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Pan Karel Červinka (píosím, aby byl svědomitě lišen od několika
kolegri na Parnase stejného nebo blízkého zvuku - Červinkri i Čer.
venkri) je homo novus. Každ!, kdo pŤečte dvě tňi čísla z jeho první
knihy, pozná bez nejmenši obtíŽe prapor' pod nějŽ se stavi mladj' de-
butant. Uhodne snadno také kruh, z něhož vyšel: kruh mladších
poetick:fch realistti sehnan]i dues více méně pevně kolem ,,Světozora...
V něm tisknul p. Červinka první své verše, nemylím-li se, asi pňed pril
druhfm rokem. Do něho pŤispívá také od té doby pravidelně a často.

Jeho kniha _ s názvem poněkud naivním' odlehlj'm, vnějšÍm a ne.
zdrivodněn1fm _ je rozvržena ve tŤi cykly: V nemocnici - Poslán
dom _ Ilustrace. Poslední naprosto neorganick1f, pŤipjatjl k oběma
pŤedešlfm bez každého unitíniho a uměIeckého motivu. oba první ve-
dené chronologickj'm postupem líčené a analysované nemoci a rekon-
valescence autorovy. Poslední složen skoro vesměs z konvenčních,
hrubj'ch, sentimentáln;fch a opakovan]i'ch genrrl (jistj, zájem maji
z nich snad jediné oči),bez nuancí a intuice, snadn ch a uměle pointo.
vanfch. První dva zato relativně bohaté avfrazné, s určit m zájmem
psychologickj'm a uměIeckym.

oba první cykly jsou _ jak již napsáno * fixacÍ autorov .oh per.
cepcí, citriv, asociací, idejí po dobu nemoci a rekonva]escence. Jsou
většinou jeho deník psychologick1f nebo prostě psychickf. Štoaa
jen, že ne pracovan s cílem větši a samoričelnější precisnosti a posi.
tivnosti, určitější determinace v pŤevodu dojmri duševních. S jistou
bázní pŤed prudkou a nahou analysou nebo ce]ou a sestieděnou per-
pepcÍ těchto t'maqflh, miruoŤádn;ilch, novlÍoh a intensivn1 ch stavťrv.

Bez integrálného pňevodu té celé emoční síly, té hotové volte-face,
která leži vždy in articulo mortis a která z něho právě činí skutečné
terres vierges - plodné, svěží, vŽdy nové a nikdy opakované -_ v mo.
derním umění. Je jasno proč. Nebot nikdy nenÍ Život tak plrrj', cely,
intensivny, svrij jako v dobách, kdy padá na něj stín Smrti. Vlastní
jádro je píchnuto a odhaluje se. Fysiologické i psychické a mravní
dranta - ten zápas všech sil a slepé napětí - je tu nejotevienějši
a nejrozvinutější. Duch nabj'vá tvrdší a širší moci nad tělem _ které
vadne v dlouhj'ch a opakovan1ich bolestech. Procesy, které jsou chy-
ceny a opŤeny o lrolou esenci lidské bytosti - nejegotistnější' nejtaj.
nější, nejhlouběji jindy ukryté _jitňí se a kvasí. Člověk je tu zasažen
do vlastnílro jádra - reálnéno a transcendentního zároveí. Bázeit
a lrr za, to všecko - co se hj'be a vlní ze samého dna - čerrié, ne-
spoŤádané, málo známé, poněvadŽ špatně postňehované, uvědomov4-
né, rovnané, kritisované - vyplĎují duši člověka. A to jsou, jak zná.
mo, nejmoltutnější a nejčistší estetické enoce. Celj.ten podvědom1f
- jindy něrn;i a teď Živj.kraj duše je látka takovéhoto unrění. Jeho
intensivnost dovede demonstrovat několik pŤíklad pňipomenutj.ch
zde zce|a atr hasard rle la plume: Pascal v některfch kusech svj.ch
,,Pensées.. jako Dostojevslr v někter!'ch kapitolách ,,UraŽenjch
a ponížen1ich... A pŤedem Poe ve sv ch básních i povídkách a po něm
Baude]aire a v nejbohatších visích jako nejostŤejších, nejbodavějších'
studenfch a rozlitjlch percepcích Verlaine.

