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I

Ye svém nedávném feuilletoně Neruda ,jako kritik liter rní| clotknul
jsem se i vztahu Nerudova ke Světlé, ovšem jen vztahu literárního: citu
ricty a podivu, kterfm vítal velkf básník a pŤísnf kritik všecka vf.
znamnější clíla veliké romanciérky a jímž provázel věrně celf její v1woj
básnickf. Podivnou náhodou dostalo se osobní a intimní stránce tohoto
poměru právě v posledních dnech autentického osvětlení dokuneutár.
ného; v poslední osvětě rozepisuje se schovanka K. Světlé, pení
Anežka Čermáková-Sluková, o ,,pťrsobení Karoliny Světlé na Jana Ne.
rudu.. na zák|aďé listového materiálu obou velkfch mrtvfch.

Y poztistalosti Sofie Pocllipské, mladší sestry Světlé, nalezl se balíček
dopisri z roku 1862: byly to listy, které jí psala o prázdninách toho roku
z Ještěda její starší sestra. Do listťr těchto opisovala Světlá i svou ko.
respond nci s Janem Nerud'ou, která se nám takto nepÍímo _ nevím,
zda riplně nebo jen zlomkovitě _ zachovala. K tomuto balíčku bylo sice
pŤipojeno pÍání, aby byl spálen po smrti paní Podlipské, ale pí Čermá.
ková-Sluková lro nerespektovala; a uveŤejĎuje dnes alespců ve v1itahu
hlavní dokumenty, které osvětlují vztah Světlé a Nerudy v celé jeho
lidské závažnosti a v1iznamnosti.

Budiž ihnecl Ťečeno, že v tomto pŤípatlě jest možno plně ospravedlniti
čin pí Čermákové-Slukové: neprohŤešila se nikterak proti pietě k velikfm
nebožtíkrim, zejména ne proti pietě ke Karolině Světlé, o jejiž památku
jí hlavně jcle. Není pochyby: Svět,lá vycházi z celé pŤe co nejlépe; vyrristá
pŤetl námi ve zjev nevšed'ní, ve zjev veliké mravní síly a krásy. Podle

těchto d'okumerrt jeví so uám Světlá opravdovou lvicí duševní, která

. ir le ienzahlasemsvéhohrdinnéhosrclceazhtďá, láďmfi l istrovsképsí

ffiil;.;ď;; irr.ny nevyměnila bych za jejich ctnosti,..napsala pr5i

í p",r"a,'i* listě Nerudovi o svfch samozvanfch farizejskfcb.soudÓích

o nalezla tak slovo n"áJpru.',oo iragickou hrdostí, slovo twdé jako ooel

a broušené jako ttfka, *lá'o op,u.,ďo hoclné některé z jejíolr nejkrásněj.

ších dívčích postav.
Nerudanapoěátkutetšedesátfchjestšestadvacet i letfRol laMus-

set v. Světlá podává s intuicí oprav.lu hlubokou a nevšed'ní ďiagnosu

juno *,"o'oí Jhoroby. Píše mui že ,,nahlédla hluboko v zatemnělou

a Tozewanou iluši jeho.., v cluši, která ,,v nic nověŤí, v nic ned'oufá, nic

nemiluje... Neruďa ie*l rlol,ak, kterf jeclnak neblahfmi poměry, jeclnak

vlastniviuou,,ztratil radost sám na sobě..; jenž trpěI a |rpí 
velkym

duševním utrpením, a proto chce je pŤehlušit a upíjí se životem ani.

málním a smysln1'm. Jai<o Roila, *i"ďy pÍesycenec, kterého ,,neiloved'la

osvěžit ani láska takového anděla, jakjmle Liduška..; jako Roila, mlaity

zhytalec,,,kterf propadával ., , p,.*oo pasí v bláto a nechával v orgiích

fivokfch s pravou pochoutkou ducha, zdraví a ěest...

Tent,o rozervaneo a pÍesycenec setkává se na počátku let.šeclesátfch

(pŤesně: o něco clÍíve, r. raás, kay se pŤipravuje almanach Máj) s.ženou

očtyŤi létas taršívp lnémrozkvětu-knísyduševní i tě lesnéajes t j í
okouŽlen: okouzlen jalo intelektem a karakterem i jako srilcem a ženou.

