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CZŁOWIEK OCZYMA DEKADENTA 
Wątki antropologiczne 
w poezji Jifego Karaska ze Lvovic 
A N N A G A W A R E C K A (POZNAŃ) 

W jednym z typowych dla wczesnej twórczości Jifego Karaska ze Lvovic 
wierszy poświęconych sytuacji jednostki w świecie, pojawia się charaktery
styczna autodeklaracja: 

Kdyź zafe mesice piat truchle zapoćina 
Jak svice pohrebni vstfic snum, neź zahynou, 
Do dalky nezname jdu tichou planinou, 
Je: plna jilku jest. kde kvete rozmaryna. 

Na veci tajemne se duśe rozpomina, 
Kdyź tvary pozemske se nahle rozplynou: 
Jsem jako yyhnanec, jenź bloudlpustinou 
A myśli na doby, v nichź proźil bytijina. 

Jsem poutnik v Svatou zem, kam nevejdou me sny. 
Jsem rejtar zapasu, jichź cii mi lhostejny, 
Jsem nudy zprahld pouśt', v niź żakiet źivot cely. 

Ne. neni nićeho, co vlasti svou bych zval. 
Jsem tulak kosmicky, jenź većne teka dal, 
A hvezdy rozbite jsem atom osamely. 

(Vyhnanstvi)' 

Noc, dzięki swym atrybutom (światło księżyca powodujące, iż „ziemskie 
kształty" tracą ostrość konturów), staje się dogodnym tłem dla wyekspono
wania innych motywów. Staje się też swoistym katalizatorem podmiotowych 
przeżyć, które w tym przypadku należą do podstawowego zasobu składników 
wypracowanej przez dekadentyzm wizji człowieka. Aczkolwiek motywem 
przewodnim tekstu jest wygnanie, a więc jeden z najbardziej „nośnych" zna
czeniowo symboli modernistycznej antropologii2, to na pierwszy plan wy-

' J. Karasek ze Lvovic, Spisy. t. 3, Sodoma. Basne, Praha 1921, s. 36-37. 
2 „ Mil upadku i wygnania, utraty pierwotnej jedności i harmonii, utraty raju. należał do central
nych mitów epoki. Wraz z odwołaniem się do niego statyczna i jednostronna wizja czlowieka-
podmiotu wędrówki »bez kierunku« ustępowała miejsca dramatycznej wizji jednostki rozdartej 
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suwa się zestaw chwytów autokreacyjnych, ukazujących podmiot w kolej
nych, wybranych przez siebie rolach. 

Badacze twórczości Karaska w tym upodobaniu do autokreacji widzieli 
przeważnie przejętą z parnasizmu tendencję do przebierania się w kostium 
historyczny lub nakładania kulturowych masek3. Interpretacja taka wydaje się 
zresztą w pewnej mierze uzasadniona, gdyż ów historyczny (przede wszyst
kim zaś antyczny) kostium służył często poecie, widać to wyraźnie w zbio
rach Sodoma i Sexus necans, do usprawiedliwiania szokujących w swoim 
czasie wątków erotycznych. W wierszu Vyhnanstvi jednak powielanie ról 
podmiotu (pielgrzym do Ziemi Świętej, rycerz czy kosmiczny tułacz, lub 
w bardziej metaforycznych ujęciach „nudy jałowa pustynia" i „samotny atom 
rozbitej gwiazdy") wypływa z założeń innych niż parnasistowskie konwencje 
stylizacyjne4. Nawiązuje raczej do znamiennego dla dekadentyzmu spojrze
nia na psychikę ludzką, widzianą przez pryzmat aktualnych wówczas kon
cepcji filozoficznych i odkryć dziewiętnastowiecznej psychologii. Zarówno 
bowiem ukształtowany w romantyzmie historyzm, jak renanowski dyletan-
tyzm będący pochodną relatywizmu, urastającego wówczas do rangi świato
poglądu, czy wreszcie tezy empiriokrytycyzmu ukazujące psychikę ludzką 

wśród wewnętrznych antynomii, które zarazem stawały się antynomiami otaczającego ją świata. 
Mit stawał się wehikułem poetyckiego rozpatrywania problematyki sposobu istnienia człowieka 
w metafizycznym porządku świata, problematyki dezintegracji kultury, wreszcie dezintegracji 
psychicznego świata jednostki." (11. Filipkowska, Tułacze i wędrowcy, w: Młodopolski świat 
wyobraźni, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977, s. 33). 
' „ V Kardskove bdsmcke tvorbe najdeme celou radu aulostytizaćnich postoju: od ustareho 
jlagelanta«, ozachmureneho knizen a »morózniho bdsnika. jenż ciii każdou mukun. pres esteisky 
symbolantickeho Narcise aż k obrazu slareho bdsnika. jehoż minulżivol.....•' Tato subjeklivistic-
ky prożWand a realizowana autostylizace. slejne tak jako zdliba v kulturni historickych reminis-
cenclch a ndwatech do damo minulych dob. nebyly v podstati nicim jinym nei formou imiku 
pred skutećnosti. Karaskuv zdjem o minulosl se obracel zejmena k tern historickym epochdm. kde 
mohl najil co nejvice bizarni romanlickych motivu a kde należał vedle nddhery a myslehóznich 
taj u lake rozkład a yyżiłou unavu." (J. Med, Bdsnik marne touhy..., w: J. Karasek ze Lvovic, 
Ocunynoci. Prana 1984, s. 16 -17). 
1 L. Męrhaut rozważa obecne w Moderni retue konwencje stylizacyjne (charakterystyczne 
przede wszystkim dla poezji Karaska) w kontekście podstawowych składników postawy prefe
rowanej przez rzeczników czasopisma: „Autofi Moderni revue - zvlaśti symboliste - hojne 
uznali dekadenlnich, snovych, erotickych, luldckych aj. stylizaci. Provokovali protimiitdckymi 
vypady. kultem smutku a smrli, motivy pudovosti, pohlavnosti,perverze, satanismu, mysticismu, 
okultismu, pfechodnym zdjmem o ideje liberalismu a elickeho anarchismu. Odmilali vifit empirii 
a napodobovat pfirodu. Proklamowali vyjimećnost, subjektivismus, psychologismus, iisili o 
zachyceni duievnich hnuti. /.../ Texty z obdobi, kdy se objektem narcistnich aspiraci stal taki 
styl, prostupovaly sebeanalyzy na hrandch fiktivniho a żileho. Wedle (auto)stylizace hrde i marne 
yylućnosli, kardskovskeho sodomstvi, neumannovskeho apośtolskeho satansNi se rozvijely pozy 
aristokraticke, souvisejici nejbezproslfedneji s programowym estetsWim Moderni rewie. Jeho 
podstalnou soućdsti byl imenzivni indmdualismus, klery charaklerizoval napriklad Jifi Karasek 
ze Lvovic/...'" (L. Merhaut. Revue eslelismii.w. Moderni re\ue. red. O. M Urban, L . Merhaul, 
s. 58, 59). 
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w formie ciągu niespójnych wrażeń, wiodły do powstania nowego typu świa
domości, określanej mianem „pluralistyczna". 3 

Wniosek, jaki dekadenci wyciągnęli z tych odkryć i teorii, streszcza się 
w stwierdzeniu, że nie istnieje koherentna osobowość jednostki, a indywidu
alną świadomość można powielać (i wymieniać), gdyż nie jest dana a priori, 
lecz uzależniona od strumienia przepływających przez psychikę wrażeń. 
Konsekwencje takiego postawienia sprawy okazały się niezwykle ważkie, 
przede wszystkim w dziedzinie etyki, tu bowiem leży główne źródło deka
denckiego immoralizmu, który determinuje charakterystyczne dla kierunku 
typy postaw, opartych o założenia epikureizmu momentalnego czy „rozpacz
liwego hedonizmu", stąd też w dużej mierze wynika popularność haseł rela
tywistycznych i kariera pojęcia synkretyzmu kulturowego. 

Powstająca w orbicie oddziaływania dekadentyzmu literatura usiłowała 
sprostać tak sformułowanym zasadom antropologicznym. Najprostszym 
sposobem odzwierciedlenia rozbitej osobowości stało się właśnie powielanie 
ról podmiotu w utworach lirycznych lub prezentacja bohaterów tekstów fa
bularnych w chwilach „kulturowo-historycznej maskarady". W twórczości, 
szczególnie poetyckiej, Karaska elementy tej tendencji pojawiają się stosun
kowo często, nierzadko zresztą, co istotne, w wierszach o charakterze pro
gramowym: 

Jsem stary flagelant, jenź boky ślehd nahe 
. Za pisnę pochmurne do smrtne unavy, 
By klesi yysilen a v proudu lasky vlahe 
Zrak stoćil naposled v bok Krisla krvavy. 

Jsem drsny namornik, jenź do tmy pluje z jasna 
Po mofich Nezndma a s velrem o zavod, 
By nahle slyśel śkleb a posmech dabla źasna 
A s lodi rozbitou v klin padła zradnych vod. 

