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Místo úvodu

Koho bohové milují, ten zemře mladý. Arthur Breisky, dekadent 
a dandy, odešel z tohoto světa v noci z 10. na 11. července 1910. 
Mnozí neuvěřili, někteří pátrali v literárním světě Ameriky dál, aby 
vykřesali jiskru naděje. Snad ten tajuplný Bruno Traven, literární 
rebel a dobrodruh, jenž píše své podmanivé romány z indiánské-
ho prostředí je český spisovatel Breisky? Byl by to veletoč přímo 
monstrózní. Individualista Breisky se ve vzdálené Americe změnil 
na kritika kapitalismu a bojovníka za práva deklasovaných a zotro-
čených. Tajemný revolucionář na scéně! V případě Breiského, mis-
tra mystifikací, nešlo vyloučit vůbec nic.

V  Čechách střežil Breiského odkaz jeho přítel Jarmil Krecar 
z Růžokvětu, dekadentní básník, bibliofil a erotoman. Zažili spolu 
leccos zajímavého, potkali mnoho krásných dívek a připravili k vy-
dání nejednu zajímavou knihu. Ještě více jejich snů však zůstalo 
nenaplněno. Zatímco Arthur Breisky před tajemným odchodem 
z Čech hledal spásu vlastní duše u  inteligentní a půvabné mladé 
ženy Boženy Dapeciové, osudové životní lásky, Jarmil Krecar s po-
žitkem lovce sbíral trofeje dalších a dalších milenek. Vzájemně si 
tehdy pomoci nedokázali.

Vydejme se zpět proti proudu času. Zšeřelou ulicí vedoucí 
od gotického kostela sv. Gotharda vzhůru na slánské náměstí jdou 
dva mlčenliví chodci. Připomínají šlechtice. Vzezřením, důstoj-
ností, vším. Mladí muži nijak neskrývají potěšení, když se doslech-
nou, že o nich ve městě hovoří jako o bohémech. Mají vlasy delší, 
než je obvyklé, na sobě perfektně padnoucí oblečení podle nejno-
vější anglické módy. Život je pro ně literárním příběhem, jenž má 
vysokou estetickou hodnotu. Literaturu ztotožňují s lidstvím.

Na  přelomu devatenáctého a  dvacátého století v  době fantas-
tických eskamotáží, stoických gest, odmítání průměrnosti, dušev-
ních abnormalit, předstíraného i  skutečného šílenství, sexuální 
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perverze, narcismu, rafinovanosti, mystifikací, vznešené výřečnos-
ti, melancholie, egoismu, estetických ideálů, umění pro umění, do-
mnělých či skutečných rájů, okultismu, opěvování smrti, prodejné 
i romantické lásky, náš příběh začíná…
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Breisky se po tomto neskutečném zážitku ujistil, že Marta je stále 
plná citu. Věřil, že její záchrana z bahna prodejné lásky je možná. 
Martě navrhl, aby z  vykřičeného domu odešla, vstoupila někam 
do služby, nejlépe v Praze, kde ji nikdo nezná. Prý již měla přislí-
bené místo číšnice, onemocněla však a o výhodnou nabídku přišla. 
Breisky tušil, že Martin návrat k obživě prodejem vlastního těla je 
víc než pravděpodobný. Musí podniknout další, rozhodující pokus 
na její záchranu.

Víc hlav, víc rozumu! O celé záležitosti Breisky informoval do-
sud neobeznámeného Jarmila: „Krecara jsme do toho také zasvětili 
a dnes, kdy Wassermann musí býti v lékárně, půjde se mnou on. 
Cigarety a papír (aby nám mohla psáti) jsou již připraveny. Všech-
no se má díti tajně, až se úplně setmí, aby nás nikdo neviděl. Jinak 
by bylo ve městě vzbouření. Považ!“