IJcházise o její pŤízeí,dvoŤí se jí; zpovídá se jí ze své bícly y^:'"!, ,^ž

s cynickou koketností oi" ,,""ut.yuá a nic neumenšuje; vybuŤuje v ní

.,"álu odpo,u i krajní ťrěast, pochopení, zájem, soucit, cit pŤátelskf'

sestersk/a mateŤskf, snacl i tol čemu Ťíkají Trancouzové ,,amitié amou-

Ieuse... Žena snaži," \,ybo."o.,ati jej z jeho lethargie' z jeho lhostejnosti,

z jeho cynické tuposti; zápasí ' ''i* á""t'"m a nutí jej, aby se sebral

duševně a mtavně, o"-b.ti podlehnout v tomto zápase; zachraĎuje jej

naposledy i hmotnou obětí od vézeli dlužnického. ',Tak, jak vyhleďává

koleta .,lecky prostŤedky tělesné krásy,.. píše Světlá, ,,by-porrtala, tak

jsem já 
"u 

*,,áho ducha ěerpala všecky pťrvaby, jež v sobě skryval, a za-

|l"au 1,"-.,zdorného zoufalce v kouzelnou jich síé - nad,armo se bránil,

ooau.-o chtěl pak prchnout, nad.armo se zlobil, že ho jeho z{lbavy vice

uetěší, že mu jeho milenlry více zatlost nečiní, že mu probouzející se chué
I - [Viz zdo str. 225-230.]



248 k životu více pohodlně umírati ned.á, * já jej více nepustila, a p ec jsem
jej ustavičně odháněla. piece se nemohl ani jedilr/m á.iku"u.o mé píízně
chlubit, pŤec si ani nettoufal mi Ťíci, že mě zajímá,, _ orr mně stokrál, Ťekl,
že mé více nenávid.í než miluje, a já mu srdečně ráda věŤila, rreboť
púsobila jsem v něm tělesní i duševní změnu, jíž se nesmírně nerad
1-rodroboval.. - s touto neobyčejnou psychologickou znalos|í vypisuje
sama Světlá svou duchaplnou strategiku, která jí vyrresla nakonec riplné
vítězství. Stala se dobr m geniem mladého nevšedního muže: vrátila
jej jeho dílu a jeho prslání; zachovala nároclu jeho prvního moďerního
básníka a protagonistu celé doby.

Ale toto mravní víLézsbví zap|atila daní, která by oďstrašila i d'nes
největší většinu žen, ačkoliv žijeme d.nes v době mnohem méně rigorosní,
než byl pcčátek let šeclesátyJ-ch: styky Světlé s Nerucl'ou by]ly vvztazenv
a starovlasteneckÝ pražsk Kocourkov mohl se zjeviLi. Špiou.,,el.no aoo
se zdvihlo a stŤíkalo sv m kalem po ženě' pŤed níž dnes stojíme s ob-
naženou hlavou; jejím činrim byly podklácl ány nízkémotivy, ;"1i ieana.,i
bylo vykládáno hrubou a surovou šablonou erotickou. s"otia pierušila
svrij písenrnf styk s Nerudou, ale nepŤátelrim a háncťrm neodpovíd'ala;.
zaha|i|a se v hrdé rnlčení pro cel ostatek svého života. A teprve d'nes.
kdy leží pŤed tebou tyto dokumenty, mrižeš zmčŤit její mravní v1isost a
doměŤíš se jí opravdu stěží, uvědomíšJi si rizlro.,rsou, staroplaŽsky měš-
ťanskou a zatvrze|ou roďinu, zniž se Světlá narodila u,Áiz vyrostla.
Z ,,hofdámy.., jak pŤezdívala Božena Němcová své upjaté a karatelské
p}ítellryni, vyrostla za osm |ei, jež uplynula od jejich ',oslední setkané,
dokona]á kněžna srdcem a duší, která nes]a s hrd m mudlckÝm ]rlidem
svou krásnou hlavu s těma mouďr)hna me]arrcholickÝma očiÁa mezi sa.
lonní luzu, slintající pcmluvy a shÝbající se pro kamení.