Drama takové je, jak.zjevno, dvojí: bolesti fysické posilĎují, pro-
nikaji, zdvojují se bolestmi duševními a naopak. Čistě tragické nebo
zpustošené a poděšené akcenty mají tu škálu nejširší a nejjemnější' t.
j. nejpodrobněji' nejživěji' nejsubtilněji odstíněnou. Poesie Verlaino.
va i v té pŤíčině je snad nejpodrobnější psychologickj,Žurnál: od polo.
halucinací ku visím, od st1achu k soucitu, od lítosti a vfčitek k analy.
sám a percepcím - to jsou skla - malá, větší, pestrá a černá, kterj'.
mi se láme velice pňesně a exaktně chytaná, rozkládaná, pŤeváděná,
studovaná duše. V tomto poli kryje také lyrická poesie jedinf svŮj
rikol a smysl v moderni organisaci umělecké práce: rikol vystihovati
unitint dtama dušovuí, věčnou a vzn'ícenou fluktuaci rnyšlenky a citu



-_ pod světlem, vzrluchem, teplem, tlakem a stykem okolí hj'banou,
buzenou, reagující - nebo zase její apatickou a lhostejnou krev, sílu
a vlohu sensitivnosti a v peripetiích evolující receptivnosti '

Poesie p. I(arla Červinky rrkázala k tomuto ryze modernímrr poslá-
ní prozatím pěknou vlohu. Je-li, jak patrno, jedním a samozŤejmym
(tŤeba ne uče]ně hledanfm a specielně sledovanjlm) cílem této poesie
hlubší poznání zákonriv organicky konstitutivn1ich a psycli icky feno-
menovych, je podmínkou její zostŤenjl Život smyslúv a nervri, j inriž
styk nárazu, podrnínka hry a pozorování je jedině učiněna možnort
a psychologicky reálnou. ZostŤen;i život nervovj' - tedy bolratá,
dráždivá, vnímavá a nejvjlše snadná a otevŤená pelcepce - jest její
podnrínkou. Jako epigraf této poesie bucle vŽdy sloužiti motto Poeovy
novely, ,Domu Usherova. . :  -  Son coeur est  un ]tr th suspendu'  s i  tÓ t
qu'on le touclre i l résonne - jeho srdce je poclobno visící loutně, dot-
kněte se ji a zvučí. Celf bohatj' ' a skupenj', jako sehnanjl Život duše
v těchto pathologiclrj 'ch stadiíclr jest podmíněn, jest rrmoŽněn v bec
jedině její nesmírnou a zraněnou, všude a zároveř a nejsnadněji pŤi-
stupnort dráŽdivostí. Verš, kterj' má totrluto ukolu slorržiti, lrter má
bjlti tímto tenkym a citl ivfm nervovym a receptivnym drátem, žádá
ovšem Jlráci podrobnou, trpělivou, pňímo asketickou. Musí ztratit
s\'aly, všecku plastiku a všecky ohně barev, všecky asociace lrolorcr-
vané, vnější, Íysické a historické. Bude spíše hudební, nesmírně intui.
tivní a sugestir'ny' U nás má svélro mistra v p. Ant. Sovovi, v nělro]ika
nej lepších jeho kusech.V n ich šlo se v české poes i i -pokud je dnes
svěŤena tiskaňskému ]isrt - v čistém, ryzim, sensitivném a intuitivním
pňevodu dráŽdícího psychofysir:kého proudu posud nejdále. V těchto
kuseclr rlány jsou záklacly k nové, zcela originelní a integrální clikci
nové české poesie, k dikci, která je dána i novym jejím plánem, cílem,
rikolem' postupem - a která se l iší určitě od asociační, vnější, réto-
rické, plastic]ré a ma]íŤské rlikce p. Jaroslava Vrchlického - shoclnč,

měrné a kongruentní ostate]i l i jejímu ce]érnu vnitŤnímrr pojímárrí
a nazírání.