ROZCHOD
Breiského altruismus se nelíbil Boženčině matce! Marii Dape-
ciové se dopis, popisující neblahý osud padlé dívky Marty, do-
stal do ruky. Nedopatřením nebo snad sledovala poštu své dcery 
pravidelně? Nejpravděpodobnější je, že Bóža po přečtení listu re-
agovala panicky, začala plakat, hledala u matky oporu při řešení 
problému, s nímž si nevěděla rady. Arthur ji postavil před hotovou 
věc. Nezajímalo ji, že do prostitutky je zamilován Breiského kama-
rád Wassermann, a ne Arthur sám. Již pouhá přítomnost Arthura 
ve vykřičeném domě, zmínky o sblížení s Martou, fakt, že jí Arthur 
četl vlastní báseň, rituál, který byl dosud vyhrazen pouze pro ni, jí 
hluboce otřásl.

Věc uchopila pevně do rukou Boženčina matka. Bez zbytečné-
ho otálení poslala z Loun do Slaného psaní. S odpovědí neváhal 
ani Arthur a  21. února 1904 po  Bóže vzkazoval pravé adresát-
ce: „Byl bych ignoroval Váš dopis, paní Dapeciová, v  němž vy-
slovujete své ohromení nad mým dopisem (který Vám nebyl ani 
adresován!), v němž mne vypovídáte ze srdce své dcery, v němž 
se dovídám, jak hluboko jsem klesl, v němž mne viníte, že jsem 
zničil Boženku, v němž činíte kříž nad mojí inteligencí a hrdostí, 
v němž pochybujete o mé normálnosti a konečně prudce útočíte 
na mé svědomí.
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Arthur překročil hranici, za  níž nemohlo být nic jiného, než 
zákonitý rozpad vztahu. Provokativně se opřel do hodnot, které 
podle něj měla Marie Dapeciová za posvátné. Vyčinil jí za celou 
společnost, kterou mu symbolizovala, projevil lítost, že strhává 
Boženku zpět do bahna měšťáctví, z něhož se s pomocí literatury 
dostala.

Aby toho nebylo na paní Dapeciovou málo, vrátil se v listu zno-
vu k  osudu nevěstky, kterou poznal: „Měla jste nás viděti, paní, 
seděti v tom mrzkém pelechu, stísněné a zoufalé, jak tam ještě ni-
kdo neseděl, v otřesném pocitu zla, o nějž jste nikdy ani zrakem 
nezavadila, a věřte, zatínal jsem pěsti, podnícen náhlým, prudkým 
vzdorem a nenávistí proti těm, kdož zákonem chráněni mohli tuto 
opuštěnou nešťastnici přivésti až sem, nenávistí proti těm, kdož 
opovrhují touto nešťastnicí, protože sami nikdy nepocítili, co to 
znamená nésti prokletí Kainova rodu.“

Provokativně se Breisky Marie Dapeciové táže, zda si vůbec uvě-
domuje, co je podstatou křesťanské lásky k bližnímu. Mohla by to 
jako věřící člověk vědět, naráží Breisky na pokrytecký náboženský 
cit, tak často se vyskytující: „Vy, paní, která jste tak pobožná, což 
nevíte, kdo veliký a skvělý, usmívaje se veřejnému opovržení a po-
dezřívání, nejčastěji a nejraději prodléval v kruhu těch nejubožej-
ších a nejzmučenějších bytostí lidských, v kruzích nevěstek? Jméno 
tohoto velikého člověka, které tak často v hloupém a bezmyšlénko-
vitém žvatlání nesmyslných modliteb nadarmo béřete, nejste hod-
na vyslovovati…“

Breisky se staví do role člověka vyšší morálky. Nepromlouvala 
za Breiského filosofická póza? „A proto, že jsem plakal s nevěstkou, 
zničenou, oklamanou dívkou nad bídou života, proto, že jsem to 
upřímně sdělil Bóže, neboť ona byla jedinou, které jsem svěřoval 
své nejhlubší dojmy, proto pravíte, že jsem hluboce pokles?“