Světlá vycházitedy z této pŤe jasná jako hvězda.
Ále i to, co bylo zde napsáno o Nerudovi, mriže jej snížili jen lidem

nezralym nebo pokryteckÝm; kažťlf jin musí s Nerud.ou lrluboce soucítiti,
a víc: každ!, jin mriže se jen skloniti pňed ním, pÍed jeho životní opraY.
dovostí, pieď jeho krásn/m, siln/m jádrem, jež vyšlo vítězem ze zkoušek
tak těžk)'ch a zo.oÍa]'!,ch, Kde jest krásn1i jasn krystal, tam musil b 6i
prve kaln roztok, bouŤn1i kr,as a var' a tím kalnější a bouŤnější, čim
konečná a v1isledná hlaé jest mocnější a krásnější. 

'A 
tak kažďj,, komu

není awoj velikého talentu uzavÍenou knihou, musil vždycky tušiti, co

dnes jasně zviďá z korespontlence K. Světlé.
Nerudovi bylo r. 1862 dvacet osm let. Měl za sebou již první svrij květ

básnickf, své básnické jaro; jaro ovšem zakŤíknuté, studené, deštiv6,

větry i sněhem bičované. Nerud'a má za sebou nejen Hibitovní kvítí,

nejen veršovou satiru U nás, ale i samo jádro a hlavní část Knilry
verš jest již zbásněna na konci let pailesátfch; a víc: i největší část
Arabesek jest již stvoÍena v těchto létech. Této tvorbě Nerudově
nerozumějí vrstevníci; Neruda pieclběhl tu svou d.obu o hony a hony.
Sám J. V. x.rič, prYítel Neruclriv a ultrarevolucionáÍ v životě i v pclitice,
nevidí v Nerudovi básníka a dívá se na HŤbitovrrí kvítí jako na pouhou
kuriositu. Nerud.a str'oŤil si t,u svrij nov! vÝtaz, novf sl,yl, novf ,.udnf

patlros, kterf neměl nic společného s otŤelyrni klišé jeho vrstevníkri.
Kdo umí číst, vidí dnes, že vlrazt,enbyl sama jeho vnit'Íní nutnost; a kdo
toho posuď neviděl, tomu poví toho dnes místa, jež jsem citoval z dopisri
Světlé. Pňípad mladého l{erudy jest t1iž jako pÍípatl mladélro Máchy:
jeho t. zv. nihilism, jeho t. zv. skepse, jeho cynism jest jen rubem velik
a vÍelé světové lásky zmrazené a zhrzené; a byl-li jeho mravní pád tak
hlubokf, jak píše Světlá, bylo to jen proto, že touži| vznésti se v še než
ostatní. NeŤíká ostatně Světlá o Nerudor'ě mravní krisi nic nového.
Neruda sám promluvil Íečí velmi určitou na pň. v dopise svém Anně Holi-
nové z 23. ledna 1858; to jest kus sebeobžaloby, které nelze číst bez
hlubokého otŤesu. Neruda nazjvá se tam člověkem ,,tělesně i duševně
zmalátněl .m... kterf ,,prodal za krátkou dobu zábav celou svou samo.
statnost... A. již z této koďese hovoŤí tj.ž cblradn! vzďor a totéž klidné
zoufalství superiorního rozbíravého lozumu' jaké poznala na Nerudovi
Světlá. ,,Takov/m lidem,.. píše o sobě Nerud.a, ,,je ovšem líp, kilyž po.
malu násleďky chyb sqich ucítí, ktlyž chňadnou a vadnou a zároveil
doklepávají s posled'ní kapkou, s mlhavfm zbytkem bfvalé své síIy...
,,Co se tyěe mne, já jsem hotov následky své lehkomyslnosti sám nést
a pÍitom chladně vyměňovat, jak rllouho to ještě trvat mriže...

Není možno nevidět obdoby mezi Nerudou a Mussetem a pŤípadem
Neruda-Světlá a IVlusset-George Sand. ovšem jsou i potlstatné a zá-
važné rozďí|y, které rozhoďly, že tragedie Mussetova skoncovala se
jinak než drama Nerudovo.
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250 Neruda byl nojen mužnější, ale i ťlegmatičtější než Musset skrz naskrz
sensitivní. Musset v svět, u žši,ale vášnivější a intensivnější než Nerudriv,
byl cele opsán láskou; Nerudriv svět rozšíŤil a rozklenul se později brdostí
TozumoYou' drivěrou Y moc lidské vědy a liďského irrtelektu, vždycky
cizí Mussetovi, jenž cítil se v poměru k Bohu vždycky dítětem, tiebas
vzdorovit/m, a nikdy vzbouŤencem.

