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Předmluva

Přivoňte si k Červinkově kytce intimních nálad, kterou básník poskládal
z pozorování a snění. Vraťte se do modrých mlh ležících nad jeho pasekami, zálibně
se koupající v zeleném šeru lesů a hájů. Nechte se ohřát ve slunných stráních, kde
kvoká bažant a krčí se zajíc, zabořte se do hlíny, kde raněné koroptve teď zvolna
umírají...

Otvírám okno, abych ukázala další částečku české poezie, abych přinesla na
světlo další z pokladů, které se nacházejí mezi zažloutlými stránkami starých tisků.
Nejprve jsem uvažovala o tom, že Červinkův výbor nazvu V otřesech nervů,
stejně, jako tuto poezii vnímali čtenáři a kritici předminulého století. Nakonec jsem
vybrala název totožný se jménem jedné z uvedených básní. Karel Červinka otvíral
okno, aby mohl tvořit poezii, aby dokázal vtěsnat na papír nepopsatelné pocity, aby
dokázal najít slova a otevřít duši.
Poezii Karla Červinky jsem objevila ve výboru Ivana Slavíka Zpívající labutě,
kde uvedl básně ze sbírky Krajiny a nálady, v nichž vyzdvihl a ukázal čtenářům umění
impresionismu a vnesl na literární scénu um zapomenutých básníků. Tyto básně byly
první, které jsem od Karla Červinky poznala. Oslovily mě natolik, že jsem se rozhodla
prozkoumat jeho poezii podrobněji, seznámit se s osudem básníka, který je pro dnešní
generaci čtenářů v podstatě

zapomenut.

Hlavním zdrojem a podkladem k mé práci byly sbírky veršů Karla
Červinky vydané v letech 1892 - 1901. Všechny básně, které jsem zařadila do výboru,
jsou ze sbírek Zápisník, Krajiny a nálady, Hledání samoty a Slunce v mlhách, a dále
pak jednotlivě otiskované básně v časopisech Niva z let 1892 - 1894. Pro bližší
pochopení kontextu vzniku básní a vůbec pro pochopení celé jeho tvorby mi byla
cenným pramenem poznání osobní korespondence básníka s jeho vrstevníky a dalšími
soudobými literáty a kritiky. Třetím okruhem mého zkoumání se stala četba dobových
periodik a kritik, která mi umožnila objevit reakce veřejnosti i literárního světa
přelomu století.
K textům, které jsem zařadila do své diplomové práce, jsem dospěla
5

studiem pramenů, jejichž hlavním zdrojem byly Památník národního písemnictví na
Strahově a Národní knihovna v Praze. V těchto institucích jsem studovala soukromou
korespondenci Karla Červinky a soudobý tisk. Dějinné, společenské a kulturní
souvislosti jsem čerpala převážně z knih Prof. Petra Čorneje a Jaroslavy

Janáčkové.

Literární kontext jsem sestavila opět z dobového tisku, ze soudobých kritik a v
neposlední řadě jsem využila texty Arne Nováka, Jaroslavy Janáčkové a Luboše
Merhauta.
Oblast zapomenutých básníků konce 19. století jsem prozkoumávala
statí Ivana Slavíka, které se staly klíčovým zdrojem k problematice

pomocí

predekadentní

literatury
Pokusila jsem se uvést takové básně, aby vydaly svědectví o méně známém
autoru, který podle mého názoru rozhodně stojí za povšimnutí..
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Úkoly
•

Prostudovat dostupnou literaturu období tvorby Karla Červinky, týkající
se literárních směrů té doby

•

Pokusit se najít souvislost tvorby autorů konce 19. stol. s dějinnými
událostmi.

•

V soudobém tisku najít zmínky o životě a tvorbě Karla Červinky

•

Sestavit ucelený výbor poezie Karla Červinky, dobře vystihující jeho
básnické vyjadřování s ohledem k vnějším vlivům vstupujících do jeho
poetiky

Cíle
•

Přiblížit čtenáři dílo téměř zapomenutého básníka.

•

Sestavit životopis Karla Červinky

•

Vyjádřit názory tehdejší kritiky.

•

Najít kořeny tvorby autora
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Doba konce 19. století a začátku 20. století

Každý přelom století je důležitým mezníkem ve vývoji lidstva. Přináší sebou
rekapitulaci a bilancování nad uplynulým věkem i touhy, naděje a zároveň obavy
spojené s vykročením do něčeho nového. Konec 19. století a začátek 20.století, tento
dějinný zvrat, byl plný změn, které zasáhly každou oblast života společnosti. Rychlost
a doba začíná člověka pohlcovat, ten se pak brání ostrou kritikou morálky, kultury,
přehodnocuje své životní hodnoty. Důsledkem toho je rozvoj novodobé filozofie, jejíž
hlavní představitelé jsou Artur Schopenhauer a Friedrich Nietzche.
Charakteristickým rysem, který přetrvává až do dnešních časů, je celkové
zrychlení životního tempa a s tím spojené nové životní hodnoty všech lidí. Složitějším
se stal svět i lidská psychika. Chaos a labyrint 90. let 19. století podmiňuje prudký
12
pokles prestiže křesťanského náboženství a s tím spojenou ztrátu víry v Boha.
Životní styl lidí v druhé polovině devatenáctého století se výrazně lišil od
dnešního. Způsob trávení volného času se v průběhu druhé poloviny 19. století měnil.
Objevily se mnohé novinky. Mimo běžné a tradičně uctívané církevní svátky a oslavy
spojené se změnami ročního období se začaly prosazovat i oficiální slavnosti a
různorodé civilní hry, promenády a taneční zábavy. Chodilo se do divadel, hospod a
kaváren. Vedl se čilý spolkový život a začalo se též sportovat. K oficiálním oslavám
patřily narozeniny císaře, jubilea jeho vlády a vojenské parády. K
nejnavštěvovanějším lidovým zábavám patřila v Praze, mimo poutí, slavnost krejčích
v Bubenči, konaná v úterý po Velikonocích a nazvaná Slamník, a obuvnická merenda
Fidlovačka, která měla své místo o den později v Nuselském údolí. Obdobné slavnosti
měly i různé spolky a sdružení. Hojně se navštěvovalo Novoměstské divadlo, které
8

mimo vlastní představení umožňovalo vystoupení artistickým a pantomimickým
společnostem, baletním, zápasnickým a zpěváckým skupinám i českému cirkusu
Josefa Beránka. Oblíbeným místem zábav byly pražské ostrovy. Od 70. let stála na
Štvanici restaurace, v níž se střídaly vojenské kapely se zpěváky, artisty, loutkáři,
majiteli panoptik a zvěřinců. Pivo se popíjelo u vyhlášené České koruny, U české
udatnosti, U Slávie, U Fleků, U Tomášem, U Ježíška. Takřka všude se odehrával
veřejný a společenský život a setkávali se významné osobnosti. Na tradici hospod
konce 19. století navázaly kavárny Unionka a Slávie. Ke koloritu Prahy patřily
samozřejmě i šantány a kabarety. Společenský život doplňovala na okraji města i
sportoviště fotbalistů, hokejistů, lawn - tenistů, atletů a automobilistů.
Oživení národního života v 60. letech zastihlo českou literaturu připravenou
podílet se na kulturním zápase. Takřka všichni čeští umělci chtěli vyzvednout kvality
národa. Ten se jim za jejich snahy odměňoval hojnou návštěvností českých
divadelních představeních, četbou českých knih a vůbec morální podporou soudobých
umělců. Velké oblibě se od roku 1862 těšil i Sokol, který byl spojen s rozvojem
moderního českého spolkového hnutí jako projev probouzející se občanské aktivity,
která přispěla k formování veřejného života a často nahrazovala do té doby neexistující
politické zázemí. V čele Sokola stáli představitelé demokratické části české politiky, a
proto se sokolské hnutí stalo mobilizujícím prvkem širokých vrstev národa. Činností
Sokola vstoupila tělesná kultura do vznikající novodobé české průmyslové
společnosti.41
Zájem o divadlo v české společnosti byl tak velký, že po pádu Bachova
absolutismu spontánně vznikala dřevěná divadla a arény. Rozmáhaly se zejména na

9

břehu Vltavy a pyšnily se kapacitou až pro 4 000 diváků. V 80. letech 19. století
vyvrcholily politické a kulturní tendence, které vyrůstaly s obrozeneckých kořenů.
Trvalým symbolem duchovního vzepětí národa, výrazem sebevědomí, dosažené
ekonomické úrovně a vrcholem dramatické tvorby u nás bylo otevření Národního
divadla.

12

České země se vyznačovaly mimořádně vysokou gramotností 97%. Velkou
zásluhu na tom měla školská reforma z konce 60 let.
Na základní pětileté školy navazovaly trojtřídní měšťanky. Následovala
gymnázia, obchodní akademie, zemědělské školy, průmyslové, uměleckoprůmyslové
aj. stření školy. V této době, kdy většina obyvatelstva měla jen základní vzdělání se
vysoce hodnotilo středoškolské vzdělání. Studovalo se pouze v češtině.41
Paralelně se změnami kulturními šly proměny na scéně politické. V české
politice triumfovala národní idea kolem roku 1885. Radikálnější představitelé českého
politického života si dobře uvědomovali trpný postoj českého národa s politikou té
doby. V roce 1874 byla založena Národní strana svobodomyslná - mladočeši, kteří
požadovali účast Čechů na zemském sněmu, všeobecné hlasovací právo, prohloubení
občanských svobod a rozvoj vzdělanosti. Současně s Národní stranou, staročechy,
usilovali o přeměnu habsburského soustátí na tři rovnocenné celky - rakouský,
uherský a český.
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Čeští politici pasivní politiku vyměnili za neméně rozhodnou podporu vlády.
Stali se součástí vládní většiny, tzv. železného kruhu pravice. V čele vlády tehdy (od
roku 1879 do roku 1893) stál hrabě Eduard Taaffe. Měl plnou podporu císaře. Taaffe
si uvědomoval, jak je složité vládnout tolika různým národům, z nichž má každý
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odlišné tradice a odlišnou hospodářskou a kulturní úroveň. Proto se snažil být
zprostředkovatelem a vždy stát nad stranami. V každém případě byl Taaffe
nejúspěšnějším politikem konstituěního Rakouska. Za bezvýhradnou podporu vlády
očekávali politici odměnu ve formě ústupků a výhod pro český národ. Vláda jim však
velké ústupky neposkytla. Taaffe jim vyšel vstříc několika menšími opatřeními.
Později se o nich hovořilo jako o politických drobečcích.
Staročeši nesoucí za českou politiku hlavní zodpovědnost se nemohli vykázat
žádným skutečně významným úspěchem. Proti Riegrovi a celé české politice se
ozývaly stále silnější hlasy nespokojených mladočechú. Za této situace vyzval Taaffe
staročechy, aby se pokusili dohodnout s představiteli německého liberálního
měšťanstva z Čech. Jednání konaná v lednu 1890 však nedošla ke vzájemné shodě.
Podstata dohod, nazývaných punktace, spočívala v reorganizaci okresních a krajských
soudů a dalších správních orgánů tak, aby tvořila území pokud možno jazykově
jednolitá. Tak se vytvářela možnost trvalého rozdělení země na dvě části, českou a
německou, přičemž Němci měli v české části více práv než Češi v německé. Němci
slavili punktace jako velké vítězství. Zato česká společnost se dívala na punktace
jednoznačně záporně. Pod vlivem mladočechú je zamítla, ke kritice se přidala i řada
vlivných staročechů a bylo rozhodnuto. Ve volbách do říšské rady roku 1891 staročeši
úplně propadli. 41
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Umělecké a literární směry konce 19. a začátku 20. století

