
Jiňí Karásek ze l..vovic: PosváÚné ohně

,,Posvátné ohně.. obsahují pět prozaickJ'ch prací. První z nich

,,Genenda.. dějstvuje se v Toledě. Mladá židovská dívka zami-
luje se do hrdého, krásného a nepŤístupného rytíňe beznadějnou
láskou; otec, na oko katolík, piistižen jest' i s dcerou inkvisito-
rem pŤi židovs\fch obňadech a odsouzen k smrti upálením;když
jest vedena na popraviště, soustŤedí dívka celou svou lásku v po-
hled, kterJ'm ''omagnetuje.., jak praví autor, rytíŤe. ,,Genenda
upŤeně se zadívala do očí dona Iniga. Rozšíňila své zornice. Vy-
slala z nich bleskyke krásnému jinochu, jejž zbožíovala.. : s touto
ohromnou sugestivnou silou, která by vystačila tak na flirt mo.
derní dámy v divadle nebo na promenádě' vyjádŤil nám velik;i
básnik t,ento záhadnf děj. Rytíň jest tedy ,,omagnetován...
Marně touží rrlzn mi prost,Ťedky zniknouti kouzla; naposledy
vstoupí jako mnich do kláštera. Ale i sem pronásleduje jej fant,om
Genendin: jakási socha světice ,,pŤitahuje dona Iniga magickou
silou... Don Inigo nevÍ ovšem proč: ,,kdyby si to byl uvědomil,..
míní rozšafně autor, ,,byl by se zděsil jistě ďábelské nástrahy..,
Ná tuto sochu navlékli tot,iž perly a jiné drahokamy nebožky
Genendy; a tyto drahokamy líbala Genenda ,,místo rtri milenco-
vfch... To jest ovšem fatální; t,ak vysvětluje autor velikJr malér,
kterf potkal kÍeséanského rytíÍe. ,,Tak se spoioual dech ieho ust
s dechem ust Genendinlch. MrLvá milenka vracela se donu Inigovi
v těchto klenotech. VstŤebd,uala se do jeho bledého Íělo. Pohroužela
se do jeho srdce... Jak vidět,, s páně Karáskovou nečasovou mys-
tikou není to tak zlé. Autor v1, že žije v pÍírodovědném století,

o vvsvětluje očarování s touŽ hmotnou pňesností, hmotn m kon"

i"t.i"*, jako se vysvětluje nákaza Kochovjmi bacily. Tako.

vouto cestou dostane se do těla ubohého Iniga ,,něco jako násilná

a tragická smyslnost, jako hrozná a prudká rozkoš nervti..; a tato

erotická perversita žene jinocha i v noci pňed zamilovanou sochu,

aby s ní byl sám, a zahubí jej ovšem. V drlvěrném téte-á.téte

v noci pňevrhne na sochu kahan a uhoŤí s ní.
Zde jest jiŽ patrna celá umělecká methoda p. Karáskova; jest

{ržasně prosta: pŤedstavy a děje náboženské obracet v nervové
perversity, ve funkce psychopathologické. Pan Karásek domnívá
se, že jest mystik, a namlouvá to drlvěňivfm českfm lidem a za-
tím jest v něm nejhrubší a nejnižší materialism a naturalism,
kterf strhuje staré legendy, jež maji svrij vznešenf idealistickf
rys, do své kalné fantastiky a travestuje je v chorobné a pitvorné
manie .

Ve ,,VečeŤi svaté Kláry.. uvidíš tutéž hrubou Surovou methodu
ještě jasněji, možno-li. Klára jest krásná mladá dívka v Ássisi;
marně dvoňí se jí jakjrsi krásn]f bohatf smyslnf jinoch. Klára
nemá pro něho zraku ani sluchu, neboé byla okouzlena ,,mužem
oděnjrm v hrub;il šat a bos;im.., kazatelem Františkem. Domní-
vajíc se, že jde za Kristem, šla za mužem Františkem, ,,za slad-
k1im svět,lem jeho zrakri, by je pila jako žíznivé rty pijí vodu
z pramene... Klára stala se jeptiškou; plnila vášnivě své sliby,
pracovala, postila se, umrtvovala se' Když však všecko v klášteŤe
usne, Klára vychází tajně ze své cely a proměĎuje se v nejvášni.
vější milenku, ve fetišistku lásky: šept,á blouznivě jméno Fran-
tiškovo; sama plní lampu olejem a udržuje tak plamen, kterf
rozžehl její milenec; líbá nohy Kristovy na témž místě, kde je
polibil on a nedovoluje nikomu jinému líbati tohoto místa1; tělo
Kristovo mění se jí v tělo Františkovo, líbajíc Krista, líbá Fran-
tiška. ,,Bylo jí, jako by směšovala své rty se rtoma Františko.
v1ima...,,Probděla noc se sochou, jako by ji strávila v hovoru
s milencem... Tedy: vyslovená erotická fantastika a maniakál.

