzurou 10let pro otevřenou oslavu 
sexuální hry 

- v próze navazuje na romaneta Arbese a 
na romány hrůzy 

-  román Gotická duše, Román Manfreda 
Macmillena, Scarabeus 

 





Karáskova galerie v Památníku 
národního písemnictví 

 



Karel Hlaváček  
(1874 – 1898) 

- pocházel z dělnické rodiny 

- od studentských let zapojen v 
tělovýchovné hnutí 

- napsal sbírku Sokolské sonety, za což 
sklidil kritiku od Karáska (lumírovské) 

- Pro Moderní revue kreslil portréty, 
ornamenty, ilustroval knihy Karáska, 
Březiny, Sovy, Šlejhara 

- Jeho současníci ho neocenili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- autoportrét 

 





Pozdě k ránu - velmi hudební verš 

- řetězení slov i zvukově blízkých 

 

Dnes dvorce ani po klekání nezavřeli – 

dva smutné dvorce na samotách propadlých –  

dva hlasy se tam o cos hádaly a přely 

při rudých stínech pochodní za vodou vzdálených 

 

Byl prvý hluboký a stále chtěl své ano, 

a druhý bázlivý a stále chtěl své ne, 

až zmlkly najednou, když blízko bylo ráno, 

a měsíc vyšel na chvilku nad vody vzdálené 

 

Dnes dvorce ani po klekání nezavřeli – 

dva smutné dvorce na samotách propadlých… 

Dva hlasy se v nich dlouho mezi sebou přely, 

až hlas, jenž prosil, zaúpěl a náhle ztich, 

 

a hlas, jenž chtěl své ano, zhluboka si vzdych 

 

 



F. Kobliha – ilustrace 
ke knize K.Hlaváčka 

Pozdě k ránu 
 



Mstivá kantilena  
Oh, moje Manon! To juž není nesmělý Váš abbé, 
jenž k sličné Manon chodil, stonavé a nudou slabé, 
a při němž Manon doufávala: snad se dneska vzmuží 
a začne slibovanou legendu o hříchu žlutých růží... 
Oh, moje Manon! Zvykejte! Dnes hlas mám příliš tvrdý 
a jako Geus jen na svůj hlad si mohu býti hrdý. 
Já schválně opustil své soudruhy a rodná pole, 
bych zazpívat Vám mohl kantilenu při viole, 
a mstivou kantilenu, v níž by moje ústa chabá 
Vám vyčtla, že jste spíše hladem nežli nudou slabá, 
a v níž by vzmužily se moje oči bez tepla 
nad legendou, jak luna dlouhým pláčem oslepla... 
Vím, že má Manon všecka nervosní je z všeho toho, 
že ráda by si lhala starou touhu pro někoho, 
a zatím ticho trapné, ticho rozespalé všady 
na uvítanou jinému se snáší nad zahrady. 
II. 
Do pusté naší krajiny ni měsíc nezasvítí, 
vše bez vůně je, bez tepla, a marno něco síti – 
jen tiše, tiše, Geusové, - prý musí to tak býti. 
A zvony mdlé jsou, bez moci, a neprocitnou ani, 
nemožno poplach zvoniti a dlouho do svítání – 
jen tiše,tiše, Geusové, jen ztište svoje přání. 
A na pláň dlouhou řaďte se a s ostřím v pěsti mstícím 
se dejte do tmy na pochod ku Městům klidně spícím 
jen tiše, tiše, Geusové, za větrem žalujícím. 
 

• Pouhých 12 básní 
• Mnohem více symbolistní 



- dej této malbě Karla Hlaváčka název 
- pokus se k této malbě Karla Hlaváčka stvořit krátkou báseň ve stylu poetiky dekadence 



- popiš, jak na tebe působí tato grafika Karla Hlaváčka 
 



Další básníci, kteří se částí své tvorby řadí do dekadence 

Otakar Auředníček 
Jaromír Borecký 
Jaroslav Kvapil 
Jan Opolský 
 
 
 
 
 
 
 

OTAKAR AUŘEDNÍČEK  
Zpívající labutě (Zpívající labutě) 

 
Mé choré vidiny se trápí v noci divné 
a černou hladinou mé duše tiše plovou, 
jak spících na vodách když labutí sníh živne, 
jsa oblit měsíce tou září fosforovou. 
  
Ó sněhu živoucí vod černých na sametu, 
ó tiché labutě jak víly poblouznilé, 
vy bílé milenky všech exotických květů, 
všech hvězd, jež prší k vám v hloub jezer láskou 

zpilé, 
  
vy sestry lotosů, čím trápíte se němé, 
kdy z luny opály těl vašich na lilie 
se roní třesoucí, ó rcete mi, kam jdeme 
s tím sněhem našich snů, jenž luny světlo pije? 
  
Mých písní labutě, jež v noc mdlých těžkých vůní 
jste němé trpěly, juž vzleťte ve klín luně 
nad samet černých vod, nad sivých květů tůni, 
mé duši ulevte, jež nervózami stůně,- 
  
tou písní zakvilte, tou sněžnou poezií, 
jež z davu pochopí snad nervózní jen ženy, 
a sladce bolestnou pomalou agónii 
tak zvolna zemřete svým zpěvem usmrceny!... 

 



Veškeré texty i obrazový materiál pocházejí z těchto uvedených zdrojů: 

• SVOZIL BOHUMIL. Česká básnická moderna. Praha: Československý spisovatel, 
1987. 

• KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. Vzpomínky. Praha: Thyrsus, 1994. 

• LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 2000. 

 

Konec… 