Napodobovat cizí sloh znamená nosit masku. I kdyby tato maska byla bůhvíjak
krásná, stane se svou neživotností brzy nevkusnou a nesnesitelnou, takže i nejošklivější
živý obličej je lepší.
Arthur Schopenhauer (Schopenhauer,A.: Spisovatelům a čtenářům, Praha
1942)

Nástup moderních směrů počátku 90. let byl součástí procesu zápasu
obrozeneckého světa s novou érou. Moderní umění kritizovalo konzumní životní styl
společnosti. Protestovalo proti pokrytecké morálce, která omezuje přirozenost a
svobodu člověka. Autoři 90. let 19. století jsou velice ovlivněni touto krizí soudobé
společnosti. Cítí proto potřebu zásadních změn, které však mladí umělci nejsou
schopni realizovat. Z tohoto rozporu vzniká nutnost po nových způsobech vyjádření nových uměleckých stylech.12
19. století, ve kterém vzniká a zároveň vrcholí romantismus s realismem, je
zakončeno nepřeberným množstvím nových stylů. Polystylovost devadesátých let je
jedním z nejpříznačnějších rysů dané doby. Je důsledkem rychlého pokroku vědy,
hledáním nových cest poezie a vytvářením nových estetických norem. Ve všech se
objevuje důraz na svobodu jedince, na jeho pocity, které jsou vyjádřeny bez zábran
morálky. Z předchozího realismu se rodí nový, ve své podstatě ještě pravdivější, směr
zobrazující pravdivé, syrové a pesimistické stránky života konce století - naturalismus.
Jeho protipólem a únikem od škaredého tělesna k hezkému duchovnímu se stal
spiritismus. Mezi těmito protipóly se vyskytuje řada směrů, které prolínají všemi
12

oblastmi umění. Jelikož básnická tvorba Karla Červinky pochází z let 1892 - 1901,
tedy výhradně z devadesátých let 19. století, pokládám za důležité seznámit se s
uměleckými směry, které se promítly do literárního vývoje a tedy nutně ovlivnily i
poezii Karla Červinky.17

Impresionismus:
Umělecký směr, který se zrodil v závěru 19. století ve výtvarném umění.
Názvem impresionisté byli hanlivě označeni francouzští malíři, kteří vystavovali své
obrazy společně s dílem Clauda Moneta - Impressio. Impressio je dojem, vyjádření
nálady. Směr impresionismus se tedy snaží o vyjádření něčeho neopakovatelného,
prchavého okamžiku, bezprostředního zážitku, který má nepatrné časové trvání. Snaží
se o bezprostřední vnímání života a skutečnosti. Básník je tlumočníkem tohoto
neopakovatelného pocitu. Později vstupuje do hudby a literatury, kde se taktéž, i když
odlišnou formou, snaží o vyjádření nálady, pocitu. V literatuře klade důraz na
perfektní formu zpracování. V popředí stojí lyrika i lyrické zpracování prózy.
Potlačuje rozumový obsah, vnímá přírodní a milostné motivy, se kterými rozehrává
koncert pro všechny smysly. Smyslem impresionismu je pravda chvíle, prchavost
okamžiku. Mizí hranice mezi světem přírody a vnitřním světem člověka. Obecná síla
života a přírody ho bezmezné ovládá. Nejvýznamnějšími českými impresionisty jsou
Antonín Sova, Fráňa Šrámek, Karel Červinka a v některých textech i Karel Hlaváček.
• Paul Verlaine.
• 12
Světovým impresionistou je
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Dekadence:
Už na sklonku 80. let 19. století se ve verších Jaroslava Vrchlického objevují
znaky predekadentní poezie. Jeho verše ztrácí optimistický nádech a jako protest proti
měšťáckému světu je vytvářen svět umělý, snový. Česká dekadence na Vrchlického
bezprostředně navazuje zjemněním lumírovské básnické techniky a přínosem nových
motivů.
Dekadentní styl se vyznačuje oblibou pesimistických nálad. Bolestně se odvrací
od života odchodem do fiktivního světa snů. Je plný melancholie, smutku a předtuch
zla. Do poezie přichází úpadková tématika. Dekadenti zobrazovali znechucení, nudu a
opovržení reálným životem, jsou podřízeni subjektivitě svého já. Básně jsou prosyceny
pocitem rozkladu a smrti. Autoři unikají do světa snů a představ, ale nevyjadřují je
složitě a symbolicky, nýbrž strohou realitou popisu všeho, bez ohledu na konvence a
slušnost. Snaží se hledat krásu i v ošklivosti, ve věcech, které dosud odpuzovaly.
Objevují nová a dosud nezpracovaná témata, otevírají prostory mezi světlem a tmou.
Hledají inspiraci v podvědomí, snech i přeludné halucinace. Postihují stavy únavy,
melancholie, hnusu a rozkladu. Hrdiny dekadentů jsou lehce naznačené stínové
siluety. Pro navození atmosféry používají naturalistické metody, spiritualismus,
mystické zážitky. Oslavují až barbarskou pudovost, jsou nadšeni pohanstvím a
satanismem. Stejně jako obdivují prostitutky, tak vzhlížejí s posvátnou úctou
k pannám. Čtenářům své poezie osvětlují nejtajnější místa ve svém nitru, nebojí se
pravdy. Verše se vyznačují sugestivní veršovanou hudebností a obsahují velký počet
metafor, které pomáhají vystihnout extrémní duševní stavy. Dekadenti se ocitají
v kruhu variací na téma zmaru krásy uprostřed reálné všednodennosti.
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Celý tento směr je prosycen odporem vůči sebevědomému optimismu
měšťanského světa. Negativně nahlíží také na realismus a naturalismus, tyto směry
pouze ulpívají na povrchu a nedoceňují duchovní rozměr člověka. (Černej, P., a kol.:
Česká literatura na předělu století, Praha, H+H 2001). Objektivní realita je pouhým
12
přeludem. Literární autostylizace prohlubuje rozpor mezi uměním a skutečností.
Dekadentní styl se svým odvratem od skutečnosti se stal světonázorem dané
doby. Dekadenci v Čechách představují autoři seskupení kolem časopisu Moderní
Revue: Jiří Karásek ze Lvovic, Karel Hlaváček, Arnošt Procházka. Ve světě mezi
dekadentní autory patří Paul Verlaine, Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Stephane
Mallarmé. 17

Symbolismus:
Umělecký směr vznikající v 90. letech minulého století. Vychází z tvorby
prokletých básníků. Symbolisté chtějí zachycovat svůj vnitřní svět pomocí konkrétních
znaků (symbolů). Zdůrazňují změnu poetiky, změnu vztahu k jazyku. Prohlašují, že
osobní prožitky, nálady není možno rozumově zachytit, lze je pouze vyvolat za
pomoci symbolů. Podtrhují iracionální živelnost, která vytrhává slovo a jeho význam
ze skutečnosti a zachytí tím dosud nevyslovitelnou souvztažnost. Symbolem se zde
rozumí znak, abstraktní obraz, pocit. Charakteristickým znakem poetiky symbolismu
je složitost a obtížnost. Autoři kladou své myšlenky za sebe do jednotlivých obrazů,
básně jsou často psány volným veršem s důrazem na jeho hudebnost. Projevuje se
subjektivismus. Styl je založen na sugesci a magii slova. Usiluje o novou obraznost
s prolínáním barev, zvuků i vůní. Hlavním cílem je zapůsobit na city čtenáře, který je
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zde chápán jako autorova spřízněná duše. Nejběžnějším vyjadřovacím a poetickým
prostředkem je metafora, ve většině případů velmi složitá. Je vyjádřena pomocí
náznaků a spojování představ. Pomocí zvukomalby se snaží vsugerovat čtenáři určitý
pocit. Místem, ke kterému se básníci obrací, je příroda a její obrazy. Mezi hlavní
představitele českého symbolismu se řadí Otokar Březina, Karel Hlaváček a Antonín
Sova, světoví symbolisté jsou Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Arthur
Rimbaud. 12
Všechny umělecké styly konce století se k nám dostávaly prostřednictvím
překladů děl zahraniční literatury. Díla, životy a vůbec osudy světových literátů měly
obrovský vliv na český literární život. Nejvíc inspirativním byla tvorba prokletých
básníků, kteří svá první díla vydávají v 60. - 70. letech 19. století. Tito francouzští
mladíci, kteří pobuřovali měšťanskou morálku nejen svými díly, ale i životním stylem,
položili základ nové poezii. Patří mezi ně Charles Baudelaire, Paul Verlaine a Arthur
Rimbaud.
Charles Baudelaire byl velmi kontroverzní člověk. Využíval život plnými
doušky, holdoval alkoholu, inspiraci hledal při opojení drogami. Z těchto nelegálních
zdrojů vznikla poezie sice zavržená tehdejší společností, ale nesmírně významná pro
další rozvoj literatury. Na kontrastu ošklivosti a krásy zobrazuje opravdovost přírody a
lidských vztahů, krásu vidí právě v ryzím vyjádření, v pravdě a citlivosti. Stejně s
láskou a životem ctí i rozklad a hnilobu. Svou poezii postavil jako syntézu prožitku a
výrazu. Používá naprosto originální metafory, nachází nové zdroje krásy. Stává se
básníkem, který zpřetrhal většinu společenských vazeb, který se plánovitě snaží skrz
své básně i osobní projev vyvolat pohoršení. Je představitelem symbolismu a
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dekadence. U nás poprvé překládán Jaroslavem Vrchlickým.41
Paul Verlaine je považován za zakladatele symbolismu. Jeho dílo ale stejně tak,
jako u většiny autorů, procházím vývojem přes všechny tehdejší umělecké směry.
Podobně jako Baudelaire se toulal Evropou, vedl bohémský život. Jeho umění je
programovou básní symbolismu. Verši zní hudba, volí nečekaná slova a slovní spojení.
Evokuje intimní citové prožitky, ve kterých se odráží hloubka a proměnlivost života.
Daří se mu zobrazit náladu jedinečného okamžiku. Je fascinován podzimem, který v
něm vyvolává nejistotu, beznaděj a zklamání. Poprvé je překládán Jaroslavem
Vrchlickým, v roce 1916 jeho verše vydává pod názvem Cizí básníci Arnošt
Procházka.17
Třetím prokletým básníkem je Arthur Rimbaud. Své básnické dílo vytvořil mezi
šestnáctým a dvacátým rokem. Jeho básně vycházely jednotlivě, nikdy je nesestavil do
ucelené sbírky. Pod názvem Iluminace byly vydány bez jeho vědomí Paulem
Verlainem. Stejně jako předchozí básníci cestoval, pil a oddával se životu plnými
doušky. Ve svých symbolistických verších vyjadřoval odpor ke společnosti a
měšťanskému způsobu života. Často užívá metafory a kontrasty, které řetězí do
symbolických řad. Básně jsou plné fantazie a nesplněných snů. Fantazie symbolizuje
bezprostřední zážitek, který je umocněn i jazykovým zpracováním, kde užívá v
kontrastu spisovný jazyk a mluvu společenské spodiny.41