Tím již byly dány jiné podmínky pro vfvoj obou básníkri a pro Ťešení
jejich vnitŤního dramatu'

Ale hlavně: vztah Světlé k Nerudovi byl jin/ než poměr Sandové
k ilIussetovi. Sandová milovala Musseta sensualisticky; Světlá držela
otěže v pevn ch rukou a nedala jim klesnouti z chladn1ich poloh k teplé
a vášnivé zemi. Ušetiila tím Nerud.ovi jistě kletby ,,Noci Ťíjnové.., nepí
pochyby; Musset proklínal Sanclovou, Nerud'a uctíval Světlou aŽ do
konce svého života. Ale neochuďila tím Nerud'u i nás o vj'trysk vlastní
a pravé lyriky erotické? Lfru jeho o jednrr sttunu, ktetá, zazr |a u něho
jen ternně, pŤidušeně a prchavě? orchestr jeho o záŤ a lesk, smyslové
opojení a tepl/ pel?

Nezachránila Nerudu i jako básníka i jako muže _ pŤíliš du&ladně?
A nebylo by b valo v tomto piípadě méně více?

Není podivné, že Neruda jako básník zmlká již vlastně na samém
počátku let šedesát ch? A žejeho druh básnick květ spadá až hluboko
do let sedmdesátiích a na počátek let osmde sátj.ch?

Nesouvisí toto č asné oďmlčení se vedle j in ch pŤiěil také s jeho záchra.
uou?

2

Dramatická episod.a, která v životě l(aroliny Světlé spojena jest se
jménem l{erudov;im, má nejen cenu životopisnou; má cosi i nad io; má
vlznam literárně psychologickf a kritick . Stává se nám dnes bezděky
klíčem k lepšímu pochopení tvorby Karoliny Světlé, k lepšímu vcítění
se v ráz a v styl jejího díla románového.

Kažď,!, kďo piečetl, byé sebezběžněji, románové a povídkové práce
z jeji ztalé d'oby, ví' jakfm idealistick1im pathosem jsou neseny, v jakou
mocně vzedmutou, dramatickou, velikorysou linii jsou vkresleny. Nej-

lepší díla Karoliny Světlé, aé jsou to již rozsáhlé skladby románové, jako

rrir' o potoka, Yesnickf román, Nemodlenec, Kantrirčice, x.rantina,

ať menší povídky, jako Skalák, nebo Lamač a jeho clítě, jsou plny

dramatické síly a tragického vŤení. Již Neruda upozornil, že figury

Karoliny SvětIé mohly by bft bez nesná,zÍ tesány sochaŤem: tak veli-

koryse jsou pojaty, tak z několika základních mohutnfch pÓz, vyhna-

nfch ua ostňí nože, rozprYedeny. Její svět zalidněn jest figurami i prost-

šími, i mohutnějšími a v)iraznějšími, než zná je prťrměr životní. Světlá

potlačuje všude odstín pro celkovf velikorysf obrys. Nejkrásnější její

figury jsou vášnivci, ne ovšem vášnivci smyslnosti, nfbrž myšlenky,

snu, id.eje. Její lictství ďá se bez větších nesnází rozděliti ve dvojí sféru:
jedna jest sféra liclí posedl)ich mocnou vťrlí, hnanfch jejím temnym,

dravfm mechanismem pudovfm, lidí bezohlednfch, msti{ch a zloěin-

rrfch, niěících sebe i jiné - ve sféŤe ttruhé žijí bytosti ušlechtilé a po-

korné, osvobozené od temnélro živola pudového a osvobozující od uěho

i jiné. Těmito světl/mi bytostmi b/vají u Světlé většinou ženy; doved'ou

obětovati se za svú.j rod' i za celé liďství a život svrij pojímají jako mravní
poslání. I tyto ťigury vynikají silou vrile, silou, jak se nám dnes zdá, až
nadlidskou; ale jest to vrile očištěná od temného rmutu sobeckfch pudrl,
vrj.le mravrrě posvěcená, viile odosoberrá.

