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Krafft-Ebi n g, dekadence
a Sezimova Passiflora

ROBERT  B .  PYNSENT

Dnes se mlad! Čech, kter1/ chce objevovat tajemství sexuální stránky lásky, muŽe

obrátit k všelijak1Ím rádoby vědeckym pňíručkám nebo tŤeba k románrim Ivy Pe-

kárkové, v nejhorším pŤípadě k dílu Barbary Nesvadbové. V posledním deseti]etí

l9. století až do začátku tŤetího desetiletí století 20. se mlady Čech obracel k teh-

dy mezi odborníky i laickou veŤejností nejoslavovanější sexuologické studií svo-

bodného pána Richarda von Krafft-Ebing (1840-1902) Psychopclthia sexualis

(l886; l7. vyd.1924;dále cit. ten iniciálami a číslem strany). V prvním vydání mě-

lo dílo pouze l 10 stránek, avšak v posledním vydání redigovaném autorem samlm

mělo už stránek 437' Toto |2. vydáni vyšlo v r. 1903, t.]' v stejném roce jako román

Karla Sezimy (1876-|949) Passiflora (dále cit. jen iniciálou a číslem strany). Po-

pularita Kraftt-Ebingova díla mě|a trval společens$; drisledek - díky němu začí-

nalo b1t normální, Že vzdě|aní lidé debatova|i nejen o sexualitě' ale i o aspektech
sexuálního Života, které pÍedtím většinou zristáva|y tajemstvím bordel .

KraffrEbing byl na svou dobu vlastně |iberální. Považoval sice za perverzi kaŽ-
dou pohlavní činnost, která by eventuá]ně nemohla vést k početí, ale na druhé stra-
ně se zastával homosexuáltj, pokud byla jejich homosexualita podle něj vrozená,
a nikoli naučená a pokud nebyla doprovázena pedoÍilií nebojinou perverzi, která by
mohla tělesně nebo duševně ubliŽovat jinym' MuŽe, o nichž usoudil' že v jejich pÍí.
padějde o homosexua|itu naučenou, se snaŽil vyléčit. Každá r1chylka od obyčejné-
ho manželského pohlavního styku pochází podle něj z vrozené nebo zděděné ne.
moci, popŤ. z onanismu. Jin]imi slovy, člověk většinou ,,trpí.. perverzi proto, Že jeho
rodiče, pŤípadně prarodiče by|i sami sexuálně perverzní nebo to byli opilci, morfl-
nisté, epileptikové anebo souchotináÍi. Kraftl.Ebingovi pacienti, stejnějako pacien-
tt kolegťr, které cituje, by\i ,,zatiŽenl,.. To znamena|o, že byli zjevy padkové.

Krafft-Ebing byl totiž nadšen m pŤívržencem m tu ripadku' degenerace,'
m)/tu, jehož sÍn1i vtiv započal již Herderovlmi adaptacemi filozofie dějin

srov. Krafft-Ebing (1997: 35, 65-66, t:,'t-:-8).
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Giarnbattisty Vica na konci l8. století a by| prohlouben, resp., rozšíňen pr<l.
stŤeiinictvím darwinismu. Mltus ripadku leží samozňejmě někde blízko stÍcdu
rnyšlení |iterárního trendu dekadence' Pod|e dekadentrj se evropská civiIizacc
blíŽila svému konci a.jen mimocivil izační síla ji mohla zachránit, totiŽ obrcldit.
ať uŽ prostŤednictvím bíl1ich barbarťr, ženy, nebo Žida' KrafTt-Ebing však nepŤi.
tahoval dekadenty pouze svym padkáŤstvím, ale spíše tématem, jehoŽ pouŽíval
k vyjádŤení čili osvětlení mltu ripadku. Dekadenti hledali nejen nové, neotŤclé
vyrazivo' ale také nová vysvětlení l idsk1/ch emooí. Chtě|i studovat l idskou mcn-
talitu v krajních situacích' a jc|ikož romantická láska uŽ byla passé pro ně stcj.
ně jako pro soudobé Í.erninistické realisty. ale i pro některé naturalisty, sexuíilní
psychologie se nabízela j ako nej pŤístupnější a nej subjektivističtější téma, ktcrÓ.
mu se mohli věnovat pŤi experimentálním rozboru civil izačního ripadku.]
KrafŤt-Ebing jinr ukázal, žeho|á sexua|ita bez pŤíkras je stŤedobodem lidského
živoÍa. Z této premisy vycháze|o těch málo dekadentních fi lozoÍťr, jak;/mi byli:
ran Freud, Ladislav Klíma a krásně bláznivá Anna Pammrová'

Nechci tvrdit, Že KraÍŤt-Ebing jitŤi| imaginacijen dekadentrjm. V rivahu pÍi.
chází kupň. Šle1trar, masochistickáextázev závěru románu Peklo nebo sadistic-
k1poměr k člověku a ke zvíŤeti, jak jej vidíme v pozdějším Vraž'dění. Nejen la-
talistick1i nemocniční rámec' ale i obraz Prahy jako paŤeniště emocionálního
padku v Mrštíkově ronránu Santa Lucia ukazuje na KrafÍi-Ebinga s jeho post-

romantickym pojetím velkorněsta coby líhně perverze (K-E: 63' I l8' 103' 290'
313,422).Totéž'plati o Merhautově románu Bahnitá lttka, jehož děj je zasazcn
do Brna. TěŽko si pŤedstavit, Že humoristická povídka Vikové Kunětické z' r.
l89 l StaŤí mládenci se nezakládá na Krafft-Ebingov ch popisech Í.etišistick
zá|iby v dámskérn prádle. U Krafft-Ebinga mŮŽe byt tento f.etišismus namíŤcn
buď na speciÍickou Ženskou osobu' anebo na Ženy vribec. KdyŽ tŤi staÍí nrlá.
denci z povídky uŽ nesmějí více vídat a čichat spodní prádlo slečny Tyldy' ktc-
ré zavěšují po svém bytě, koupí prádlo náhradní, to je však uŽ nevzruší. Bcz
znalosti Krafft-E.binga není moŽné zce|a porozuInět drastické veršované povícl.
ce Lily Bubelové Dítě, v níž matka prodá panenství své šestileté dcery syfi l it io.
kému nruŽi za deset korun.3 od KraffrEbinga se dovídáme, že v Evropě vládla
pověra, Že z venerickych nemocí se dá vyléčit pohlavním stykem s malymi děv.
čaty (K.E:422),

] Podle Krafft.Ebingaje sexuá|ní hyperestézie. eretismus (kterÝ pro|íná texty to|ika dekadent ) kazem padku

(K-E:  62) .

. Lila B' Nováková (ejí dívčí jméno. pod kterym \'ětŠinou pub|ikova|a' bylo Bubeloví)' Nld jají druhou zl'

chnuíerutu (Nováková: l 9 l 2: 30 a n' )' Názcv sbírky pochází z posIedního čís|a Macharovy ttrninistické sbit.

ky Zte }r'ntěh.kvést r žr'..
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U dekadentri není rovněž možné porozumět jejich typickému olt.aktornímu

."n)uuti,'u bez Krafft-Ebinga anebo. abych byl opatrnější' měl bych snad ríci,
,i"',,oÁ","a^ení 

s KraÍ1i-Ebingovfm učením o pachu bude naše chápání deka-

Íží."'n" vyraz,ivadokonalejší. Vynechám pro tuto chvíli, neŽ Se dostanu k Sezí-

i-'"*u 'on.,ánu, jiné patrnÓ v|ivy německého lékaŤe (napÍ' rivodní báseii Karásko-
,,,iiizo,az,i,ih,k,, 

|ze číst jako mikrorejstŤík k P.l.t'cáopathia sexualjs). Ne-

;;;i*" napi' znát Kraffi-Ebinga, abychom pochopili, že se Hlaváčkťrv měsíc
,,, 

i'ii,e kántiténě vysiloval pŤi onanii (tak má mimochodem.ieho měsíc blízko

vri"t'o"e narcistické luně). a1e pomriŽe nám to, abychom porozuměli básni

" "".t'""ir.". 
ČtenáŤi je jasné, proč lžou svíce a obrazy SvaB'ch v kostele. avšak

iiz nir.ori, proč lže i vrině levkojí mimo kostel' V prvním pÍípadě jde (aspo pr-

íopia"o"el o selhání náboženství. V pŤípadě levkojí všakjde o ctalší téma cyklu,

,"tt,ani pohlavního ukojení. o téma sexuá|ního hladu' kter]Ím Brih trestá gézy.

Anatom Zuckerkandl dajně potvrzova| Kraffi-Ebingovo mínění, že ,,si po-

h lavníačichovésÍérynrozkovékr i ry jsouprostorověblízké,popň. jsouspojeny
siln]ymi asociačními cestami.. (K-E: 24). lJŽ v r' 1826 psal Íiancouzsky badatel

Cloquet o tom, Že v ně květin má moc člověka Scxuálně Vzrušovat; dále ros-

tock! proÍ.esor Most vypráví o zkušenosti mladého sedláka, kter)' často dokáza|

svést cudná děvčata tím, Že si pÍi tanci držel kapesník v podpaždí a pak jím su.

šil potící se dívce tváŤ (K.E: 26). Naopak Ženy, které maií nemocné genitálie ne-

bo procházejí klimakteriern, často trpí čichovlmi halucinacemi; autor pochybu-

je,Žeby čichové vjemy hrály driležitou roli píi poh|avnÍm vzrušení ,,normálních

lidí.. (K-E: 27)' Na druhc straně, ženy, které se ocldávají excesivní sexuá|ní čin.

nosti, mívají často Zánět nosní s,l iznice; masturbanti byvají dost nasálně nemoc-

ni a trpí abnormá|ními čichovfmi vjemy. Podle KrafTrE'binga existují určité Íy-

ziologicke Sympatie nezi sl iznicí nosní a vaginální, a.;eŠtě k tomu je pry zaji-

mavé, Že nosní sliznice mátéŽerektilní Í.unkci. V ně mťrže vést ke ztclpoŤení py'

je či poštěváčku stejně dobÍe jako dusné počasí, teplá postel' drogy nebo pepŤ

(K-E: 28)' Jeden z Kraí'Ít-Ebingovfch pacient , kter;/ j inak dosahuje erekce

pouze pĚi gymnastice, si potíebuje vym]/š|et masochistické trntazie, kde hrají

svou ti lohu r zné pachy; pr"d,tuuu ženské pochvy htr vede pouze k touze pít1e-

jí moč (K-E: l l0i. Jini pacient, masochista, potŤebuje k masturbaci vrini koŽe-

n)ich bot a pŤi pohlavnim styku S prostitutkami musí dámsk stŤevíc spo|u s ním

do postele (K-.E: l36-37). u aat]iino pacienta dojde vŽdy k erekci v květinár-

ství, když kupujc rriže; když leŽí v posteli, hladí svÓ genitálie rrjžemi; ejakulu1e

pŤi snech o vťrni rrizi (r-p': zzz), Snad již těchto několik pňík|adťr postačí, aby-

chom pochopili, proč blvají texty mladlch česk1Ích dekadentŮ - i jejich starší-

ho souvěrce Ju|iaZeyera - tak těŽce provoněné'
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Giarnbattisty Vica na konci |8. století a by| prohlouben, resp., rozšíÍen pro.
stŤednictvím darwinismu. M]/tus rÍpadku leží samozŤejmě někde blízko stŤeclu
rnyšlení literárního trendu dekadence. Podle dekadentrj se evropská civil izace
blíŽila svému konci a.ien mimocivil izační síla ji mohla zachránit, totiž obroc]it.
ať uŽ prostŤedniotvím bíl1ioh barbar , ženy, nebo žida' Krafli-Ebing však nepii.
tahoval dekadenty pouze svym ripadkáŤstvím' a|e spíše tématem' jehož pouŽíval
k vyjádŤení čili osvětlení mytu ripadku. Dekadenti hledali nejen nové, neotŤelé
vyrazivo, ale také nová vysvětlení l idsk1/ch emooí. Chtěli studovat Iidskou nlen.
talitu v krajních situacích' a je|ikoŽ romantická láska uŽ byla passé pro ně stej.
ně jako pro soudobé Í.eministické realisty, ale ipro některé naturalisty, sexuální
psychologie se nabízela jako nejpŤístupnější a nejsubjektivističtější téma. které-
mu Se mohli věnovat pňi experimentálním rozboru civil izačního ripadku..
Krafft-Ebing jirn ukázal, Že holá sexualita bez pŤíkras je stŤedobodem lidského
Života. Z této premisy vycházelo těclr má|o dekadentních fi lozoÍrj, jaklmi byli:
ran Freud, Ladislav K|ínra a krásně b|áznivá Anna Pammrová.

Nechci tvrdit, Že Krafit-Ebing jitŤil imaginacijen dekadentrjm. V rivahu pŤi-
chází kupň. Štejhar, masochistick á exÍáze v závěru románu Peklo nebo sadistic-
k;í poměr k čIověku a ke zvíÍeti, jak jej vidíme v pozdějším Vraždění. Nejen Ía.
talistick1i nemocniční ráInec, ale i obraz Prahy jako paŤeniště emocionálního
padku v Mrštíkově ronránu Santa Lucia ukazuje na KrafÍi-Ebinga s jeho post-

romantickym pojetím velkorněsta coby líhně perverze (K-E: 63, I l8, l03, 290,
313, 422). Totéž' plati o Merhautově románu Bclhnitá luka, 1ehož děj je zasazen
do Brna. TěŽko si pŤedstavit. že hunroristická povídka Vikové Kunětické z r.
lt]9l StaŤí mládenci se nezak|ádá na Krafft.Ebingovych popisech fetišistické
zál1by v dámském prádle. U KraffrEbinga mriŽe b)'t tento fetišismus nanríŤen
bud' na specifickou Ženskou osobu, anebo na ženy vribec. KdyŽ tri Starí mlá-
denct z povídky už nesnrějí více vídat a čichat spodní prád|o slečny Tyldy, kte-
ré zavěšují po svém bytě, koupí prádlo náhradní, to je však už nevzruší. Bez
Zna|osti KraÍli.Ebinga není možné Zcela porozulnět drastické veršované povíd.
ce Lily Bubelové Dítě, v níŽ matka prodá panenství své šestileté dcery syí.i l it ic-
kému muŽi za deset korun.] od Kraflt-Ebinga se dovídáme, že v Evropě vládla
pověra, Že z venerickych nenrocí se dá vyléčit pohlavním stykem s malymi děv.
čaÍy (K-E 422),
] Pod|e KratŤt-tsbingaje sexuá|ní hyperestézie. eretismus (kter:Í pro|íná texty tolika dekadentťl) rikazern ripadku

(K-E:62).