Jsem zachmureny knez, jenź v kobkach chramu slminych 
Mii tichou denni ite u Panny zazraćne. 
By, smutny zpovednik vsech dusi zatracenych, 
Jich hrichuv ukrył stin v źalari duśe sve. 

Jsem diii Sodomy, v sny marne zatoulane, 
Neź pożar znićeni se nad viim rozlije. 
Hrich, vaień miłuj i, kdyź v rudy zablesk vzplane, 
A kultu tajemnych zboźńuji orgie. 

Jsem basnik morosni, jenź citi kaźdou muku 
Jak housle tenkych strun, kdyź prsty jich se tknou, 
Jeź vaśni chmurny hrać vzal v drsnou svoji ruku, 
By struny protrhal mych nervu divou hrou.6 

' Por. T. Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905), Kraków 1986, s. 
52-54; R. B. Pynsent, Patroni po identiti, llum. B. Hemelikova, Praha 1996, s. 129-177. 

85 



Litteraria luunanitas K O M P A R A T I S T I K A - G E N O L O G I E - T R A N S L A T O L O G I E 

Badacze niejednokrotnie zwracali uwagę na trudności, jakie sprawia 
umieszczenie pierwszego tomu wierszy Karaska w obrębie któregoś z prą
dów modernistycznych. Prowadzone pod różnym kątem analizy nie po
twierdziły też owego jednoznacznego powiązania utworów z Zamurowanych 
okien z dekadentyzmem, które z mocą aksjomatu wprowadzili krytycy z lat 
dziewięćdziesiątych. Analizy te prowadzą raczej do wniosku, że elementy 
stanowiące o tematycznej i poetyckiej specyfice utworów z tego tomu należą 
do najogólniej pojętego kanonu motywów i rozwiązań artystycznych literatu
ry końca X I X wieku. Dopiero konfrontacja postawy, której manifestacją jest 
wiersz Jsem dite Sodomy... z typem emocji i przeżyć wyrażanych w po
zostałych tekstach, pozwala na włączenie zbioru w obręb pola oddziaływania 
dekadentyzmu. Wizja rozpadu osobowości, niezdolność do odnalezienia 
„stałych punktów", gwarantujących koherencję własnej psychiki, obrazowa
na poprzez pomnożenie podmiotu na szereg postaci, pochodzących z różnych 
epok historycznych i odległych od siebie pod względem odgrywanych 
w świecie przedstawionym ról (współczesny poeta, średniowieczny biczow
nik, mieszkaniec biblijnej Sodomy), to być może najbardziej dekadenckie 
w swej istocie składniki warstwy światopoglądowej Zamurowanych okien.1 

W tomach kolejnych8, ów odsyłający do dekadentyzmu splot przeświadczeń, 
przeżyć i chwytów literackich uległ wyraźnemu wzmocnieniu: 

Jak ke zdi kopfivu tak osud zapudil 
Do zapomenuti mou dusi, svetem śtvanou. 

''i. Karasek ze Lvovic, Spisy, t. 1, Zazdena okna. Praha 1921. s. 8-9. W bibliografii J. Karaska ze 
Lvovic wiersz ten opatrzony jest tytułem Jsem dite Sodomy.... bardziej znana jest bowiem wersja 
zamieszczona przez autora w wydaniu tomu Sodoma z 1905 roku. W stosunku do cytowanego tu 
pierwowzoru ze zbioru Zazdena okna Karasek wprowadził istotne zmiany, zmieniając układ 
strof (w nowym ujęciu wiersz zaczyna się od slow Jsem dite Sodomy...) i dodając jeszcze jedną 
zwrotkę: „Jsem żena umdlena, jeż laka v hadra skvelaV zhyralce divoke a v plen jim dava klin,/ 
by ve hfe zufii/e dech chroptic zarażela/ a mfela zdusena na horkem lożi vin." 
7 Skłonność do autostylizacji jest według R. B. Pynsenta jednym z wyznaczników dekadenckiej 
„świadomości pluralistycznej": ., V literaturę. obzvlasle v lyricke poezii ma polypsychicka osob-
nosl svou paralelu (ci projev) v aulostylizaci. v niż se lyricke ja stylizuje jako postava z jineho 
sloleti a jine zenie, jine profese, jine psychiky atd. \apf basnikovi Pelru Bezmćovi mohla aulo-
stylizace sloużil jako emotivni prostfedek. Obvykle ortem je autostylizace vyużivana k pruzkumu 
Jó. k experimenlum s vnimavosti. nebo jako prostfedek ironie. .... Aulostylizaci je możno poużil 
lakę v literaturę fin de sieclu ke zkoumani topoi. To se netyka rozstepenych ci mnohonasobnych 
Ja. ale empatie. (...) V inodni nepojmenovane baśni prvni basnicke sbirky Zazdenś okna (1894). 
shrnuje J. Karasek v aulostylizaci nekolik topoi. Je możno pfedpokladal, że to je spije neż 
empatie pouhy experiment s melaforou, nemlme o odhalovdni polypsychicke osobnosti. Aviak, 
jak se zda, my vsichni jsme v beżnych spolećenskych vztazich zmnożenou osobnosti." (R. B. 
Pynsent, ibid., s. 171, 172). 
" Mowa szczególnie o łomie Sodoma, w którym jednolitość tematyczna, decydująca o spójności 
pierwszego zbioru, ustępuje miejsca swobodnemu poruszaniu się wśród rozmaitych wątków i 
kręgów problemowych, a powstałe w ten sposób wrażenie braku płaszczyzny syntetyzującej, 
rekompensowane jest jednolitością tonu emocjonalnego. 
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Kdo v htavu pokleslou vśak zlate touhy viii. 
Jeż v lerćich slunećnic vźdy ohnem slunce planou? 

Odpornosl s vilnosti mne hnusem zalily. 
Den za dnem uplyva, co nefesl te lem hraje. 
Vsak y hlavś tryznine sni Narcis unyly. 
Nad vlastni kfehkosti se snive dojimaje. 

Jsem većne samoten, jsem padły bez boje. 
Kdo blizko, vzdalen mi, kdo vzdalen, blizko je. 
Co mrtvo, źije mi, co źivo, du$e miji. 

A feći hovorim,jeź zdhadou je viem. 
Z neznamych stoletijsem tuldk, troska jsem 
Z jakehos' minula. To nejsem vśak, co źiji. 

(Cizinec)5 

Powtarzające się w kolejnych tekstach konstrukcje zdaniowe, oparte prze
de wszystkim na paralelizmie składniowym, często o charakterze antytezy, 
którym na poziomie wersyfikacji odpowiadają wielopoziomowe anafory, 
stają się wyrazem niepokoju egzystencjalnego, nieustannego poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie „kim jestem?", odzwierciedlające ciągłość prób zdefi
niowania własnej tożsamości. Dekadenckiemu przeświadczeniu o rozpadzie 
jednostkowej osobowości przeciwstawia więc Karasek dążenie do ponownej 
integracji. W konfrontacji z rzeczywistością psychiczną dążenie to okazuje 
się jednak niemożliwe do zrealizowania. Zamiast jednoznacznych definicji 
pojawiają się sformułowania metaforyczne, pełniące w strukturze utworów 
funkcję symboli (.jestem ruiną jakiejś przeszłości", Jestem jałową pustynią 
nudy"), których sensy odsyłają znów do dekadenckiego systemu przekonań. 
W analogiczny sposób procesom symbolizacyjnym poddane zostają pojęcia 
semantycznie związane z kręgiem zagadnień, wyznaczonym przez moder
nistyczną wizję człowieka: 

A smutek, nocni ptak, jenz ve tmach leta. 
Mon dusi nahle obestira kfidly. 
Vśe marno, chapu. Cit tak davno stydly 
A mrtva touha. 

A hledim v nitro. Vprazdnote se stmiva. 
Tak o slavnostech novych bonu byva 
Chram mrtyych bonu. 

Je pozde jiź. Tma k obzoru se chyli. 
Muj żivot dum, kde svetlo uhasili, 
Kde nikdo nebdi. 