Pan Karel Červinka stojí také skutečně 'v nejlepšíclr pracícll 1-rod
šťastn;iin v]ivem veršové dikce a falrtury Sovovy. f.ak na pň. hnecl

prvni číslo ,,I)o nemocnice.. (kde ličí se daleká jizda nemocného rychli-

kem v zimě do operačního sálu) dává v jedné slocc velice pregnantní

a vtíravou demonstraci tolro, co jsem právě skizzoval v abstralitníclr

větách všeobecné analysy. Myslím tuto strofu:

Perony! Svět la!  Dymu čmoud!
Zastávka! V stromech to zalká|
Dvéňe se otewou! Vzduchu proudt
v bil]i piášť schovaná dálkal . . . (Str. 7.)

v níŽ reprodukována jízda rychlíkem - chvat jeho - nocí. 
.I.a ukazrt-

je určitě pÍímg' percepční zpúsob autorovy faktury. N'{ísto, at:.y popiso-

ual v tropech, figuráclr, kontextu a asociaci ráz, karaliter, vlastnosti,

znaky této jízdy - aby ji skizzoval historicky a al'rstraktně - logicky,

popisně a pojmově - clá utočit rovnou jednotliv1im dojmúm na SmyS-

ly, chytí je zror'na tak bezprostŤedně, nesouvisle, bez nitě, jen v na-

lrém a lrolém postupu časovém - a tedy v psychologické realitě -

jakza sebou šly' Čas, v kterém je čtenáň srovnává a rozvinuje a pak

prociťuje' vypii iuje rea]itu mezery skutečné a ]ristorické, Jest její

symbolickli elivivalent.
Stejně patrné je toto hoLor'é a nervové procéde v básni Vozg uenko-

uan ,v její poslední sloce, kde nemocnf básník obrazisi a rovná, pŤed.

stavuje a symbolisuje osud venkovanri zprisobern direl<tnírn, ztajenym

a pňímym:

Teď zpátky pojedou pňes hory lelrčeji '
neb lékaň potěšit je malou nadějí
- a iedna odbila, iri slgšim o tÍetí
po hortÍch, po skalrich uťtz prrizdny hrčeti (Str. 11.)

Ale nejlépe, v čisté a intcnsivní gracii, v nojlepŠím asi čÍsle knilry,

v Ndladě (str. 23.), kde dány psychické činky avantttreusnícil ir nc-
jasnfch vypravování na nenrocnj, organismus v této poslední paralele
- pť'ímo a hotově v otňesu nerv :



126 A kouzlem tajemn nr ta jeho ňeč mě jímá
(ač všecko prostinké a všecko všední jen)
zvlášt slovem jedin]ilm' to slovem: Zima| Zima!
jsern v srdce hlubinách až v koÍen otÍesen . . .

Hned k zdi se obracím a v zraku klidném, čistém,
já dojat poznávám, že s|za zabl1ilskla . . .
,I,ak 

ie též u kostelích, kde pÍi akordu iistém
kdgž hraiou aarhang, tak teskně Íínčí sklal . . .

Tak také jeho Jarni (str. 18.) je v poslední strofě kuriosní a zce]'a
positivní zachycení probuzenjlch smyslriv a netvú, krve a štávy v ne.
mocném a umrtveném těle:

A v těle chorobném má mužnost vstává Ze sna
a pohyb oďvěkjl zas tělcm chvěje m;fm.
Já |eže pŤemítám, jak riadra teď jsou těsna
procitlé mužnosti a srdcim tlukoucÍml

Touto pasáží stává se z ní píseri organická, positivní a naturalistic-
ká - stejně jako emočni a psychicky kuriosní. (Dá se proto, rnimocho-
dem pověděno, tím více litovati, že prostŤedkri těch nebylo užito vě-
domě, stále a plně, s hotovjlm cílem k široké, percepční, organické
a positivní enquéte. Že nevládne jimi posud, bolružel, básník s celou
a hotovou jistotou. Že dovedl jich užíti jen sporadicky a většinou bez
čistších a tvpdších, skutečně a jemně kovov1ich a tyzich psychoÍysic-
kjlch akcenti. Že i tento první cyklus ztrácí svrij karakter vnitňního
a psychického deníku tendencí genrovou a hrubě a fikčně pointo-
vou. Že i zde je dost rétorického,'prázdného, quasideklamačního.
Dost, co by dovedlo podepŤíti vtip - míněnj, ostatně á rebours -:
básník je na nemocnici pŤíliš _ zdravj'.)