Kromě prokletých básníků ovlivnila naše literáty i řady dalších světových
autorů. Za všechny bych chtěla jmenovat Stephana Mallarmé, Oscara Wilde a Rainera
Mariu Rilke. Každý z nich přinesl do české literatury novost ve vlastním zpracování
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stylů. Všichni byli ovlivněni symbolismem, impresionismem a dekadencí. Oskar
Wilde navíc přináší úplně novou humoristickou polohu dekadence, která inspirovala v
dekadentních básních Karla Červinku. Klíčovým vlivem pro generaci autorů celé
druhé poloviny 19. století se stala filozofie Friedricha Nietzeho. V ní nacházíme téměř
všechny důležité momenty ovlivňující moderní umění - kult génia, důraz na
individualitu, opovržení státem, společností, odmítání křesťanství a sen o nadčlověku
•
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jako o projektu svobodného člověka budoucnosti.
Období konce 80. let a 90. let 19. století je významným předělem ve vývoji
české literatury. Dochází k prohloubení společenské krize. Soudobá kultura se
rozchází s vládnoucí společností. Nastupuje nová generace básníků a spisovatelů, kteří
se snaží dostat z vlivu měšťácké politiky. Ve veřejnosti mizí ideály, ze kterých
vyrůstala česká literatura 19. století. Objevují se pocity skepse, zklamání. Starší umění
odumírá, ale brání v rozpuku nové generace. Roku 1895 vydává skupina autorů
Manifest české moderny. Česká moderna je opoziční hnutí, sdružení kulturních
činitelů, jehož náplní byl rozchod s dosavadním nevyhovujícím uměním. Myšlenky
manifestu upozorňují na právo autora na osobité pojetí tvorby, na právo psát pravdivě.
Snaží se o zpřístupnění světové a evropské tvorby, o volnost literární kritiky. Jedná se
o průkopnický čin v umění, pokrok a změnu k lepšímu. Provokuje společnost, tvorbou,
oblečením, způsobem života. V literární tvorbě se klade důraz na individualismus,
vzniká tzv. umění pro umění, kdy se autoři zpovídají čtenářům, ale nečekají jejich
reakci a pochopení. Jednotícím prvkem je odpor k soudobé společnosti.
V devadesátých letech devatenáctého století se nejen mezi literáty, ale vůbec
všemi umělci, objevuje odhodlání jít proti proudu, za novými objevy v umění.
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Proměňuje se chápání umělce, tvorby i těch, pro něž je dílo určeno. Spisovatel se svým
dílem staví do pozice silné osobnosti, která se neleká údělu toho, kdo pobuřuje, kdo
šokuje a přichází s něčím novým. Pro autory generace devadesátých let je typická
snaha osvobodit se skrz své dílo od všední existence, od civilního života. Jsou to
tvůrci, kteří své dílo vysvětlují, zpovídají se čtenáři, všemu umění, duchu, tradici a
Bohu. Znakem doby se stává nadnárodní součinnost a porozumění. Důsledkem toho je
vznik častých překladů z uměleckého dění současnosti, které musí vypovídat o
individuálním stylu autora a o jedinečnosti díla.17
Devadesátá léta znamenají též čas rozkvětu a prolínání se nových slohů, možná
proto, že dochází k velkému vlivu zahraničních autorů (Baudelaire, Verlaine,
Rimbaud, Wilde...).
Tato umělecká epocha je poznamenána fenoménem stylizace. Znamením doby
se stává zrod několika stylů a směrů, které jsou podnětné pro vývoj moderního umění.
Jsou to realismus, impresionismus, symbolismus, dekadence a syntetismus. Proměny
těchto stylů, proměny stylizací jednotlivých autorů poznamenávají další vývoj a jsou
podnětem k polemikám a zápasům nového uměleckého světa se starým. Při utváření
uměleckého díla se klade důraz na zvýraznění autorského gesta. Autoři vnímají svět
novou perspektivou pohledu, všímají si dosud opomíjených oblastí dobového
kontextu. Přelom století je charakteristický hledáním vztahu k realitě přes umělcovu
duši, vnitřní vize a ideje. Nejvyšším kritériem při posuzování díla je v této době tvůrčí
IX
originalita.
Velice častým jevem je cesta přes různé slohové proměny nakumulované v díle
jednoho autora. V poezii Karla Červinky se prolíná realismus s impresionismem,
19

symbolismus si podává ruku s dekadencí. Nejedná se o časovou posloupnost, či
chronologicky řazená období. Červinka a jeho vrstevníci spojují styly a užívají různé
výrazové prostředky v jedné básni, na malém prostoru. Tím se stává poezie této doby
velice intenzivní. Básníci komentují obrázky ze života, detailně pozorují známé a
nejbližší skutečnosti, pak z realistické polohy míří k oslovení všech našich smyslů. Po
čtenáři je vyžadován osobní prožitek, je nucen pátrat po smyslu, hledat dílčí fakta a z
toho všeho si pak sestavit vlastní dojem. Z velkých měst se tématika básní stěhuje do
•

•
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volné přírody, proti opěvované vlasti stojí rodný kraj, intimní a rodinné nálady.
Řada literátů šla ještě dále. Nabízí celkovou výpověď o světě skrze vlastní duši.
Užívají volný verš plný významů a smyslů. Řetězí symboly a skutečnost nahrazují
obrazem. Tím do naší poezie proniká symbolismus s vystupňovaným hněvem a skepsí
s končícím staletím. V patách mu se strhujícím útokem vyráží umění, které odmítá
všechny dosud platné mravní a estetické normy. Jde tak daleko, že hlásá volnou lásku,
toleranci homosexuality, oceňuje odvahu šokovat. Umělec začíná mít známku
22

výstředníka.
Všeobecný úpadek Evropy a lidstva na konci 19. století tlumočí dekadentní
umění. Představuje modernistické umělecké tendence, nekonformní myšlení,
protiměšťácká a provokativní gesta. V této poezii jsou klíčové výrazně stylizované
texty. Dekadentní básník odmítá imitovat přírodu, hledá pravdu v umění, ve
vysněných světech. Uchyluje se do nestálostí halucinací, utíká k imaginaci a k
výmyslu. Přetrhává společenské vazby v tragédii moderní existence. Dekadent usiluje
o autonomní jazyk, o neběžný, o umělecký. Využívá stylistické efekty a zvláštnosti.
Stylovost dekadence chce poukázat citlivost a schopnost snít. V českém kontextu
20

navazuje na některé polohy Julia Zeyera, na jeho snivou obraznost, mystiku a fantazii.
Celá dekadentní tvorba klade důraz na tajemnost, zjevenost, negativismy a temná
osamění. V autorském pohledu nacházíme i gesta sebelásky, sebemučivosti,
výstřednosti a bodavé upřímnosti. Ideu pokroku a víry v nové století dekadence přebíjí
I8
skepticismem a sebedestrukcí.
Cesta stylizace každého autora musí zdůrazňovat osobitost, autenticitu a
sociální nezávislost. Styl každého autora vyjadřuje jeho vlastní psychologické
momenty, sugesci o sobě samém, je znamením autorské vůle. Výrazná individualita
poukazuje cestu ke smyslu díla. Stylizace je oporou vnímateli textu, umožňuje mu
zachytit odkazy k modelování skutečnosti. Zařazuje dané dílo do literární, historické a
společenské souvislosti. Pomáhá utvářet vlastní zvláštní významové roviny
konkrétního textu a zastřešuje celistvost díla. Nejvíce se promítá do autorských
výrazových prostředků. Zasahuje do způsobu volby pojmenování, do konstrukce
postav v díle, do časových a prostorových souvislostí. Utváří a ovlivňuje celou
• nabízí čtenáři• sebeprojekci
•
•
18
kompozici textu a samozřejmě
autorského subjektu.
V závěru století devatenáctého se vytrácí víra v objektivní realitu. Básník umělec vytváří asociace a mýty, promítá svůj život a duševní prožívání do světa idejí.
Proti objektivismu stojí subjektivně konstruovaná realita a iluze. Pomocí snových vizí
vystupují literáti s jiným proudem poezie než nabízí témata dekadentní. Snaží se
pomocí poezie vytvářet alternativní světy. Tyto texty se vyznačují častým sklonem k
patosu, strojenosti a zpěvnosti, do popředí nastupuje prvek víry a fenomén lásky.
Obraz člověka je obrazem tvora srdce. Stylizace optimismu čelí nátlaku pesimismu,
snaží se vystupovat proti agresivnímu protipólu ochotou přebíjet zlo prvky dobra.
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Optimismus je tedy reakcí na vyhraněnost dekadentní stylizace, můžeme ho též
chápat jako přechod dekadentní symboliky v novoromantismus. 18
Přelom století znamená předěl mezi klasickou a moderní estetikou. Vyhrocuje
se konfrontace spiritualismu a antispiritualismu, umělci věří, že řád světa a života lze
najít v duši. Vysoko stojí víra v sílu myšlenky, v lidskou imaginaci a vůli. Sílí vlivy
mysticismu i v odvrácené podobě satanismu a okultismu.
Konec století doprovází bilancování a účtování s uplynulým věkem v kontrastu
s výhledy a očekáváním do budoucnosti. Je to doba, kdy se zpívají ódy na volnost
člověka, ke všeobecnému sbratření lidí i národů. Proti tomu však stojí neuskutečněné
iluze, skleslost a apatie. Rychle se střídají pocity naděje s propastmi beznaděje. V
oblasti literárního umění nastává čas dobového souboje starého a nového jazyka, který
zprostředkovává střet odcházejícího a nastupujícího století, kde se ztrácí řád a
nastupuje chaos. Rychlost doby, střídání stylů a intenzitu prožitků s tím spojených
nejlépe dokumentuje a zachycuje poezie. Přináší možnost k vytváření kompenzačního
světa, pomáhá uniknout realitě a přenést se přes nepříjemnost skutečnosti.
V poezii se objevuje velký zájem o tématiku snu a halucinací. Je to reakce na
světové výzkumy psychiky člověka, mentálních chorob a morbidit. Otevírá se
nepřeberné množství námětů týkajících se duše, tajemna vnitřního světa, reality
podvědomí. Závěr století symbolizuje rozpolcenost reálného a nereálného světa, což
opět prohlubuje zájem o otázky snu, tajemna. Právě tato témata fascinují básníky, kteří
tvoří pod vlajkou symbolismu a dekadence. S novými náměty se proměňuje i celková
výstavba textu a volba výrazových prostředků. Objevují se charakteristické klíčové
momenty ve vývoji literatury devadesátých let devatenáctého století. Z objektivní
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reality se pozornost přesouvá na subjekt. V poezii se hlavním literárním druhem stává
lyrika. Využívá nekonvenčnosti jazyka, vyjadřuje naladění a postoje autora. Klade
důraz na koexistenci představ. Nemíří v čase kupředu, ale z různých perspektiv se
opětovně navrací k tématu, kde prodlévá a krouží. Propojuje konkrétní s abstraktním.
Odpoutává se od časových vztahů, má mimočasovou platnost. Okamžik je vnímán
jako výseč jednoho dne, roku, života, velmi subjektivně z pohledu básníka i čtenáře.
Místo konkrétně ohraničeného prostoru se situace dostává do přechodných chvil
90
soumraku, rozednívání a polosvitu. Lyričnost prostupuje epikou.
Osobnost autora a individualita ve vyjádření každého umělce je tím největším,
co literatura nabízí. Literáti se zpovídají čtenáři, obrací se k němu jako k spřízněné
duši.
v