I kdyby si ve vykřičeném domě Breisky užíval prodejné lásky, 
stále by měl morální převahu, protože nežil přetvářkou a nelhal. 
Nepřikrášloval situaci, nic před milovanou dívkou netajil: „A kdy-
bych i byl slabým dekadentem, který hledá v orgiích zapomenutí 
své bědné existence, kdybych i byl přesvědčen o vlastní špatnos-
ti, tím spíše bych to oznámil Té, kterou miluji, neboť nechci ji ni-
kdy klamati. Tady jsme před největším zločinem, jejž pášou dnešní 
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matky na svých dcerách, že provdávají je za muže, nevědomé a ne-
připravené. (…) A proto vychovával jsem si Bóžu sám, dal jsem jí 
poznati všechny své slabosti.“

V přesně nedatovaném listu Slečince Boženě Dapeciové z konce 
února 1904, Arthur ukončil vztah s Bóžou: „Chováním svým (…) 
utvrdila jste ve mně jen myšlenky, že jste slečinkou, které se tolik 
bojím a kterou tolik nenávidím. Váš charakter nemohl bych nikdy 
zformovati, neboť snažil jsem se dosti a více se již snažiti nechci. 
Bylo to tak tvrdě myšleno, jak to bylo vysloveno, bylo to tak lehce 
řečeno? Na tom však nezáleží. Knihy, až je přečtete, pošlete třeba 
poštou. Loučí se s Vámi ten, kdo bude vždy nešťasten, protože pří-
liš chce.“

Není bez zajímavosti, že k  událostem, jež provázely záchranu 
nezletilé kurtizány z morálního bahna prostituce, se s odstupem 
času vrátil také Jarmil Krecar. V roce 1907, kdy se Jarmil soustře-
dil na dramatickou tvorbu, napsal během krátké doby dvě jedno-
aktovky U zelené žáby a Ilseino srdce. První z dramat bylo vydáno 
až v roce 1925, druhé dostala veřejnost k dispozici o osm let dříve. 
V obou případech se Krecar snažil vyrovnávat s tématem kompli-
kovaného vztahu muže a ženy.

Ať již se jednalo o  takřka klasickou zápletku milostného troj-
úhelníku v Ilseině srdci nebo v případě druhého kusu, v němž šlo 
o popis dobrodružství, jež přímo souviselo s poskytnutím pomo-
ci zubožené prostitutce. Mladičká nevěstka Hedda, která se pro 
chudobu musela vrhnout na dráhu prostitutky, je v nevěstinci ob-
jevena idealisticky smýšlejícím Viktorem. Nejen, že ji chce z vy-
křičeného domu odvést, ale rovnou si ji chce vzít za ženu. Hedda 
se rozhodne vyzkoušet pevnost Viktorova citu k ní. Poprosí Ka-
milu, kamarádku z  vykřičeného domu, aby se pokusila Viktora 
svést. Ten po „dobrých“ radách Gustava, s nímž do bordelu chodí-
vá a po několika sklenkách těžkého červeného vína, podléhá. Živo-
čišně souloží s Kamilou, aby se v záchvatu zapomnění, ve smyslné 
extázi zřítil na to „plavé zvíře, na vilné tělo, na bujné koule ňader“. 
Viktor je z lásky k Heddě vyléčen. Stává se chladným, odměřeným 
a  o  společné budoucnosti se s  ubohou kráskou již nechce bavit. 
Hedda v rozrušení utíká. Po chvíli ji ostatní nevěstky našly mrtvou 
na ulici. Dobrovolně ukončila život skokem z okna.
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TESKNO
Po  rozchodu s  Arthurem Breiským si Božena Dapeciová začala 
psát deník. Není divu, že se plnil tísnivými náladami, jež ji neustále 
provázely. Pociťovala marnost žití, nic ji netěšilo, nic ji nedokázalo 
zaujmout. Nepatrně jí od těchto nálad pomáhaly vycházky do pří-
rody, četba nebo příležitostný tanec. Ten se jí však téměř zošklivil, 
když 10. září 1904 navštívila v Lounech prodlouženou taneční ho-
dinu. Původně se na rozptýlení těšila, ale vyvedlo ji z rovnováhy, 
když v sále spatřila Arthura Breiského v doprovodu Jarmila Kreca-
ra a malíře Josefa Durase.