(Mrtva touha)10 

' J. Karasek ze Lvovic, Sodoma.... s. 32. 
"' Ibidem, s. 21. 
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„Wnętrze" (ulubione określenie czeskich dekadentów) i „życie" obrazo
wane w konwencji symbolu architektonicznego („świątynia martwych bo
gów", „dom, gdzie nikt nie czuwa") to pojęcia pozwalające na konkretyzację 
podmiotowych autodefinicji. Ich cel, obiektywne poznanie istotnych cech 
psychiki, a przede wszystkim ustalenie konstant dających poczucie trwania 
owego „wnętrza" w niezmienionym kształcie (w utworach Karaska natrętnie 
powraca pytanie „czy ja to jestem jeszcze?""), prowadzi jednak do dalszej 
problematyzacji. Prostsze okazuje się sformułowanie aksjomatów wiedzy 
negatywnej, zrekapitulowane w końcowym stwierdzeniu z wiersza Cizinec, 
odsyłającym do głośnej wypowiedzi Rimbauda „Ja to ktoś inny" niż odnale
zienie podstaw dla mechanizmów integracyjnych. W tej płaszczyźnie zaś 
nawiązanie do dekandenckiego światopoglądu jest jeszcze wyraźniejsze. Na 
przekonanie o braku możliwości rekonstrukcji spójnej wizji człowieka nakła
da się bowiem wątek odmienny, choć w tym wypadku połączony z pierw
szym licznymi liniami pokrewieństwa - a mianowicie ukształtowana w obrę
bie dekadentyzmu koncepcja epistemologiczna. Stanowiące źródło tej kon
cepcji przeświadczenie o kryzysie prawdy prowadzi, jak twierdzi T. Walas, 
do uznania sceptycyzmu za najwyższą formę poznania1 2. Taki punkt wyjścia 
powoduje oczywiście upadek wiary we wszystkie dotychczas uznawane 
pewniki, zarówno w sferze percepcji rzeczywistości, jak i w dziedzinie sys
temów przekonań o charakterze aksjologicznym. Niezdolność do obiek
tywnego poznania świata zewnętrznego zostaje w dalszej konsekwencji prze
niesiona na kłopoty epistemologiczne, związane z docieraniem do wnętrza 
osobowości ludzkiej. W prozie dekadenckiej często występują bohaterowie, 
usiłujący opanować psychikę drugiego człowieka (w twórczości Karaska 
motyw ten określił konstrukcje fabularne, opartej na inicjacyjnym schemacie 
uczeń-mistrz, trylogii powieściowej Romany tri Magu). 

W liryce, gdzie pierwszoplanową rolę odegrały bezpośrednie lub sygnali
zowane przy pomocy określonego zespołu motywów, formy ekspresji postaw 
światopoglądowych i emocji, trudności związane z artykulacją niuansów 
życia psychicznego zaczęły też dominować w sferze eksploracji podmio
towego ,ja". Najbardziej zauważalnym efektem tego zjawiska było ograni
czenie tematyki do drobiazgowych rozważań nad rozmaitymi aspektami 
osobowości podmiotu. Powieść dekadencka, jak wiadomo, posłużyła się tu 
naturalistycznymi w proweniencji metodami szczegółowych analiz. Liryka, 
która czerpała z doświadczeń symbolizmu, bądź, co czasem zresztą bywa 
niełatwe do odróżnienia, z nastrojowo-ewokacyjnych sposobów kreowania 

" Pytanie lo pojawia się w cytowanym wcześniej wierszu Sita nitra („Zazdena okna") i w nie 
zmienionym kształcie powraca w utworze Zrcadto („Sodoma", s. 27): ,.Aiapodoba mi pfipada 
lak cizi/ Jsemja tojeste? I' zrcadle vśe mizi/Cożiji v svete. cela dnu mych leż..." 
1 2 T. Walas, ibid., s. 53 - 54. 
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pejzażu, przejętych z poetyki impresjonistycznej, operowała przede wszyst
kim techniką obrazowej ekwiwalencji. 

W poezji Karaska niejako „programowo" nastawionej na owo uchwycenie 
fundamentów jednostkowej psychologii, współistniały na równych prawach 
elementy wszystkich metod twórczych modernizmu, podporządkowane jed
nakże nadrzędnemu postulatowi wyrażania kolejnych aspektów osobowości. 
Jego impresjonistyczne w typie obrazowania pejzaże służą, co oczywiste, 
wywoływaniu nastroju, lecz zakładana w takich wypadkach „czysta" ewoka-
cyjność załamuje się pod naporem potrzeby dosłownej eksplikacji typów 
emocji czy refleksji egzystencjalnych, kojarzonych z prezentowanym krajob
razem. Literacki paralel izm stanu przyrody i stanu duszy, który dzięki znanej 
maksymie Amiela stał się jednym obiegowych chwytów poetyckich moder
nizmu, uzyskiwał więc w Karaskowskich realizacjach nieco inną, bardziej 
jednoznaczną wykładnię: 

V zim pfistich pfedtuśe a v ostrem vetru svistu 
Jak hudba teskliva by dychała v kraj cely. 
V źluisvetel bojdcnych a v ćerveh svatych listu, 

jeż v skvrnach rozteklych kol cesty zkrvavely. 
A duie stlumenosl ma mrtvou, prazdnou vzruchu, 

Tich barev chorobnych. tón listi, ktere hnije 
A stliva v studenu a nehybnosti vzduchu 
V zahradach provlklych, kde licho hrbitovni je. 

Ma duse zcizenost a ostrou chladnost vuni. 
Jeź s rosou v jitra dech se onimleho slily, 
A smutek ukrytych a v ćernu slehlych tuni 
A tihu soumraku, jeź vśechno zatopiły /.../ 

(V barvach chorobnych)11 

Jesienny pejzaż, tak wiele razy obrazowany w modernistycznej poezji, że 
stał się niemal jej „znakiem rozpoznawczym", pełni tu swą, można by powie
dzieć, tradycyjną funkcję, budując sieć analogii między atrybutami przyrody 
a cechami duszy, która w ujęciu Karaska przejmuje, dzięki zastosowaniu 
szeregu metafor, właściwości otaczającej podmiot scenerii. Obecność moty
wu jesieni, czasu zamierania i rozkładu, nie wymaga oczywiście specjalnych 
uzasadnień, jego pojawienie się jest bowiem zdeterminowane z jednej strony 
zespołem modernistycznych konwencji, których reguły Karasek (co mu zre
sztą często zarzucano) respektował, z drugiej zaś - zestawem równie skon
wencjonalizowanych znaczeń, jakie z motywem tym wiązano. Ewokacja 
nastrojów smutku, melancholii, rezygnacji, a więc konstytutywnych składni
ków uczuciowości pokoleniowej, przy pomocy obrazów bezlistnych drzew, 

" J. Karasek ze Lvovic, ibid., s. 16. 
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szarych pól, deszczu czy wiatru należy wszak do sfery najszybciej spetryfi-
kowanych chwytów poetyckich końca X I X wieku. 

Obok pejzaży jesiennych, prezentowanych przy pomocy całego repertuaru 
stereotypowych rekwizytów, pojawiają się w poezji Karaska krajobrazy let
nie: 

Vskvrn źhavych horećce ted vśechno nahle splyva 
S cinobrem śarlatnym. A jakes' krute deje 
Tvou hlavu mući ted. A z vosku oblićeje 
Zfltobido nitra/.../ 

Kvit schnouci v upału, tvd touha v prazdnu strdda. 
Jak bez vzpominek duch je stina hola, iira 
Jak v marni bilosti, jeź na tve nitro pada. 

V skutećnu, illuse! jsi dosnila sen każdy. 
Je konec. Vzdej se, vzdej... Den venku jinym zmira, 
By rano zas jim vzplal, vśak tobi zmira navżdy. 

(Nemocnice)'* 

Ewokowany przez te pejzaże nastrój nie różni się jakościowo od typu na
cechowania emocjonalnego związanego z obrazami jesieni. Oba zespoły 
motywów pełnią analogiczną funkcję, wpisane zostają bowiem w system 
znaków, odsyłających w stronę kluczowego dla poety pojęcia śmierci. Pust
ka, bezruch, jałowość czy rozkład to atrybuty, które w Karaskowskiej poezji 
określają zarówno krajobraz letni jak i jesienny. Te same elementy składają 
się zresztą na kreowaną przez Karaska wizję świata, jako czynniki skrajnie 
negatywnej oceny rzeczywistości zewnętrznej i , co za tym idzie, przesłanki 
pesymistycznych konstatacji, wypływających z rozpoznania sytuacji egzys
tencjalnej podmiotu: 

VSe horkem umdlevapod tihou nevidenou... 
Noc marne nad loźem bez spdnku v dusnu teka. 
Den v ieru pohasly v spleen samotafw hledi 
Jak slepec bez hnuti.jenź na almuźnu ćeka /.../ 

A dauphin vzacneho a pohasleho rodu. 
Mam vśechny nemoci svych predkuv, a że chveli 
Se vaśni zvracenou, slab vravoram v stin komnat, 
Kde vis i portrety zen, ktere rddi mili. 

A slavim kroky me pred zrcadtem. Mam krasu 
Vsech smrti propadlych. jeź prećkali svou dobu. 
O vterin nekolik jsem preźil mrtve. l'slunce 
Zfim nyni zcizeni. jak sviti v moji mdlobu. 