' Li1a B. Novákoví (ejí dívčí.jméno. pod kter)'m většinou publikovala, bylo Bube]ová), Nad její druhut zu.

thtnuíenou (Nováková: |9l2: 30 a n')' Název sbírky pocháZí Z pos|edního čísla Macharovy Í.eministické sbíl.

ky Zrle bl něb kvést r ža..'
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U dekadentri není rovněž možné porozumět jejich typickému o|t.aktornÍmu

."n)udi,rnu bez Krafft-Ebinga anebo, abych byl opatrnější, měl bych snad Ťíci,

i,'.n ot",na^ení s KraÍfrEbingovym učením o pachu bude naše chápání deka.

Í.í."'1," vyrazivadokonalejší. Vynechám pro tuto chví|i, než- Se dostanu k Sezi-

láuu ,.o'ánu, jiné patrné vlivy německého lékaňe (napŤ. rivodní báseii Karásko-
,,'icnZazděnjch 

oken lze číst jako mikrorejstŤík k Ps.r'c/e,p,thia sexuall.s). Ne-

,,iu,i'. napŤ. znát Kraťfi-Ebinga' abychom pochopili, že se Hlaváčk v měsíc
,,^ 

i',ne kántiténě vysiloval pŤi onanii (tak má rnimochodem jeho měsíc blízko

tuJcnovo narcistické luně), ale pom Že nám to, abychom porozurněli básni

olu*,unilu. Čtenári .1e jasné' proč lžou svíce a <'lbrazy svat;ích v kostele. avšak

iiz nit.oti, proč lŽe ivr]ně levkojí mimo kostcl. V prvnínt prípa<lě jde (aspon pr-

íootanouei o selhání náboženství. V pŤípadě levkojí všakjde o další téma cyklu,

,"lt,ani pohlavního ukojení, o téma sexuálního h|adu, kter m Brih trestá gézy.

Anatom Zuckerkandl ridajně potvrzoval KraÍ1i.Ebingovo mínění, Že ,.si po-

hlavní a čichové sÍéry nrozkové kriry jsou prostorově biízké, popŤ' jsou spoJeny

silnymi asociačními cestami.. (K-E: 24). I)Ž v r. 1826 psal fr.ancouzsk badatel

Cloquet o tom, Že vťrrrě květin má moc člověka sexuálně vzrušovat; dále ros-

tock! proÍ.esor Most vypráví o zkušenosti m|adého sedláka, kter}Í často dokázal

svéSt cudná děvčata lim, Že si pŤi tanci drŽel kapcsník v podpaždí a pak jím su-

šil potící se dívce tváŤ (K-E: 26). Nacrpak ženy, které maií ncmocné genitálie ne-

bo procházejí klimakteriem, často trpí čichov)ími haluc:inacemi; autor poohybu.

1e,Žeby čichové vjemy hrály clrj ležitou roli pňi pohlavním vzrušení ,,normálních

lidí.. (K-E: 27). Na druhé straně, ženy. které se oddávají excesivní sexuální čin-

nosti, mívají často zánět nosní sliZnice; masturbanti b]/vají dost nasálně nemoc-

ni a trpí abnormálními čichov mi vjemy. Podle KraÍTt.E'binga existují určité fy-

zio|ogické sympatie mezi s|iznicí nosní a vaginální, a teště k tomu je pry za1i-

mavé, že nosní sliznice máÍéžerektilní iunkci. Vťlně mrjže vést ke ztopclŤení py-

je či poštěváčku ste1ně dobŤe jako dusné počasí, teplá postel, drogy nebo pepÍ

(K-E; 28). Jeden z Krafft.Ebingovych pacientŮ, ktery jinak dosahuje erekce

pouze pňi gymnastice, si potŤebuje vym;išlet masochistické Íhntazie. kde hrají

svou rilohu rťrzné pachy; pr"d'tuuu ženské pochvy htl vede pouze k touze pítje-
jí moč (K-E: r ro;. i iny pacient, masochista, potŤebuje k nrasturbaci vťrni koŽe.

n;/ch bot a pŤi pohlavnim styku S prostitutkami musí dámsk stŤevíc spo|u s ním

do postele (K-.E: 136-37). U dalšího pacienta dojde vždy k erekci v kvčtináŤ-

ství, když kupuje ri lŽe;kdyŽleží v posteli, hladí své genitálie rťržemi;ejakuluje
pŤi snech o vini rriží (K-F,:222), Snad již těchto několik pŤíklad postačí, aby-

chom pochopil i ' proč b1 vají texty mlad ch českych dekadent - i jejich starší-

ho souvěrce luliaZeyera* tak těžce provoněné.
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Než pŤejdu k ro|i vriní v Sezimově PassifloŤe, je nutno, abych Ťekl něco o ro.
mánu samém a o jeho recepci. Z Iiterárněhistorického hlediska je d leŽity, pro.
toŽeje v bec prvním česklm literárním dílem, které analyzuje sexuální perver.
zi. (Samozňejmě, Že není nejstarším textem, v němž by člověk našel perverzní
prvky. Čtenáň si ihned Vzpomene na moravského masochistického autoraŽivo-
ta svaté KateŤiny ze l4. století i na duchovní masochismus Fridricha Bridela
a jiŽ za života Sezimova tu máme napň. sexuálně naciona|istick! sadomasochis.
mus Zeyerova Inulta a rozkoš ze z|očinu, kterou proŽívá Rojko v románu Dúnt
U tonoucí hvězdy téhož autora') Soudobá kritika si někdy tohoto v znamnéhrl
flaktu všímá, jindy zase niko|i. Karásek kupň' napsal, Že ktssiflora,,podala his-
torii učené Ženské duše zjiné stránky, neŽje obvyktá erotická šablona. Ukazu-
Je onen strašlivy rub erotick ch vztahrj mezi mužem a Ženou... Jako by to psal
sám KraÍŤt-Ebing' tvrdil Karásek o hlavní ženské postavě, Že v ni Sezima ,,ztě-
lesnil [.. '] problém pňirozeného masochismu Ženské bytosti vrjči onomu, z né-
hoŽ udělal Sacher-Masoch perversi...o Karásek stále ještě jako zuŤiv]/ dekadent
viděl v románu takŤka exemplární vlklad trva|ého boje mezi mužstvím a Žen-
stvím:

Jako rozkoš mučiti zdá se blti nezbytně pňimíšena do kaŽdé rozkoše mi-
lovati, takje zase pŤimíšen do pocitu tttilovrjnu blti nezbytně také pocit
mučenu byti. Nejsilněji je tento cit vyvinut u žen, a pŤesahuje-li rozkoš
mučenu bytr rozkoš milovánu bÝti,b|iži se ovšem již k tomu, co se nazy-
vá perversí a co není než drobnou episodou z velikého vzájemného boje
mezi pohlavími, z oné obrovské sexue|ní gigantomachie, kde pňemoŽení
jako děti Gajiny sopečn1im ostrovem zasypané stenají pod tíhou vlastní
vášně bruta|ně.|e pohŤbivši.

(Karásek l903: 149-50)

Nej|épe porozuměl PassifloŤe poněkud moralizující kritik v Besedrich Času,
ktery si uvědomi| jedinečnost románu: ,,moderní erotika je ratinovaná erotika.
Rozkoš smyslné lásky sama o sobě uŽ nestačí, zostŤuje ji pocity bolestn;imi,
pňedstavami pŤíšernlmi a zločinn]imi. Sezimov m románem takto rafinovaná
erotika objevuje se u nás poprvé jako propracovany životní systém. Román ne.
zná jiné formy lásky než tu..(V. Šv. l903). Po pŤečtení Psychopathie sexualis
má čtenáň dojem, že ctite| kognitivní, neanimální |ásky Krafft-Ebing vidí pŤed
sebou svět, hlavně velkoměstsky svět, ovládan! pohlavní degenerací. Kritik

ex is tova ldŤíve jako, ,pas iv i smus. . )nazák laděsvé
četby Sachera-Masocha (Venas in Pelz, atd.).
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, Besed Času mě| zŤejmě podobny dojem z auÍora PassifLory, s kteryrn zŤejmě

]ountu'it' ,,Nepokládá [své postavy] za v1,ijimky, které se objeví a zase zmizí,

^1|n,z,u pravidelné exempláŤe' v nichŽ naše člověčenství odhaluje svou tváŤ-

ná't... p. X' Šalda, ktery chváli| Sezim v druh1/ román V soumraku srdcí (19|3),

oa,.nitul Passifloru pro ,,koncepci cele fatalistickou a zápornou' založenou na

ávo1im osudném bludu erotickém... Jeho shrnutí děje kontrastuje nápadně s Ka-

.a,t.ouou dekadentně mytologickou interpretací' Šalda nevidí typičnost, již na-

šli Karásek a klitik z Besed Času: ,,m|ady muž slabé vŮle a podrytlch pudťr ži.

votních miloval tam marně sensitivní churavou ženu, která mi|ovala stejně mar-

nějiného muže, svého zvrh|ého manžela. Tedy dvojí erotická kletba' dvojí ero-

ti.te oeo,ouaní, z néhoŽ nebylo vykoupení nrimo smrt a zoufalství,. (Šalda

1954:258), Pro Šaldu jsou tedy dvěma hlavními postavami Klára (,,churavá Že-

na..) a Pavel Braun/Mára (,,mlad;/ muž..),' kdežto pro Karáska je hlavní posta-

vou Klara a pro kritika z Besed ČasuMára. Sám považuji za hlavní postavu Má.

ru, protože se psychicky vyvíjí v|astně jedině on a protoŽe, ačkoli jde o román

v Er.formě, téměŤ vše je interpretováno či vnímáno jeho očima. Nejmladší kri-

ttka Passiflory, kterou jsem našel, byla otištěna v tzv. akademickych Dějin ch;

autor, František Buriánek, vidí v románu pouze dobovy topcls: ,,motiv brutální.

ho mužského sobectví' jeŽ rozbíjí manželsk1i vztah a naruší nervovou rovnová-

hu senzitivní Ženy..(MukaŤovsky l995: 6|).
Kare| Sezima nebyl nikdy plnokrevn m dekadentem, ačkoli jeho první kníŽ-

ka,prÓzaKouzlo rozchocJu (l898), poněkud schnitz|erovská studie o prchav;ich
láskách v luxusním letovisku, opl11j'vá typickymi dekadentními popisy a metafo-
raml a zobrazuje ovzduší emoc.ního ripadku. Žena dvorního rady je tu pŤedob-
razem KláŤiny matky, pani Terézy, V tom, že ,,vypljí.. svého muže; portrétem
staré panny se Sezima ztotoŽřuje s Krafft.Ebingov1/m názorem, Že žítbez po.
hlavního styku je téměŤ tak perverzní jako excesivní sex. Passiflora je deka-
dentní román, nikoli však riplně. Vypravěč se v bec nekochá v padkovosti,
kterou popisuje. V razivo je pov1/tce dekadentní, pojetí sexuality jako hlavníhr-l
smyslu Života je dekadentní, KláŤini rodiče jsou typicky dekadentními postava-
mi, stejně tak Klára sama má alespoĚ néco z chování dekadentního hrdiny. Co
je však ještě drileŽitější - koncepce románu odpovídá hlavnímu dekadentnímu
makrotoposu interstatuality; je to román o umírání. Dále je to Íiustrace, co mo.
tivuje většinu děje' pÍesně tak, jak to odpovídá dekadentnímu dílu.

S v)Íjimkou tvorby Luisy Zikové a Karla Kamínka je pro českou dekadenci
základnÍ situace Passiflor.v i velké většiny Sezimovy beletristiky netypická. In-

P vodně se jmenoval Braun. ale ve vydáilí pos|ední ruky, terly ve tÍetím' se jmenuje Mára; rovněž K|áÍin muž,
ptivodně Nell, sejrnenuje Stach' v tomto pŤíspěvku se držím tietího vydání (Sezima l927)'
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Než pŤejdu k ro|i vriní v Sezimově PassifloŤe, je nutno, abych Ťek| něco o ro-
mánu samém a o jeho recepci. Z literárněhistorického h|edisla je d ležity, pro.
ÍoŽe je vŮbec prvním česk]/m literárním dí|em, které ana|yzuje šexuální perver-
zi. (Samozňejmě, Že není nejstarším textem, v němŽ by č|ověk našel perverzní
prvky. ČtenáŤ si ihned vzpomene na moravského masochistic kého auÍora Živo.
td svaté KateŤiny ze 14. století i na duchovní masochismus Fridricha Bridela
a 1iž za Života Sezimova tu máme napň. sexuálně naciona|istick sadomasochis-
mus Zeyerova Inulta a rozkoš ze zločinu, kterou proŽívá Rojko v románu Dúnt
U tonoucí hvězd.v téhoŽ autora.) Soudobá kritika si někdy tohoto vyznamného
faktu všímá, jindy zase nikoli. Karásek kupň. napsal, Že Passiflora,podala his-
torii učené ženské duše zjiné stránky, nežje obvyklá erotická šablona. Ukazu-
Je onen strašlivy rub erotick ch vztahrj mezi mužem a ženou.,. Jako by to psal
sám Krafft-Ebing, tvrdil Karásek o hlavní Ženské postavě, že v ní Sezima ,,ztě-
lesnil [...] problém pňirozeného masochistttu Ženské bytosti vtjči onomu, z ně-
hož udělal Sacher-Masoch perversi..'. Karásek stá|e ještě jako zuŤiv:i dekadent
vidě| v románu takŤka exemplární v]/klad trvalého boie mezi muŽstvím a Žen-
stVím:

Jako rozkoš mučiti zdá se blti nezbytně pňimíšena do kaŽdé rozkoše mi-
lovati, takje zase pŤimíšen do pocitu milovcÍnu b1iti nezbytně také pocit
mučenu b]/ti ' Nejsilnějije tento cit vyvinut u Žen, a piesahuje-li rozkoš
mučenu blti rozkoš milovánu bÝti, b|íži se ovšem jiŽ k tomu, co se nazy-
vá perversí a co není než drobnou episodou z velikého vzájemného boje
mezi pohlavími, z oné obrovské sexue|ní gigantomachie, kde pÍemoŽení
jako děti Gajiny sopečn m ostrovem zasypané stenají pod tíhou vlastní
vášně bruta|ně je pohŤbivši.

