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Povídání o neodekadenci

Kamil Princ

V posledních letech se v souvislosti s českou poezií stále častěji setkáváme s termínem „neodekadence“. Než 

však budeme moci rozebírat označení „nová“ (moderní) dekadence, je nezbytné osvětlit pojem „stará“ (tj. původní) 

dekadence. Na úvod je nutné podotknout, že existují nejméně dva interpretační náhledy na dekadenci, které je 

nutno od sebe odlišit. První z nich chápe dekadenci coby sociokulturní fenomén ve smyslu úpadku společnosti a 

jejích hodnot v určitém historickém období (např. poslední fáze rozkladu římské říše). Druhý náhled se zaobírá 

dekadencí právě v umělecko-literárním kontextu. Pojem „la décadence“ byl prvně užit jako diskreditující označení 

v souvislosti s francouzskými básníky období fin de siècle. Později se termín dekadence ujal jako označení 

myšlenkového a uměleckého proudu konce 19. a začátku 20. století. Umělci té doby často cítili odpor k okolnímu 

světu plnému profánní banality, jenž pramenil z pocitů znechucení, zoufalství či nudy. Přirozenost považovali za 

vulgární a místo toho se zaobírali delikátními fetiši. Představitelé dekadence holdovali kultu chřadnoucí subtility, 

nemocného krásna či tělesné zesláblosti a líčili své komplikované, nezřídka výstřední, duševní stavy. Typická je 

motivika smrti, morbidity, utrpení, sexuality a dalších tabuizovaných atributů. Otto M. Urban definuje dekadenci 

jako spojení „obsahových extrémů naturalismu a symbolismu, spojením patologie těla a ducha umění“. (Urban, 

2006, s. 43) Kromě naturalistického opisování krajností lze v dekadenci naleznout i snovost, tajný alegorický jazyk 

a senzitivitu chorobné psýché. V dekadenci odhalujeme rafinovanou vybíravost a vnitřní disciplínu estétů i 

obhajobu okrajového, subverzivního, menšinového, které se vzpírá všeobecné unifikaci.

Zrod pojmu neodekadence můžeme klást na konec 80. let 20. století, kdy proběhly polemiky kolem textu Malá 

noční můra slovenské autorky Taťjány Lehenové. V tehdejším socialistickém Československu vzbudila tato báseň 

svou kontroverzně otevřenou erotičností značný rozruch a byla pejorativně označena mj. jako „dekadentní“. Kritika 

tímto přízviskem následně ocejchovala i tvorbu dalších autorů, jako např. Ivana Koleniče (Pôvabné hry 

aristokracie), Norberta Holuba (Suché sochy stínů) a raného Petra Motýla (Šílený Fridrich). Konkrétní pojem 

„neodekadentní poetika“ zřejmě poprvé použil Valér Mikula. Později se termín „neodekadence“ oprostil od své 

negativní konotace ve smyslu „úpadkovost“ a jeho význam se posunul k označení tvorby nějakým způsobem 

připomínající dekadenci v literárním slova smyslu. V této souvislosti používá označení „neodekadence“ např. 

Zdeněk Smolka ve svém článku Neodekadence?, Martin Pilař v knize Underground nebo Miroslav Balaštík v knize 

Postgenerace.

Pojem literární neodekadence se spojuje zejména s básníky třetí vlny českého undergroundu: J. H. Krchovským a 

Luďkem Marksem. V současné době však můžeme narazit i na další autory inklinující k neodekadentní poetice – 

uveďme kupříkladu Pavla Martince, Jiřího Ferynu, Davida Mareše, Jolanu Ševčíkovou a Kamila Prince. Tato druhá 

vlna neodekadence vyústila v uspořádání Almanachu neodekadence vydaného v r. 2012. A jaké znaky nalezneme 

v neodekadentní tvorbě? Podle Martina Pilaře jsou to hlavně: aristokratický dandysmus, gellnerovské buřičství, 

vyhraněný individualismus, zjemnělost výrazu, distingovanost, pravidelný rytmus a rým, ironická maska, smutek a 

pesimismus. Ještě bychom k nim mohli přidat další atributy, jako např. využití tabuizovaných témat (smrt a 

výstřední sexualita), perzifláž konzervativních hodnot (láska, krása, křesťanské symboly) a oscilaci lyrického 

subjektu mezi hypersenzitivním estétem a cynickým barbarem (motivy nadužívání alkoholu a sexuální promiskuity 

navazující na tradice undergroundu). Vzhledem ke skutečnosti, že se neodekadence snaží být protipólem ke 

konvenčnímu umění, půvab je nalézán v zašlých a rozpadajících se věcech, morbidních obrazech a patologickém 