(Spleen)1 5 

1 4 Ibidem, s. 19. 
1 5 Ibidem, s. 17. 
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Atmosfera upalnej nocy staje się pretekstem dla kolejnej autoprezentacji 
podmiotu, tym razem wyposażonego w rysy charakterystyczne dla bohatera 
dekadenckiego. Motyw „ostatniego potomka", który na zasadach stereotypu 
powracał w utworach wszystkich praktycznie przedstawicieli kierunku, peł
niąc w dużej mierze funkcję swoistego sygnału, pozwalającego odbiorcy na 
natychmiastowe odnalezienie właściwego klucza interpretacyjnego, uzyskuje 
w powyższym wierszu wykładnię, korespondującą z podstawowymi wyzna
cznikami Karaskowskiej wizji człowieka i jego sytuacji w świecie. Konstata
cja „O kilka chwil przeżyłem umarłych 1 ' stanowić może centralny punkt 
światopoglądu, zawartego w twórczości Karaska. Zarówno bowiem bohate
rowie powieści, jak i podmiot mówiący jego liryki, przedstawieni są jako 
ostatnie ogniwo długiego łańcucha pokoleń. Mniej istotne wydają się w tym 
miejscu, obecne w takiej koncepcji osoby ludzkiej, zależności od natura-
listycznych przeświadczeń na temat dziedziczenia, skupiające się, dzięki 
specyficznemu dla dekadentów „deformującemu" spojrzeniu, na prezentacji 
symptomów „rodowej degeneracji" („Mam wszystkie choroby mych przod
ków"; „Mam piękno wszystkich poddanych śmierci"). Ważniejsze natomiast 
jest ustanowienie płaszczyzny czasowej, w której idealizowana przeszłość 
dominuje nad odrzucaną teraźniejszością i nad przyszłością, która w świetle 
przyjętych założeń światopoglądowych w ogóle traci rację bytu. 

We wcześniej cytowanych wierszach z Sodomy analogiczny wątek re
fleksji nad kondycją człowieka („Jestem ruiną jakiejś przeszłości") połączony 
został z motywami, odgrywającymi w systemie symboliki literackiej końca 
X I X wieku rolę nośników znaczeń, odsyłających do podstawowych haseł 
modernistycznej antropologii, a mianowicie do motywów związanych z po
stacią wygnańca i „obcego" - cudzoziemca. Oba te motywy towarzyszą 
często nadrzędnemu wobec nich symbolowi życia-wędrówki, oba też suge
rują w mniej lub bardziej bezpośredni sposób istnienie jakiejś Arkadii, wy
idealizowanego świata, stanowiącego punkt wyjścia dla wygnania-tułaczki. 
W poezji Karaska ów „macierzysty teren" będący, dzięki konstruowaniu 
układów antynomicznych, czynnikiem pejoratywnej oceny rzeczywistości, 
nabiera zdecydowanie temporalnego charakteru. Obszarem „raju utraconego" 
jest tu bowiem przeszłość, ujmowana na kilka, częściowo tylko uzupełniają
cych się sposobów. Pierwszy z nich, najbardziej niewątpliwie spektakularny i 
eksponowany przez krytyków czy badaczy ze względu na powiązania ze 
skandalizującą tematyką erotyczną łączy się z fascynacją atmosferą odleg
łych w czasie epok. Fascynacja ta, najczęściej wpisana w szerszy kontekst 
zainteresowania egzotyką, należała do elementów przyczyniających się do 
ukształtowania świata wyobraźni dekadenckiej, w którym istniały obok sie
bie motywy i wątki przejęte z różnych okresów historycznych. Karśsek, 
swobodnie poruszający się wśród wypracowanych przez dekadentyzm ze-
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spotów tematycznych, skupił się początkowo, szczególnie w utworach poe
tyckich, na rekonstrukcji rzeczywistości antycznej16, łącząc ją z dwoma istot
nymi dla kierunku kręgami wyobrażeń: jeden wiązał się z wizją upadającego 
Rzymu, która w końcu X I X wieku stała się modelowym znakiem zaniku 
cywilizacji, wykorzystywanym do snucia rozważań nad sytuacją współcze
sności, drugi zaś • wymagający innego typu obrazowania i odmiennego nace
chowania emocjonalnego, nawiązywał do tęsknoty za światem barba
rzyńskim, mającej swe źródło w poczuciu zaniku własnych sił witalnych. Ten 
wątek, we „wzorcowych", czy raczej stereotypowych realizacjach, dominuje 
w tomie Sexus necans (1897), ważnym w całokształcie twórczości Karaska 
ze względu na radykalne przesunięcia w zakresie oceny życia, czyli wartości 
dotąd zdecydowanie negowanej. Najogólniej mówiąc zmiana ta dotyczy 
rezygnacji z eksponowania obrazów rozkładu, choroby czy umierania na 
rzecz apoteozy zdrowia i siły fizycznej: 

Vśe mdli a liike, spdnkem stiźene. 
Den jako z vapna, v prdzdnych ulicich. 
A v nocech mlćeni, kdy doznćl smich 
Pfi pitkach s pfateli... Jak nudno vie! 

Vyiile rasy pozdni synovi, 
Kdyź slunce hasne biedź, malatne. 
Pod stropem zlacenym tak żivofit, 
Kdy v dali rusi barbary uź z fit... 

Zda slyśiś hluk? To muźi z Gabaa. 
To jimi chveje smyslnost ted' zla. 
Vse davno vime. Morem voni vie. 

Je marna Kritobule vdśeń tvd. 
Jak spaleń krvi chveje se tvuj ret. 
Ah, jinakjinak vśechno videt. 

(Pfichod barbarii)17 

Ewidentne, niemal bezpośrednie nawiązanie do sławnego wiersza Verlai-
ne'a („Jam Cesarstwo u schyłku wielkiego konania,/ Które patrząc, jak idą 

"' J. Med widzi w Karaskowskim sposobie wykorzystania motywów antycznych polemikę 
z ustalonym w nauce i sztuce typem spojrzenia na starożytność: „Literami dekadence vyużivala 
ve sve tvorbi s oblibou kulturnź historickych reminiscenci; v pripadi Sodomy je to anlika, do niż 
basnik promila sve vize a pfedstavy. Jeho chapani antiky je oviem na odiv stavinou polemikou 
sdosavadni historii spolećnosti a umini, ktera antiku pojlmala jako objektivni zamśfenou 
epochu. Jestliże napf. J. Vrchlicky nebo pozdiji J. S. Machar v ni vidili kvintesence harmonie, 
krasy a velikosti. hledi Karasek na antiku oćima zvulgarizovaneho nielzscheovstvi jako na dobu 
vypjatych smysloyych vósni, temnych pudu a dionyskiho opojeni. " (M. Ćeryenka, V. Macura, J. 
Med, Z. PeSat, Slovnik bósnickych knih. Dila ćeske poezie od obrozeni do roku 1945. Prana 
1990, s. 295). 
" J. Karasek ze Lvovic, Spisy, t. 4, Sexus necans Knihapohanska, Praha 1921 s. 37. 
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Barbarzyńcę białe,/ Układa akrostychy...") każe sytuować przedstawioną 
w tekście wizję końca „wyczerpanej rasy" wewnątrz dekadenckich projektów 
upadku cywilizacji. 

Nawiązanie do motywu „Je suis PEmpire" nie dziwi oczywiście, zważyw
szy jak wielką rolę motyw ten odegrał w kształtowaniu dekadenckiego sys
temu wyobrażeń. W twórczości autorów z kręgu Moderni revue wariacje na 
temat Verlaine'owskiej metafory, identyfikującej jednostkę z upadającym ce
sarstwem (królestwem) powracały zresztą dość często: 

Jsem staroslavne krdlovstvi, v zdpadnich vodach ostrov, 
a pfedtuchy piny chieju se aż do zakładu svych -: 
bićovan bouremi, svijeje se v nehtech smrti zkazy, 
vek siary s novym zoufale zapas! na planich. 

Jsem staroslavne kralovstvi, v pyinem baroku s erby 
spi aristokraticke palące v śeru klikatych ulic, 
prach leźi na facadach, opryskanych a uvnitf v rozlehlych salech 
bezhlese blede panstvo dli zd&sene k sobe se tulić. 

Tam venku naprsou slabeho starce mlady athleta kleci... 
Jest viecko ztraceno już, zeme je pohrbena v mach, 
divoky vitr vyvraci nam łożnice, chramy a duśe, 
a bleskem slihnuty palące naśe topi se v pożaru nach. /.../ 

Jsem slaros!avne kralovstvi... Ne, probuh!... To było snad vćera 
ćipfed lety można... nevim już... ten ostrov kdesi byl, 
ty zamlkle, temne palące, ty bezhlese blede panstvo, 
ty ubohe kralovsłvi zapadni, kde zoufalstvi smutek se lii. 

Ale ja nechcijuż, nechci Yzpominat toho, co pohrbeno leźi 
v hlubokem mori, jeż modry svuj proud rozlilo urody piny, 
ja z divokejeho peny narodil jsem se znova, 
jsem pyśny a silny a nenavidim jako ty vlny. 