(Karásek l903: l49-50)

Nejlépe porozuměl PassifLoÍe poněkud moralizující kritik v Beseddch Času,
kter;í si uvědomil jedinečnost románu: ,,moderní erotika je raÍinovaná erotika.
Rozkoš smyslné lásky sama o sobě uŽ nestačí, zostňuje ji pocity botestn]imi,
pŤedstavami pŤíšern1imi a z|očinnymi. Sezimov m románem takto rafinovaná
erotika objevuje se u nás poprvé jako propracovan! Životní systém. Román ne-
zná jiné formy |ásky neŽ tu..(V. Šv. l903). Po pŤečtení Psychopathie sexualis
má čtenáŤ dojem' že ctite| kognitivní, neanimální lásky Krafft-Ebing vidí pŤed
sebou svět, hlavně velkoměstsk svět' ov|ádan! pohlavní degenerací. Kritik
. Krafft.Ebing by| tvrlrcem termínu ,'masochismus.. (pojem existova| dŤíve.jako ,,pasivismus..) na zák|adě své

četby Sachera-Masocha (Vclls in Pel7 atd.).
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z Besed Času mě| zňejmě podobny dojem z auÍora PassifLory,, s kter]i m zňejmě

souhlasil: ,,Nepokládá [své postavy] za vyjimky, které se objeví a zase zmizí,

n,ÝbrŽ za pravidelné exempláŤe, v nichž naše člověčenství odha|uje svou tváŤ-

ná,t...F. X. Ša|da, ktery chváli l Sezim v druh]i román V soutnraku srdcí (1913),

odmítal Passifloru pro ,,koncepci ce|e fatalistickou a zápornou, za|oŽenou na

dvojím osudném bludu erotickém... Jeho shrnutí děje kontrastuje nápadně s Ka.

ráskovou dekadentně mytologickou interpretací, Šalda nevidí typičnost' jtŽ na-

šli Karásek a kritik z Besed Času: ,,m|ady muž slabé vrile a podrytych pudťr Ži-

votních mi|oval tam marně sensitivní churavou ženu, která milovala stejně mar-

nějiného muŽe, svého zvrh|ého manže|a. Tedy dvojí erotická kletba' dvo1í ero.

ticŘé očarováni, z něhoŽ nebylo vykoupení nrimo smrt a zoufalství.. (Šalda

|954:258). Pro Šaldu jsou tedy dvěma hlavními postavami Klára (,,churavá Že-

na..) a Pavel Braun/Mára (,,mlady muž..),5 kdeŽto pro Karáska je hlavní posta-

vou Klára a pro kritika z Besed ČasuMára. Sám považuji za hlavní postavu Má-

ru' protoŽe se psychicky vyvíjí vlastně jedině on a protože, ačkoli jde o román

v Er-formě, téměŤ vše je interpretováno či vnímáno jeho očima' Nejmladší kri-
ttka PassifLory, kterou jsem našel' byla otištěna v tzv' akademick1/ch Dějindch;
autor, František Buriánek, vidí v románu pouze dobov toptls: ,,motiv brutá]ní-
ho muŽského sobectví, 1eŽ rozbí1í manželsk! vzÍah a naruší nervovou rovnová-
hu senzitivní Ženy..(MukaŤovsky l995: 6l)'

Karel Sezima nebyl nikdy plnokrevn m dekadentern, ačko|i jeho první kníŽ-
ka, prÓza Kouzlo toz,chodu (1 898), poněkud schnitzlerovská studie o prchavlch
láskách v luxusním letovisku, opl1/vá typick1/nri dekadentními popisy a metafo-
rami a zobtazuje ovzduší emočního ripadku. Žena dvorního rady je tu pŤedob-
razem KláŤiny matky, paní Terézy, V tom, Že ,,VypUí.. svého muŽe; portrétem
staré panny se Sezima ztotožřuje s Krafft-Ebingovym názorem, Že žitbez po-
hlavního styku je téměŤ tak perverzní jako excesivni sex' Passiflora je deka.
dentní román, nikoli však riplně' Vypravěč se v bec nekochá v ripadkovosti,
kterou popisuje' V]i razivo je povytce dekadentní, pojetí sexuality jako h]avního
smyslu Života je dekadentní, K|áŤini rodiče jsou typicky dekadentními postava-
mt' stejně tak Klára sama má a|espoř něco z chování dekadentního hrdiny. Co
Je však ještě clŮleŽitější - koncepce románu odpovídá hlavnímu dekadentnímu
makotoposu interstatuality; je to román o umírání' Dále je to frustrace, co mo-
ttvuje většinu děje, pňesně tak, jak to odpovídá dekadentnímu dí|u.

-.S v)Íjimkou tvorby Luisy Zikové a Kar|a Kamínka je pro českou dekadenci
zakladní situace Passiflor1,i ve|ké většiny Sezimovy beletristiky netypická. In-

Puvodněse jmenova lBraun.a|evevydání  pos|edníruky ' tedyve lÍetím,se jmenujeMára; rovněžK|áÍ inmuž,
púvodně Nell, sejmenuje stach. V tomto pňíspěvku se drŽím tietího vyrlání (Sezima l927)'
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telektuál prijiŽdí na venkov nebo do provinčního městečka (obvykle podbrcl.
ského), kdezaŽije erotick! vztah, kter1i měníjeho život, někdy cel světonázor
(Hudba samot\,, |926).v Sezimově nejrozsáh|ejším románu Dravy živel (|924)
jde o vzdě|anou ženu' Žijici na statku blízko městečka, která odjíŽdí na Podbrcl.
sko, kde ji čeká onen zážitek, jenž změni jeji názor na sebe samu tak radikálně,
Že se zabije, Tento román je pozoruhodny proto, že ač se v jednotlivostech po-
dobá S|ejharově Lípě, tvoií pŤedobraz Lustigovy Dity Saxové a, dalo by se ňíci,
i Hrabalova obsluhovaL jsem clnglického kreÍLe. Hrabalriv román však patŤí k.ji.
né, poněkud krvavé tradici české literatury, k onomu tzv. baroknímu kontinuu.
v němž ambiciÓzní hlavní postava zaŽije všel1aké utrpení a konec sv1i ch dní trír-
ví v jakémsi ráji srdce (napÍ' Život st,. Karei'.inl,, pŤes Komenského k Zeyerovu
Inultovi nebo Čechovu lkarovi). PovaŽujeme-li Kláru za hlavní postavu, patŤí
k této tradici rovněŽ Passiflora.

Klára je masochistka jako její otec Lutna; její matka, paní Teréza, je sadist.
ka jako Viktor (sicl) Staoh, jehoŽ si Klára vezme za manže|a, Literární kritik
a gymnazijní suplent Pavel Mára je chladn1 pozitivista, kter se dobrovolně zÍe.
kl pohlavního života, ale vyprávění o Stachově chování ke Kláňe natolik dráždí
jeho jinak mrtvou imaginaci, že se stane sám na jeden den sadistou a snaží se
Kláru znásilnit. Pozitivista Mára je bezpochyby morálně odpornější člověk ne Ž
brutální Stach, jenŽ reprezentuje typ, ktery KrafŤi-Ebing ironicky označuje za
',pohlavního nadčlověka.. (K.E: 62). Sezima, jako by byl dtlsledny dekadent.
pouŽivá čichov1ich vjemri k popisování sexuá|ních vztahri, zpravidla projevrl tě-
lesné pŤitaŽlivosti. Jde vŽdy jen o pŤitažlivost Ženy, kraÍÍt.ebingovsky Ťečeno,
o asociaci nosní a poševní sliznice' Když Mára p sobí jako KláŤin vychovatel,
totiŽ kdyŽ je Klára poloprobuzenou Ženou, typickym pŤíkladem typufemme ett-

fant,kter,! pŤedstavoval téměr posed|ost pro malíĚe a spisovateley'n de siěcle,
Sezima líčí jejich skryt1i pohlavní vztah takto: ,,dťrvěrná bí|á v ně stiela se me.
zi nimi.. (S: | 7). Že jde o v ni erotickou, je jasné z další zevšeobecĎující meta.
fbry, která se objeví o sto Stránek později: ,'ta bílá vrině m|adych cit pŤed prv.
ní láskou.. (S: l26). Když se Klára začíná zamilovávat do Stacha, ,,všechno ko.
lem ní náhle ,zmize|o v šeré vonné mlze hedvábné jemnosti; lákalo ji to odtud
k němu jakoby tisíci tich;/ch roztouŽenych hlasri, neodolatelně.. (S: 69). A dále:

,,Bílá záp|ava snri jež jí dosud rozpŤedena stá|a kolem čela' zhusti|a se v jeho šc'
ry pÍizrak; dusně vonn m. tmavym a teplÝm, ohromujícím mrakem zahal1|a
dívčí mozek. .(S:7 l) .  Žeautor nepouŽívávr jní nahodi leči šablonovi tě,  bude jas.

né, kdyŽ srovnáme dva o|Í.aktorní popisy KláÍin1/ch vlasri. KdyŽ by|a Klára ješ'

tě Márovou žačkou, ,,pil lehkou broskvovou vrini jejích rtrj, šeňíkové vydeohy
vlas , resedovy parÍum dívčího šatu..(S: |6)' Potom' co utek|a od Stachovy
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brutality domri k matce: ,,Vlas uvadl]i rnalátného lesku jako teplé pavučiny [.. ']

šíŤil mdlou vrini suché máty.. (S: 40)' Suchá rostl ina pňedstavuje suché genitá-

l ie masochistky' která ztrati la sadistického partnera.

Když uslyší o smrti svého manŽela, pustí se rjo tance smrti a tu hraje vrině

také svou lohu. Literárněhistoricky je zajímavé, Že v recenzi k rornánu Kará-

sek píše, ŽeK|ára,,dá se v šíleny tanec, pŤipodobĎujíc se Salomé tančící o hla-

vu Jana KÍtitele!..(Karásek l903: l5|).Zajímavé proto, že Karásek sátn popt-

suje podobn;i danse ntacablz v povídce ,,Snlrt Salomina* (Posvti,tné ohn{

a v clramatu ApolLonius z,T|,anY,' SanrozŤejnrě' Že Kratlt-Ebing má také pňípad

tance smrti jako vyrazu sexuální degenerace. V tomto pŤípadě jde sice o tuber-

kulÓzní lesbičku, která se beznadějně zaIrri luje do Rusky' o níŽ zá|ty sebe samu

klamně pŤesvědčuje' Že je nihil istka: ,,tančila. jásala, prohlásila, že je muŽ a z cí-

saÍské rodiny, Žáda|a návrat diívějších rnilenek, utck|a v muŽskych šatech z do-

mova, aby pak byla vedena ve stavu erotomanskélro r'zrušení dcl blázince..; umí-

rá pŮl roku po onom tanci (K-E: 3l2) - pŤcsně jako Sezirnova tubcrkulÓzní Klá-

ra. Neméně drlleŽité je' Že KláŤin lékai, kdyŽ se o jejím tancidovídá, povaŽuje

hozavyraz epileptickÓ hysterie. Íudížza pÍíznak pclhlavního ripadku. Sezimrjv
popis KláÍina tance nabízí dvojí interpretaci: Kláraje sexuálně posedlá, a|e zá-
roveř mučednice _ mučenka - passiÍ1ora * jak vlastní posed|osti ' tak i n-ranže-
lovy hyperbolické muŽskosti :

Tančila bez ustání, avšak tanec její nrěl teď něco ze zoufa|é beznaděje
modlitby' Podobalo se' že síla nějaká. stejně tr.yznivá jako nezdolná jipo-
hání, a Že její celá bytost volá kohosi, jenŽ jí stále unikal...

Její smích vítězky ztrnul v heroickénr srněvu rnučednice. [...] Rozví-
rajíc paŽe, byla Klára jako veliky smutn rrroty|, tŤeštící bolestí a |áskou.

A veškerá smrtclná krása touhy, všccka nrorbidezza utrpení by|a v 1e-
.|ích liniích a temná zastňená vrině z ní proudila. Něco jako zah|uchlé vy-
rony nočních fia| s temně granátovymi a ž|utě Žíhan;/mi květy... nervosní
v]/dechy drahocenného klavíru, otevŤenéIro zprudka a rozbouŤenéhcl pod
prsty dábelského hráčc v parné síni konccrtní [.. ']

(S :  I  l 2 -13 )

Sezimovo pouŽití slova ,,vyrony.. náIn zase pŤipclmíná vaginální vořavost' Po
skončení tance ,,šíŤila rozkošné rozči|ující aroma, subtilní vrjni rekonvalescen-
ce' rozprchlou pokojcm jako rozvanuty sen" (S: I 24).'