Soudobé časopisy související s dílem Karla Červinky

Dekadentní poezie vzniká v Čechách koncem osmdesátých let 19. století.
Autoři, kteří propadli této nové vlně poezie, se seskupovali kolem nových periodik.
Jádrem dekadence u nás se pak stávají spisovatelé kolem Moderní revue. Posláním a
cílem tohoto časopisu bylo soustředit mladé hnutí v české literatuře, chtěl být
přístupný všem moderním autorům s patrným talentem. V žádném případě nebyl tento
list namířen proti osobnostem starší generace, ani nechtěl soutěžit s již zavedenými
listy.30 Moderní revue chce pěstovati dobrou kritiku knih domácích i cizích. (Moderní
revue, č. 1, 1894). Koncem 19. století kromě Moderní revue existují další zavedené i
nové časopisy. Pro pochopení souvislostí a vůbec celé společenské situace kolem
devadesátých let 19. století je důležité se s těmi nejvýznamnějšími seznámit.
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Hned v druhém čísle Moderní revue z listopadu 1894 se objevuje referát p.
Krejčího přetištěný z periodika Die Zeit, který pojednává o dobových časopisech.
Zabývá se otázkou rozšíření tuzemské tvorby za hranice státu, o použití a organizaci
•
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reklamy české tvorby v zahraničí.
Paradoxem se stává, že období české poezie od doby Macharovy po nejnovější
směry dekadentní nebyl ke konci století zpracován. Existovaly jakési reliéfní obrazy
starších a novějších směrů, mezi periodiky zůstávala zavedená jména slávy, jako byly
časopisy Lumír, Naše doba. Autoři, kteří se dostali se svými díly do těchto novin, měli
zajištěn určitý přísun čtenářů a publicity. Proti zavedeným však vystupují i periodika
nová, zápasící o svou existenci, ale snažící se prezentovat nejmodernější směry naší i
světové literatury.
Kromě Moderní revue je potřeba jmenovat Nivu a především Rozhledy.
Rozhledy poukazují na rozdíly prací staré a mladé generace, zaměřují se nejen na
produkci, ale analyzují staré a nové hnutí. Brněnská Niva je časopisem zábavně
poučným s pracemi mladých českých autorů. Tím se tato periodika stávají velmi
cennými nejen po stránce umělecké, ale i vědecké.
V práci časopisecké, ale vůbec na celé literární scéně, plane vášnivý boj mezi
mládím a stářím. Jiří Karásek ve stati K naší literární revoluci přímo označuje tuto
situaci zápasem starých s mladými. Vyzdvihuje rozdíl mezi chápáním literatury obou
skupin autorů. Staří autoři chtějí noblesu, mají své vzory a literární bohy, mladí chtějí
pravdu, krásnou i krutou. Mladá generace toužila po svobodě slova, po zdravém
smyslu pro kritiku. Pro starší generaci byli mladí pouze těmi, kteří zostouzejí vše
předchozí, aby se sami dostali nahoru. Vrcholem bylo doslovné parodování básní
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mladých autorů ze strany Vrchlického.27 Do čela mládí se postavil Jiří Karásek, ten ve
stejném čísle Moderní revue píše: Vytušili jste hnilobu, naznačujete správně bolavé
místo, odkrýváte právem zakrytý vřed, ale noblesa, tradice a solidárnost duchů velí,
abyste mlčeli, abyste hnilobu nechali hnilobou, bolavé místo bolavým místem, vřed
vředem. To vše je nám maskovaným zbabělstvím, které se bojí světla, poněvadž miluje
tmu, milosrdnou tmu, jež všechno překrývá. (Moderní revue č. 4, prosinec 1894).
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Autoři období tvorby Karla Červinky

V devadesátých letech se objevuje přes všechna úskalí nový autorský zrak, nové
cvičené a vnímající oko, které postřehne nejjemnčjší prchavé zákmity a dokáže je
zaznamenat metaforou a slovem. Nejvýrazněji se na tomto vnímavém poli prosadil
básník Antonín Sova. Ve svých verších dosáhl virtuozity a dokonalosti, která nebyla
překonána. Největší posun od obrazů přírody k impresionismu je znát ve sbírkách
Realistické sloky (1890) a Z mého kraje (1893). 36Společně se Sovou, dekadenty
Hlaváčkem a Karáskem tvoří v devadesátých letech, v těchto rozhodujících a
zlomových chvílích, i Karel Červinka.
Kromě změn a bouří v literatuře 19. století je potřeba vyzdvihnout i fakt, že se
zde jedná o období největšího rozmachu české poezie vůbec. V jednom krátkém údobí
tvoří najednou hned několik našich nejvýznamnějších básníků. Stále aktivně tvoří
autoři skupin ruchovců a lumírovců, vedle nich nastupují taková jména jako jsou
Antonín Sova, Otokar Březina, Viktor Dyk, Josef Svatopluk Machar, Petr Bezruč či
Fráňa Šrámek. Navíc je česká poezie velmi obohacena o nové umělecké směry
symbolismu a dekadence, které se k nám dostávají z Francie.

25

K výše jmenovaným spisovatelům je ale potřeba zařadit jména mladých, a často
zapomenutých básníků, kteří se mohou směle řadit mezi tyto velikány, byť svým
rozsahem jejich dílo není velké. Nejvíce mladých autorů tvoří své básně právě již v
osmdesátých létech, tedy deset let před tím, než se u nás nové směry poezie objevily a
rozvinuly naplno. Tito autoři se často stali vzory pro nastupující dekadenty a
symbolisty, kteří dovedli k dokonalosti prvotní pokusy tvořit poezii v tomto novém a
99

neotřelém duchu.

Bohužel, pro značnou část čtenářů se pod pojem dekadentní

básník objeví pouze jména Karel Hlaváček či Jiří Karásek. Není samozřejmě možné,
aby každý autor, který se na literární scéně objeví, byl zařazen do čítanek. U některých
jmen není dílo ani tak rozsáhlé, aby mohlo tvořit samostatnou sbírku, ale rozhodně je
vhodné se s jednotlivými básněmi těchto zapomenutých autorů seznámit a společně s
nimi prožít a poznat další kus z historie české literatury.
Spisovatelek se v naší literatuře vyskytuje méně než píšících mužů. Ještě méně,
než autorek próz je autorek poezie. A přesto se na sklonku osmdesátých let 19. století
objevuje na scéně ženské jméno - Irma Geisslová. Narodila se roku 1855 v Budapešti
a do české literatury vstoupila v roce 1879 básnickou sbírkou Imortely. Zde se poprvé
vyskytly zcela nově tvořené básně, neobvyklé své době, s atmosférou dekadence.
Jedná se o dosud nepublikované, velice osobní a sugestivní verše, podle nichž můžeme
Geislovou směle nazvat předchůdkyní pro další skupinu dekadentů. 22
O několik let později následují nový směr poezie autoři označující se jako
epigoni Vrchlického. Tvoří v době, kdy je Jaroslavu Vrchlickému třicet let. První
sbírky mladých autorů vycházejí pod jeho patronací. Nacházíme zde zajímavý
protipól v samotném Jaroslavu Vrchlickém. Vrchlický s mladými básníky ostře
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polemizoval, kritizoval jejich počáteční umění, ale sám překládal Baudelaira a Poea,
kteří rozhodně naše dekadenty ovlivnili. Nejvýznamnějším z těchto autorů se stal
Antonín Klášterský. Jeho jméno bylo v čele tzv. Akademické antipoezie. Po vzoru
Vrchlického překládá z angličtiny, zde je zaměřen hlavně na dílo W. Shakespeara, z
němčiny a přináší do české literatury překlady z americké poezie. Z vlastní tvorby je
92
pro vývoj další dekadentní poezie důležitá sbírka básní Evangelium svobody (1896).
Pod vlivem francouzské dekadence, hlavně Charlese Baudelaira, vychází nová
vlna poezie. Mezi ryze dekadentní sbírky zařazujeme dílo Jaroslava Kvapila. Toto
jméno je spojováno hlavně s jeho působením v roli dramaturga a režiséra
Vinohradského a Národního divadla, ale v roce 1886 vydává sbírku básní Padající
hvězdy. Vychází v ní z poezie Vrchlického, ale navíc ji spojuje s vlivem francouzské
dekadence.22
Spolu s Jaroslavem Kvapilem musíme jmenovat mezi průkopníky dekadence
ještě Otakara Auředníčka a Jaromíra Boreckého. První z jmenovaných, překladatel z
francouzštiny a italštiny, přináší ve sbírce Zpívající Labutě ( 1891) spojení
symbolismu a dekadence. Borecký ve sbírce Rosa mystica (1892) programově uvádí
•
•
22
do české poezie
dekadenci a symbolismus pod francouzskými• vlivy.
V letech 1889 - 1896 se objevuje na dekadentní scéně Jiří Karásek (sbírka Zazděná
okna), Karel Hlaváček (sbírka Pozdě k ránu) a mezi symbolisty a impresionisty svými
sbírkami Soucit a vzdor a Tajemné dálky vstupují Antonín Sova a Otokar Březina.17 V
tomto období se po bok Sovy staví se svými přírodními motivy, mlhavě zamženými
verši a citlivým vnímáním života i Karel Červinka.
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Život Karla Červinky

Karel Červinka
*19. 5. 1872 Albrechtice nad Orlicí
+3. 1949 Mělník
Spisovatel Karel Červinka uváděl svá díla pod několika pseudonymy. Nejčastěji
užíval jměna Václav Štika, hlavně pro své pozdější prózy. Dále publikoval pod jmény
Emil Horský, Karel Jasan.16
Karel Červinka se narodil v Albrechticích u Týniště nad Orlicí. Jako dítě
vyrůstal mezi lesy, v přírodě. Snad toto prostředí způsobilo nevídanou citlivost ke
krajině a venkovu vůbec. Jeho verše skládají hold lesu a čistotě kraje.
Své rodiště poprvé opustil do Hradce Králové, kde studoval na gymnáziu. Po
jeho absolvování nastoupil na univerzitu ve Štýrském Hradci a Praze. Po ukončení
studií pracoval jako soudní adjunkt v Hradci Králové, Veselí nad Lužnicí, v
Broumově, Městci Králové.9 Po celou dobu velice toužil, aby byl umístěn do Prahy,
aby mohl být v bezprostředním kontaktu s českým literárním světem. Tímto
odloučením velice trpěl, což je velmi patrno z osobní korespondence se soudobými
literáty Jaroslavem Vrchlickým, Karlem Václavem Raisem či Arne Novákem. 40 Žádal
o přímluvu ze strany Vrchlického, kterého velice obdivoval ..prosím Vás, abyste uvážil
můj duševní hlad a mne se ujal. Je-li povinností slavíka, aby si povšiml ubohého
vrabce.. (Vrchlický, J.: dopis z 5. 2. 1893). Po dlouhém čase působení na venkově se
konečně dostavilo přeložení do Prahy, kde 9 let pracoval jako advokát. Úřednickou
praxi završil jako Rada Nejvyššího soudu v Brně.
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Během svého literárního působení byl členem Máje, přispíval verši a později i
prózou do novin a časopisů.(Národní listy, Venkov, Zvon, Světozor, Osvěta, Květy,
Švanda, Moderní revue, Rozhledy, Niva). Po roce 1892, resp. po vydání první sbírky
básní, se staly jeho další verše ozdobou každé titulní strany časopisu Niva a to až do
roku 1894. 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' l 0 ' 1 1 Během svého literárního působení tento vysoký a pohublý
básník a prozaik bydlil s Antonínem Sovou, přátelil se s Arbesem, Jiráskem,
Hermannem a nakladatelem Šimáčkem, jemuž věnoval svou první sbírku. Po ukončení
literární dráhy stojí už skromně stranou. Nezajímá se o osudy svých knih, redaktoři ho
musí pobízet, aby jim něco napsal. Poslední kniha, která vychází tiskem, je druhé
25