(S. K. Neumann, Meditace) 1 8 

Neumann często w swych utworach poetyckich wykorzystywał „typowo" 
dekadenckie motywy i symbole. Zgodnie jednak z reprezentowaną „radykal
ną", przede wszystkim w sensie społecznym, postawą (postawa taka, jak już 
wiadomo, mieściła się początkowo, przynajmniej na poziomie pewnej poten-
cjalności, w ramach programu Moderni revue), nadawał im sensy odmienne, 
wychodzące poza wypracowany przez dekadentyzm repertuar znaczeń." 

" S. K. Neumann, Satanova sldva mezi nami, Prana 1897, bez numeracji stron. 
" Charakterystyczny przykład lej reorganizacji znaczeń stanowi wiersz Nad pośledni mrtvou 
v rodinni hrobce (z tomu Apostrofy' hrdi a vdfnive): „ Uboha pfilii zapasila s tebou bieda veli-
lelka' a nekonećne dni, prosakli agonii.../ Pak nahle, jak magnetickó stfelka,/kdyź pouto kovu 
naraz uvolniji,/ke svemu pólu tva duie vratila se...//co zatim ja, pośledni z pyśneho tveho rodu,/ 
v nanići lasky hyfil jsem v rozkoie mohutnem jase,/ zkajen polibky iivota - prtni noteho rodu.// 
Opryskany pałac baroku pośledni ozdoby ztratil,/pośledni lampa praskla v komnatę poborene./ 
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Motyw Jestem królestwem", znajdujący zresztą w Neumannowskim tekście 
wyjątkowo skonkretyzowaną realizację, w której kolejne komponenty pełnią 
funkcję znaku rozpadu cywilizacji Zachodu, staje się środkiem dla wyrażenia 
nowej, tym razem optymistycznej, wizji rozwoju. W przeciwieństwie do 
„ortodoksyjnych" dekadentów Neumann nie był bowiem piewcą zamierania i 
zaniku, dostrzegającym w aktualnym stanie kultury wyłącznie zarodki roz
kładu i zniszczenia. Obrazowany przez niego koniec dotychczasowego 
kształtu świata nie stanowi podstawy dla wzrostu nastrojów pesymistycz
nych, gdyż ostateczna destrukcja form cywilizacyjnych, ukazywanych w mo
mencie daleko posuniętej degradacji, pełni funkcję warunku gwarantującego 
przyszłe odrodzenie. Odnowa ta dokona się zaś za pośrednictwem zespołu 
negatywnych emocji o wyraźnie anarchistycznej proweniencji (buntu, zemsty 
czy nienawiści), których obecność umożliwia aktywne działanie. 

Wszelkim przejawom aktywizmu dekadentyzm przeciwstawiał nakaz 
bierności związany z innym zespołem emocji. Decydowała o tym eschatolo
giczna wizja kultury motywująca większą część jego światopoglądu. Zamiast 
buntu i agresji dominują w nim uczucia równie negatywne, lecz zdecydowa
nie „łagodniejsze" w sposobach wyrażania: smutek, melancholia, rozczaro
wanie, rezygnacja, czy szczególnie preferowane przez Karaska „omdlenie" 
(mdloba) duszy. W odróżnieniu od Karaska, Neumann przeprowadził więc 
polemikę z ustaloną przez dekadentów semantyką Verlaine'owskiego moty
wu, Jego „niemoc" prowadzi do przesilenia i w konsekwencji do zainicjowa
nia nowych, w domyśle „lepszych" form życia. 

Inne utwory z Karaskowskiego zbioru Sexus necans bardziej wyraziście 
odwołują się do nietzscheańskich w proweniencji wątków witalistycznych, 
związanych z dionizyjską interpretacją kultury antyku: 

dym prachu zdviżeneho pośledni vuni dech zkratil -/ a pres Irosky polnice moje s novou hymnou 
se iene.// Vidy stare bohy dorazil tfeba. by novym se vztyćily chramy!// /.../ Dnes nad rovem, 
kam mlhavi jitro hazl krupije rośnej na korouhvi odboje vztyćuji tvrdi rytmy sve sloky.// S 
nesmifitelnym zaitlm k tim, jeż tys jeili ctila,/ obrazoborec v chramech, kam tys jeili chodila 
roky,/ as kypicim opovrżenim k tern, pro nit ti omluvazbyła,/kniz nepotrisniny vnove renesan-
ce domi,/ zatimco dav se snaii śpinavou slinou po mni./ se zrakem zaficlm ilu svoje evangeli-
um. " (cyt. za: Ceska basnicka moderna.oprac. B. Svozil, Praha 1987, s. 158). Tekst ten, utrzy
many w dość częstej w utworach dekadenckich „neobarokowej" konwencji „rozmowy ze 
zmarłym" przetwarza motyw wygasającego rodu. Podmiot tekstu - „ostatni potomek" staje się 
jednocześnie protoplastą rodu nowego. Podobnie jak w wierszu Meditace rozpad starych form 
przedstawiony jest jako początek kolejnego porządku, a przemiana dokonuje się w sferze etyki. 
Upadek „starych religii" nie oznacza więc dekadenckiej konstatacji końca wszystkich wartości, 
lecz prowadzi do swoistego oczyszczenia, co umożliwia skonstruowanie odmiennego systemu 
aksjologicznego. Jego głosicielem zostaje podmiot tekstu, odrzucający dotychczasowy świat 
wierzeń. Neumann zresztą często kreował bohaterów swej liryki na obrazo- czy raczej bogobur-
czych kapłanów i apostołów nowej wiary, której korzenie tkwią częściowo w rodzącym się 
wokół nietzscheańskiej filozofii witalizmie, częściowo zaś w ideologii anarchistycznej. 
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Posvatny ohni, Źivole, 
Neyyhasneś 
V nebezpećne chvili... 
Kdy plapoldś v zmar jiź, 
Znova oiivim 
Tvou hvezdu palćive źizne. 
Rozślehnu ji 
Vjiskrivy, chaotickyplapol. /.../ 

(Vestalćin oheft)zo 

Przeszłość pojawia się w utworach Karaska nie tylko w formie przywoła
nia atmosfery odległych w czasie epok, czy poszukiwania prekursorów 
współczesnych postaw w grecko-rzymskim (czy, co jest znamienne dla póź
niejszych przemian w systemie światopoglądowym jego twórczości - w śre
dniowiecznym i barokowym) świecie. Bardziej charakterystyczne są sposoby 
ewokowania przeszłości bliższej, służące rekonstrukcji biografii (zwłaszcza 
mentalnej) podmiotu. Własne „dawniej" podlega bowiem w Karaskowskim 
systemie aksjologicznym, podobnie jak „dawniej" kulturowo-historyczne, 
idealizacji: 

Kdyi hasne zlaty svil, a većer jde, sam snim 
O mrtvych davnych dnech. K tern sen se waci każdy, 
Kdo pribliżili se v muj iivot, stinem svym 
Jej nahle zatmeli a odeśli pak navźdy. 

i sak take o tech snimjez duie potkała 
Na cesłach :ivola, jsouc unavena vśemi, 
Jimt sflngou zahadnou v svem chladu zustala, 
A ktefi odeśli, tak jako priśli, nimi. 

Ja nikdy neźelel tich, jenź stin dusi pfeśel, 
A v nichi se stdpela ma żddost ve snini. 
Snem jich jak schodiśtim jsem v spanek hrobky sesel. 

Na hrobech Minuta vSak litost ted'ty naśla, 
Jei chlad miij odpudil... Vy opovrźeni, 
Na deskach mlćeni ćtu v totize jmena zaśla... 

(Pozdnf litost)21 

W takich przypadkach środkiem pozwalającym na powrót do tego co mi
nione, jest pamięć. Dzięki niej możliwe staje się nie tylko przywoływanie 
zdarzeń, a przede wszystkim postaci z przeszłości, lecz także nadanie im, 
przynajmniej w ramach świata przedstawionego utworów, statusu zjawisk 
istniejących w czasie teraźniejszym: 

1 1 1 J. Karasek ze Lvovic, ibid., s. 61 - 62. 
1 1 J. Karasek ze Lvovic, Sodoma..., s.31. 
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Ja slyśim jeśli onu melodii, 
Jak zni a hyne smutnou sini v tmach... 
Ćas jednotvarni v Uchu prazdnem miji, 
Ma ruka bieda saka po strunach. 

Ted'po lelech, kdy jiny źivot źiji. 
Na davne dny si vzpominam ve snach. 
A slyśim jeśti onu melodii. 
Jak zni a hyne smutnou sini v tmach. 