R.konuul.,".n".1*.*Í"1nÉ 
ďík]acl dekadentního lopos interstatua|ity. srov' napŤ. Htaváčkllvu b sefi Re

konva|escence anebo llt ljk v stav V Zeyerově Dontě U Íttnout.í ln,ěztl l
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telektuál pňUíždí na venkov nebo do provinčního městečka (obvykle podbrd.
ského), kde zažije erotick! vztah, kter mění jeho život, někdy cel1i světonázor
(Hudbcl samoty, |926)'Y Sezimově nejrozsáh|ejším románu Dravy živel (1924)
jde o vzdělanou Ženu, žtjicína statku blízko městečka' která odjíždí na Podbr<l.
sko, kde ji čeká onen zážitek, jenŽ zméni její názor na sebe samu tak radikátně'
Že se zabije. Tento román je pozoruhodn}í proto, že ač se v jednotlivostech po.
dobá Šlejharově Lípě' tvoŤí pŤedobraz Lustigovy Dity Saxové a, dalo by se ňíci.
i Hrabalova obsLuhoval jsem angLického krcile. Hrabalrjv román však patňí k ii.
né, poněkud krvavé tradici české literatury, k ononru tzv. baroknímu kontinuu.
v němž ambiciÓzní hlavní postavazaŽije všelijaké utrpení a konec sv ch dní trír-
ví v jakémsi ráji srdce (napÍ. Život sl,' KateŤin'),, pňes Komenského k Zeyerovu
Inultovi nebo Čechovu lkarovi). PovaŽujeme-|i Kláru za hlavní postavu, patŤí
k této tradici rovněŽ Passifk;rtl'

Klára je masochistka jako tejí otec Lutna; její matka, pani Teréza, je sadist.
ka jako Viktor (slc/) Stach, jehož si Klára vezme za manžela. Literární kritik
a gymnazijní sup|ent Pavel Mára je chladn1/ pozitivista' ktery se dobrovolně zŤe.
kl pohlavního Života, a|e vyprávění o Stachově chování ke Kláňe natolik dráŽdí
jeho jinak mrtvou imaginaci, Že se stane sám na jeden den sadistou a Snaží se
Kláru znásilnit. Pozitivista Mára je bezpochyby noráIně odpornější č|ověk ncŽ
brutální Stach, jenŽ reprezentuje typ' kter KraÍŤt-Ebing ironicky označuje za
,,pohlavního nadčlověka.. (K-E,: 62). Sezima, jako by by| drisledn1/ dekadent.
používá čichov1/ch vjemri k popisování sexuálních vztahrj, zpravid|a projevrl tě.
lesné pŤitažlivosti. Jde vždy jen o pritažlivost Ženy, kraÍ1.t-ebingovsky Ťečeno.
o asociaoi nosní a poševní sliznice. KdyŽ Mára p sobí jako Kláiin vychovatel,
toÍiŽkdyŽ je Klára poloprobuzenou ženou, typickym pŤíkladem typufemne ett-

fant,ktery pŤedstavoval téměŤ posedlost pro malíňe a spisovateley'n de siěcle,
Sezima líčí jejich skryt1i poh|avní vztah takto: ,,drjvěrnábí|á vrjně stŤela se me.
zi nimi.. (S; l7). Že jde o vrjni erotickou, je jasné z další zevšeobecřující meta.
fbry, která se objeví o Sto Stránek později: ,,ta bílá vrlně mladych citri pŤed prv.
ní láskou..(S: 126). Když se Klára začíná Zamilovávat do Stacha, ,,všechno ko.
lem ní náhle zmize|o v šeré vonné mIze hedvábné jemnosti; |áka|o ji to odtud
k němu.iakoby tisíci tichlch roztouženych hlasrj, neodolate|ně.. (S: 69). A dále:

,,Bi|ázáplava snťr jeŽ jí dosud rozpÍedena stála ko|em čela, zhustila se v jeho Še-
ry pÍizrak dusně vonnym. tmavym a tep| m' ohromujícím mrakem zaha1l|a
dívčí mozek..(S: 71). Že autor nepouŽívá vriní nahodile či šablonovitě' bude jas-

né,kclyŽ srovnáme dva o|Íaktorní popisy Kláiin11ich vlasri. Když by|a Klára ješ

tě Márovou žačkou, ,,pil lehkou broskvovou vrini jejích rtťr, šeŤíkové vydechy
vlasrj, resedov1i parfum dívčího šatu..(S: l6)' Potom, co utekla od Stachot'y
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brutality domri k matce: ,,Vlas uvadl! malátného lesku jako teplé pavučiny ['..]

šíŤi| mdlou vťrni suché máty.. (S: 40). Suchá rostl ina piedstavuje suché genitá-

l ie masochistky, která ztrati la sadistiokéhcl partnera.

Když uslyší o smrti svého rnanžela, pustí se do tance sm[ti a tu hraje vrjně

také svou lohu. Literárněhistoricky je zajínravé' Žc v recenzi k románu Kará.

sek píše, žeK|ára,,dá se v ší|eny tanec, pŤipodobiiujíc se Salomé tančící o h|a.

vu Jana KŤtitele!.. (Karásek l903: l5 |), Zajímavé proto, že Karásek sám popi-

suje podobn]i dcntse nncablz v povídce ,,Snrrt Salornina,, (Posvtitné ohně)

a v clramatu Apollonius ?' Tl,cut1,. SanlozŤejnrě, Že KraÍlt-Ebing má také pŤípad

tance smrti jako v razu sexuální degenerace' V tclnrto pŤípadě jde sice o tuber-

kulÓzní lesbičku, která sc beznadějně zarrri luje do Rusky, o níž zá|ty sebe samu

klamně pŤesvědčuje, že je nihil istka: ,'tančila,.jásala, prohlásila, Že je muž'az'ci-

saŤské rodiny, Žáda|a návrat dŤívějších mi|enek, utekla v rnužsk ch šatech z do-

mova, aby pak byla vedena Vc stavu erotomanskéIlcr vzrušení do blázince..; umí-

rá pŮl roku po onom tanci (K-E: 3 l2) _ p esně jakcl Sczirnova tuberkulÓzní Klá.

ra. Neméně dťlležité je, žc KláŤin lékaŤ' když se o jejírn tanci dovídá, povaŽu.1e

ho za vyraz epileptické hysterie. tudiŽ za pŤíznak pohlavního padku. Sezimť.rv
popis KláŤina tance nabízí dvojí interpretaci: Klára je sexuálně posedlá, a|e z'á-
roveĎ mučednice - mučenka _ passiÍ1ora - jak vlastní posedlosti, tak i manŽe-
|ovy hyperbolické muŽskosti :

Tančila bez ustání, avšak tanec její měl ted' něco zc zoufalé beznaděje
nrodlitby. Podobalo se, žc síla nějaká, stejně tr znivájako nezdolnáji po.
hání, a že jeji celá bytost volá kclhosi, jenŽ jí stále unika|...

Její smích vítězky ztrnul v heroickénr r1směvu rnučcdnice. ['..] Rozví-
rajíc paže, byla Klára jako veliky smutn rnotll, tŤeštící bolestí a láskou.

A veškerá snrrtclná krása touhy, všecka nrorbidezza utrpení byla v je.
jích liniích a temná ZastŤená vŮně z ní proudila. Něccl jako zahluchlé v1í-
rony nočních fial s ternně granátovymi a žlutě Žíhan1/rni květy... nervosní
v)idechy drahocennélro klavíru' otevreného zprudka a rozbouŤeného pod
prsty dábelského hráče v parné síni koncertní [... l

( S :  l l 2 - 1 3 )

S.ezimovo pouŽití slova ,'vyrony.. nárn zase pŤipontíná vaginální voĎavost. Pcl
skončení tance ,,šíŤila rozkošné rozči|ující aroma, subtilní v ni rekonvalescen-
ce' rozprchlou pokojem jako rozvanuty sen" (S: I 24).'

R.konuul..".n"..1*n.o,i. i 'ně gíklacl tlekadentního topos interslatuality. srov' napŤ- HIaváčkovu báseĎ Rc
konva|escence anebo Rtljk v stav v Z.yerově Dontě IJ tonttuc.í hy.ě:'th.

^L-_
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KláŤina matka' která má pŤedchridkyni tÍeba v Zeyerově paní Dragopulos ne-
bo v Lešehradově paní Modrovousce, je méně asociována s vriní jen proto, že
hraje v románu daleko menší rilohu neŽ její dcera. Nicméně pod|e taineovskych
zákon dědičnosti a milieu spoluurčuje KláŤinu sexualitu. Zdá se, Že otec Lut-
na, jakožto masochista, se zajimá spíše o nosní než o vaginální sliznici: ,,Z bí-
|]ych dychtiv]/ch rozevÍen]/ch chŤípí paní Terézy, z velik;/ch rud;.ych jejích rtri,
vyběhl;Ích v náruŽivě rud]1i květ, d]r'cha| život jako prudká, podmaĎující vrině..
(S: 23). Vypravěč analyzuje tento negenitální poměr poněkud melodramaticky.
skoro barokně: ,,Byla by ho chtě|a zničit, sama svou si|ou' udolat ho, vyssát až
na slupku' Vysoukat mu nervy z těla, vystÍebat mozek z lebky. Mít ho tak pŤed
sebou docela prázdného, svíjejícího sejako červ podjejí patou. To byl sen, kte-
r! Žlvila v sobě [.. '], sen,jehož uskutečnění nebylo snad daleko ani tuŽebjejího
muže [ . . . ] . . (S:  25).  Žetu jde o pohlavní pud adokonce o lásku,  je jasné z o l -
Íaktorních metafor, jichž Sezima použivá, aby znázorni| Terézin stav po man-
Želově smrti na tuberku|Ózu' kdy ji uŽ ani nebaví mít milence, protoŽe tím jlž
nikoho nemučí. Jako manželka chtěla vysát manŽela, jako vdova se ocitá ve sta-
vu vysátosti: ',Hubená postava se zdá|ajakoby sžirána tajnlm Žárem, hlodají-
cím v suchém morku jejích kostí. [...] rista dosud jak stvoňená ke krut1im hlo-
drjm, ale chabá, ztrnulá, rty plné, a|ebez v ně jako tuh;/ květ georgin..(S: a7).
\ěčná sexuální frustrace vdovy po masochistovi je vyjádŤena snad ještě silněji
v následujícím: ,,Lem její sukně zavadi| o Máru. Vtině jako nahnilych oranŽí se
dotkla jeho chňípí., (S: l l6)' coŽ má asi také vyvolat Márrjv odpor k sexualitě
pani Terézy.

Ačkoli se paní Teréza a K|ára zdaji byt takŤka opozičními silami, mriže mít
i Klára - snad nejen následkem ,,vychování.. manželova - téměň sadistické poci.
ty. Je to patÍné z toho, že obě Ženy cítí rozkoš ze z|očinu (le bonheur dans le cri'
me). Co se t če pani Terézy, ,,za Života mužova mě|a pro ni vášeř k jinym mu-
žrjm kouzlo zločinu.. (S: 48). Když se Stach sadisticky miloval s Klárou, která
byla právě v devátém měsíci těhotenství, ,,poznala sv dné kouzlo hÍíchu, skryté,
a|e vábné propasti z|očinu [...] síly požitku, měŤeného hloubkou děsu, nadjehoŽ
jícnem se pociťuje.. (S: 80). stejně jako Huysmans v Des Esseintes anebo beze.
jmenn1f hrdina Karáskovy Gotické duše je paniTeréza poslední ze šlechtického
rodu. Degenerovan! šlechticje dobov1i topos, v dekadentní české literatuŤe pŤed-
Stavuje hyperbolickou zjemnělost' v realistick ch dí|ech spíše zkaženost (kupÍ.
u Čapka Choda). KraffrEbing jako člen nižší š|echty nepodléhá žádné proti.
š|echtické ideologii, takže jednoho svého šlechtického pacienta, dristojníka, kte-
ry, an1Žje aktivním homosexuálem, má fetišistickou zálibu v muŽsk1ich botách
a sexuálně ho vzrušují boty sluhri a mužsklch akobatrj, považuje za vyléčtte|-
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.lho' Ačkoli se vjeho rodině už po tŤi generaceuzaviraji sřatky mezi bratranci

^-"..tr"ni.".i prvního stupně a rodinu ovládají r zné neurÓzy a psychÓzy, má

lnio srect'ticky pacient normální genitálie, žádná část jeho těla není degenero-

'^"a. i"" oči mají neurastenick v]/raz (K-E: 272_74). Mad'arská hraběnka Sa-

."ro i" však nevyléčitelná lesbička amě|a již rrizné opletačky s policií' Zajima-

uJ nu :"ji. pÍípadu je, Že ji prvně svedla k homosexualitě ,,rudovlasá Angličan-

ka.. ( -E: 325), zajimavé proto, že se v raném 20. století považova|o za nespor-

nJ' z" englieanky tíhly k lesbismu (kupŤ. u Rriženy Jesenské nebo u Adolfa

ttoffmeistra;. ČtenáÍ lituje v té době ještě Žijící hraběnku snad nejvíce proto, Že

Krafft-Ebing popisuje do detailu její genitálie, které ,,zristaly na vlvojovém stup-

ni desetileté dívky.. _ má ji ovčí (K-E: 325). PaniTeréza je v:ibojně heterosexu-

ální, ale tim,Žeje sadistka, tvoÍí podle učení KraffrEbinga v]íjimku, ačkoli du-

ševně sadistickáŽena v podobě osudové ženy je sotva vzácnlm zjevem v deka-

dentní literatuŤe.,,MonstrÓzní sadistické čin

nežženy,. (K-E: 73)' coŽ nejde dohromady s
(konají ,,daleko častěji muŽi

tolik pŤíkla-

dri mužského masochismu' Nutno však pŤiznat'

tutky, ženy placené za své vykony, které provádějí sadistickou činnoŤťN

ské masochisty. Krafft-Ebing však uznává, Že Žensky vampyrismus existuje

a zŤejmě už dlouho, obzvláště na Ba|káně. Jeden z jeho pacientťr s mnoha jizva-

mi na paži mu vysvětluje: ',Když se chci pňiblíŽit ke své poněkud ,nervÓzní. mla-

dé ženě, musím si nejdiíve poÍezat ruku. ona pak saje krev z rány, po čemŽ u ní

vzniká pohlavní vzrušení vysokého stupně..(K-E: l03). PaniTeréza chtě|a Lut-

nu ,,vyssát až na slupku... Je samozŤejmě rudovlasá, má ,,vlas barvy ohniv1ich li-

lií.. (S: 24) a má literarně otňelé v|astnosti: ,,nádherná šelma.. (S:22),,Gorgona..
(S:30) a,,Medusa..(S: l l6). PŤitom jedině zajímavé je,Ženám jeji,,rudá hŤíva,.
(S: 24) pŤipomíná vlasy varhaníka v Mstivé kantiléně; to je d ležité kvrili vlasr
nostem' které Sezima pŤipisuje Lutnovi.