vydání Zelené krve v roce 1947.
Na začátku druhé světové války se odstěhoval do Výrova u Přelouče, kde žil se
svou ženou. Poslední roky svého života chtěl dožít v myslivně ve Strášově, dokonce o
ni i žádal, ale nebylo mu vyhověno. Zemřel na jaře roku 1949 v Mělníku.
Je autorem čtyř básnických sbírek z let 1892 - 1901. Ještě než se uvedl celou
sbírkou, vystoupil se svými verši roku 1891 v kolekci mladých poetů. Pak přispíval
do Nivy, Světozoru. Básně otištěné v těchto periodikách pak spojil do první sbírky
Zápisník (1892), dále pokračoval přírodní lyrikou se znaky jemného impresionismu
Krajiny a nálady (1894), ve třetí sbírce se objevují básně opět impresionistické, ale
doplněné o poezii dekadentní, o intimní lyriku Hledání samoty (1897) a poslední
sbírka veršů Slunce v mlhách (1901) je syntézou všech směrů a stylů, kterými básník
za toto krátké období prošel.16
Přírodní i intimní lyrika veršů vychází z realistického obrazu krajiny, ve kterém
je ale neskutečně intenzivně zachyceno náladové ovzduší přírodní scenérie. Básník
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citlivě evokuje polotvary a polosvity krajiny, nevyjadřuje pouhé vidění kraje, ale
jednotný dojem, impresi, doplňuje zvukovými záchvěvy, celkovým laděním a
zamženým koloritem. Jde zde o lyriku nervního postřehu, ve kterém popisný
realismus 19. století přechází k subjektivní a niterné notě impresionismu, k
symbolismu a dekadenci. Krajina Karla Červinky je stavem duše, básník je krajinářem
náladovým a sugestivním. Nejblíže má tedy k poezii Karla Hlaváčka a Antonína Sovy.
Společně se Sovou tvoří poezii posunující sé od žánrových obrázků k uchopení citové
a duchovní atmosféry kraje a věcí. Červinka se ale na tomto stupni vývoje zastavil.
Tím můžeme vysvětlit jeho postupné zapomínání, které vedlo až k tomu, že pro dnešní
oz

generaci čtenářů či studentů patří mezi autory naprosto neznámé.

Co ale nelze Karlu

Červinkovi upřít je jeho jedinečné vyjadřování melancholických nálad, lesních zákoutí
a osamělých západů slunce. Společně s citem pro jazyk zde rozehrává koncert slovní
hudby, má úžasný sluch a smysl pro sametové, šelestivé rýmy. Karla Červinku
můžeme právem považovat za spojovací článek mezi autory, kteří signalizovali obrat v
poezii, k těm autorům, kteří ho skutečně provedli.
Tehdejší kritici sbírku Zápisník nazvali „slušně provedeným prvorozencem".
Básně protínaly realistické pasáže, které ale naplňovala nejsubtilnější lyrika, což v této
době u nás dokázal právě jen Karel Červinka. V Zápisníku se setkává čtenář s reálným
příběhem básníka, který se ocitne sám, nemocný, se strachem ze smrti. Sahá si až na
dno fyzických i psychických sil. Rozehrává vyprávění příběhu, ryze epické vyprávění,
a najednou vrcholí v lyrických kusech. 37 ' 38
Po tomto debutu byla Červinkovi předvídána dráha toho autora, kterého budou
další mladší následovat. Vzhlížela k němu mladá dekadentní škola, která v něm měla
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svého předchůdce. Hlavním důkazem toho je sbírka Hledání samoty s obálkou Karla
Hlaváčka a s předmluvou Jiřího Karáska. Je pro něho velmi charakteristické ležérní
kladení myšlenek vedle sebe, které tu a tam spojuje rým, což přináší osvěžující
originalitu ještě navíc spojenou s naprosto nečekanou tematikou špitálu. Celá básnická
tvorba se pohybuje na od smyslové výbušnosti mládí k oddání se dojmům zralého
muže.
Ve 20. století se věnoval pouze próze. Ta se dá tematicky rozdělit na několik
částí. Autor se nejprve věnoval, podobně jako v básních, přírodě. Z tohoto období jsou
povídkové cykly Zhaslé oči a jiná próza, Okolo lesů a pasek, Jeseň. V dalších
dílech se velice odráží Červinkova úřednická praxe. Zde se vyskytují hlavně
v

humoresky Šťovík a petržel, próza z prostředí soudu Ejhle člověk, Bez taláru,
Vysušený močál a v neposlední řadě i rozsáhlejší díla z rodinného prostředí Rodina,
Dědicové, Země (románová trilogie), Domov, Zelená krev (tři svazky povídek),
Staré škraloupy. 16 V každém ze zmiňovaných děl se odráží Červinkův talent k
pozorování a zachycování detailů nejen z přírody, ale i z okolí svého pracovního
působení. Jeho advokátní praxe umožnila spisovateli neustálý styk s lidmi, jejich
starostmi i slabostmi.24 Soudnická, právnická a advokátní praxe však měla na svědomí
í Červinkův únik od poezie k próze. Je ale nepopiratelné, že popularitu a obrovskou
čtenářskou základnu získal právě prozaickými pracemi. Jeho texty se vyznačují
přirozeným podáním jednoduchých i složitých příběhů, jeho mluva je plynulá,
jednoduchá a jednoznačná.
Přestal psát v padesáti letech, na jeho dílo i na Červinku jako člověka se v
literárním světě začalo zapomínat. Ve 20. století Arne Novák poukazuje i na fakt, že
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sám Karel Červinka zapomíná na sebe, a to hlavně na lyrika 19. století. Proti
sedmnácti prozaickým titulům činí jeho čtyři sbírky pouhý zlomek celé literární dráhy,
ale tento zlomek je tím největším, co autor stvořil. On nejen zachycoval tvůrčí přírodu,
ale vytvořil poezii z plnosti intenzivního postřehu a také oddaného prožitku ve slunci a
ve vzduchu.(Novák, A.: Karel Červinka šedesátníkem, Lidové noviny 19. 5. 1932)

_

v

Tvorba Karla Červinky

Poezie páně Červinkova se snaží vystihovati fluktuaci nitra, předváděti se v
celém nepřetržitém proudu, v celém realizmu psychickém, v otřesech nervů, tak, jak na
ně bezprostředně bilo a útočilo.
Jiří Karásek

Nejen Jiří Karásek považoval poezii pana Červinky za niternou zpověď člověka
velmi citlivě a intenzivně vnímajícího sebe i vše, co jej obklopuje. Hned po vydání
první sbírky Zápisník podobně popsal své pocity i F. X. Šalda. Ale nejlépe, v čisté a
intenzivní grácii, kde dány jsou psychické účinky nejasných vypravování přímo a
hotově v otřesu nervů. (Šalda, F. X.: Literární listy 1892 č. 23, str. 393 - 395).

Když jsem pročítala první sbírku Zápisník, překvapily mě a vzápětí i vyděsily
básně z prostředí nemocnice, plné zoufalství, hypochondrie a vzdechů člověka
upoutaného na lůžko. Bylo to způsobeno Červinkovým ovlivněním smrtí, strachem,
při kterém je duch člověka naprosto ovládán tělem, které sužuje bolest. Pro člověka,
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který tento strach z umírání nezažil, je těžko pochopitelný. Zdánlivě pak působí plný
zbytečného patosu. Verše s tematikou nemocnic a smrti jsou pro mladého a zdravého
člověka tak mohutné a intenzivní, že je nedokáže pochopit. I podle kritiky zde chybí
převod emoční síly na plodné, svěží a neopakovatelné dílo moderního umění. Vše, co
je zde kvalitní, je mimochodem pověděné, nikoliv vědomě, s hotovým cílem. Básník
nevládne prostředky celou a hotovou jistotou. (Salda, F. X: Literární listy 1892 č. 23,
str. 393 - 395). S odstupem více než sta let od vydání Zápisníku, při důkladnějším
pochopení textu, jsem objevila Červinkův černý humor na pozadí citlivého vnímání
okolní reality. Celou sbírku autor rozděluje na tři oddíly. První dva jsou chronologicky
vedené zápisy člověka v nemocnici, které obsahově popisují průběh nemoci a vůbec
celkové rozpoložení pacienta. Obě části jsou velmi výrazné, hlavně po stránce
psychologického vykreslení nitra básníka. Nejvýznamnější básně nacházím hlavně v
druhé části sbírky, kdy se zdravý básník vrací domů, užívá si každé maličkosti, které
konečně smí vidět mimo nemocniční zdi. Vnímá přírodu ve všech podobách, detaily
každodenního koloběhu života i smrti. Své pocity odevzdává naprosto bezprostředně,
hlavně v závěrech básní, které právě nejvíce způsobují otřesy nervů v tom kladném i
záporném smyslu. Když jsem ale zapátrala v Šaldově kritice, s názorem na Červinkovu
poezii se absolutně rozcházíme. Jeho básně jsou složené z konvenčních,

hrubých,

sentimentálních a opakovaných genrů, uměle vypointované a bez intuice. (Salda, F. X.:
Literární listy 1892 č. 23, str. 393 - 395).
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Na mě však úchvatně působí opakování posledního slova v posledním verši,
kde cítím, jak slunce opravdu pálí...