(Kytara)22 

Co więcej, sterujące działaniem pamięci mechanizmy powodują, że kreo
wana w niej rzeczywistość okazuje się bardziej realna (Karasek powiedziałby 
„prawdziwsza") niż otaczająca podmiot współczesność, która podlega rady
kalnemu odrzuceniu jako domena nudy, jałowości czy pustki i dopiero prze
tworzenie jej we wspomnieniu prowadzi do uporządkowania i dodatniej 
waloryzacji. Takie spojrzenie na świat, określone przez proces „wymiany 
ról" między przeszłością a teraźniejszością, wiąże się z najistotniejszymi 
hasłami Karaskowskiej koncepcji sztuki. Pamięć jest przecież synoninem 
fundamentalnych dla tej koncepcji pojęć - snu, marzenia lub wyobraźni; te 
zaś stanowią podstawowe źródło inspiracji, determinującej możliwość aktu 
twórczego. Powracające (czy raczej, używając terminologii autora „wskrze
szane" lub „ożywiane") w pamięci zjawiska należą więc do zespołu tworów 
imaginacji, a ich kontakt z negowaną rzeczywistością został, dzięki przenie
sieniu w obręb świata podmiotowej psychiki, ostatecznie zerwany. To do
prowadzone do skrajnych konsekwencji zerwanie, jest, jak wynika z wy
powiedzi teoretycznych Karaska, nie tylko niezbędnym warunkiem umiesz
czenia danego elementu w strukturze dzieła sztuki, lecz stanowi także pod
stawowe kryterium oceny wszelkich estetycznie nacechowanych artefaktów. 
W ten sposób pamięć, lub dokładniej mówiąc, będące produktem jej działań 
wspomnienie, staje się, obok wytworów „czystej" fikcyjności, równoupraw
nionym budulcem świata artystycznego. W pamięci bowiem, podobnie jak 
w kreacyjnych działaniach wyobraźni, dokonuje się swoisty proces odrealnie
nia, dzięki któremu przedmioty i postacie tracą w dużej mierze materialność: 

Jsem ja to jeśti? Nevim. V chvilich tich 
Vzpominky zaś łych veci oźivaji, 
A slova, skryta dosud v duśe taji, 
Ted'pro mne kriśi jaro v usmivech. 

Tajemne śliny! Ve dne cizi vśem. 
Ja nejdu svetem sam, jdu stale s vdmi... 
A a( mne sali źivol svymi Mamy, 

" J. KarAsek ze Lvovic, Zazdena okna... s. 28. 
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Mam vaśi pravdu skrytou v srdci svem. 
(Siła nitra)" 

Kreowany przez Karaska świat wypełniają „tajemnicze cienie" (określenie 
to dotyczy zarówno, jak w powyższym wierszu, rzeczy, jak i ludzi) a ich byt, 
aczkolwiek, co jeszcze raz wypada podkreślić „prawdziwszy niż rzeczywis
tość", całkowicie uzależniony jest od psychiki podmiotu. Pamięć zaś, część 
składowa psychiki, służąca do ożywiania przeszłości, pełni w tej skompliko
wanej koncepcji aktu twórczego rolę ważną, ale nie pierwszoplanową, a jej 
działanie poddane jest swego rodzaju mechanizmom korekcyjnym, płynącym 
ze strony „wnętrza-duszy". Dlatego też niektóre wiersze wprowadzają inny 
kierunek oceny procesów pamięciowych, ukazując ich zawodność w dro
biazgowej rekonstrukcji minionego kształtu świata: 

Misi kdysi spatfenych mne tucha neopouśti. 
Misi ćernych, desivych, kam s bazni nohu vedu, 
Kde vśecek zvraśtily a udesen se krći 
Kdos v kouti zapadłem, tak groleskni v svem vzhledu. 

A co se namaham, bych vzpomnel jeho jmena, 
\'śe ddvno zfene snadse rozprchne, v nic vyzni, 
A zbude dojem jen, jenź podesi aż v uźas: 
Tot'chora myslenka, jeż hlavu błazna tryzni. 

Misi kdysi spatfenych mne tucha neopouśti, 
Kam jdu, tam v soumraku mych dnu se stale hosti, 
Jak bych byl sarkofag, v nimź uzavfeny tlej i 
ZustatkypHśerne kdys litych minulosti... 

(Nalada soumraku)24 

Obrazowanie, nawiązujące do, nigdy zresztą do końca nie wyeliminowa
nej w poezji Karaska „cmentarnej metaforyki" z Zamurowanych okien („Jak
bym był sarkofagiem..."), wskazuje nie tylko na umniejszenie roli pamięci, 
lecz także na odmienną waloryzację przeszłości, poddanej tym samym proce
som zamierania i rozkładu, co pozostałe aspekty negowanego świata zew
nętrznego 2 5. 

" Ibidem, s. 39. 
-* J. Karasek ze Lvovic. Sodoma.... s. 48. 
l f W jednym ze swych esejów J.-P. Sartre ukazał fenomen obsesyjnej fascynacji przeszłością, 
rządzący życiem i twórczością Baudelaire'a: „Śmierć obecna jest w całej jego twórczości /.../. to 
zaś przede wszystkim dlatego, że przywołuje ją jego wyostrzone poczucie jedyności. Unikalne 
jest bowiem tylko to, co przemija (...) Ale sam fakt, te to istnienie musi sie skończyć, wystarcza, 
by dla niego było ono już skończone: skoro ma dojść do kresu, wszystko jedno, czy nastąpi to 
jutro, czy też dzisiaj - kres jest tu, już w chwili obecnej. I od razu wszystko, nawet przeżywana 
właśnie przezeń chwila, wydaje się przeszłością, jak przy złudzeniu fałszywego rozpoznania. /.../ 
Nie dość bowiem powiedzieć, że stosował intelektualne wybiegi, by nadać swojemu życiu przy-
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Jednocześnie obecna w jednostkowym wspomnieniu przeszłość zaczyna 
(w cytowanym wierszu zjawisko to zostało jedynie zasygnalizowane) wy
dłużać się, obejmując swym zasięgiem coraz odleglejsze epoki. Wielokrotnie 
powtarzane deklaracje, w których podmiot umieszcza siebie w innym, dawno 
minionym czasie, uzasadniając w ten sposób przede wszystkim całkowity 
brak zainteresowania (i zaangażowania) sprawami współczesności, stają się 
w Karaskowskiej twórczości znakiem odsyłającym do kilku pól proble
mowych. Najistotniejsze z nich wiąże się z charakterystycznym dla deka
dentyzmu'spojrzeniem na historię rozwoju psychiki ludzkiej. Spojrzenie to, 
zdeterminowane pesymistycznie interpretowanymi kategoriami ewolucji, 
kazało poszukiwać źródeł aktualnego stanu rzeczy w naturalistycznym aksjo
macie dziedziczności. W dekadenckiej literaturze jednostka ukazywana była 
przeważnie na tle ciągu pokoleń, które, na zasadzie nieodwracalnego fataliz
mu, określały jej psychiczne i fizyczne właściwości. W konwencjonalnych 
metodach prezentacji postaci „ostatniego potomka", stanowiącej modelową 
realizację takiej koncepcji człowieka i będącej zarazem znakiem „schyłko
wej" wizji cywilizacji, koncentrowano się głównie na przedstawieniu kon
sekwencji lub wpływu, jaki ów wielowiekowy rodowód wywierał na życie 
postaci. Drobiazgowo dopracowany zespół motywów, pozwalający na do
kładną deskrypcję otaczającej bohaterów, najczęściej sztucznej, przestrzeni 
(stare zamki, galerie rodzinnych portretów) pomagał uzasadnić poczucie 
ciężaru przeszłości, dominujące w ich świadomości na zasadzie obsesji. 

W twórczości, szczególnie powieściowej, Karaska sposób charakteryzo
wania protagonisty poprzez ukazanie scenerii, w której toczy się jego biogra
fia, był podstawowym chwytem, sugerującym czytelnikowi sposób odczyta
nia utworu, polegający na przywołaniu systemu dekadenckich przekonań. 
W liryce, gdzie deskrypcja ustępuje miejsca odmiennym metodom konstruo-

więdły odcień; rozmyślnie dokonał radykalnego odwrócenia: postanowi! iść tylem, zwrócony ku 
przeszłości (...). Ten długi i bolesny rozkład został wybrany. Baudelaire wybrał przeżywanie 
czasu na opak. Żył w epoce, która właśnie wynalazła przyszłość. /.../ Baudelaire, który nie chce 
niczego przedsiębrać, odwraca się do przyszłości plecami. Wyobrata sobie przyszłość ludzkości 
tylko po to, by nadać jej formą nieuchronnego rozkładu /.../ Gdzie indziej marzy o zniszczeniu 
»naszych ras zachodnich«. A gdy myśli o swojej osobistej przyszłości - co zdarza mu się niekiedy 
- to widzi ją jako katastrofę /.../. Głównym wymiarem czasu jest dla niego przeszłość, która 
nadaje sens teraźniejszości. Ale ta przeszłość nie jest niedoskonałą antycypacją teraźniejszości 
ani wcześniejszym istnieniem przedmiotów /.../. Stosunek teraźniejszości do przeszłości jest 
Postępem na opak: to, co dawne, determinuje i wyjaśnia to, co nowe /.../. (J.-P. Sartre, Czym jest 
literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, tłum. J. Lalewicz, Warszawa 1968, s. 303-304, 
305-306). Nietrudno zauważyć, ze wyeksponowane w powyższych fragmentach wątki twórczoś
ci Baudelaire'a, należą do tych, które historia literatury uznaje za prekursorskie w stosunku do 
dekadentyzmu (choć Sartre tego określenia unika). Baudelaireowska wizja przeszłości została, 
jak widać rozwinięta przez dekadenlów, w Czechach zaś - głównie przez Karaska, choć nie 
sposób w tym przypadku mówić o bezpośrednim zapożyczeniu, decydującą rolę odegrała raczej 
europejska recepcja myśli autora Kwiatów zla. 
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wania rzeczywistości, opartym na technikach symbolistycznych lub impre
sjonistycznych, inaczej też wygląda kwestia relacji między teraźniejszością a 
przeszłością: 

Zachveje mrtva padaj i v me mlćeni jako zvadle lupeny v prohlubeh nemou. 
Pfitomnost se vzdaluje ted' ode mne, a v me dusi nejasno a mdloba. 