Portréty paní Terézy zd razĎují její šlechtictví i její civilizační jinakost' 1e
v ní skutečně něco balkánsky orientálního jako u Zeyerovy paní Dragopulos:
''V [iejích rtech] se soustÍedi|a celá nenasytnost její duše i všecka bezuzdnost
těla, všecka její nezkrocenost a posedlost. Ale i všecko bohatství rasy žilo
v tomto skvostném granátovém v]/kroji, všecka hrubá vášeř a brutální svrjdnost
vedle vrozené nenapodobitelné gracie.. (S:23-24). Její profi| ,,měl cos byzan-
tinského v pÍíkré lomené kŤivce [...]. Jako rozmaŤilá orientá|ka se protahovala
v hlubok1fch hedvábech podušek na pohovkách..(S: 24). Jako ženy na obrazech
mezi dekadenty oblíbeného Gustava Moreaua se paní Teréza věnuje luxusní pé-
či o své luxusní tělo; tu je driležité, Že se její sadismus implicitně spojuje s ab-
normální soběstŤedností :

\--
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Kláňina matka, která má pňedchridkyni tŤeba v Zeyerověpaní Dragopulos ne-
bo v Lešehradově paní Modrovousce, je méně asociována s vriní jerr proto, Že
hraje v románu daleko menší rilohu než jejídcera. Nicméně podle iaineovskych
zákonri dědičnosti a milieu spoluurčuje KláŤinu sexualitu' Zdá se, že otec Lut-
na, jakoŽto masochista, se zajímá spíše o nosní než o vaginální sliznicr: ,,Z bí-
l]ych dychtivych rozevÍen ch chŤípí pani Terézy, z veliklch rud]lch je1ích rt 'vyběhllch v náruživě rud! květ, d]ychal život jako prudká, podmařujíci vrjně..
(S: 23). Vypravěč analyzuje tento negenitální poměr poněkud me|odiamaticky,
skoro barokně; ,,Byla by ho chtěla zničit, sama svou si|ou, udolat ho, vyssát až
na s|upku. Vysoukat mu nervy z těla, vystňebat mozek z lebky' Mít ho tak pŤed
sebou docela prázdného, svíjejícího sejako červ podjejí patou. To byl sen, kte-
r,! živi|a v sobě [...], sen, jehož uskutečnění nebylo snad daleko anituzeoje;irro
muže [ . . . ] . . (S:25).  Žetu jde o pohlavní pud a dokonce o lásku,  je jasné z o l -
faktorních metafor, jichž Sezima používá, aby znázorni|Terézln stav po man-
Želově smrti na tuberkulÓzu' kdy ji už ani nebaví mít milence, protože tím jiŽ
nikoho nemučí' Jako manželka chtěla vysát manŽela, jako vdova se ocitá ve sta-
vu vysátosti: ,'Hubená postava se zdála jakoby sŽirána tajnym Žárem, hlodají-
cím v suchém morku jejích kostí. [...] tista dosud jak stvoŤená ke krutym hlo.
drim, a|e chabá, ztrnulá, rty plné, a|ebez v ně jako tuh1i květ georgin..(S: 47).
\ěčná sexuá|ní frustrace vdovy po masochistovi je vyjádňena 'nuďi"ště ,ilncji
v následujícím: ,,Lem její sukně zavadi| o Máru. Vrině jako nahni|ych oranží se
dotkla jeho chŤípí.. (S: l16)' coŽ má asi také vyvolat Már v odpor k sexua|itě
pani Terézy.

Ačkoli se paní Teréza a Klára zdajíblt takňka opozičními silami, mriže mít
i Klára _ snad nejen následkem ,'vychování.. manželova - téměŤ sadistické poci.
ty. Je to patrné z toho, že obě Ženy cítí rozkoš ze zločinu (le bonheur dans le cri-
me). Co se tyče paníTerézy,,'zaživota mužova měla pro ni vášeř k jinlm mu.
ž m kouzlo zločinu,. (S: 48). Když se Stach sadisticky mi|oval s Kliírou, která
byla právě v devátém měsíci těhotenství, ,,poznala svridné kouzlo hňíchu, skryté,
a|e vábné propasti zločinu [...] síly požitku, měÍeného hloubkou děsu, nadjehož
jícnem se pociťuje.. (S: 80). Stejně jako Huysmans v DeS Esseintes anebo beze.
jmenny hrdina Karáskovy Gotické duše jepaníTerézaposlední ze šlechtického
rodu. Degenerovan š|echticje dobov! topos, v dekadentní české |iteratuŤe pňed-
Stavuje hyperbolickou zjemnělost, v rea|isticklch dílech spíše zkaženost (kupÍ.
u Čapka Choda). Krafft-Ebing jako člen nižší šlechty nepodléhá žádné proti-
šlechtické ideo|ogii, takže jednoho svého š|echtického pacienta, dristojníka, kte-
ry, anlžje aktivním homosexuálem, má fetišistickou zálibu v mužsk;/ch botách
a sexuálně ho vzrušují boty sluhri a mužsk;ich akobatri' považuje za vyléčitel.
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ného. Ačkoli se v jeho rodině uŽ po tÍi generace uzavíraji sřatky mezi bratranci

a sesďenicemi prvního Stupně a rodinu ovládají r zné neurÓzy a psychÓzy, má

tento šlechtick1i pacient normální genitálie, žádná část jeho těla není degenero-

vaná, jen oči mají neurastenick vyraz (K-E: 212-74), Mad'arská hraběnka Sa-

rolta je však nevyléčitelná lesbička a měla již rtizné opletačky s policií. Zajima-

vé na jejím pŤípadu je, Že ji prvně svedla k homosexualitě ,,rudovlasá Ang|ičan-

ka.. (K-E: 325), zajimavé proto' že se v raném 20. sto|etí považoya|o za nespor-

né, že Ang|Ič,anky tíhly k lesbismu (kupŤ. u Rriženy Jesenské nebo u AdolÍ.a

Hoffmeistra). ČtenáŤ lituje v té době ještě žijící hraběnku snad nejvíce proto, že

Krafft-Ebing popisuje do detai|u její genitálie, které ',ztistaly na vlvojovém stup.

ni desetileté dívky.. - má ji ovčí (K-E: 325)' Paní Teréza je v bojně heterosexu-

ální, ale tím, Že je sadistka, tvoŤí podle učení Krafft-Ebinga vyjimku, ačkoli du-

ševně sadistickážena v podobě osudové Ženy je sotva vzácnym zjevem v deka-

dentní literatuÍe. ,,MonstrÓzní sadistické činy.. pr1/ konají ,,daleko častěji muži

neŽženy,, (K-E: 73)' což nejde dohromady s faktem, že autor udává tolik pŤíkla.

dri mužského masochismu. Nutno však pŤiznat, že jsou to větším dílem prosti.

tutky, ženy placené za své q/kony, které provádějí sadistickou činnost pro muž-
ské masochisty. Krafft-Ebing však uznává, že žensk1/ vampyrismus existuje
a zŤejmě už dlouho, obzvláště na Ba|káně. Jeden z jeho pacientri s mnoha jizva-

mi napaži mu vysvětluje: ,,KdyŽ se chci pŤiblížit ke své poněkud ,nervÓzní. mla-
dé ženě, musím si nejdŤíve poŤezat ruku. ona pak saje krev z rány, po čemŽ u ní
vzniká pohlavní vzrušení vysokého stupně..(K-E: l03). PaniTeréza chtěla Lut.
nu ,,vyssát aŽ na slupku..' Je samozŤejmě rudovlasá, má ,,vlas barvy ohniv1/ch li-
lií..(S: 24) a má literarně otŤelé vlastnosti: ,,nádherná še|ma., (S: 22) ,,Gorgona.,
(S: 30) a ,,Medusa.. (S: l 1 6). PŤitom jedině zajimavé 1e, Že nám jeji ',rudá hiíva..
(S: 24) pŤipomíná vlasy varhaníka v Mstivé kantiléně; to je driležité kvŮli vlast.
nostem, které Sezima pŤipisuje Lutnovi.

Portréty paní Terézy zdťrrazřují její šlechtictví i její civilizační jinakost, je
v ní skutečně něco balkánsky orientálního jako u Zeyerovy paní Dragopulos;
''V ffejích rtech] se soustÍedi|a celá nenasytnost její duše i všecka bezuzdnost
těla, všecka její nezkrocenost a posedlost' Ale i všecko bohatství rasy žilo
v tomto skvostném granátovém v1/kroji, všecka hrubá vášeř a brutální svridnost
vedle vrozené nenapodobitelné gracie.. (S:23_24)' Její profil ,,měl cos byzan-
tinského v pŤíkré |omené kŤivce [...]. Jako rozmaÍi|á orientá|ka se protahovala
v hlubokych hedvábech podušek na pohovkách..(S: 24). Jako ženy na obrazech
mezi dekadenty oblíbeného Gustava Moreaua se paní Teréza věnuje luxusní pé-
ct o své luxusní tělo; tu je dťrležité, Že se její sadismus implicitně spojuje s ab-
normální soběstŤedností:

I
I
l
l

I
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Vysoká' neotŤesná řadra [...] boky p|né elektricklch jisker [.' '] ruce kní-
Žecí, mdle bí|é se štíhl].Ími prsty a opálovlmi nehty, ale s tahy dravčími.

S tímto tělem, jemuž jedině sloužila a které jedině dovedla zbožřovat,
provozovala pravy uměleck]1i kult, hŤíšny a rouhavy' Milovala d|ouhé ho.
diny mdl;Ích' vŤe|117ch koupe|í, lenivé chvíle česání, kdy mohla rozpuště-
n mi vlasy halit královsky majestát sv1fch beder jako drahocennym pláš.
těm a polonahé boky šlehat jako Ťeiav1i mi kovov;i mi hady'

(S: 24)

Její narcistická sobeckost se projevuje spolu s duševním sadismem melodrama-
ticky evidentně' když Lutna umírá:

Proud krve z jeho rist potÍísnil paní Teréze bí|y letní šat, v němž mě|a za
chvíli uvítat hosty k [' '.] d;ichánku. [...] Pak si rozči|eně jala upravovat
vlasy pŤed zrcad|em. [''.] opět SpatŤila krvavé skvrny na sv ch prsou,
vztek znovu jí zalomcoval tělem, zalit1lm oranžovou záŤí Ťíjnového odpo-
ledne. [...] A hledíc pŤes rameno na agonii svého muže, zasykla mu v tváň
poslední slovo' poslední uráŽku na cestu neznámem.

Lutn v ztrhany a vyhasínající zrak naposled lačně ssál její obraz' Sto.
čil se k ní jako oko ubitého zviÍete, |izajícího zbrař, která ho prok|ála.

(S: 29-30)

Nějaky čas po jeho smrti se oddá téměŤ nekrofilské sentimentalitě, kterou
Krafft-Ebing občas spojuje s fetišisty a masturbanty. o něco později Se tato sen.
timenta|ita zvráti v jak;Ísi sadismus vriči vzpomínce na manŽela, kter svou
smrtí zradil její erotickou touhu. Posílá do pohŤebního stavu pro máry, na nichž
nesli jeho rakev ke hŤbitovu, a dá je postavit na místo, kde diíve stála Lutnova
postel v jejich loŽnici _ ,,kterou da]a celou potáhnout černlm suknem.. (S: 47).
KdyŽ ji tento postelní smutek pŤestane bavit, nechá zahradníka stlouci z mar
houpačku. Žadarvlaru, aby ji na této morbidní hračce houpal: ,,Rozohřovala se:

,Divoce, divočeji houpejte _l. Z nudy do bolestí I,,') ze smrti do rozkoše!...
(S: 1 16). Svou frustraci projevuje ještě tak, že pěstuje huysmansovsky ,,nepŤi-
rozené*květiny, samozÍejmě květiny bez vúně, které však mají krásné bod|iny'
jež vyjadňují rozkoše sadismu:

[...] ve skleníku pěstovány k jejímu pňání monstrÓsní druhy kaktusťr. V ne.
foremnych [..'] bednách živoÍily dužnaté jejich tvary, plné ostn a lalokťt'
veliké elipsovité lupeny, beztvárné tupé homole a nabobtnalé choboty. Ji-

i l t ,

.é iako zkomolené ohony podivn;/ch plaz anebo šupinatá kopí Zrozpv-

o"'iJ n-s' kriŽe [.'.] civěly do slunečního světla, ztlumeného a zpola po-

i'rc""ut'" sklem pÍístropí, a ssály vlhko z paÍlivé, zchoulostivělé atmosfé-

.nn"nu.eprostory.By lotonekonečnépučeníbezkrásyaharmonie 'ztě-
lásněná ohyzdnost a banalita. 

(S: 47)

obraz kaktusťr pÍedstavuje též nestvrirn v]/voj její vášně a, paradoxně, sterilitu

JJ'.u. Kaktusy jsou chorobné, tvoŤí takŤka nádor na těle oné opravdové lás-

r.v, t"'e stejně ve světě tohoto románu není. PŤedstavují paní Terézu jako ,,tri-

umtqící pohlaví...'
rram.Bbing deÍinuje sadismus jako proŽívání sexuální rozkoše aŽ po orgas-

mus pri konánikrutostí či pohledu na ně; tyto krutosti se mohou páchat na č1o-

uěku.nebo i na zvíŤeti; jde tu o nutkání k pokoŤování a ubliŽování žijící bytosti

(K-E: 69). Považuje sadismus za poměrně častou perverzi v padkové Evropě.