Když začala hrát hudba, děvčata byla vyzvána k tanci svými ta-
nečníky. K ní se však nikdo nehlásil. Až později ji vyzval Krecar 
a  po  něm i  Breisky. Arthur jí při tanci sdělil, že ji vyzval pouze 
ze slušnosti. Domů se Božena vrátila znechucená, otrávená a ještě 
smutnější než bývala obvykle. Znovu Breiského spatřila v Lounech 
v listopadu 1904, když se s partou bývalých spolužáků šli bavit. Utí-
kala pryč s uplakanýma očima, co nejdále a bez ohlédnutí, dokud 
si nebyla jistá, že ji Arthur nemůže zahlédnout.

V dubnu 1908 Arthur zaslal Božence poštou balíček s dramatem 
Belkiss od  portugalského spisovatele Eugenia de Castra. Do  kni-
hy napsal Bóže věnování či spíše obsáhlou analýzu díla, v  němž 
bylo osobní sdělení jen tak mimochodem včleněno. V červnu té-
hož roku obdobným způsobem Arthur obdaroval Boženku básnic-
kou sbírkou Camilla Hofmanna Adagio stiller Abende. Těžko říci, 
co si od těchto pokusů Breisky sliboval. Měl to být způsob, jak si 
k Božence znovu zpřístupnit přehrazenou cestu? Jistý druh omlu-
vy? Nebo jen běžný dar milovníka literatury, jenž v uspokojení nad 
přečteným textem se o něj chce podělit s někým, o kom ví, že si 
knihu rovněž vychutná? Jedno je jisté, Boženka až do roku 1910 
na Breiského snahy o usmíření nereagovala.

BERTA
Ani Jarmil Krecar to neměl se ženami jednoduché. Srovnávat ho 
však s Arthurem Breiskym nelze. Básník Ivan Diviš si v roce 1972, 
třináct let po Krecarově smrti, zapsal do deníku: „Jarmil Krejcar 
(Ivan Diviš zkomolil jméno), poslední český dekadent, měl byt 
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na Jiřího náměstí, vytapetovaný černým hedvábím, v bytě stál kla-
vír, na klavíru ležela lidská lebka na Bibli, vázané v lidské kůži. Jar-
mil Krejcar byl profesorem, byl na holčičky, ale jen do 14 let; zvával 
si je do bytu a nechával je hrát polosvlečené na klavír. Musely umět 
hrát na  klavír. Nic jiného od  nich nechtěl. Když se na  to jedno-
ho dne přišlo, byl suspendován, a od té doby se věnoval výlučně 
 bibliofilii.“

Jaká však byla skutečnost? Krecarovým životem prošlo větší 
množství žen, většinou je zklamal, v daný okamžik svým způso-
bem každou miloval. Byl vášnivým poživačem života, do kterého 
ženská krása neodmyslitelně patřila. Náklonnost k něžnému po-
hlaví mu komplikovala osobní i profesní život a zároveň ho umě-
lecky inspirovala a vnitřně hnala za dalšími zážitky.

V počátečním období literární tvorby se Krecar zabýval poezií. 
Prvním neoficiálně publikovaným Krecarovým dílem byly sebra-
né verše z let 1899 až 1900. Básním zůstal Krecar věrný i po vstu-
pu do vysokoškolského prostředí. V roce 1903 vlastním nákladem 
vydal sbírku Předčasné vinobraní. Čtenáři měli co do činění s vy-
hraněným a afektovaným dekadentem. Na šedavé obálce se zele-
ně tištěným titulem se vyjímal poněkud namyšlený Horatiův citát: 
Odi profanum vulgus et arceo (Nenávidím nevzdělanou chátru 
a  straním se jí). Následovala dedikace Bertě Dřevikovské: „Po-
svěcuji Vám, má milá, dobrá, tyto verše, protože jest v nich mno-
ho touživých šepotů mé duše, která zalkala, když se s Vaší setkala 
na jediné cestě života, o níž obě nevěděly, kam je povede a přece, 
ač tušily, po ní šly. – Snad upomínka na ty chvíle bude Vám někdy 
milou.“ Knížka obsahovala celkem osm datovaných básní, z nichž 
naprostá většina byla psána volným veršem.