Jako sfiru, polopohfbena v pisku, tycim se z minuta. Pfichazim z dob, ktere 
jii nejsou. av me mrtve zraky svitislunce, nestvofenepro me oći... /.../ 

Davno zetlele vrstvy zapadłych dob oiivuji v me dusi. Ruka nezndma se jich 
dotkla, a vune sklesla, kiera vyvanula, vraci se s banou, je; zhynula v plisni. 
/.../ 

Zda se mi, że mam sen neurćiteho źivota, ktery byl pravdou. Sen żivota tam 
nikde dole, nezmirne dole, kam vzpominka ma kiesa ted'jak olovnice v tuń mor-
skou. 

Mam vidini slinu, klery jde mimo mne, a klery se vraci a jde ke mni. A je mi, 
jako bych poznaval toho, kdo mi vkroćil v cestu. /.../ 

Ale slin pfichazi znova a jest jii jiny. Ja viak cltim, źe je to tyi, jenź mne Me
dal pfed lim. Ma ted' podobu jineho źivota, ale duie je tai jako drive. 

(Zachv5je mrtva) J 6 

Tekst ten jest zapisem jednego z wyjątkowych „stanów duszy", w których 
zawieszeniu podlegają mechanizmy kierujące rzeczywistością i , co istotniej
sze, zasady rządzące „normalnymi" czynnościami psychiki ludzkiej. Wiado
mo, z jakim upodobaniem moderniści rejestrowali owe niezwykłe stany i jak 
różnorodne przypisywali im znaczenie, zarówno w zakresie epistemologii 
(poznanie sfery transcendencji, lecz także docieranie do głębin osobowości 
ludzkiej, bardziej w gruncie rzeczy rewelatorskie, bo powiązane z nowo 
wówczas odkrywanym zjawiskiem „nieświadomego"), jak i w dziedzinie 
artystycznych działań twórczych. Wielką wagę przywiązywał do „decydują
cych momentów" iluminacji O. BFezina, czyniąc z nich warunki konieczne 
do realizacji swego programu duchowego doskonalenia. Karasek, który naj
więcej miejsca w swej poezji poświęcił wyrażaniu rozmaitych fenomenów 
psychicznych i dla osiągnięcia tego celu starał się wykorzystać wszystkie 
„zdobycze" nowatorskich poetyk, ujmował owe wyłączone z codziennych 
procesów myślowych i emocjonalnych stany przede wszystkim w kontekście 
zagadnień poznawczych, nadając im zarazem moc przywoływania przeszłoś
ci i utożsamienia płaszczyzn czasowych. W powyższym fragmencie prozy 
poetyckiej tytułowe „drgnienia martwoty" prowadzą do swoistego transu czy 
hipnozy, czyli zjawisk mieszczących się w ramach zespołu niezwykłych 
„stanów duszy" opisywanych przez modernistów. Trans ów zbliżony jest do 
letargu, a więc na zasadzie analogii, także do śmierci, w której uporządkowa-

" J. Karasek ze Lvovic, ibid., s. 56-57. 
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nia temporalne tracą rację bytu, zastępuje je bowiem sytuacja wiecznego 
trwania, pozwalająca na redukcję teraźniejszości i wypełnienie powstałego 
w ten sposób „pustego miejsca" w czasie elementami dawnych epok, sta
nowiących punkt wyjścia dla podmiotowej biografii. Przeszłość pełni funkcję 
mechanizmu integracyjnego, bezskutecznie poszukiwanego w płaszczyźnie 
synchronicznej. Dekadenckie wrażenie rozbicia osobowości, związane z bar
dzo silnie przeżywanym poczuciem braku zakorzenienia we współczesnym 
świecie, znika w momencie przeniesienia centrum zainteresowania z nego
wanego „teraz" na aprobowane „kiedyś". Karasek zresztą niepomiernie wy
dłuża owo „kiedyś", każąc żyć swemu podmiotowi (oczywiście mowa tu, 
choć nie tylko, o życiu wewnętrznym) w wielu epokach jednocześnie, co 
pozwala zarówno na powrót do utraconej jedności, jak i na ograniczenie 
obsesji przemijania27: 

l 'Sechno se vraci: sen kiesa v neurćite śero jako neslyśna ;avesa v propad-
liste Ćasu. Jen ja tu zbywam, nehybny. ztrnuly uprostfed zmeny vśeho. 

(Zachveje mrtva)28 

Ton tej wypowiedzi może mylić. Stwierdzenie „Tylko ja tu pozostaję, nie
ruchomy, skamieniały, pośród zmiany wszystkiego" nie jest wyłączone 
z opartego na skrajnym pesymizmie nacechowania emocjonalnego, które 
panuje w liryce (i całej twórczości) Karśska. 

Z drugiej strony jednak, przedstawienie podmiotu jako jedynego punktu 
stałego, nie poddanego dynamice upływu czasu, koresponduje z dekadenc
kimi postulatami bezruchu czy bierności, wypływającymi z przeświadczenia 
o bezsensie wszelkiego działania, uwarunkowanego zarazem przez koncepcję 

1 7 O dekadenckiej fascynacji mechanizmami pamięci i o powiązanej z tym zagadnieniem kon
cepcji „Ja historycznego" pisze R. B. Pynsent: „ Pojmem, klery by mohlpodporovat jak indtvidu-
alismus. tak extremni egotismus, aviak klery take mohl naznaćovat nesmirnou spiritualni, ba 
mystickoupokoru, bylpojem hislorickeho Ja..'.../ At'uż vnimani hislorickeho Ja vychdziz moral
ni pamiti (jako u Amiela. nebo feknime u Radia) nebo z pocitu. że hisloricke vrstvy vracejici se 
k poiaikum lidstva ći dokonce k lidske zvifeci prehistorii (jako u Barrese nebo Bfeziny). jsou 
ulożeny v jednollivci, myilenka nhistorickeho Ja« miiie vżdy lehce vest k myslicizujicim inter-
pretacim vlilenym v »karmi« nebo v ideji. że individualni ditse pouze vzchazi z velke pmolni 
DuSe. /.../ Pojem hislorickeho Ja take upozornuje na pamet' samotnou. totii na to. co si pamatu-
jeme ze sve exislence pole. co nas matka porodila. Lze rici. ie Ja v jednotlivem okamżiku. Ja za 
urćitych okolnosti. je z vilii miry sbirkou v:pominek (vlasinich a cizlch). Povaha pamiti deka-
denty dost fascinovala. nebot' indmdualni yzpominky by mohly byl zproslfedkujicimi stavy: 
pamii zpfitomńuje minulosl. Dale dekadenty zajlmala zrejma \arianlnosl lidskiho charakteru, 
kiera je obsażena v epizodach, jeż si jednollmec ze sveho żivota pomaluje. Pamii tak prispWa 
k pocitu nestdlosti nebo fragmentarnosti Ja." (R. B. Pynsent, ibid., s. 142-143). Z powyższej 
wypowiedzi wynika, że według Pynsenta dekadenci widzieli w pamięci narzędzie podtrzymujące 
poczucie dezintegracji psychiki, nie zaś mechanizm pozwalający na powrót do jednolitej oso
bowości. 
" J. Karasek ze Lvovic, ibid., s 57 
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kryzysu wartości i przeczucie zbliżającego się końca dotychczasowych form 
kultury. Nieruchomość jest tu więc określeniem odsyłającym w stronę zna
czeń, które wykraczają poza dosłowne nazwanie fizycznego stanu, jego se
mantyka odnosi się bowiem raczej do sfery etyki, wiążąc się najczęściej 
z pojęciem obojętności czy niezaangaźowania. Splendid isolation należy do 
kręgu aprobowanych w twórczości Karaska postaw: 

Miłuj i nehybnost. VSem, kdo mne v mrtvu rusi, 
Jdu z ces ty, źivote... Ja hasnout chci, ne piat. 
Azure! Azure! jsi mrazny. Ale v dusi, 
Jeź tobe vzdoruje je jeśti vet$i chlad. 