Otevřeš, díváš se... přijeli právě
z města sem páni a dámy,
v zahrádce usedli, před nimi v trávě
dítě se v košilce válí.
A slunce v okna a oprýskané rámy
pálí a pálí a pálí...
(Červinka, K.: Zápisník, Praha, knihtiskárna F. Šimáček 1892)

Nejen na zrakové vnímání, ale dočista na všechny smysly útočí
impresionistická sbírka Krajiny a nálady. Zde se básník nechal unést mlhavým,
večerním a trochu sychravým prostředím, do kterého vkomponoval na jedné straně
citlivě popsané drobné detaily přírody a proti nim naprosto stručné popisy přírody.
Umožnil tak čtenáři poznat celou krajinu a s ní i básníkovu náladu. Červinka přináší
osobité a nepřehlédnutelné tóny, nejjemnější impresionistické metafory. Vnímá i ty
nejmenší detaily přírody, které pak velice citlivě tiskne na papír.
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Musím na tomto místě uvést alespoň část z básně Vlhká vůně. Nikdy jsem
nečetla verš, který by tak přesně vystihl večer v krajině, jeho tajemno a krásno, jako
Červinkova slova:
Už přítmí pomalu se rozlévalo vzduchem,
nach slunce večerní když vybledl, a v kraji
se mlhy roztáhly...Snad na jehličí suchém
raněné koroptve teď zvolna umírají!
(Červinka, K.: Krajiny a nálady 1894)
Svou náladou se ještě více nechává Karel Červinka unést ve třetí sbírce Hledání
samoty. Svět, bezprostřední okolí, city i blízké osoby, vše je viděno a vylíčeno z
pohledu básnického subjektu. Básník zde hledá sám sebe v souladu s koloběhem
přírody. Na jaře jsou jeho verše plné naděje, v létě bujného života a na podzim upadá
do ukrutné melancholie. Tato sbírka je podle mého názoru vrcholem jeho tvorby.
Prolíná zde dekadenci společně s impresionismem a symbolismem. Mlží konkrétní
významy, všechny pocity halí dojemných závojů prchavých dojmů. Velice zajímavě
působí kontrast zamlžených básní s přímými dekadentními zásahy, kde s neskrývanou
rozkoší popisuje krev, smrt a ošklivost.
V poslední sbírce Slunce v mlhách nacházím podobnou koncepci jako v
Zápisníku. Má taktéž deníkový charakter, je dělena opět na tři oddíly. Výraznou
paralelu zde tvoří s prostředím nemocnice v Zápisníku izolovanost básníka od svého
světa na vojně v Alpách. Opět nacházím básně plné deprese, pesimismu a hořkých
vzpomínek. Autor si zde nenašel vůbec nic hezkého, milého. Všechny básně spojuje
podobný ponurý tón, čiší z nich opuštěnost a stesk člověka, který navíc trpí pocitem,
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že nejlepší roky spisovatelského života marní kdesi v blbé poušti. (Červinka, K.:
Slunce v mlhách, Grosmann a Svoboda 1901). Proti stylově pestrým sbírkám působí
tato nepatrně monotónně. Ve druhé části se autor navrací do rodného kraje. Vzhledem
k předchozím veršům jsem očekávala, že nastoupí veselá a milá nálada, že básník bude
prožívat radost z návratu domů. Opak je pravdou, básníku se stýská po Itálii, trpí
pocitem člověka, který byl dlouho mimo domov a neví, jak se naplno vrátit zpět. To se
mu podaří v závěrečné části sbírky, kde se navrací opět k své nejsilnější autorské
stránce - k přírodní lyrice. Opět se nechává strhnout k nádherným zamlženým
obrazům přírody, kterou nechává promlouvat skrz všechny smysly člověka k jeho
duši. I sám básník si zde užívá všeho, co mu život nabízí a vše předává dále.
Tyto básně považuji za vůbec nejkrásnější z básníkova pera.

Ty chvíle přišly, kdy se dni zas krátí,
a mlhy začnou vlhnout v tichu lad,
kdy zbylé listí žluté začne rváti
zas drsnou rukou chladný listopad...
(Červinka, K.: Slunce v mlhách, Grosmann a Svoboda 1901)

Ve výboru poezie Karla Červinky jsou básně řazeny podle básníkovy nálady či
rozpoložení, v jakém se při psaní určitého textu nacházel. V jednotlivých básních
výboru jsem sledovala patrné mezníky ve vývoji poezie přelomu století. Prvním
kriteriem bylo zařazení básně do konkrétního slohu. Podle tohoto úzu jsem celý výběr
řadila. Jednotlivé styly však často prostupují jedním textem, vždy jsem báseň
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hodnotila podle převažujících prvků daného stylu. Stylizace dekadentní je v největší
míře obsažena v básních úvodních. Nacházím v nich typické realistické zpracování
scény, daného okamžiku, kde nás básník uvádí do situace pouhým předáním
informace, kterou nijak necenzuruje. Vysmívá se největším hodnotám lidstva,
poukazuje na skepsi konce století. Provází čtenáře svými snovými vizemi a
subjektivními pocity, stylizuje se do sebemučivosti, vyžívá se ve vlastním utrpení,
které převádí i na své okolí. To v některých místech hraničí až s exhibicionismem a
paradoxně nejvypjatější a nejosobnější momenty tak působí až komicky.

A pošel králík, jejž jsi líbávala,
pes zcepeněl už, jejž jsi milovala
(Červinka, K.: Slunce v mlhách, Grosmann a Svoboda 1901)

Charakteristickým rysem Červinkovy dekadence je zpracování v poloze
černého humoru. Stylizuje se do polohy optimismu při popisu umírání a rozkladu
člověka a zároveň dokonale spojuje impresionistické vnímání skutečnosti s
dekadentními tématy.

Usíná něco ve mně již,
hřbitov už tišším nemůže být,
k srdci když ucho přiložíš,
sotva to srdce slyšíš bít.
(Červinka, K.: Slunce v mlhách, Grosmann a Svoboda 1901)
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Stylem výrazně se prosazujícím na přelomu století se stal symbolismus. Karel
Červinka jím byl ovlivněn pouze nepatrně. Využívá mnohoznačnost slov, ale nemlží
konkrétní významy. Zůstává pro něj prioritou realita a pravda. Užívá symboliku cesty,
poutníka, ale každý obraz vysvětlí popisem situace, ke které se vztahuje. Pouze báseň
Sám a sám nečlení na pravidelné sloky a verše. Klade jednotlivé věty a asociace za
sebe, vytváří jednolitý proud pocitů.
Stěžejním stylem, jež nejvíce ovlivnil tvorbu Karla Červinky, je
impresionismus. V přírodní lyrice dokázal veškerou intenzitu okamžiku vtěsnat do
nepatrného prostoru několika řádků. Nejryzejší podobu tohoto stylu ukazuje v básni
Chvíle zrání.

Ztich klepot kosy. Polední je chvíle.
I zdálo se mi, že též ztišila se
teď píseň cvrčků na pěšině bílé
pod mezí jenom procitla zase.

Teď zrálo žito. Jemný praskot zdvihal
vzduch bez šumotu horkem všecek němý,...
(Červinka, K.: Slunce v mlhách, Grosmann a Svoboda 1901)
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Svým specifickým způsobem spojení dekadence a impresionismu otevírá
nepoznaná zákoutí poezie.
Jakobych z mrtvoly vypitval nervy,
které se lepí teď na moje prsty...
Já jen to cítím. A nemohu říci,
jaké to bylo!...
(Červinka, K.: Krajiny a nálady 1894)
Dalším předmětem rozboru textů jsou typické stylizační polohy přelomu století.
Zmiňuji zde velmi častou stylizaci tuláka, poutníka. Časté modely cesty, bezcílné
putování osamělé a nejisté individuality, touha po čistém a svobodném žití, to vše
prostupuje takřka celou básnickou tvorbou Karla Červinky. Poutník Červinka pozoruje
své okolí a následně zachycuje scénu okem kamery bez uvedení čtenáře do situace,
bez vysvětlení kontextu.

Při šermu stalo se, že dále sjela zbraň,
do masa zaryla se, krev pobarvila skráň,...
(Červinka, K.: Hledání samoty, Praha, Moderní revue 1897)
Cestu ke štěstí chce nalézt neustálým hledáním smyslu života. Stylizuje se do
kočovných herců, kteří ač nemají nikde své kořeny, přesto jsou šťastni.
Další z cest často zmiňovaných v poezii pana Červinky je cesta poslední. I když
všechny jeho sbírky vydal jako velmi mladý člověk, neustále se zaobírá vlastní smrtí,
neustále se ji snaží jednak pochopit a zároveň i obelstít.
Jako protipól tuláctví vystupuje hlavně v intimně laděných verších intuitivní
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víra v až nadpřirozenou a tajemnou moc lásky. Ze snové polohy Červinka putuje přes
tragickou lásku k paradoxnosti a tragičnosti vztahů. Vzpomíná na minulost, jeho láska
je pouhým přeludem a snem, po kterém neustále touží, ale nikdy nenajde své naplnění.
Pak vždycky odešla. Já v seníku zbyl sám.
Tma z koutů roznesla se po seně, a rovně
ve stěně skulinou mdlé světlo spadlo tam...
A smutno bylo mi, ach, smutno! Nevýslovně!
(Červinka, K: Krajiny a nálady 1894)
Básník Karel Červinka se nikdy nestane autorem v čítankách a také se jistě
nevrátí na titulní strany literárních periodik. Jeho verše jsou mladistvím počinem
člověka, který měl určitou potřebu se o své nitro podělit. Ve své době byl hvězdou
literárních časopisů, snad pro jednoduchost, přehlednost a hlavně tématickou blízkost
veršů s životem a vnímáním jeho vrstevníků. Dnes je téměř zapomenut, ale i tak mohu
konstatovat, že se mladému Červinkovi podařilo vytvořit několik básní, které si
zaslouží být vráceny čtenářům.
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Otvírám okno...(výbor z poezie Karla Červinky)

Krev
Při šermu se to stalo, že dále sjela zbraň,
do masa zaryla se, krev pobarvila skráň,
vystříkla teplá k zemi - tu strh jsem šavli svou,
však v sobě ucítil jsem zas vášeň prokletou.
Ne vztek, ne záští, ale barbarskou pouze chuť
zbraň napřáhnouti znova a zabořit ji v hruď,
prokleté vášně v sobě utišit vzteklý hlad,
zřít toho, kdo stál hrdě, jek slabý k zemi pad'.
A do dalekých stepí v severní noci zjev
na jatky dám se vésti, já viděti chci krev,
Což lidskost - k smíchu, k smíchu! - Já viděti chci krev.
Pro nic a za nic bít se - a padnout třeba tam,
ne z rekovnosti - pouze že krev lze zřítí tam,
Lidskosti! Tobě v posměch, neb dosavad jsi klam!
Hledání

samoty
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Píseň blížících se podzimů
Mé dítě, odpusť mi předtuchu,
jak vyrůstá ve snech mých,
sníh bílý cítím už ve vzduchu,
mé dítě, jak z cukru je sníh.
Jak ptáku j e mi, když do hnízda,
v němž hledal pohody,
mu surový vitr zahvízdá,
O, vítr surový!
A tady, tady ve spáncích,
ó, sáhni dítě, sem,
viď, jak to pálí v spáncích mých,
rci, zdráv-li dosud jsem.
A sáhni k srdci, - co tu tlí,
co tlí to v srdci mém?
List spadne, je-li sežloutlý
a proč já dosud živ jsem?...
O, odkud síly nabírám,
proč žiju, dítě, dál Proč žiju, když už umírám,
proč bdím, když čas, bych spal?...
Slunce v mlhách

Mrtvé sestře
Ty šestnácte let v hrobě tlící již,
má bílá sestro, vstala's v snění mém,
pod měkkou trávou zapomněna spíš
tam na hřbitově prostém, vesnickém.
V rakvičce svojí z lesknoucího cínu
pod zlatým křížkem v smutečních vrb stínu
šesnácte roků, šestnáct roků již,
má bílá sestro zapomněna spíš.
A pošel králík, jejž jsi líbávala,
pes zcepeněl už, jejž jsi milovala,
nic nezbylo tu, já jen tady zbyl,
a tvoje panna v prádelníku starém,
tu, kterou někdy dostala jsi darem,
a suchá kytka... kdo tu kytku svil?
Slunce v mlhách
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Před kostrou
Střelil se před lety, neb za obtíž byl světu,
- byl herec potulný a vesele prý žil, A pak byl rozpitván a stranou v kabinetu
z něho pan profesor si kostru uložil.
Na šedém podstavci tam zadumaný stojí
v okovy mlčení jenž dlouhá léta spjat,
klid jemu nepopřán, po bolestech a boji
zde zřím jej s výčitkou, - svůj příští osud - stát.
Byl jak já člověkem a plahočil se světem
též toužil po štěstí a sotva as ho chyť,
žil, dožil, umíral, - vše za sebou šlo letem,
mřel z vlastní potřeby, že života byl syt.
Já herec potulný jsem, hledající štěstí,
na světa jevišti kus hraju pokuse.
Pod masa obalem, jak ve mně kostra hřestí,
já cítím předobře, jak jenom pohnu se.
Zápisník
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Píseň zklamání
Usíná něco ve mně již,
hřbitov už tišším nemůže být,
k srdci když ucho přiložíš,
sotva to srdce slyšíš bít.
Na ruce když mi sáhneš teď,
řekneš, už v žilách není krev,
šeptáš mi, čekáš odpověď,
nedočkáš, uhas žár i zpěv.
Cypřiš se hlouběj' nesklání,
rakev víc ztlíti nemůže!
r