l - Jatt to ustrojí, jest však, zdá se, záhadné i autorovi'



nost. Pfitom ''nesla s hoňem, Že František o ni nedbá, k ní ne-
jde... Konečně pohnou bratŤí Františka k tomu, že ji pozve
k sobě do Sta Maria degli Angeli. Po dlouhJrch letech setká se
tváňí v tváŤ se sv1im milencem. A jest jím rozčarována jako on
jí. Stál pŤed ní',,zestárl;i shrbenJr mLlž,,o zsinalé pleti a vpadl;i'ch
lícÍch _ ,,oživená mrtvola.,. I Klára uvědomuje si zároveĎ, že
je stará a sešlá. Jenže sv. František má takt a zamluví vzájemnou
desilusi. Počne mluviti o Bohu a tak podivuhodné, že všichni
bratŤí jsou jím uneseni, a pŤejde v takovou extasi, až se lidé
z okolí domnívají, že hoňí chrám a klášt'er. Ale Klára necítí nic
z t'éLo exaltace; sedí zde rozčarovaná žena, zklamaná milenka.
odcházÍ od Františka a netouží již nikdy spat,Ťit,i jej.

V takovouto trapnou moderní trivialitu a banálnost dovede
p. Karásek ztravestovati starou legendu, které - suď o ní t,ak,
suď onak _ nemrižeš odepŤít jednoho: krásného čistého obsahu,
smyslu pro velkost a sílu duševní. V legendě i v historii František
a Klára jsou lidé geniální, silné vrlle a hlubokého citu, kteňí chti
povznésti církevni život z hlubokého ťrpadku, v němž jej nalé-
zají; dva lidé, kt,eŤí sešli se ve službě t,éže ideje. Tato krásná pros-
tota ovšem p. Karáskovi nestačí; musí ji st,rhnout do své proble-
matické fantastiky a učinit z !{|áry moderní hysterickou eroto-
manku: napsat pod záminkou krásné staré legendy špatnou
a povrchní moderní povídku o neukojené a rozčarované ženě.

Mystika p. Karáskova jest právě jen slovo; pan Karásek
mluuí neustále a programově o kráse neskutečna, o umění snu
a touhy, ale co sám provozuje a píše, jest, nejhrubší materialism
a nejpustší neposvěcenf naturalism. Dělati z mystiky smyslové
dráždidlo a lechtadlo, to je v1iroba, která se vyplácí v dnešních
Čechách. Jen v dnešních Čechách, v zemi, v niŽ rozmohlo se
všude tolik hrubosti a surovosti citové, jest možno pokládati
tento prrimysl za umění a poesii; jen v Čechách mohlo se státi, že
p. Karásek jest pokládán za básníka a že se vidí v jeho hrubé,
monotonní a chudoduché šabloně tvorba umělecká. Pan Karásek
nedovede vztyčit postavu, odívá jen loutky v pestré dekorační
hadŤiky. Všimni si jen, jak nedovede ukázat, a čem vězí moc

Františkova nad Klárou, nedovede vložit Františkovi do rist ani

i"a,'ot'o silného jímavého slova, nedovede pŤedvésti jej jako du-

chovoho tvrirce. Všecko, nač se obmezí, jest, že referuje stručně

a bezduše o tom, jak krásná Klára ,,byla okouzlena mužem, odě-

''v* ,, hrub;f šat a bos m, jenž putoval do Říma k papeži, by

mu dal dovolení kázahi*. Dost. To je všecko. Nejasná perversita

musí lacino vyložit, co nedovedl pojmout a čemu nedovedl dát

v taz básník. Z dvou velikj'ch geniálních organisátorri církev.

ních, lidi vrile a intelektu, stává se tak u p. Karáska někdo jak

podprriměrnjr sentimentální gymnasista a gymnasistka. Jak

bezděčnjl paskvil jsou na pŤ. tyto Ťádky: ,,Nesla s hoŤem (Klára)'

že František o ni nedbá, k ní nejde. BratŤí, jimž bylo divno, že
František nikdy nepŤichází do San Damiana, ptali se ho posléze,
proč se vyh bá San Damianu. Vyprávěli mu, jak se vyptává
Klára stále na něj, a ujišéovali jej, že by neměl odnímati KláŤe
potěšení, by jej konečně spatňila a slyšela jej hovoňiti o UkŤižo-
vaném. Líčili mu, jak je po každé Klára smutna, kdyŽ posílá
vzkaz Františkovi, a František po tolik let když odpovídá na
něj vždy jen prostňedníky... Takováto malicherná zdrobnělina
a rozbňedlina erotická byla by snad ve stylu naší prostoduché
jeptišky-spisovatelky Marie Antoinetty, a|e dnes vidět a cítit
takto velikj. legendární sujet jest nemohoucnost až trapná.