Kdyź. Lasko mućivd, rveś srdce druhych v plen, 
Tve ruźe ukrutne kdyź do snu krvaceji, 
Ja, navźdy vzddleny a tebou nedotćen, 
Zrim, jak se z płatku tvych jen dechy hnusu chveji. 

Tvuj mramor, Umeni, vźdy chladem zamrozi. 
Jak sfinx mas ve zracich tmy nepmhledne sluje. 
Vśak kdo v ne pohledne, tich navźdy odchdzi. 

Ja nikdy nesmal se a nikdy netruchlit. 
Jsem duch. jen: pohrda, duch jenź nemiluje 
Je jedno, kam ted'jdu, je jedno, co jsem fil. 

(Lhoslejnost)2" 

Odpowiedzią na rozczarowanie rodzące się w obliczu dekadenckiego 
„upadku wiary" jest więc obojętność, ujmowana, jak w powyższym wierszu 
w formie jednoznacznej konstatacji („Nigdy nie śmiałem się i nigdy nie 
byłem smutny./ Jestem duchem, który gardzi, duchem, który nie kocha"), 
związanej z charakterystycznym dla kierunku zainteresowaniem dla badane
go wówczas przez psychiatrów zjawiska atrofii uczuć, bądź - w innym utwo
rze z Sodomy, w formie projektu preferowanej postawy życiowej: 

Kdyź vśe je ztraceno, nać dbali bolesti? 
Naćpropast ozdrit, v niź des nas mući, bodd? 
Nedbejme nićeho. A naśe neresti 
At' v dal se pfenesou jak pres jez kalna voda. 

Necitil! Nemyslit! V svet pliźiti se ted' 
Jak v śatech źebróckych a se shrbenou śiji, 
A pak at'pohyje nam srdce nepamet'. 
Jak vićka bezrladna nam oći v mdlobe kryji.../.../ 

A basne bożske snit, jich nikdy nenapsat, 
Svou slavou budouci se opojovat rad 
A neznam umrit kdes pod hospitalu krovem. 

(Pośledni yaseń) 3 0 

M Ibidem, s. 34. 

101 



Litleraria humanilas K O M P A R A T I S T I K A - G E N O L O G 1 E - T R A N S L A T O L O G I E 

Przywodząca na myśl modernistyczne marzenie o nirwanie eliminacja re
fleksji i uczuć, radykalna, bo związana również z odrzuceniem czynności 
twórczych, stanowi ostateczny cel dążeń kreowanego przez Karaska podmio
tu. W poprzednio cytowanym wierszu, przedstawiającym sytuację, w której 
nakaz bezruchu został zrealizowany, sztuka, jedyna zwykle nie kwestiono
wana w ramach dekadenckiego światopoglądu wartość, okazuje się tylko 
kolejną przeszkodą na drodze ku doskonałej obojętności. Określenia budują
ce wizerunek sztuki - metafora „twój marmur /.../ zimnem wszystko zamro
z i " będąca w strukturze tekstu odpowiednikiem wcześniejszych przenośni 
(„chłodu nieba" i „chłodu duszy"), a przede wszystkim porównanie do Sfink
sa, czyli najbardziej konwencjonalnego symbolu modernistycznej Tajemnicy, 
sugerują że w Karaskowskim świecie przestały funkcjonować wszelkie me
chanizmy, pozwalające na rekonstrukcję rozbitego systemu aksjologicznego. 
Dekadenci, którzy owo rozbicie traktowali w kategoriach faktu dokonanego, 
zaproponowali jednak kilka sposobów wyjścia, czy raczej ucieczki z tej sytu
acji 3 1. Wśród nich najistotniejszą rolę odegrały rozmaite metody porządko
wania życia jednostki (postawa dandysowska, budowanie sztucznego otocze
nia jako jeden z przejawów walki z naturą, kontemplacja przedmiotów arty
stycznych), dające możliwość przeciwstawienia ładu własnej biografii chao
sowi panującemu w rzeczywistości. Karasek, równie radykalnie jak inni 
przedstawiciele kierunku głoszący, że „wszystko stracone", wybierał z pre
zentowanych w ramach kierunku „projektów ocalenia" te, które łączyły się 
z ostatecznym zerwaniem więzów ze światem zewnętrznym i całkowitym 
skupieniem uwagi na wydarzeniach zachodzących w sferze duchowej. Właś
nie: wydarzeniach, ponieważ w Karaskowkiej twórczości bezruchowi cechu
jącemu materialne bytowanie (autor Gotyckiej duszy powiedziałby „wegeta
cję") odpowiada wyjątkowa dynamika „akcji wewnętrznej". Świadomość 

"' Ibidem, s. 35. 
1 1 O mechanizmach ucieczki przed sytuacją wszechogarniającego kryzysu pisze E. Kuryluk: 
„ Odrodzenie dawnych mitów i tworzenie nowych oto jeden z głównych celów ówczesnej sztuki, 
realizowany mniej lub bardziej świadomie przez artystów na przełomie wieków. Magiczne zaklę
cie, znak, ruch. dźwięk, barwa służą wielokrotnie »zamówieniu« rzeczywistości. Sztuka pragnie 
przezwyciężyć w akcie kreacyjnym obcość i lęk jednostki wobec świata przez połączenie się z nim 
w mistycznej unii, a jednocześnie oderwanie od niego. Ucieczka od świata rozmaicie manifestuje 
się w sztuce lego okresu. Odzwierciedla się w niej zarówno odejście na wewnętrzną emigrację, 
w »rozległą krainęn własnej psychiki, w misternie utkany świat snów i wspomnień, fantazji, 
legend, i marzeń, jak leż pogrążenie się w kontemplacji teraźniejszości i przeszłości; fascynacja 
egzotyką odległych ludów i obcych kultur; obsesyjne zainteresowanie tym wszystkim, co od 
normy odbiega w społeczeństwach cywilizowanych - niesamowitą zbrodnią, wszelkimi przeja
wami seksualnych perwersji. /.../ Ze sprzeciwu wobec rzeczywistości biorą się próby odrodzenia 
mitów przeszłości, jak też stworzenia na miejsce obumierających wartości metafizycznych, 
wartości nowych, pośród których najwyższa pozycja zajmowana dotychczas poprzez religię 
przypadłaby w udziale sztuce. " (E. Kuryluk, Wiedeńska apokalipsa. Eseje o sztuce i literaturze 
wiedeńskiej około 1900. Kraków 1974, s. 15. 17). 

102 



Anna Gawarecka CZŁOWIEK O C Z Y M A D E K A D E N T A 

staje się domeną postawy aktywnej, zakazanej w płaszczyźnie codziennego 
życia, ze względu na konstatowany bezsens wszelkiego działania, w niej 
bowiem zawieszeniu ulegają ograniczenia, motywujące sposoby funkcjono
wania fizykalnej rzeczywistości. Redukcja reguł następstwa temporalnego 
uzasadniać może na przykład pełne utożsamienie przeszłości z przyszłością, 
stanowiące kolejny rodzaj ucieczki przed obserwowanym z niechęcią czasem 
teraźniejszym. 

Z kolei niemal całkowita redukcja rzeczywistości zewnętrznej 3 2 , prowadzi 
w stronę rozszerzenia obszarów świata wewnętrznego, któremu Karasek 
nadaje cechy konkretnej, materialnej egzystencji. Ekspresja stanów ducho
wych przy pomocy obrazowego ekwiwalentu należy oczywiście do pod
stawowych chwytów symbolistycznych. W efekcie poezja Karaska, niewąt
pliwie dekadencka w swych założeniach światopoglądowych, operuje w sfe
rze mechanizmów czysto literackich, zagadnienie to zostało już zresztą za
sygnalizowane, repertuarem metod wypracowanych przez symbolizm, szcze
gólnie zaś zespołem obciążonych wieloma znaczeniami motywów, służących 
do nazwania ukrytych obszarów wnętrza-duszy. 

" Redukcja ta uzyskiwana jest przede wszystkim przy pomocy zawężenia pola obrazowania do 
kilku motywów (noc, zmierzch, gwiazdy, jesień, upalne lato, stare zniszczone domy, dogasająca 
lampa, cmentarz, grobowiec, sarkofag, czasami też elementy „dekadenckiego przepychu": tube-
rozy, drogie kamienie), stanowiących pretekst, lub częściej źródło inspiracji dla rozbudzenia 
mechanizmów snu, wyobraźni czy pamięci i za pośrednictwem chwytów budujących wrażenie 
nieokreśloności (jednolita, przeważnie szara lub niebieska tonacja chromatyczna, zatarcie kontu
rów, dystans przestrzenny i czasowy). 
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