Jak patrno z citovanjlch ukázek má tento zprisob pňednost a zá-
sluhu, že znova oživuje, vyvolává a dává z nitra a subjektivně, t. j.
geneti.ckg procitovati, tedy reálně reprodukovati psychické procesy.

A to tim, že nepodá takovjl proces v jelro momentech logického ceJku,
v jeho entitě minulé, historické a tak skoro abstraktní a noetické,

ryrbrŽ že pťrjčí čtenáňi jen jeho motiug a narážky, pŤíčiny a podmínky
- jejich mosaiku rozhozenou a diskonexni - z nichž musí čtenáň
teprve kombinovat, dedukovat' srovnat, procítiti sám v jeho genesi
celjl proces. Že musÍ jej po každé a nutně znoya ideálně, t. j. mentálně
prožit. A to tím, že umění to podává jen narážky' jak jsem pravil, ne-
určité otňesy - a tím že právě dociluje nejvyšší ilusi reality - dává
nejlépe poznati psychickj' fenomen v jeho evolutivném , t. j. časouém
rozvoji. To je veliká a skutečná cena umění impresionického či, jak
u nás se pŤekládá, nriladouého, Ukazuji zde na ni pŤi té pŤíležitosti, že
dva tŤi nejlepší passy v knize p. Červinkově k němu ná|eži. Pňipomi
nám jen, žev ptÓze má u nás celého mistra ve V. Mrštíkouť (srovnejte
tŤeba jen novou jeho práci ,,Perla jižní Moravy.. v nedávné pŤíloze ne-
dělních Národ. listri). Pan ŠIeihar mísí ji s meditací a visí ve svém
prudkém a sugestivném ,,Kuňeti melancholikovi... Na několika mís-
tech sv]ilch ,,Povídek.. inklinuje k ni také p. Merhaut, V poesii zná ji
v někter1ich nejlepších číslech p. Soua a slabší, paralysovanou medi.
tativností také p. F, X. Suoboda.

Impresionistická methoda je zejména - jak se dá již snadno de-
dukovati - nejplodněiší a jedině bohatá a zajimavá dnes v kraiině.
Pňi krajině, jak patrno, nem že běŽet o objektivnou deskripci její
formace, o více méně exaktnjl vj'kres. To je zbytečné,bez ceny a hod-
noty. Holá rlivadelní dekorace. Naopak leží alrcent na percipujícím
individuu, na hňe duševního naladění, které v něm tvoŤí, mění, ženou
její světla a stíny, formace a tvary, prvky a atmosféra. Je to tedy
interpretace podstatně psychická a symbolická- paralelná s pojetím
čistě malíŤskjlm a odbornÝm - vítěznj'm dnes již všude a zahájenj'm
ve Francii drahj'mi a delikátními mistry jako Rousseauem' Corotem,
Milletem. Krajina je dle toho - abych užil pregnantní věty Frede-
rica Amiela _ stau duše. Y naší mladé literatuÍe není o tuto moderní,
impresivní a intuitivní krajinu taková nouze' jak by se na první po-
hled zdálo. V prÓze jsou tu některé jediné a čistě rnalíÍské a náladové
kusy V. Mrští"ka. V poesii téžká a interní práce p. F, X, Suobodg,která



stojí - vzdor své monotonní a opakor'aně stejnorodc interpretaci

psychické - mezí nejlepšími čísly naší poesie. Sensitivnější a flekti l-

nější je i v krajinč Ant. Soua. Vcdle obou právě jmenor,an-Ýclr jsou

tak vychvalované krajiny Škampouy nrdlé a konvenční. o krajině p.