A do tŤetice všeho dobrého: ,,Smrt Salomina... Zestárlá Sa-
lome zamilovala se beznadějně do Séhona, lovce gazel; krásnf
jinoch opovrhuje jí; miluje se s jinjrmi mladfmi milenkami. Kte-
réhosi dne dodá si však Salome odvahy a zatančí nahá pŤed Sé-
honem; omládne v tanci riplně; stará moc nad muži vrátí se jí
na chvíli; jinoch vrhá se již v smyslném žáru na její tělo, když
vtom znavená Žena klesá na zem. Kouzlo tance odstoupilo od
ní; leží pŤed nÍm staré tělo, které jej odpuzuje hnusem. Salome
poznává, že je ztracena navždy, odcházÍ. Čekáte, že se zavraždÍ.
Budiž. Potud jest, tato věc alespoř snesitelná. Erotická smysl.
nost u staré ženy není jistě nic povznášejícího; jest to spíš trapné
než tragické, ale budiž. Co však pŤijde nyní, jest nejpustší thea.
tralistika, žánr: moderní kabaret. Druhého dne pošle Salome



po služce jinochovi na stŤíbrné míse _ svou hlavu jako jiné
dámy posÍlají kyt,ice nebo hrozny. Kde jest v této scéně nutnost?
Nikde. Není v nÍ nic než prázdná pustá zv le, theatralistika
zcela kabaretnÍ. Žijeme v době, kdy rrizné varietní tanečnice
smfkají rrlzné hlavy s konopnJrmi vlasy po jevištích. Mystik
p. Karásek jest ovšem básník své doby a ví, čeho doba žádá
od něho. Hlavu, za každou cenu hlavu na mísu, jdeJi o Salome.
Vezmi ji, kde vezmi _ ale hlavy jest tŤeba. Není-li ciz|, Lož
vlastní. A pošli ji na míse svému milenci s navštívenkou! Mrlj
Bože, jak jest to všecko oplzlé a hloupé!

Pan Karásek nazval své práce novelami a dokázal L1m, že
nemá ponětí o tom, jakf pÍísnf ušlechtilf druh uměleckf jest
novela. Práce p. Karáskovy jsou jen povídky a špatné povídky.
Pan Karásek, kterf nenÍ básník a neumí stvoŤit velikf t,ypickf
osud, vypomáhá si dekoratérstvím; jeho povídky jsou pŤeplněny
kulturně hist,orick m detailem, židovskfmi termíny bohoslužeb-
nfmi, šperky a kamením všeho druhu, exotickou florou i faunou,
názvy všech orientálních vonidel. To všecko jest nekonečně, ne.
konečně snazší než bft prostě básníkem a stvoiit velikf tragickf
osud lidskf, v němž by nalezl každ čtenáť podobenství svého
nitra a na němž by int'elektuálně i mravně vyrostl. Ant,ikvaŤit
jest mnohem pohodlnějšÍ než tvoňit; a poněvadž básnÍkem b;ft,
nem žeme, buďme alespori pedantem: v tomto pŤípadě pedan-
tem perversity.

Pedantem jest pan Karásek i ve svém slově. Jeho qiraz a ja-
zyk má vesměs pŤednosti jen negativné: není nesprávn - to
jest všecko, co jest možno ňíci k jeho chvále. Jest korektní, ale
jen tÍm, že si.ukládá všecka odŤíkáni a sebezapňení a nic neris-
kuje: neodvažuje se vfboje, neodvažuje se vfzkumn ch cest;
nem že zbloudit, poněvadž nic nehledá; nemriže klesnout, po-
něvadŽ nikdy nevzletěl' Nemá reliefu, nemá života, nemá sil,
nemá žáru, nevňe a nekypí: rozšafn , moudr1il, studen1i, mrtvoln
činl z nouze ctnost a vykrajuje jako studenf strojek rizkostlivě
čistotné a chudé preparáty drobnfch větiček. Kde se odvažuje
obrazu, buď jist, že jest to již obraz vyzkoušenf a ochočenf,kterf

.o*hazuie svého jezdce. Alespofi dvě tŤetiny stŤídm1fch metafor

'""""e Í(aráskově knížce jsou oŤové již velmi zkrotlí a utrmá.

".it 
n" rťrznfch prašnfch cestách: blíží se velmi již otŤel}?m klišé.