Kdo si pňi tomto protikladě neYzpomene na mocnou a vyznamnou
životní zkušenost Světlé s Nerudou? Nestála i zde proti sobě v boji
dvojí vťrle? Nestňetl se i zd.e princip dravé a terrrné živočišnosti, vášnivf
pud smysln1i, rozkladnf a smrtivf egoism s principem vyšším a světlej-
ším, s principem sebezapŤení a sebeobětování? A nespojila i tu ve své
osobě a ve svém činu Karolina Světlá to, co slučují v sobě její nejvyšší
postar'y ženské: citovou jemnost s lozumoYou bystrostí a jasností, myš-
len}ovou sílu a od'vahu s pevností a rozhodností vťlle směŤující k cíli
nad'osobnímu, k tyzi samoričelrré mravnosti?

Nezískala Karolina Světlá ve své životní zkušenosti s Nerudou cosi
jako mravní a dramaticky typus, podle něhož mohla utváŤet a utváiela
opravd.u životní osudy a děje sv1ich figur? Nikdo uem že o tom pochybo-
vati,lrdo ví, jak právě básník pathetickf a idealistickf - a jím je Ka-
rolina Světlá celou svou podstatou _ jest odkázán na zkušenost vlastní
hrudi a jak ztle musí nalézti ne iátku, ale ďramatickou formu a dialektické
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252 'chema pTo své velikolepé, mocně a slavnostně vržené děje a figury.
Stačí uvědomiti si jen rczdil, kter/ se rozevitá v tomto směru meziBoženou Němcovou a naší básníŤkou. Božena Němcová, iut. oi*u aou,bezpečně z jejího životopisu, nebyla nadána silnou v.i,i, 

"oi 
ntoolu.,oo

duší jako Světlá; odolávalaJi bědám životním 
"ěj"k";;;;;t, od,okiaa|a,jim právě jen: nepíekontlpala ji,ch. By|a nad'ána já jakousi vytrvalostÍ

a houževnatostí v trpnosti,. jakou mívají právě velmi často lidé jejího
tá,zu a duševního.ustrojení. Nebyla ani obryně rozumem ani mravníheros: od.Ěíkání, sebepŤemáhání, odosobení _ t,o všecko uyro ;i v pocl-staté cizi. Její dílo nemá skoro dramatického živlu; neměla' .,, aogi tohoprvku chladné a rozhodné drislednosti' toho živ]u konstruktivně archi.tektonického , bez něhož nemriže vzniknout titvar dramaticky. Á,,i duchzvláštní myslivé a rozumové síIy nebyla Němcová: p"o'ásiá.,sem v ně.kter ch pracích, hlavně v Pohorské vesnici, Ťadu časovf"h |laoi u po.stulát osvětov/ch o mravním a národ'ním poslání českehá slechtice,o poměru mezi lidem a velkostatkáiem, o obroďném rikolu ženině v mo.derní společnosti' _ ale. to všecko jsou právě juo .o"l.iuay a |o;eanánív|oželá do rist šlechtick'Ým hercrim: *ouy by tam b)'t,vlo;eny takétívahy jiného ducha a na dějové stavbě oulo ou stavbĚ figurové a du.ševní jich struktuŤe nemusilo by se změnit ani tečky. cncí tim Ťíci, žeNěmcová neznáIidí,jimž myďiti jest osudem, jirnž hioubatia plemitatijest takovou nutností jako jin/m milovati o.no u1iti sta,toj. Figurytohoto rázu stvoŤila. teprve Světlá, právě jako ona teprve oil",í u celouzjitŤenou, dramaticky zneklidnělou a rozechvělou, boďlivě zachmuŤenou

atmosféru, do níž vnoiila své nejlepší vesnické romány u po'iaty.
Nad pracemi Boženy Němcové kluou .u nízké, lahoďné, moclré nebeplné pohody;a život,.|!er/ se žije pod ním, jest světl a laskav1', melo-dickf a zaokrouhlen/.. Němcová byia naivní realistka , 