Vypráví o milionáňi, kter! obvykle nosil r žov.i župan' objednal tÍi nevěstky;

ieána museta pŤed ním klečet, aby do ní vrazil kolem sta jehliček, pak pŤi-

ipendlil kapesník k jejím řadrrim, strhl ho, aby krásně krvácela, potom ji bičo-

uul u t"p.u" pak s ní souložil; během celé procedury mu zbylé dvě nevěstky su-

šily pot (K.E:400_401); sadismus vrjči zvíňatťrm se vyskytuje hlavně na ven-

kově a oběťmi blvají krávy a kozy. Jeden pŤípadje zvláště relevantní: jde o mla.

dého muže, jehož rodiče sice byli zdrávi, ovšem jeho dva bratňi zemňeli na tu-

berkulÓzu a Sestra trpí konvulzemi. Tento mladj pán bere ptáky za zobák a má-

vá jimi ve vzduchu; pohled na takto trpící tvory mu pŤivádí erekci (K-E: 402)'

Paní Teréza chová papoušky: ,,Učila je žvat|at nejstrašnější blasfémie na něhu,

lásku a vášeř [...] a zpije\a se paradoxně rozkoší jejich naučenlmi cynick1/mi

monology.. (S: 49). Po šmrti jejího sousadisty Stacha nechala papoušky ,,něko-
lik dní zcela bez pokrmu. Potom však vydráždila hladové ptáky k divokému zá.

pasu o hrst kukuŤice i ..] Boj, ktery se rozpoutal pŤed jejím Zrakem, byl tak zu-

Ťiq/' Že většina uboh1/ch zvíŤat od utrženlch ran zhynula..(S: 1l5). Potom si

koupila skupinu cvičenjch opic a odívala je zpťrsobem, kter čtenáŤi pÍipome-

ne Čechova F1a numana.. ale Sezima končí román dŤív, než Se dovíme, jak se s ni-

m paní Teréza vypoňádá.
Viktor Stach má podobn1Í sadistick1/ poměr ke zvíŤatťrm. Je vášniv lovec

a ,,prisobilo mu vždy rozkoš hledět do stočen:/ch očí ubitého zviÍeÍe a hledat
v nich podobu a,yiaz žen, jež svedl a odkopl.. (S: 75). Jako muŽ nepotŤebuje
papoušky, aby žen-ě Ťíkal rajcovní prasečinky: ,,Šeptal tKláÍe] slova, která jsou

.  
Tak j i  charakter i zu ie  Karásek  ( l90] :  |52) .

Lr.-
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Vysoká' neotÍesná Ěadra [...] boky plné elektrick]ich jisker [...] ruce kní-
Žecí, mdle bílé se štíhl]Ími prsty a opálovymi nehty, ale s tahy dravčími.

S tímto tělem, jemuŽ jedině sloužila a které jedině dovedla zbožťlovat,
provozovala prav uměleck1/ kult' hĚíšn11i a rouhav . Milovala dlouhé ho.
diny md|ych' vÍel;1ich koupelí, lenivé chvíle česání, kdy mohla rozpuště-
n mi v|asy halit královsk1/ majestát svych beder jako drahocenn1/m pláš-
těm a polonahé boky šlehat jako ÍeŤavymi kovov1/mi hady.

(S :24 )

Její narcistická sobeckost se projevuje spolu s duševním sadismem melodrama-
ticky evidentně' když Lutna umírá:

Proud krve z jeho rist potŤísnil pani Teréze bíl1/ letní šat, v němž měLa za
chvíli uvítat hosty k [.. '] d:/chánku. [.. '] Pak si rozčileně jala upravovat
vlasy pňed zrcadlem. [..'] opět Spatňila krvavé skvrny na sv/ch prsou,
vztek znovu jí zalomcoval tělem, za|itj,m oranžovou záŤí Ťíjnového odpo-
ledne. [...] A hledíc pÍes rameno na agonii svého muŽe' zasyk|a mu v tváŤ
poslední slovo, poslední uráŽku na cestu neznámem.

Lutnriv ztrhan,! a vyhasínající zrak naposled lačně ssál její obraz. Sto-
čil se k níjako oko ubitého zvíÍete,lízajíciho zbraĎ, která ho proklála.

(S: 29-30)

Nějak1/ čas po jeho smrti se oddá téměŤ nekrofilské sentimentalitě, kterou
KraffrEbing občas spojuje s fetišisty a masturbanty. o něco později se tato Sen-
timentalita zvrátí v jaklsi sadismus vrjči vzpomínce na manžela' ktery svou
smrtí zradil její erotickou touhu. Posí|á do pohŤebního ristavu pro máry, na nichž
nesli jeho rakev ke hŤbitovu, a dá je postavit na místo, kde dŤíve stála Lutnova
postel v jejich ložnici _ ,,kterou dala ce]ou potáhnout černym suknem,. (S: 47).
KdyŽ ji tento postelní smutek pŤestane bavit, nechá zahradníka stlouci z mar
houpačku. Žadavtaru, aby ji na této morbidní hračce houpal: ,,Rozohřovala se:

,Divoce, divočeji houpejte _t. Z nudy do bolestí [.'.] ze smrti do rozkoše!...
(S: 1 16)' Svou frustraci projevuje ještě tak, že pěstuje huysmansovsky ,,nepňi.
rozené,,květiny, samozŤejmě květiny bez v ně, které však mají krásné bodliny,
jež vyjadŤují rozkoše sadismu:

[.'.] ve skleníku pěstovány k jejímu pňání monstrÓsní druhy kaktusrj. V ne.
foremnyích [...] bednách živoŤi|y dužnaté jejich tvary, plné ostnri a |alokťt'
veliké elipsovité lupeny, beztvárné tupé honrole a nabobtnalé choboty. Ji-

3 1 0

né iako zkomolené ohony podrvnlch plazŮ anebo šupinatákopi z rozpu-

n.'iJ r'.si križe [..'] civěly do slunečního světla' ztlumeného a zpola po-

r'i'""ur'" sklem pÍístropí, a ssály vlhko z paŤlivé, zchoulostivělé atmosfé-

.u-t t"nuteprostory 'By lotonekonečnépučeníbezkrásyaharmonie,ztě-
lesněná ohyzdnost a banalita. 

(S: a7)

obraz kaktusri pÍedstavuje též nestvrirn! qÍvoj její vášně a, paradoxně, sterilitu

J.ai''". Kaktusy jsou chorobné, tvoŤí takŤka nádor na těle oné opravdové lás-

tnlt."., stejně ve světě tohoto románu není. PŤedstavují paní Terézu jako ''tri-

umÍqící pohlaví..'?
x,urrt-nuing definuje sadismusjako prožívání sexuální rozkoše aŽ po orgas-

mus pŤi konáníkrutostí či pohledu na ně; tyto krutosti se mohou páchat na člo-

uěku,nebo i na zvííeti; jde tu o nutkání k pokoŤování a ubližování ž1ící bytosti

(K-E:69).Považujesadismuszapoměrněčastouperverz ivr ipadkovéEvropě.
Vyprávíomi l ionáŤi ,kter1 iobvyklenos i l r r ižov;. ižupan.objednal tŤinevěstky;

1eána musela pŤed ním klečet, aby do ni vraz11 kolem sta jehliček, pak pŤi-

ipendlil kapesník k jejím řadrťrm, strh1 ho, aby krásně krvácela, potom ji bičo-

uil u t"p.u" pak s ní souložil; během ce1é procedury mu zby1é dvě nevěstky su-

šily pot (K-E: 400_40l); sadismus vriči zvíŤatirm se vyskytuje hlavně na ven-

kovj a oběťmi byvají krávy akozy. Jeden pŤípad je zvláště relevantní: jde o mla-

dého muže, jehoŽ rodiče sice byli zdrávi, ovšem jeho dva bratÍi zemŤeli na tu-

berkulÓzu a sestra trpí konvulzemi' Tento mlad1/ pán bere ptáky za zobák a má-

vá jimi ve vzduchu; pohled na takto trpící tvory mu pŤivádí erekci (K-E: 402).

Paní Teréza chová pápoušky: ,,Učila je žvatlat nejstrašnější blasfémie na něhu,

lásku a vášeř [...] a zpíje|a se paradoxně rozkoší jejich naučen mi cynick1/mi

monology.. (S: 49). po imrti jejího sousadisty Stacha nechala papoušky ,,něko-
lik dní zcela bez pokrmu. Potom však vydráždila hladové ptáky k divokému zá.

pasu o hrst kukuŤice t ,] Boj, kter! se rozpoutal pŤed jejím Zrakem, byl tak zu-

Ťiv:f, že většina ubohlch zvíŤat od utrŽen oh ran zhynula.,(S: l15). Potom si

koupila skupinu cvičán;/ch opic a odíva|a je zpťrsobem, kter! čtenáŤi pÍipome-

ne Čechova Ha numana. ale Sezima končí román dŤív, než se dovíme. jak se s ni-

m paní Teréza vypoŤádá.
Viktor Stach má podobn! sadistick1/ poměr ke zvíŤatrim' Je vášniv lovec

a ,,p sobilo mu vždy rozkoš hledět do stočen:ich očí ubitého zvíÍete a hledat
v nich podobu a vyiaz Žen, jeŽ svedl a odkopl.. (S: 75). Jako muž nepotŤebuje
papoušky, aby ženi Ťíkal rajcovní prasečinky: ,,Šeptal [KláŤe] slova, která jsou

,  
Tak j i  charakter i zu|e  Karísek  ( |903;  l52) '
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jako polibky v polibcích, krutá a zvrhlá slova' rozplameřující vášně..(S: 72).
Postelové prasečinky jsou podle Krafft-Ebinga typické pro sadisty; je to druh
pokoňování, kter se mriže projeviti jinak, tŤeba pÍi Žádosti, aby si Žena pošpi-
nila pŤed souloží ruce sazemi, anebo poléváním dívek močí či lejnem. Tato per-
verze se blíŽí sadofetišismu (K-E: 91-92). Paní Teréze se Stach samozňejmě lí.
bí a je si intuitivně vědoma, Že odha|í K|áÍinu zatím skrytou masochistickou vá-
šeř. Je ,'zušlechtěn;i dravec..(S: 70)' ,,širok1/ch prsou a roz\ožit!,ch ramenou, ale
držení jemného' pohyb svědčících o síle a e|eganci zároveř..(S: 68)' ',Temn
vášnivec, absolutní a nezkrotn temperament, srdce šeré a beze snri, žil Stach
jen nevyčerpatelnou, neuhasitelnou smyslností. MěI divokou krev a studen
mozek, dovedl chtít, chtít ch|adně a ze všech sil..(S: 75), Funguje vriči KláŤe ja-
ko rafinovan1/ zasvěcovatel do tajemství masochismu, aby ji znesvětil jako člo-
věka. Podobá se majiteli nevěstince v legendě o Marii Egyptské nebo i Maxen-
ciu v legendě o KateŤině z Alexandrie. Jeho melodramaticky podané chování
tvoŤí součást kvazimytického pojetí románu' Tento pŤednosta Železniční stanicc
je provinčním Modrovousem a umělcem vášní; ,,Chladně a vypočítavě, jako by
hrál o krev na šachovnici,rozvazova\[Kláňiny] pudy..(S: 71); ,,Vysi|oval j i hyp-
notisujícími doteky, krutym |askáním, které p sobí jako déšť jehel na citlivou
páteŤ a v tepnách vyvolává zamrazeni téměň světelná jako pavučinově jemny
elektrick;/ proud ztrnullmi ridy. Kr pěj s|adkého jedu za krripějí jí vstŤikoval do
krve jako morfiové injekce.. (S: 72). Bez pachu by to samozĚejmě nešlo a tak:

,,Koupal vysílené smysly v rosách její kve, opíjel se nardovou vriní pleti a vla-
sti své oběti' Pňekonával brutalitou bolestn její rižas, nedbaje prosebjejích očí'
horečně rozšíňenlch rizkostí znásilněného dítěte [.'.] Pleniljejí tělo i duši..(S:
73). Jakmile otěhotní, začne ji bít,,po prvébez rimyslu rozněcovat její touhy..
(S; 79); časem se Klára stále silněji obává, Že mu těhotenstvím klesne na ceně
_ ''Sama by si byla rvala k|íčící zárodekztě|a,,, a pŤi všem tom t1/rání' jímŽ chce
Stach dosáhnout, aby potratila, Klára pocíti|a ,,hrtizy a bolesti [...] ale i strašné
rozdíravé rozkoše, stupřující se aŽ v extasi..(S:80)' Dítě se narodí znetvoÍené
a zemňe, když se Stach zrovna někde tou|á; KláŤina rebelie začne teprve tehdy,
kdyŽ se Stach vrátí domri a chce mrtvé dítě rozdupat; uteče však až poté, když
se jednoho dne objeví s opillmi kamarády a kamarádkami a začne ji pŤed nimt
zneužiyat' Hned po svém posledním sadistickém činu, kdy zpťrsobí že|eznični
nehodu, pÍi níŽ zemŤe na sto osob, se Stach zas elí.

Klára však nepŤestane touŽit po brutalitě, které unik|a. Idealizujeji a v neklid.
ném spánku člověka umírajícího na tuberku|Ózu mívá ideálně masochistické sny.
Podle Karáska doved| Sezima Klárou ,,vyzdvihnouti z dna duše [...] všechno bez.
vědomé, atavistické, animální, co dňíme v nejtajnějších záhybech Ženské bytosti..

3t2

íKarásek 1903: 153). Klára tedy zosobřuje jakousi podstatu ženství. Krafft-Ebing

ii ti' n"ni;i't, ale tuší, že by by|o možno chápat masochismus jako ,,patologické

n,,i"ni 'p".ir'cky žensk.'ch psychickych prvk , jako chorobnou gradaci psycho-

,exuarnrcrr rysri ženy... totiž ,,Ženského pudu Se podrobovat... K tomu ještě dodá.

ua po,namlu: ,,U všech slovansk ch národrj se Ženy nižších stavri pr1i cítí ne-

sástnc, kdyŽ jejejich muži nebijí..(K-E; |52). A skutečně, Kláru lze interpreto-

uut n,a.oane-politicky, pŤibližovat ji k Zeyerovu Inultovi. Na začátku se zdá, že

ia,,umaperverzně sentimentální názor naženu vŮbec: ,,Ženase mu objevila ně-

čí., 
"o.1".uÍno 

o sobě, svou kletou trpností a věčn;/m podrobením muži, pŤedur-

čeno k martyriu. Celou kletbou svého zajetí a uvěznění ve fysickém, kterou vy-

Ťkla nad ní pŤíroda a kterou nelze z|omit, pokavad se v Ženě samé něco nezlomi-

lo [...] Tvor, jenŽtrpi ahyne v plnění svého určení..(S: 55). Ale o něco později se

to upŤesřuje nacionálně mesiášsk;i m zp sobem: ',Na mysl [Márovi] vstoupilo s]o-

vo o heroismu otroctví [...] slovo, jímž Mickiewicz vystihl slovanskou ragu.. (S:

57).KdyŽuŽzačináupadávat dojakési náboženské mánie (ako hlavni hrdina Ka-

ráskovy Gotické duše), nabyvá mesiášsk]/ch sklon : ',V mé duši,.. Ííká Márovi,

,jsou hŤeby i trnová koruna' Nosím tak v sobě nástroje svého uměníjako ony kvě.

tiny, v jejichž tistrojí rozeznáte symboly martyria Vykupitelova.. (S: 128-29).