Át" i ''u těchto velmi rozšafnfch v1ipravách a vyjížďkách piiházt

se občas našemu jezdci nehoda. Tak na pŤ. na str.36. Jeho rytíÍ

měl pr1r pŤedevším vrlli, ,,jíž dovedl Ťíditi svr1j život, jako jezdec

íídí ostruhami koně,,. Každ jezdec vi, že kriĎ se sice pobízí

ostruhou, ale Ťídí něčím jinfm. A na stránce 38 čtu tento zcela

pochybenf obraz:,,Bystrá hlava dona Iniga, cisterna, již dosud

ptnit tiuot hgbngm sulm prouden, proměnila se v stojatou nádrž
jediné pňedstavy, jediné myšlenky... Cisterna po pojmu svém

nemd ušak suého pramene, není studně, jest jen nádrŽ na vodu

sprchlou deštěm.
Pedantem jest i pan Karásek jako gramatikáň. A děje se mu'

co se děje všem pedantrlm: lapá mŤínky, a štiky a kapňi mu uni.

kají. Tak píše pedanticky po svém učiteli Arnoštu Procházkovi
instr. zedmi - ale také instr. závésami (str. 101) _ tento instru-
mentál odkazuje k nominativu závěsa, kteréhož podstatného
jména není, pokud vím, v českém pokladu slovném _ a pňíslov.
cem simultánnosti jest p. Karáskovi všude pouhé co (za: zatím
co, Zatím co v pouhé co nesprávně zkracoval si, pokud vím, sou.
starrně Vrchlickf, kter1f potňeboval ho do jambu; odtud dostala
se tato pochybená licentia i do prÓzy).

Pňípad Karáskliv jest typick1i moderní pŤípad česk1f. Karásek
jest pŤíznačnjl zjev své generace. Každá generace má literaturu,
jaké zasluhuje: surová a hrubá generace surov a hrub padělek
s kňiklavou etiketou. Karásek není básník-tvtirce, Karásek jest
jen moderní české nedorozuměnÍ, které si rozieší pňíští doba
jedním slovem. Hrubf aranžér a rutinér, kterjl si sv j krámek
pracně po léta skládal z osvědčenfch cizích vzorktl, _ jak dlouho
trvalo, než se naučil jen pňestavovat je s obstojnou obratností!
Ale proto, dovedeJi dnes toho, není ještě básníkem, n1fbrž v nej.
lepším pňípadě jen prestidigitateupem. Básník - nota bene bás.
ník, kter;i vystupuje jako programovlÍ mystik a spiritualista _
nemohl by napsat vedle jinJ'ch ubohostí nikdy v ,,Genendě..



toho hrubého passu, v němž vykládá očarování spojením dechu
s dechem. To je vfklad hodn nesmrtelného osvícence, moder-
ního Bildungsphilistra lékárníka Homaisa z ,,Madame Bovary...
Tak typicky směšnf, že bude provázet svého vynálezce do hrobu
a _ doufejme, nějakou chvilku i za něj. Člověk neví právě, čím
si zaslouží toho, čemu ňíkají paměé lidská.

R. Boíko: MoďIiÚby víry a lásky

Debut p. Bojkťrv jest v;fznamná událost pro mladou českou

poesii: zase jednou opravdovJ' básník a básník kladnf, básník
životní síly a víry. Pan Bojko jest básník v plném smyslu tohoto
krásného slova;má ve vysoké míŤe to, co činí člověka básníkem:
svr1j novf a užasl pohled na život a svět, na určení člověkovo
i na určení lidstva, na děje lidské duše a osudy lidského pokolení.
Jeho zorné pole - a to jest patrné po četbě několika básní Boj-
kovfch _ jest nevšedně široké. Bojko je básník zraku a zraku
velmi mnoho objímajícího, široko zabírajícího; zraku, kterf se
propaluje k jádru věcí a čte z hmotnfch jevťr a tvarťr jako
z písmen a z run. Do jeho duše tísní se a plyne neustále mnoho
věcí, proudí a žene se plno dojmrl, vztahri, nápovědí _ odtud
místy nepiebranost a grotesknost jeho metafor právě jako hut-
nost, jeho skladby. Každjl dojem jest u něho vepňeden do dojmri
jin ch, z kažďé pŤedstavy tryskají a odnožují se pŤedstavy
a obrazy nové: Bojko jest opravdov1i básník kosmického spňí-
znění veškerenstva, kterJr dovede zdvihnouti na jedné rytmické
vlně mohutn1i koráb, určenjr k cestě zámoŤní, i uvadlou travinu,
spláknutou podzimním deštěm s rodné stráně; kterf dovede na.
lézt,i spojení obrazné lásky mezi drobnJrm zrnkem písečn;im, jež
šlapeš, a nebeskou hvězdou, po níž toužíš a k níž se modlíš.

V t,omto člověku ožila zase jednou a stala se uměleck1im slo-
vem veliká láska a veliká něha. Tat,o láska ke všemu živému, ke
všemu toužícímu a zápasícímu, ke všemu deptanému a trpícímu