KlriŠterského mlčím rád a riplně, poněvadŽ co chci ňíci, uznávají dnes

již dost obecně i jeho partisáni: ielro krajina je prázdná, bez krve, bez

emoce, bez umění.
Pan Červinka má v ,,Zápisníku.. lrlavně v drulré t!ásti (Poslán

domri) několik svěžích skizz, nčkolik - je pravda, že posucl tnálo

intuitivnfch, jednotnych a celych krajin, kliclnjlch, nlčkkj'cli a bí-

lj lch ve slunci nebo v mlze. Jako pňíklad jelro falitury jen dvě nebo

tŤi nejlepší sloky z Klidu pasek a Podzimní skizzg:

U lesri paseky se v doubraviny táhnou,

kam včera zab]oudil jsem na proclrázce mdly,

na slunci ospalém kol holá lada prálrnou

a v černfc}r kalužich se stromk;v zrcadlí.

Svit slunce plápolá a mouchy bzučí líně'
jde hajnj' do lesri a z dymky jeho dlim

se mihne ve vzduchu, jde, rukou zrak si stíně

a kolem rozh|iží se okem zemdlenfm.
(Klid pasek, str. 52.)

Je chladno na polích a smutné ticho všacle'

žně jsou už skončeny a je už po práci,

teď mllra navečer kdyŽ na kraje se kladc,

u ohĎri zpír'ají a kŤičí pasáci.

Jen prostá halena a kabát ještě z léta'

lehounké kalhoty a klobouk slaměny,

a tak se dívaji u cest, kde bodlák zkvétá,

kam's v dálku sychravou, v kraj pusťj, zamženy.

(Podzimní skizza, str. 53.)

Glossy jsou tu zbytečné. KaŽd postí'elrrrje kliclné a solidní' tŤeba
ne prudké, vysoké, ostré a reliefní piednosl,i těclrto vcršriv.

Je-li percepční a emoční scltopnosL pana Karla Červinky relativně
dosti si lná a zajimavá, je zato jclro sclropnost asociační a hlavně ideač.
ní, polrud se manifestují v pÍ'íLomné knize, slabší a bez zvláštnílro
zájmu. Pokud běŽí o asociativnost, je v někter1ich kusech rnálo orga-
nickou, bez rovné a pevné souvislosti, spíše pňetrlraná, odchj' ' lená
a od]eli lá. I{lavně dva kusy: zmíněná již I,{dlada (str.23.) aPťlcr (str.
49.) clávají rni právo li tčmto ]ion]ilusim. První zristává v poslední
a pňedposlední sloce bez psychologické souvislosti a pochybuji, Že
vyŠetŤi někter1i čtenáň jelro nexus. V druhé básni hrčící pila v práci
,,upomíná.. básníka na jeho první lásku a na celj ' život v dalclieim
městě. Proč? .Iak1irn nexem? Z básnějde jen jedna odpověď - poclob-
ností mezi pilou a městem! Město pry je talré - hrčící pila!

Na nrládÍ uprclrlé si myslím hlavu chj,le,
na miádí prožité tam v městě dalekém,
tanr v krulru pňátelskérn, tam ue hrčící pile -
cit lásky nejčistší hne chorj'm člověkem.

Schopnost ideační je také celkem bez hlubšího zájmu. Spekulace
i'ídká a pak jeŠtě bcz barvy a triviálni, jako na pň. v.\edělnÍ mšť (str.
.1l1). Jinde lelrce, snadně a povrchně skeptická nebo ironická a pesi-
mistická á la }.Iachar nebo snacl správněji a pŤesněji á la Heine -..i]g'
l lohužel, bez jeho otrávené tragiky a bolestné gracie. S meditativností
ně]ide jemnou a melanclrolickou, ale bez těŽkfclr akcentri, které na.
leznul v druhé a koncčné části sv]|'ch Básní nedoceněny a v bec ue-
oceněny dosurl lošl'dk.

.Ie-li nakonec tňeba synthetičtějšího a v]iraznějšího resumé těnrto
analytickj,m poznámkám' m Že to byti jen to: jádrem knilry jsou
prvé dva cykly sr'1i'm psychologick;fm a percepčním rázem. Pro ně
zasluhuje kniha i pozornost i studium. Jimi stojí nad rovnÍ konvenční,
opakované, normální a snadné a právč proto snad všucle dnes
aplaudované běŽné naší poetické a čítankově realisticl ié produkce.
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