A jsouc blízko smrti, kdy vypadá trochu jako Berniniho Tereza v Ťímském koste-

le sv. Marie Yitězné, vyplyne z těchto sklonri jakési frustrované mesiášství:

,,t...] Je mi smutno z pomyšlení, jak všecka má bolest ztistane neplodnou...

oči jí temněly, jako by se ponenáhlu plnily veškerym lidsklm trudem.

Šije se napína1a v bolestné něze, jako by se chtěla položit pod čepel smr-

ti - za oběť pro hŤíchy ostatních.
(S: 168)

Stejně barokni je, Že se jí najednou zalíbi raně novověká svatá, Veronica Giuli-
ani (1660_1 727 - svatoŤečená v r' 1 839, tudíŽ žádná blahoslavená, jak tvrdí Se-
zima), která pŤijímala stigmata a napsala desetisvazkov! deník: ,,Měla teď dri-
věrné pochopení pro legendu o blahoslavené Veronice Julianě, jež z lásky k boŽ-
skému beránku brávala k sobě jehřátko pozemské a zmírajíc blahem nebeské
extase' dávala mu ssáti z panensk1/ch svych prsou..(S: 136).

Klára masochismus zce|a zňejmě zdědila. Její otec, o dvacet let starší neŽpa-
ní Teréza, je ,,bytost trpná.., , jemn! znate| ŽivoÍa a Žen.,,,,numismatik a sběra-
tel starožitností;. (s: z1).le také krafft-ebingovsky zatiŽen degeneračními fy-
zicklmi a psychick;/mi vlastnostmi: ,,časem trpíval krvácením z p|ic a nespa-
vostí, proti na '" 'tál" častěji utíkal k morfiu.. (S: 23). Až sem vypadá poněkud
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jako polibky v polibcích, krutá a zvrhlá slova' rozp|ameřující vášně..(S: 72).
Postelové prasečinky jsou pod|e KraffrBbinga typické pro sadisty; je to druh
pokoŤování, kter se m že projeviti jinak' tŤeba pŤi žádosti, aby si žena pošpi.
ni|a pŤed sou|oží ruce sazemi, anebo po|éváním dívek močí či lejnem' Tato per-
verze Se blíží sadofetišismu (K.E: 91-92)'PaniTeréze se Stach samozŤejmě lí.
bí a je si intuitivně vědoma, Že odhalí K|áŤinu zatím skrytou masochistickou vá.
šeĚ. Je ,,zušlechtěn1/ dravec.,(S: 70)' ,,širokych prsou a roz|oŽit!ch ramenou, ale
drŽení jemného' pohybri svědčících o sí|e a eleganci zátoveťl,, (S: 68). ,,Temn;í
vášnivec, absolutní a nezkrotn/ temperament, srdce šeré a beze snrj, Žil Stach
jen nevyčerpate|nou, neuhasitelnou smyslností' Mě| divokou krev a studen
mozek, doved| chtít' chtít chladně a ze všech si|.. (S: 75). Funguje v či KláŤe ja-
ko rafinovan zasvěcovatel do tajemství masochismu, aby ji znesvětil jako č|o-
věka. Podobá se majiteli nevěstince v legendě o Marii Egyptské nebo i Maxen-
ciu v legendě o KateŤině z Alexandrie' Jeho me|odramaticky podané chování
tvoÍí součást kvazimytického pojetí románu. Tento pŤednosta železniční stanice
je provinčním Modrovousem a umělcem vášní: ,,Chladně a vypočítavě. jako by
hrál o krev na šachovnici,rozvazova| [Kláňiny] pudy..(S: 71); ,,Vysilovalji hyp-
notisujícími doteky, krutym laskáním, které p sobí jako déšť jehel na citlivclu
páteŤ a v tepnách vyvolává zamrazeni téměŤ světelná jako pavučinově jemny

elektrick1i proud ztrnu|ymi ridy' KrŮpěj s|adkého jedu za krripějí jí vstŤikoval do
krve jako morfiové injekce.. (S: 72). Bez pachu by to samoziejmě nešlo a tak:

,,Koupal vysílené smysly v rosách její krve, opíjel se nardovou vriní pleti a vla.
sri své oběti. PŤekonával brutalitou bolestn;i její rižas, nedbaje proseb jejích očí'
horečně rozšíŤen ch rizkostí znásilněného dítěte ['..] Plenil její tělo i duši.. (S:
73)' Jakmile otěhotní, začne ji bít ',po prvé bez rimyslu rozněcovat její touhy..
(S: 79); časem se Klára stále silněji obává, že mu těhotenstvím klesne na ceně
- ,,sama by si by|a rvala klíčící zárodek z tě|a,. , a pňi všem tom tyrání, jímž chce
Stach dosáhnout, aby potratila, Klára pocíti|a ,,hrŮzy a bolesti [...] ale i strašné
rozdíravé rozkoše, stupřující se až v extasi,.(S: 80). Dítě se narodí znetvoŤené
azemle, když se Stach zrovna někde tou|á; K|áňina rebelie začne teprve tehdy,
když se Stach vrátí domri a chce mrtvé dítě rozdupat; uteče však až poté, kdyŽ
se jednoho dne objeví s opilymi kamarády a kamarádkami a začne jl pŤed nimt

zneuživat. Hned po svém posledním sadistickém činu, kdy zprisobí že|ezn1čni
nehodu, pŤi níŽ zemňe na sto osob, se Stach ZastŤelí.

Klára však nepÍestane toužit po brutalitě, které unikla' Idea|izujeji a v neklid.
ném spánku člověka umírajícího na tuberku|Ózu mívá ideálně masochistické sny.

Podle Karáska dovedl Sezima Klárou ,,vyzdvihnouti z dnaduše [...] všechno bez.

vědomé, atavistické, animální, co dňíme v nejtajnějších záhybech ženské bytosti..

) I Z

(Karásek l903: l53)' Klára tedy zosobřuje jakousi podstatu ženství. Krafft-Ebing

li ti' n"ni ji't, ale tuší, že by bylo možno chápat masochismus jako ',pato|ogické

lui"ni 'p".incky žensh./ch psychick ch prvk , jako chorobnou gradaci psycho-

'"i"ár"rct' rysri Ženy.., totiž ,,ženského pudu se podrobovat... K tomu ještě dodá-
"uá 

oo,namtu; ,,U všech slovanslgích národŮ se ženy nižších stav pr1/ cítí ne.

stu'tne, když jejejich muži nebijí,,(K-E: l52). A skutečně' Kláru lze interpreto-

uut na.oane.politicky, pŤibližovat ji k Zeyerovu Inu|tovi. Na začátku se zdá, Že

rra,a.u 'a perverzně sentimentální názor na ženu vribec: ,,Ženase mu objevila ně-

eiÍn, 
"o 

i" '-o o sobě, svou kletou trpností a věčn;ím podrobením muži' píedur-

čeno k martyriu. Celou kletbou svého zajetí a uvěznění ve fysickém, kterou vy-

Ťk|a nad ní pŤíroda a kterou nelze zlomit, pokavad se v Ženě samé něco nezlomi-

lo [...] Tvor' jenžtrpi ahyne v plnění svého určení.. (S: 55). Ale o něco později se

to upiesřu.je nacionálně mesiášsk]/m zp sobem: ,,Na mysl lMárovi] Vstoupilo Slo-

,o 3 h,,oí'., otroctví [.'.] s|ovo' jímŽ Mickiewicz vystih| s]ovanskou ragu.. (S:

57 ). Kdy ž už začiná up adávat do j akés i nábožen ské m áni e ( ako hlavní hrdi n a Ka.

ráskovy Gotické duše), nabyvá mesiášsk]/ch sklonri: ,,V mé duši,.. Ťíká Márovi,

,jsou hŤeby i trnová koruna. Nosím tak v sobě nástroje svého uměníjako ony kvě-

tiiny, v jejichž tistrojí rozeznáte symboly martyria Vykupitelova.. (S: 128-29).

A jsouc blízko smrti, kdy vypadá trochu jako Berniniho Tereza v Ťímském koste-

le sv. Marie Yitězné, vyplyne z těchto sk|onri jakési frustrované mesiášství:

,,t...] Je mi smutno z pomyšlení' jak všecka má bolest ztistane neplodnou...

oči jí temněly, jako by se ponenáhlu plnily vešker m lidskym trudem.

Šije se napínala v bo1estné něze, jako by se chtěla položit pod čepel smr-

ti _ za oběť pro hŤíchy ostatních. 
(S: 168)

Stejně barokn i je, že se jí najednou za|íbi rané novověká svatá, Veronica Giuli-

ani (l660-1727 - svatoŤečená v r. l 839, tudíŽ žádná blahoslavená, jak tvrdí Se-

zima), která pŤijímala stigmata a napsala desetisvazkov;/ deník: ,,Měla teď d -

věrné pochopení pro legendu o blahoslavené Veronice Julianě, jeŽ z lásky k bož-
skému beránku brávala k sobě jehřátko pozemské a zmirajic blahem nebeské
extase' dávala mu ssáti z panensk1/ch sv;ích prsou.. (S: 136).

Klára masochismus zce|a zíejmě zdědila. Její otec, o dvacet |et starší neŽ pa-

ní Teréza, je ,,bytost trpná..' , jemn! znaÍe| ŽivoÍa a Žen,,,,'numismatik a sběra-
tel starožitnos ;. (S: zl), le také krafft.ebingovsky zatiŽen degeneračními fy-
zick]/mi a psychicklmi vlastnostmi: ',časem trpíval krvácením z plic a nespa-
vostí, proti niž Se Stále častěji utíkal k morfiu..(S: 23). AŽ sem vypadá poněkud

l
^Lr--

313



jako klišé _ Zženštily typ z období fin de siěcle -, Krafft-Ebbing je víceméně
pňesvědčen, Že masochismus u muž pŤedstavuje určité effeminatio, zženštění
(K.E: 162). Pan Lutna je však kompozitum z Mstivé kantilény' vtělená deka-
dentní a|uze' Je,'galantní abbé [...] s jistou staromÓdní, skorem rokokovou leh-
kostí.. (S: 23), kter! v jedné KláŤině vzpomínce má ',v rukou vzácnou violu,
kŤehkou jako ze skla a zladěnou hluboce, tak nějak duševně hluboce..(S: l34).
Jednou dokonce ',zlomil kantilénu violy..(S: l35). Není nic mystického v Lut-
nově masochismu, spíše něco estétského. Na zák|adě toho všeho snad m žeme
Lutnu interpretovat buďjako ztě|esnění se|hání dekadentního estétství v či lid-
ské animálnosti' tj. vriči síle vášně, obzvláště ženské vášně, anebo jako ironiza-
ci slovanské dekadence. Jeho masochismu totiž chybí vášnivost masochismu
K|áíina'je to,jako by chodil k paní Terézejako k prostitutce, aje pravda, že Te-
réZin otec ji prostituoval' kdyŽ ji provdal za Lutnu' aby zaplatil dluhy a zachrá_
nil jméno rodiny. Lutnovy záŽitky s paní Terézou vypadají jako menší slátanina
ze dvou tňí Krafft-Ebingov ch pŤípadťr; čtou se téměŤ jako parodie:

Pan Lutna skláněl pokorně hlavu pod spárem této sametové tygŤioe jako
nevolník ['..]. Bylo mu zvláštním, mrazivě jímavlm poŽitkem, ovinula-li
mu paní Teréza kolem šíje jeden ze sv;lich dlouhych vrkočri, jehož z|al!
konec dala hryzti jeho zubrim a smyčku takto utvoŤenou stá|e pevněji uta-
hovala kolem jeho krku. Nechával se bez hlesu škrtit strašnfm tím pou-
tem [...] bičovat jezdeck m bičíkem' mrskat dritkami, šlehat knutou na
psy [...] šlapat po sobě jejíma drobnlma nožkama v černlch hedvábnych
punčochách a intensivně bíl;ich stŤevících s vysok mi podpatky.

(S: 25)'

Proti dekadentnímu Lutnovi stojí nízce pozitivistick1i |iterární kritik Pavel Má-
ra, perverzní tim'Že,,toužil vymanit se vťrbec z poroby slep;/ch pudťr..(S: 36).

' Je snad zajimavé, že i později opakuje Sezima obraz Ženskjch v|asr) jako smyčky, totiž v románu Httrlbtt st

non; pii ledné schůzce intelektuálního vypravěče s m|adou chudou venkovankou, do níž se zamiloval: ,,Po-

těžkám na dlani prstenec toho temného krouživého z|ata. Pak si jej kladu kolem hrd|a' / Než se naději, pŤeha.

zuje mi ko| něho i druh;Í' A hbitě Zap|étá smyčku, utahuje... /Chvíli mám poněkud rizkost|ivy pocit,jako bych

měl bÝti rdoušen.. (Sezima | 926: 86). Co se t!če pozdějších dě|, je snad relevantní, Že v pŤedcházejícím ro-

mánu au(or naznačuje, žekaŽd! muž nrá sklon k sadismu. Když se notái Urban obává, že mrjže ztratit Vandu.

uvažuje ve frustrovaném hněvu takto: .,Zmocnit se jí tčeba neomalenlm tělesn]/m objetíni, se vší sveÍeposti

mužské pŤírody t.' '] SevŤítjejí teplé tělo' aŽ by sejí zrak z|omil studem [.'.]; a potomji tŤeba rozbítjako lout-

ku... Tento Urban je cynik (,,Je-|i někdo věrnÝ jako pes, sdí|í psí osud: je kopán..), jeho opak pŤedstavuje Blud'

sk!, u nějŽ se však také projeví schopnost brutality, aspoř vr]či Urbanovi: ''Vždyť i jeho lUrbana] bych nejra-

ději těmahle rukama zardousil, roz|ámal, rozdrti l jako Ioutku.. (Sezima |924: 23| ,208' 302).