"o"l.os,,5i- d'aremlíbezné fabulistiky. Žita život plnf odŤíkání a pokoŤe.', niíy st,ráznla muk; a fabulistick/ dar byl ji ze životatoho vylupitď";; jil un.ikalaz něho do světa krásnějšího, harmoniětějšího a spravedli,,ujšíl'o, než bylživot skutečnf. Tímto darem měk]<é hsĚavé fabulistiky stvoŤila si svět,jehož prvky látkové a hmotné byly sice od'pozorovány sr,ětu skutečnému,
ale jehož vnitŤní Ťáda ustrojeni byly jirrého, vyššího u ,.,ott"iliho .a"o.Celá tvorba Boženy Němcové 1.st iuilto naivně realistická s páhá.'koooo

fabulistikou, jak si ji spÍáďají srd'ce životem stále zrařovaná, ale piece nr.
kdy jím neďomučená a nedobitá. Němcová byla jakjsi laskavf měkkf
epikurejec srdce a duše; Světlá pŤísn)i a nesmlouvavf puritán, stoik,
kt,etf má' smysl pro hrdou krásu veliké mravnipízy. Jedna unikala svou
tvorbou svému životnímu utrpení a životním bědám a strázním; druhá
hnětla život po nejvnitinějších zkušenostech své duše a formovala jej
po ideálním pratypu, po základním poznáni svého mravního světa. Á že
do sféry těchto nejvnitŤnějších zkušenost,iná|ežíi karakteristická episoda
jejího styku s Neruďou, o tom nemriže b1iti po článcích pí Anežky Čermá-
kové.Slukové již nejmenší pochyby, tŤebas po něm nenásled.ovaly ani
ukázky z korespondeuce obou velikfch básníkri.

Publikace pí Čermákové.Slukové v osvětě jest na míle vzdálena vší
literární frivolnosti; jest to opravdov/ pohled do duševního i myšlen}o.
vého a mravního život,a vynikající ženy.básníŤky. Literární historie ne.
mriže ho napŤíště minouti a musí z něho vyvoditi leccos' co poopraví nebo
cloplní náš posavadní soud o Světlé' Vliv George Sandové, není pochyby,
bude nutno nyní omeziti a hledati pramen toho, co bylo sváděno ve
vrrější vlivy, ve vnitšním životě a ve vnitŤních zkušenostech autorčinfch.

Ále i jinak dokresluje několik stránek Karoliny Světlé, citovanjch ve
článku pí Ánežky Čermákové.Slukové, vzácnj,m zprisobom jejíráznf,
oďvážnf a nebojácnf zpťrsob mysliti: Světlá byla opravdovf filosofickf
radikál, kterf se nezastavoval v pťrli cesty. Z j ejího díla věilěli jsme ovšem
o jejím liberalismu, o jejím racionalismu; ale poslední slovo pŤesto ne.
bylo zde Ťečeno. Z korespondence Zeyerovy s ní, uveŤejněné pied uěkolika
roky v Ženském světě, vycházela rrajevo její základní a radikální ne.
víra v jak}ikoli posmrtnf život. Těmto nápovědem dostává se nyní plného
a posledního pŤiznání. Tyto listy pŤinášejí mimo jiné i riplné vyznánÍ,
víry, vlastně neut,ry Karoliny Světlé. Světlá pŤiznává se k riplnému nihi-
lismu noetickému i mravnímu nejen s krásnou otevŤeností a upŤímností,
ale i s pěknou spekulativnou jasností a promyšleností.

Yykládá, že k tomuto ni'hilismu došla velmi záhy, po časné smrti své
jediné dcerrršky. ,,Pronikla jsem tehdáž,.. píše Světlá Nerudovi, ,,duší
zděšenou tajemství života a smrti a konečně jsem nahléďa, že není boha
nad námi, kterf nás každou noc piikrj'vá hvězdnatjm pláštěm svfm
a jehožto srd'ce se bolestně svírá pii utrpení, která nám k blahu našemu
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uliláclá, že noní duše v nás, ježtc se jako motfl bělostnf nadšeně v éteru
vznáši,a opustivši tělesnou schránku naši, opojeně oď hvězdy ke hvězdě
putuje a se zdokonaluje pro ráj, kďe se se vším shleďáme, co jsme kdy
milovali a ztrati|i. _ Byla jsem více než dvacetiletá,když se mně tato
pravda zjevi|a, byla jsem rozumná, vážná, vzdé|aná, ale toto poznání,
ale tato ná|iá rczt,ržka se vším, co mi bylo až posud tak svaté a drahé,
zatŤásla tak mocně mou celou bytostí, že jsem se domnívala,že neztta.
tím-li rozum, ztrat,ím sama sebe. Kam jsem obrátila zrak svťrj, tam se
šklebilo na mne ze sta prázďn/ch dúlkťr to strašlivé uic, z něhož jsme
pošli a tlo něhož se vrátíme, žátlné budoucnosti, žádné věčnosti, žádné
naděje tedy ni na zemi ni na nebesích, všecko lež' všecko klam, všecko,
všecko mam, o ta naše ctnost! - Mohla jsem, ztrativši ráj, najíti podporu
a náhradu v zákorrech mravních a v jich plnění, když ten nejvznlšenější,
nejobdivovanější se mi nezďál ničím jin m než nejpohoauujsim pouzď.
rem sobectví našeho? Jaká to velikost,.. končí ironicky Světlá, ,,r,-e větě:
NeěiĎ zla, by i tobě zlo činěno nebylo!..