O, jak je hořké mé zklamání!
Temnější tmavé než kaluže!
Vzejde- li někdy jasný den,
padne jas jeho na trosku!
Černá krev vsákla se do tepen,
beznaděj lehla až do mozku!
Slunce v mlhách
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Číslo IX
Až přijde jeptiška a řekne tichým hlasem
ruku si kladouc na čelo:
„Ve dvojce na dvoře ten s rozcuchaným vlasem,
- deváté číslo umřelo!"
A starý úředník to do rubriky vpíše
pod moje jméno v knihu svou,
a přijdou sluhové a v trepkách, jak jsou, tiše
devítku z jizby vynesouA telegrafem domů dostane se zpráva,
v níž o mé cestě poslední
se našim zvěstuje, a jak se vždycky stává,
v dvě rakve mě zde zabední
po dráze do Vídně - smím-li tu naději chovat až bude konec, po boji,
a dále přes Vídeň mě budou expedovat,
doma mně pohřeb vystrojí:
V mou postel položen pak bude jiný chorý,
jak já v ni přišel tenkráte,
a dále soumraky se budou sklánět v hory
a já - já číslo deváté spát budu nerušen - lépe než v ní jsem spával,
ve hrobce naší kamenné ~
jen sluha, kterému jsem doutníky vždy dával,
snad přece, přece vzpomene!...
Zápisník
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Sám a sám
Já přece měkčí jsem, měkčí, a moje oči
se časem zalijí slzami.
Já chodím,
j á chodím teď prázným pokojem
sám a sám.
A jenom hodiny, hodiny tikají na stěně.
Je jinak ticho.
Už nikdo nepřijde. A mně je ouzko.
Já jenom poslouchám ten tikot starých hodin.
A nikdo, nikdo nejde!
Já hniju dále. Cítím své vlastní prohnívání
A znova vstávám, chodím, chodím, chodím.
Však nikdo nepochopí!
Jsou marna slova. Cit je jiný.
Je nutno jinak, jinak všecko říci.
Tak tomu není! Je to všecko jiné.
A nelze to tak říci. Bezbarvá jsou slova.
Jen ještě chvílemi se něco bouří ve mně jak v ohních pasáckých, když v polích zhasínají,
to ještě vyšlehne, a pak už zbývá pouze,
dým bílý ze všeho, dým bílý, ostýchavý.
A vzduch j e říjnový. V mlh mléce uhasíná,
co mohlo plápolat.
Však nikdo nepochopí!
Jsou marna slova. Cit je jiný. Je to všecko jiné.
Krajiny a nálady
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Otvírám okno
Otvírám okno zas do noci tiché,
do noci červnové v městě, jež dříme,
jenom kvil houslí sem z kavárny zaléť,
strážník hvizd' nocí.
Žlutavé lucerny noční tmou plají,
drožka sem z daleka, z daleka hrčí.
Ticho. Jen z kavárny housle dál kvílí,
housle dál kvílí.
Je mi tak divně! Tak volně! Tak volně!
Taková podivná, důvěrná chvíle!
Řekl bych všecko. A skoro bych plakal.
Dívám se oknem.
Ale já vracím se od okna k stolku.
Píšu. A všecko dnes toužím už říci.
Hledám slov. Nemám jich. Cítím vše pouze.
Otvírám duši.
Chodím v ní znova. A našel jsem v koutě,
našel jsem v koutě, co z dávna tam zbylo.
Já jen to nahmatal, nahmatal ve tmě
chvějící rukou.
Jakobych z mrtvoly vypitval nervy,
které se lepí teď na moje prsty...
Já jen to cítím. A nemohu říci,
jaké to bylo!...
Krajiny a nálady
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Láska v seníku
Byl seník u stodol, kde tenkrát voněl bez.
Den zhasl. Večerní tma. Ticho. Pes jen štěkal.
Já viděl skulinou, jak zvolna tměl se les,
a v seně vonícím jsem tiše ležel, čekal.
Neb ona přišla vždy, vysoká, hubená,
jež u nás sloužila. A jak mě na klín vzala,
já sukní lehounkou jsem cítil kolena mně bylo osm let - a hubičku mi dala.
A řekla: „Bože můj, to anděl z nebe tak,
jak vy teď vypadá!" a líbala mě dlouze.
Ty chvíle podivné! Já musil mhouřit zrak,
já dosud nechápal, já dítětem byl pouze!
A jak mě přitiskla ku prsoum vlnícím,
já chvěl se rozkoší... ach, to byl pocit nový,
a že mě opíjel po letech ještě vím...
ve tváři lechtal mě vlas její šafránový.
Pak vždycky odešla. Já v seníku zbyl sám.
Tma z koutů rozlezla se po seně, a rovně
ve stěně skulinou mdlé světlo spadlo tam...
A smutno bylo mi, ach, smutno! Nevýslovně!
Krajiny a nálady
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Procházka v osamělosti
Sám za městem, když večer padal němý
do stromů, jaro tušících už v blízku,
kol kamenných zdí mezi vinicemi
já lenivě se toulal v žlutém písku.
Vzduch voněl prudce nedalekým jarem,
spářené vrány brázdily jej zticha,
pták ještě tikal někde v listí starém,
mně zdálo se, že noc dnes nepospíchá.
Že zvolna jde a trávy rozčechrává
svým vlahým vánkem, pod nímž všechno jihne,
já cítil pohyb, který neustává,
tajemství sladké - slabá proň jsou slova pel nešetřený - velká láska nová,
já cítil sílu, jež i padlé zdvihne!
Slunce v mlhách
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Třetí rok
Už tedy říjen mlhy bílé
zas nad město a nad kraj věsí,
den krátí se, a smutku chvíle
se v mojí duši nalily.

Pak psaní malá, zrůžovělá
a s nervózními písmenkami,
z nichž cítím, vše že říct jsi chtěla,
a řekla's pouze malou část.

Když v prázdných polích ohně
vzplály,
o tobě, která umřela jsi
a na hřbitově ležíš v dáli,
sen zase křísím zpozdilý.

A když už bílý sníh tu napad',
i tobě tam se ulehčilo, tu s jistotou jsem začal chápat,
že nevrátíš se ve svou vlast...
Ty, která kdys v plesové síně
vždy vítěznější vešla, krásná,
jež tančívala's na Žofíně
s tou vášní, kterou mládí má...

V mou duši vnikne příval citu,
vždy v dobu, kdy se v město vrací
zas všechno z lázní, z letních bytů,
v ruch oživlý a vířivý.

A tou se chvělo tvoje tělo,
a tou tvé černé oči plály, kdy už se tomu závidělo,
jenž nevěstu tě zobjímáL.

Vás, kterým v smrt se v očích tají
- že pomoci vám není tady vás nemocné tu posílají
do Arka nebo do Rivy.

Dnes utišen a slzy proliv,
jež byly tvými, vzpomněl jsem si, že nyní v stínu světlých oliv
pod jižním nebem tiše spíš.

A jak lilie nalomená,
jež zvolna vadne, po peronu
šla's o mé rámě podepřená
a divným leskem plál ti zrak.

Zas nad město se mlhy věsí,
vše navrací se z cest a lázní.
A dnes už nikdo nevšimne si,
že třetí rok se nevracíš...

Tu ruměnec ti vyvstal v lících,
stisk ruky ještě - naposledy...
A v nejbližších pak okamžicích
už odnášel tě rychlovlak.

Slunce v mlhách
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Vzpomínkový taneček
Má Márinko, vy před patnácti léty,
když pro tanec vám nestačily špičky,
na dvoře, víte, kdy jen flašinety
vám roztočily ihned pantoflíčky,
mazurky jakés kolíbavé kličky,
když unavily naše dobré tety,
když nohy se vám pletly do sukničky,
jak zahřměl kvapík divě rychloletý čas usušil vám upocené vlásky...
já tenkrát jsem vás pohlavkoval z lásky,
kohoutí ocas kvůli vám jsem zplenil...
Jak četník tenkrát s peřím na čepici,
s dřevěnou šavlí nedoveď jsem říci,
že rád vás mám a že bych se rád ženil!
Slunce v mlhách
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Pohádka v říjnu
Chlad v polích. Mrazný vichrů svist
do holých stromů zavál,
za listem tiše padá list...
tu sterou kmihu teď chci číst,
když krátí se zas den.

A přečetli... vál vítr z lad...
my mlčky šli jsme zpátky,
nám tehdy smutek v duši paď,
a pod nohou nám trávník vaď,
a žloutly trávy!...

Tu knihu, kterou ze školy
kdys bratr přine's domů,
a pak jsme vyšli do polí
a pod prořidlé topoly
jsme oba usedli!

Vše žloutlo... vadlo... mlhy dech
už po stráních se trousil,
a jako v snech, ó, jako v snech
se chvělo listí na stromech
a slova Smutek rdousil.

To podzimní byl také den,
den podzimní jak nyní.
s tou kniho šli jsme oba ven:
mně zdá se, byl to Andersen,
jejž tenkráte jsme četli.

A tehdy zvláštním žalem jat,
jak nyní dobře cítím,
když vítr zavál z pustých lad,
já nejlépe moh' zazpívat
pohádku onu podzimní,
jež vane teď mým žitím.
Já tehdy mohl v nitru svém
- teď nemohu - žár vznítit,
já tehdy nosil v nitru svém
tu sladkou píseň o něčem,
tu o něčem, co nemá not,
co možno vždy - jen cítit!...
Krajiny a nálady
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Létu
Ty přijdeš přes lada, kde pták zazpívá časem
s chřestotem kobylek jdeš s rozpuštěným vlasem,
u ňader bělostných máš odhozený šat
a u žit kvetoucích a bujných lesin mlází
zřím jemnou stopu tvou, kde tvoje nožka vchází
z polí se osvěžit ve stinných stromů chlad.
A Jaro políbíš a ručky stisknete si,
- j e Jaro slečinka, jež hlavu skromně věsí, co ono vypěstí, to pokosí tvá žeň,
j e Jaro unylé a ty jsi žena mladá,
ty jasno polím dáš, zář v tvoje šero padá,
ó, ty jsi rusalka, má víla zároveň. ~
A zpěv tvých kukaček a hrdliček tvých smíchy,
křik prvních koroptví, jež odvedeš v své líchy,
kde slyšet praskání už ze zrajících žit,to všecko dojímá, že básník hlavu sklání,
Tě Matkou naživá, ó, božko uzrávání,
a hymnou intimní jde se ti poklonit!-Zápisník
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Podzimní večer
Už zašlo slunce, stmívalo se rychle.
Sám do krajiny vyšel jsem si ztichlé.
Sám plný zase zženštilého snění,
sám v podivném a mírném rozželení.
A ještě v posled rozhled' jsem se zpátky,
kde v mlze rychle ztrácely se statky,
kde štěkali psi, a kde okov skřípal,
tam v šeru, které večer z hůry sypal.
I cítil jsem, jak rychle houstnou stíny,
jak prudká vůně táhne z oraniny,
a sotva stéblo suchých trav se vzdmulo,
mě a vše kolem ticho obejmulo.
Dnes bez pohnutí spaly zřidlé slívy,
vrb u řeky se nehnul přelud křivý,
cos tajemného vlát se zdálo kolem,
tím jak dlaň prázdným rozevřelým polem.
Kam dohled'jsem, kde všade páchla lícha,
vzduch vystlán byl dnes poduškami ticha,
bez hnutí mrtvý s tmou, jež v něj se kácí,
snad aby létli klidně tažní ptáci...
Hledání