314

Co se toloto eseje tyče' zajímá mě Mára do jisté míry proto, že pÍedstavuje pr-

vek sadismu z frustrace, kdyŽ se snaŽí znásilnit Kláru, hlavně však zjiného hle-

diska, jež není pŤímo re|evantní k otázce vztahu KraÍTrEbinga a české deka-

dence. A pŤece je Mára d ležity. Naznačil jsem uŽ, že je z KraÍTt-Ebinga cítit

silny kulturní pesimismus. Tomu člověk neunikne pŤi tak pevné víÍe v mltus

padkovosti, i kdyŽ tento mytus v sobě vlastně zahrnuje sv j rub, m tus z|até-

ho věku. Krafft.Ebing píše o ,'zkaženych.. ze zkaženého světa. Mára jde dá|

uvědoměle máchovsk m zp sobem' Láska pÍedstavuje kletbu lidstva, a je

v podstatě vŽdy ripadková. Jako Máchrjv Vilém vidí Mára ',pokolení spoutané

kpokolením okovem zděděné viny..(S: 17I); hmota stále vítězí nad duchem.

Mára se ptá sebe sama jako Vi|ém: ,,Nespěje cely ten disharmonick;i život jen

k širému temnému rozkladu' k nekonečné Nicotě?..(S: l7l)' A konečně nás vy-
pravěč informuje o tom, Že K|ára na mrtním loži ''na všecko zapomínala. ['..]
Na všecku dravost i obojetnost smyslri' na chvilková poblouznění i na věčné
klamy srdce a lásky.. (S: l73)' Recenzent z Besed Času vidí v tomto máchov-
sky erotickém pesimismu poselství románu'

Mára spolu s vypravěčem ho dovedou dá| neŽ cokoli, co KralŤt-Ebing tvrdí
v Psychopathia sexualis. Tím nechci najednou tvrdit, že Sezima nenapsal Pds.'i.

fb*pad pÍímlm nebo nepŤím m vlivem Znalostí a názor , kter1/mi Krafft-Ebing
obdďil dvě generace českych spisovatel . Nerad bych onen vliv nadhodnotil. Ne-
chci kupÍ. konstatovat, že epizoda z Gotické duše, v níž homosexuální hrdina sly-
ší a komentuje pražské zvony, naráŽí na pŤípad šestnáctiletého s ,,hysteroepilep.
tickou..matkou. kter..i se rád dopouští sodomie na králících a pňi pokusu potlačit
tento chtíč slyší zvonění koste|ních zvonŮ (K-E: 423). Nechci rovněž tvrdit, Že
onen vliv trva] déle než ve skutečnosti trva|. Existují samozŤejnrě shody okolnos-
tí: zmínil bych pŤípad těžkého masturbanta, kter! se oddal náboženskému entuzi-
asmu. Chtěl spáchat sebevraždu, ale kamarád, kterého poslal pro jed, mu da| mís.
to jedu projímadlo' NepŤedpokládám, že tu lze hledat privod obdobné soény
v Kunderově Žertu. AnaZávěÍ, abych skončil tam, kdejsem začal, nemyslím si,
že se IGafft-Ebing skryvá za epizoclou, kdy odporná Kar|a polyká místo antikon-
cepční pilulky prášek na spaní - totiŽ v Řízkarích Barbary Nesvadbové.

L i t e r a t u  r a

KeRÁspr ze Lvovic. JiÍí
|903 Impresionisté a ironikové, Dokumenty k psychologii literární generace let

devadesát'ích (Praha: Kosterka)
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jako klišé - zženštil]í typ z období fin de siěcle _, Krafft.Ebbing je víceméně

pňesvědčen, že masochismus u muŽtj pÍedstavuje určité effeminatio, zženštění

(K-E: 162). Pan Lutna je však kompozitum z Mstivé kantilény, vtělená deka-

dentní aluze. Je ,,galantní abbé [.'.] s jistou StaromÓdní, skorem rokokovou leh-

kostí.. (S: 23), ktery v jedné KláÍině vzpomínce má ,,v rukou vzácnou violu,

kŤehkou jako ze skla a zladěnou hluboce, tak nějak duševně hluboce.. (S: l34).

Jednou dokonce ,,zlomi] kantilénu violy..(S: l35). Není nic mystického v Lut-

nově masochismu, spíše něco estétského. Na zák|adě toho všeho snad mrjžeme

Lutnu interpretovat buďjako ztělesnění selhání dekadentního estétství v či lid.

ské animálnosti, tj' vriči sí|e vášně, obzvláště ženské vášně, anebo jako ironiza-

ci slovanské dekadence. Jeho masochismu totiŽ chybí vášnivost masochismu

Kláňina, je to, jako by chodil k paní Teréze jako k prostitutce, a je pravda, že Te-

rézin otec ji prostituoval, když ji provdal za Lutnu, aby zaplatil dluhy a zachrá-

nil jméno rodiny. Lutnovy záŽitky s paní Terézou vypadají jako menší slátanina

ze dvou tŤí KraÍít-Ebingov ch pňípadťr; čtou se téměŤ jako parodie:

Pan Lutna skláněl pokorně hlavu pod spárem této Sametové tygňioe jako

nevolník t...]. Bylo mu zvláštním, mrazivě jímav;/m požitkem, ovinu|a-li

mu paní Teréza kolem šíje jeden ze sv ch dlouh ch vrkočti, jehož z|at!

konec dala hrjztijeho zubŮm a smyčku takto utvoŤenou Stále pevněji uta-

hovala kolem jeho krku. Nechával se bez hlesu škrtit strašnlm tím pou-

tem [...] bičovat jezdeckym bičíkem, mrskat dritkami, šlehat knutou na

psy t ..] šlapat po sobě jejíma drobnyma nožkama v čern1/ch hedvábnlch

punčochách a intensivně bíl1/ch stŤevících s vysok mi podpatky.
(S: 25)'

Proti dekadentnímu Lutnovi stojí nízce pozitivistick]/ literární kritik Pavel Má-

ra' perverzní tím,Že,,touži| vymanit se v bec z poroby slepfch pudú..(S: 36).

Je snad zajímavé, že i později opakuje Sezima obraz žensk1/ch v|asťr jako smyčky, totiž v románu Hudba stt.

nmn; pŤijedné schúzce intelektuálního vypravěče s mladou chutlou venkovankou, do níž se zamiloval: .,Po'

těŽkám na d|ani prstenec toho temného krouŽivého Zlata' Pak si jej kladu kolem hrdla. / NeŽ se naději, pŤeha.

zuje mi kol něho i druh;/. A hbitě zaplétá smyčku, utahuje... /Chví|i mám poněkud rizkostliv! pocit,jako bych

měl b]/ti rdoušen..(Sezima l926: 86). Co se t!če pozdějších děl,je snad relevantní, že v pŤedcházejícím ro-

mánuautornaznačuje ,žekaždjmužmásk lonksad ismu.KdyŽsenot ríÍUrbanobává 'žemťtŽezt ra t i tvandu.

uvažuje ve frustÍovaném hněvu takto: ,,Zmocnit se jí tieba neoma|en;/m tělesnlm objetím, se vší sveÍeposti

mužské pňírody [.. '] SevŤítjejí teplé tělo, až by sejí zrak z|omil studem [' '.]; a potomji tieba rozbítjako lout'

ku... Tento Urban je cynik (' 'Je-l i někdo věrn! jako pes, sdílí psí osud: je kopán..), 1eho opak pŤedstavuje Blud.

sk ! ,uně jŽsevšaktaképro jevíschopnostbruta l i t y ,aspo řv r ]čiUrbanov i : , 'Vždyťi jeho[Urbana]bychnej re-

děii těmahle rukama zardousil, roz|ámal, rozdrti l jako loutku.. (Sezima |924: 23|,208' 302).

Co se toloto eseje t]Íče, za1ímá mě Mára do jisté míry proto, že pÍedstavuje pr-

i"t'uai'.u Z frustrace, kdyŽ se snaží znási|nit K|áru, hlavně však zjiného hle.

ái'tu, :"z není pÍímr-r re|evantní k otázce vztahu Kraffrpbinga a české deka-

á.".".i pÍece je Mára driležit])'. Naznačil jsem už, Že 1e z Krafft-Ebinga cítit

sinj kulturni pesimismus. Tomu člověk neunikne pŤi tak pevné víŤe v mftus

r,n^átouo'tl, i kdyŽ tento m1itus v sobě vlastně zahrnuje svrij rub, m1itus zlaté-

ti uel.u. Kraf1t-Ebing píše o ,,zkažen1/ch.. ze zkaŽeného světa' Mára jde dál

uvědoměle máchovsk1/m zp sobem' Láska pŤedstavuje kletbu lidstva, a .;e

u oodstatě vždy ripadková. Jako Máchťrv Vilém vidí Mára ,,pokolení Spoutané

k pokolením okovem zděděné viny.,(S: 17l); hmota stále vitězí nad duchem.

r'la'u '" ptá sebe sama jako Vilém: ,,Nespěje cel;í ten disharmonick]/ život jen

k širémuiemnému rozkladu, k nekonečné Nicotě?.. (S: l71)' A konečně nás vy-

pravěč informuje o tom, že Klára na nrrtním loži ,'na všecko zapomínala. [''..l

Ňa všecku dravost i obojetnost smysl , na chvilková poblouznění i na věčné

klamy srdce a lásky.. (S: l73)' Recenzent z Besed Času vidí v tomto máchov-

sky erotickém pesimismu poselství románu.

Mríra spolu s vypravěčem ho clovedou dá| než cokoli, co Kraffi-Ebing tvrdí

v Psychopathia sexualis. Tím nechci najednou tvrdit, že Sezima nenapsa| Pd.s.'i.

fbrupodpÍim.ím nebo nepŤím]/m vlivem znalostí anázoÍÍI, kter;imi Krafft.Ebing

obdďil dvě generace česk1ích spisovate|Ů. Nerad bych onen vliv nadhodnotil. Ne-

chci kupÍ. konstatovat, 'že epizoda z Gotické duše' v níž homosexuální hrdina sly-

ší a komentuje pražské zvony, naráŽi na pŤípad šestnáctiletého s ,,hysteroepilep-
tickou.. matkou, kter! se rád dopouští sodomie na králících a pŤi pokusu potlačit

tento chtíč slyší zvonění kostelních zvonŮ (K.E: 423). Nechci rovněž tvrdit, Že

onen vliv trval déle než ve skutečnosti trval. Existují samozŤejmě shody okolnos-

tí: zmínil bych pŤípad těžkého masturbanta, kter]/ se oddal náboženskému entuzi-

asmu. Chtěl spáchat sebevraždu, ale kamarád, kterého pos|al pro jed, mu dal mís-

to jedu projímadlo. NepÍedpokládám, Že tu lze hledat ptivod obdobné scény

v Kundeiov]ě Žertu. A na závér, abych skončil tam, kde jsem začal, nemyslím si,

že se lGafft-Ebing skn./vá za epizodou, kdy odporná Karla polyká místo antikon.
cepční pilulky prášek na spaní _ totiŽv Řízkarícá Barbary Nesvadbové.
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prolevy 9.

Naše prisobení na literaturu se ubírá dvojím protichridnym směrem; na iedné

;;"i* snažíme zvládnout obrovsky materiál, kter1i nám dlouhá staletí odká-

,utu, u proto vytváííme myšlenkové konstrukce: jednotlivé jevy zaňazujeme.

r.i".'.t'i'u.1".e (zjišťujeme, kter]/ je d leŽit]/ a kter! je vedlejší z hlediska lite-

,á,nit'o ,,vyvoje.. nebo procesu)' dáváme je na jejich místa - a tím je vlastně

umrtvujeme, měníme je v články Ťetězu samy o sobě už málo zajímavé. Autor'

pro t<tereho jsme mohli bezpečně najít škatu|ku, kam patŤí, pozvolna odumírá

na stránkách literárních dějin.
Na druhé straně však zkoušíme vyrovnat neblahy vlsledek našeho umrtvu-

jícího zjednodušování, kterému se ovšem pŤi vědecké práci nemrižeme vy.
-hnout. 

Ýykonáváme, nebo bychom měli vykonávat, popularizační práci a usi-

lovat o to, abychom autory' kteŤí si to určitě zas|ouŽi, zpŤístupnili a udrželi pŤi

životě. Vždyť díla dobrlch či velk]Ích autorri mohou vŽdy oslovit čtenáŤe ale-

spoř trochu citlivého. Myslím si, že tuto svou druhou funkci dnešni véda Ža-

lostně málo plní. Na popu|arizační činnost hledíme jaksi spatra, zatímco se

nám ztráceji čtenáŤi a literatura společně s vědou o ní se stává záIeŽtÍostí malé

hrstky zasvěcenc .
Jedním takovlm velmi zajímavym a vysoce hodnotn;.i m jevem na pokraj i za.

pomnění je literární tvorba K. M' Čapka Choda. Je zajimavé,jak tento vynika-
jící, suverénně myslící spisovatel širokého rozhledu, vzácného a mnohostranné.
ho vzdělrání stál a stojí na periferii zájmu domácí literární vědy. Jediné soubor.
né vydání jeho děl sě uskutečnilo ještě ve dvacátych letech, potom následoval
osmisvazkov! vlbor zjeho děl až v |etech padesát1/ch a sem tam byl vydán ně-
kter]f jeho román (nejča stéji Turbína) nebo ojediněle něja(/ povídkov]i soubor.
V posledních desetiíetích byla o něm napsána jediná náročnější studie ještě

v roce 1985. v té Zjistila Dobrava Moldanová, Že chybi kritické vydání jeho děl'
neexistuje ani {bLr z jeho bohaté publicistiky, není zpracována jeho literární
poztistalost a nemáme ani drikladnou monografii jeho tvorby. od té doby se zde,
pokud vím, skoro nic nestalo. Jedin;/ drikladnější pokus o rozbor Čapkovy tvor-
by pochází od R. B. Pynsenta (1985), tedy cizince, kter dokonce zorganizoval
v LondÝně r. 1984 syÁpozium o jeho tvorbě (srov. Pynsent l985). V nově vy-
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