Suď o tom tak, suď onak - jednoho neupŤeš: že jest tu myšleno i vy.
sloveno opravdu mužně a čestně utrpení silné a opravd.ové d'uše.

Z tohoto nihilismu nalez|a, jak píše S-',ětlá, jediné v1ichodisko: čin.
nost. ovšem záhaďa se tím neŤeší, jenom pošinuje. Nač činnost, není-li
v ničem ričelu a smyslu? Pak mriže mít činnost jen smysl morfia nebo
opia, čehosi, co prisobí dočasnou necitlivost, čehosi, čínse člověk opíjí,
aby na chv.íli zapomněl šílené zbytečnosÚi a protismyslnosti všeho.

Bude již rikolem literárrrí }ristorie a kritiky, aby nám vyložila, uvě.
domila-li si Svět]á tento rozpor pozclěji a jak jej vyrovnala, a aby nám
podala vribec v/voj její myšlenky. Jisto jest, že záhadami o ,,posl.dních
věcech člověka.. zajíma|a se Světlá vášnivě až do smrti. Slyšel jsem na
pŤíklad z plamene venkoncem věrohodného, že naléhala na Jaroslava
Vrchlického, aby nechal na čas veršri a napsal filosofickorr kni}u, v níž
by se pokusil o iešení ot,ázek,t5ikajících se určení lidského ve vesmíru.

.Tedy: Světlá jest bezesporně někd'o' kdo stojí za studium nejpečli
vější.

Karolina SvěÚlá a Jan Neruda

Polemické glossy
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Paní Čerrnáková-Sluková uveŤejnila v 10. čísle osvěty ělánek,,P so-

bení Karoliny Světlé na Jana Nerudu... Y něm poďává první autentické

d'okumenty k životní episodě obou velkfch básníkú, o níž se posud jen

šuškalo. Jistě není možno právem viniti pí Čermákovou z boho, že se

clctkla táto choulostivé látky; co jí lze právem vyčísti, jest jen to, že

místc ělínku jeďnostranně pŤihroceného měla prostá a pokuď moŽno

bez vlastních gloss a soudriv uveŤejniti cel! |lstov!.materiál, pokud jej

má v rukou. Suma stati pí čermákové-Slukové jest asi ta: Neruda se

stykal se Světlou v letech 1858_1862;Nerudavzplanul vášnivou láskou

k paní o čtyŤi léta starší; ale Světlá použila vlivu, kterf měla nad mlad/m

,.,'ož.*, k jeho mravní obrodě, neboé Neruda žil, jak píše Světlá, životem

rozhárany(m, v němŽ ničil své zdraví i svrij talent. Resumé článlru pí Čer.

mákové jest' že Světlá zachránila Nerudu české poesii.

Byly vysloveny pochyby o pravdivosti tohoto závěru. Prf SvětIá

pŤepiná a klame sebe i jiné bona fide; prf pŤijímá za bernou minci spo-

lečenské klepy o Nerudovi; prf schází hlavní drikaz této záchrany: svě-

dectví Nerudovo; prf renomuje pŤeit sestrou. A dnešní česká literární

noblesa šla tak d.aleko, že mluvila o sebeobětování na padesát procent.
Jest d'obŤe, že jedrrou tato procentová noblesa stÍikla svou lacinou uráž-
kou po někom, kdo stojí mimo její dostňel;ukáže se t,ak,že neublíží ani

žáilnému živému, kilo jí neunikl posud tam, kam jí unikla již dávno

velká básníŤka'
Jakf byl Nerudriv mravní stav na počátku let šetlesátfch, nezvíme

asi piesně niktly, prostě proto, že pro tyto věci není ani jeilnotnfch kri-

terií, ani jednotného slovníka. Tfž mlad/ muž, L*erého někdo nazve