samoty
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Poslední stromy
Jdu plání zavlhlou...Jak ruka roztažená
do dáli přede mnou se táhne plocha polí,
a nad ní obloha se klene zachmuřená jen stromů několik tu krášlí úhor holý.
Když všecky dokola zde stromy pokáceli,
když seker železo se zarývalo všade
do mízy pojarní, - na ty jen zapomněli,
by mohly pozdravit svým šumem Jaro mladé.
V snech kdysi pohroužen já cítil, jak se žene
v les prvých nadějí bouř' mroucí v srdce kraji...
Vše nyní ztišeno...Teď v duši zachmuřené
snů stromy poslední se líně kolébají...
Krajiny a nálady
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Praeludium
Zabloudil jsem v pole, měkký zas a snivý,
kdy zas rozbahnění vůně táhla z nivy,
zapráskaly biče do smíchu a křiku
dětí hrajících si ve hliníku.
Ulahodnění tu táhlo kol mé hlavy.
Větřík nadýmal se v travách kolébavý
na obloze někde v modru rozezpíván
omámený jarem poletoval skřivan.
Lesy namodralé v obzoru mi kynou.
Dýmu obláčky se vzduchem lehce linou,
stáčejí se, třesou, roztříštěny plují,
jak jsem uleh v trávě a jak pokuřuji.
Lhostejný jak bača, který ovce hlídá
nevím, co j e žal, a nevím, co j e bída,
šťasten, že tu ležím v slunci tich' a němý,
kde bych mohl lehnout, že mám volnou zemi!
Samotu mám posléz! Město trčí v dáli!
Tady j e jen ticho! Vůně příliv stálý!
Sotva motýl nad mnou že se zatetelí!
Patřím jenom sobě! Samoten, svůj celý! Slunce v mlhách
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Šelestění
Ve vsi kdys v jizbě ležel jsem sám
za noci měsíčné v létě.
Bylo sklo rozbito, zpuchřel rám
na starém okně.

Neznámý někdo, jenž chodí tmou,
jehož však viděti nelze,
neznámý, který též duší mou,
časem vždy chodí.

Réva se klátila zažloutlá
v okně tom, oblita září,
únava jakási sladce mdlá
padal v oči.

Klepá a chodí a šelestí,
v srdci mém v krvi se brodí Touho má blouznivá po štěstí,
utiš se ve mně! -

Po půdě někdo šel nahoře,
aspoň strop zapraskal z ticha,
zavyl pes tesklivě na dvoře,
v oknech byl měsíc.

Krajiny a nálady

Potom, když blížil se zvolna den,
- nespal jsem dlouho, ach, dlouho,
šustlo se něco tam u kamen,
pištěly myši.
Po staré podlaze slyšel jsem
capati nožky, a měsíc
bledl už v mléce mlh šedivém,
bronzový koláč.
Všecko jsem slyšel, ba dvojnásob
jasněji nežli kdy před tím,
dveře jak vrzaly v rezu skob
na dvoře venku.
Mouchy, jež procitla, plachý bzuk,
štěkot psa, zavytí táhlé,
nejmenší kdekoli jaký zvuk,
bodal mé uši.
Jakoby někdo teď vstal a šel
po staré podlaze bosý,
slyšel jsem, sotva strop zapraštěl,
sotva myš pískla.
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Chvíle zrání
Já uleh' v trávu na vyhřátou zemi,
ku konci června, když už třešně zrály.
Vzduch bez bzukotu much byl horkem němý,
jen sekáč svoji kosu klepal v dáli.
Ves byla vpravo nad úvozem kdesi
pod strání, která klesala vhloub znáhla,
na levo obzor uzavřen byl lesy,
na slunci země pukající práhla.
Mdlá vůně jílu táhla od cihelen,
zvon polední teď zaleh' v horko polí,
vzduch nade mnou se zčeřil roztetelen,
už zvuky zvonu v ozvěnu se drolí.
Ztich klepot kosy. Polední j e chvíle.
I zdálo se mi, že též ztišila se
teď píseň cvrčků na pěšině bílé
pod mezí jenom procitla zase.
Teď zrálo žito. Jemný praskot zdvihal
vzduch bez šumotu horkem všecek němý,
v němž chvíli motýl lenivě se mihal
a umdlev, zpátky klesal k horké zemi.
I cítil jsem, jak velká chvíle prýští
a teče v prostor ztišelého kraje.
Já v duchu žehnal cepů písni příští,
pro kterou žito žloutnoucí zde zraje.
I bylo mi, jak cítil bych ji pálit
ve skráních s touhou, by už den ji zhasil.
Já měkkým steskem náhle v tom byl zalit,
když klepot kosy zase už se hlásil...
Slunce v mlhách
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Předtucha barev
Kdys koncem února, když jihlo vše a měklo,
pod jarní zahradou jsem bloudil osamělý,
pod stromů kostrami se úzké stíny chvěly,
a slunce ospalé na všecko kolem teklo.
bych oči přimhouřil, cos tajného mi řeklo,
a stromy okolo hned slabě zrůžověly.
A mezi tmavými a nahými jich těly
jsem jaro zahléd, jak hrnky s barvou vleklo.
To na mne úkosem se zadívalo chvilku,
a skvrny barevné jsem zřel na jeho tílku,
až režnou zástěrku si k bokům přivázalo.
Krev náhle vzbouřená se hrnula mi k hlavě,
jak školák zahanben jsem šeptal ostýchavě:
„Ach, pardon, na loktu... snad jste se zamazalo?!"
Hledání

samoty
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Vlhká vůně
Ve stínu doubravin, kde černaly se tůně
a listí na zemi kde opadané tlelo,
mě náhle ovála tak zvláštní, vlhká vůně,
van větru ochladil mi rozpálené čelo.
Mně nohy zemdlené se zabořily v bláto,
jež bylo pod travou, a mouchy snad už spaly...
Jen listy ve vzduchu jak roztavené zlato
se s tichým šelestem na stromech kolébaly.
Už přítmí pomalu se rozlévalo vzduchem,
nach slunce večerní když vybledl a v kraji
se mlhy roztáhly...Snad na jehličí suchém
raněné koroptve teď zvolna umírají!
Krajiny a nálady
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Ediční poznámka

Ve většině básní byla ponechána jejich původní forma i délka. Taktéž je zcela
neměněn slovosled a syntax jednotlivých básní. Nejvíce změn je prováděno v rovině
hláskosloví z důvodu větší srozumitelnosti pro dnešního čtenáře.

Sám a sám: změna formy básně, je uzavřena oproti původnímu textu v uzavřený celek
Láska v seníku: ve slově seník nechávám pouze jedno n, původní lehtal je změněno na
lechtal
Třetí rok: ve slově smrt dávám hlásku t proti původnímu ť, opravuji pravopis posýlají
na posílají, ruším dvě r ve slově peron, zkracuji hlásku u ve slově ruměnec, měním s z ve slově nervózní, užívám infinitiv zakončen na t říc' - říct, ve slově vlast dávám
hlásku t proti původnímu ť
Vzpomínkový taneček: změna k vůli - kvůli
Pohádka v říjnu: nahrazuji předložku s - z, ve spojeních z pustých lad
Létu: zkracuji starší verzi slova Rusalka á - a, ve slově slyšet dávám hlásku t proti
původnímu ť
Podzimní večer: nahrazuji předložku s - z, ve spojení z hůry
Praeludium: zkracuji verzi slova bača á - a
Šelestění: zkracuji verzi slova dveře é - e
Chvíle zrání: zkracuji verzi slova procitla í - i
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Resumé
S tvorbou Karla Červinky jsem se seznámila v roce 2002 na literárním semináři.
Jeho poezie sice nepatří mezi závažná a klíčová díla české literatury, aleje rozhodně
svědeckou výpovědí o poetice konce 19. století.
Stanovila jsem si čtyři cíle. Přiblížit dnešnímu čtenáři dílo téměř zapomenutého
autora, sestavit životopis Karla Červinky, vyjádřit názory tehdejší kritiky a najít
kořeny tvorby autora.
Připravila jsem výbor z celého období básnické tvorby Karla Červinky. Volila
jsem texty vypovídající o autorském stylu s charakteristickými znaky poezie konce 19.
století. Podařilo se mi sestavit výbor příjemné poezie přelomu století.
Životopis Karla Červinky jsem sestavovala s poukazem na faktory, které ho při
cestě k poezii nejvíce ovlivňovaly. Studovala jsem dobový tisk, zprávy a kritiky, které
vycházely paralelně s jednotlivými životními etapami autora. Seznámila jsem se s
informacemi o místě jeho narození, o studiu a zaměstnání. Popsala jsem spisovatelovu
kariéru v oblasti advokacie a soudnictví, jeho největší pracovní úspěchy. V několika
případech jsem odhalila inspirace k tvorbě poezie. Nadále však zůstává otevřena
kapitola z jeho ryze soukromého života. Zde se mi nepodařilo zjistit vyčerpávající
informace jednak o jeho rodičích a pak i o Červinkově vlastní rodině. Hlavním
důvodem mého neúspěchu byl fakt, že jsem studovala prameny a literaturu pouze ze
zdrojů v Praze. Nebádala jsem v rodišti autora ani v jeho dalších působištích.
Velice významným pramenem byly tiskoviny z přelomu 19. a 20. století.
Pátrala jsem převážně v Památníku národního písemnictví na Strahově a v Národní
knihovně. V první jmenované památce jsem nalezla množství osobních dopisů a textů
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básní Karla Červinky, v Národní knihovně výtisky novin, časopisů a almanachů. Z
pohledu tehdejších žurnalistů, kritiků a současníků z řad spisovatelů jsem podala
ucelenou výpověď o reakcích a zájmu doby o poezii i prózu Karla Červinky.
Z hlediska dobového kontextu jsem se snažila o popis dějinných událostí na
politické, kulturní i sociální scéně, které mohly přímo i zprostředkovaně ovlivnit
tvorbu celé generace mladých autorů devadesátých let 19. století a s nimi i Karla
Červinku. Myslím si, že jsem našla literárně - historické kořeny autora, jeho
zakotvenost a vlastní místo mezi ostatními literáty.
Rada textů k tématu mé diplomové práce se dá prostudovat pouze pomocí
zpracování na mikrofílmech, téměř všechny dobové časopisy jsou takřka nepřístupné
pro běžného studenta. Značnou překážkou bylo vandalství v případě několika článků,
které byly z periodika vytrženy a tudíž i ztraceny. I přes to mohu na závěr konstatovat,
že se mi podařil sestavit reprezentativní výbor z poezie Karla Červinky a velice bych si
přála, kdyby alespoň některé básně neupadly v zapomnění.
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