Kdo byla ona Berta? Podle všeho první Krecarova velká láska, 
mladá krasavice ze Slaného. Osmnáctiletý poeta neváhá odvážně 
popisovat fyzickou krásu své milé. Vždyť jedna z básní nese hrdý 
název Mám krásnou milenku, další Toužím, v básni Výročí vzpo-
míná na místa, na kterých zažíval milostnou slast. Když si zahrá-
vá s motivem smrti, pak opět ve spojení s ženským tělem. Zemřít 
ve spojení s dívkou by byl ideál i vrchol života! Berta je objektem 
Jarmilova chtíče, vzbuzuje v něm erotickou touhu, přináší mu se-
xuální uspokojení. Pravověrný dekadent z něj rozhodně nehovořil. 
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Nevystupoval jako zjemnělý dandy, tak jako se o to snažili Arthur 
Breisky nebo Miloš Marten, nechtěl se asketicky stranit života 
po  vzoru Arnošta Procházky nebo Stanislawa Przybyszewského, 
už vůbec nebyl estétským homosexuálem – obhájcem třetího po-
hlaví jako Jiří Karásek ze Lvovic. Byl lovcem, samcem, hédonikem! 
Smyslovost a  nezastíraná sexualita se stanou nedílnou součástí 
Krecarova díla.

Vášnivý milostný poměr mezi Jarmilem a Bertou trval po větši-
nu roku 1902 do doby, než Krecar odešel na vysokoškolská studia 
do Prahy. Občas se scházeli i v dalších letech, Jarmil se rád nechal 
unést dívčiným půvabem. Berta však chtěla víc, než občasné sexu-
ální radovánky. Byla romantického založení, zajímala se o umění, 
doufala, že s  Jarmilem naváže na  bývalý vztah. Často mu psala, 
mnohokráte popisovala, že ráda navštěvuje místa, kde jako milen-
ci trávili společné chvíle. Pomáhalo jí to přežít čekání na Jarmila. 
Ten po příchodu do Prahy, a hlavně na konci září 1904, kdy od-
jížděl na  studijní pobyt do Francie, na Bertu již zcela zapomněl. 
V jednom z posledních dopisů svému bývalému partnerovi napsa-
la: „Měla jsem tě ráda vždycky a mnoho, ale tys mou lásku nepo-
chopil, býval na mě tak zlý, snad anis o tom nevěděl, ale často jsi 
mi ublížil a já ti odpustila.“ Zasypán přívalem polibků jiných žen se 
Jarmil naučil nemyslet na ty, které ho milovaly dříve.

Ohlas kritiky na erotické výlevy Předčasného vinobraní nebyl 
nikterak příznivý. Šéf literárního uskupení Syrinx Roman Hašek 
Krecarovi doporučil, aby již další básnickou sbírku raději nevydá-
val. Nejpřísněji se na adresu básníka vyjádřil jeho pozdější velký 
přítel a názorový spřízněnec Viktor Dyk: „Několik veršů p. J. Kre-
cara Předčasné vinobraní nebere snad ani autor vážně. A na vtip 
jest jeho kniha smutná…“

SLADKÁ FRANCIE
Na Krecara čekala nová erotická dobrodružství, neokoukané svě-
ží múzy, další inspirace. Nevadilo mu, že literární veřejnost jeho 
básnickou sbírku odmítla. Po dvou letech od předešlé, přišel s no-
vou sbírkou. Vrátil se z Francie, potřeboval se z prožitého vypsat. 
Knihu pojmenoval víc než dekadentně. Na obálce stálo: V mé duši 
věčný smutek dlí a věčné teskno. Podepsal se jako Jarmil Krecar 
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