citu. Setkáváme se zde s pocity zmaru, zániku, marnosti a prázdnoty. Dále se zde objevuje jistá dávka nihilismu, 

erotické přesycenosti a mysteriózna. Krása není poměřována z klasicky estetického hlediska, nýbrž z úhlu 

neobvyklosti a originality. Dále zde můžeme zaznamenat snahu překvapit, šokovat, až pobouřit. „Zapovězené“ 



motivy¨, jako smrt, perverze a antiklerikalismus, sice byly využívány již dávno před 19. stoletím, nicméně 

bezesporu tvoří jeden ze základních kamenů dekadence i neodekadence. Lze poukázat i na prudce individuální, 

až téměř sebestřednou pózu autorů. Nejedná se o narcistickou sebelásku, neboť dekadent se sám sebe spíše 

bojí, ale i tak je lyrický subjekt ve své poetice stále alfou i omegou – není nic, co by jej přesahovalo. Jistou paralelu 

s mýtickým Narcisem ovšem nalezneme. Narcis se zamiloval do neexistujícího přeludu ve vodě, tedy do svého 

zkresleného odrazu. Rovněž dekadent miluje pouze neexistující a nedosažitelné, což v něm následně vyvolává 

zklamání a po odhalení deziluze i averzi. Narcis i dekadent jsou v lásce nešťastni. Neodekadence ovšem vnáší do 

původní poetiky určité posuny. Nejzávažnější inovací je příklon české tvorby k markantnějšímu užívání cynické 

grotesknosti, jež desakralizuje zažité hodnoty, jako dobro, krása a především láska. Kde dekadent se smrtelnou 

vážností hořekoval nad zmarem a rozkladem, tam se neodekadent nihilisticky usmívá. Neodekadent po vzoru 

dandyů mnohdy zveličuje a fabuluje, aniž by to myslel doopravdy vážně. S tím je spojená i nezřídka se vyskytující 

perzifláž. Ani to však není závazným pravidlem a pochopitelně existují i výjimky.

Neodekadentní autoři se snaží ve své provokativnosti především něčím odlišovat. Zejména v dnešní postmoderní 

době, kdy drtivá většina poetů holduje volnému verši, versologická diferencovanost neodekadence vyvolává jistý 

anachronický dojem. Důvod návratu k rytmu a rýmu můžeme tušit ve snahách o překonání současného 

básnického výrazu. Vázaný verš sice není v neodekadenci podmínkou, nicméně můžeme konstatovat jeho velmi 

časté využití. A proč dochází k rozkvětu neodekadence právě dnes? Kromě skeptické společenské atmosféry, 

založené na politické a ekonomické krizi, má jistě vliv i již zmíněná vyčerpanost hyperlyrického volného verše, díky 

níž básníci hledají alternativu ve starších, odlišně založených poetikách. Vzhledem k vysokým nárokům kladeným 

na neodekadentního básníka i čtenáře lze však jen těžko odhadnout, jak se bude tento směr vyvíjet do budoucna.

Použité zdroje:

CHLUMSKÁ, Lucie. LitENky : LITERÁRNÍ NOVINKY / REVUE PRO KULTURU A PUBLICISTIKU [online]. 24. 10. 

2010 [cit. 2011-05-29]. Pre-, post- a neodekadence. Dostupné z WWW: <http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-

2857>.

IVANOVA, Dimana. Podoby narcismu a stylizace lyrického subjektu v poezii modernismu. In: Tahy: 

Literárněkulturní časopis. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011, č. 7-8, s. 49-62. ISBN 978-80-7465-001-7, ISSN 

1802-8195.

KANTOŘÍKOVÁ, Jana. Dvě moci. Dekadence jako forma subverze. In: Tahy: Literárněkulturní časopis. Červený 

Kostelec: Pavel Mervart, 2012, č. 9-10, s. 24-35. ISBN 978-80-87378-68-7, ISSN 1802-8195.

PILAŘ Martin, UNDERGROUND: Kapitoly o českém literárním undergroundu. Brno: Host, 1999. ISBN 80-86055-

67-1.

SMOLKA, Zdeněk. NEODEKADENCE?. Tvar: literární obtýdeník. 1997, č. 10, s. 7. ISSN 0862-657X.

ŠRANK, Jaroslav. Lehenová, Taťjana (1961). Súčasná slovenská literatúra: Literárne informačné centrum [online]. 

Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/39982

VLAŠÍN, Štěpán, et al. Slovník literárních směrů a skupin. 2. vyd. Praha: Panorama, 1983. ISBN 11-066-8302/76.

ZELINSKÝ, Miroslav. Neodekadence v současné české poezii: Hledání přítomnosti. In: RMEN: Historicko-

literárně-kritická revue. 1996, č. 3, s. 91-94.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


