
zbÝ á otázka, co znamená tato episoďa se Světlou pro Nerudovu
tvorbu. Jak jej zrirodnila jako básníka' jak se projevila v jeho poesii?

Jsou lidé, kteŤí čekají vysoko vzedmutou vlnu erotické lyriky, a po.
něvadž jircna|ézaji v díle Nerudově, domnívaji se, že episoďa ta neměla
v1iznamu a dosahu a pŤešla beze stopy. To je názor velmi měllr1i a svěd.
čící o malé znalosti básnického organismu.

Byli básníci, kteŤí milovali určitou ženu a kteŤí prožili velmi inten.
sivně tuto lásku a její osvěživf vliv v duši, a nenapsali vribec pŤímého
erotického verše z její inspirace. Na pŤíklad Robert Browning, kterf
nejenže nenapsal erotické poesie pro Álžbětu, n brž pŤímo si to zakázaI:
láska měla povznést do vyšších sfér a d'o vyšších tluchovějších ritvarrl
celou jeho poesii, všecku jeho tvorbu, všechnu jeho tvrirčí činnost.

Á stejně tomu jest asi u Neruďy.
V Nerudovi není skoro vribec spontánní lyriky erotické, velikého

a pŤímého vftrysku erotického citu v lyrické formě. Mladf Neruďa po.
dával své emoce lyrické obyčejně v destilátě, oklikou, nepŤímou reflexí,
kritikou, satirou; star/ Neruda pŤetváŤel je ještě složitější a umělečtější
cestou v objektivné formy poesie typové.

Není možno ovšem nikterak dohadovati se, zd.a by byla jeho vášnivá
láska ke Karolině SvětIé, kdyby mu bylo pŤáno vyvinouti ji a vyžíti ji,
vyvŤela v lrorkf spontánní lyrickf proud. Ale usuzovati z fakt,a, že pta-
men talrov1i nevytryskl, nat,o, že tu silné a vášnivé lásky nebylo, jest
logická absurďnost.

Jest t eba uvážilijen mimoŤádnou nepŤíze okolností, kteté tak záhy
podlomily a v resignaci sevŤely odmítanf a proskribovan)i cit Nerud'ú^v,
a jest každému patrno, že tu nebylo toho šéastného a vítězného děje
erotického, kter m:ŮLže bft plně vyzpivi,n a vyjásán. Á neb t ani toho:
Nerudovi i básnická resignace byla tuším pŤikazemricty a ohledri k milo-
vané cizi ženě : kdyby byl cit svrij vyzpíval, neznamenalo to zvíŤiti znova
všechen prach, dáti látku k nové pomluvě, rozpoutati nové klevety?

PŤes to všecko není pochyby, že láska k Světlé zušlechtila i zocelila,
zjemnila i prohloubila Neruďu-člověka: pŤímé svěd.ectví samého Neruďy
o tom citoval jsem nahoŤe. A toto vnitŤní obohacení, zmužněníaposvěcení
projevilo se jistě nepŤímo v pozďější jeho tvorbě básnické a pŤed'evším
v její noblesné umělecké touze a snaze po uzrálé nadosobní objektivnosti.

okouzlení a odkouz|ení

Grillparzerovo drama Žid'ovka toleťlská potlává typick/ pŤípad roz.
čarování, vyhnan1i do mohutn1ich linií a prohlouben1í spoluvinnickou
obrazností básníkovou. Mladého krále zasnoubili konvenčními zásnuby
jako poloviční dítě se ženou, k níž nic necití; žije veclle ní bez lásky pou-
h m mechanismem konvence a povinnosti. I stane se, že setká se tento
mladj panovník s židovskou dívkou plnou rozmarri a fantasií, s živfm
vírem životních rozpor , s kymsi, kdo vŤe a kypí žívotní plností, a víc,
i životním chaosem; s kusem živé pŤírody, neboé Rahel jest pŤíroda proti
královně, jež znamená neživotnou, umělou konvenci, společenskou ab-
strakci. Jako pŤíroda jest Rahel nevypočítatelná anezbaďat,elná, jako pŤí.
roďa sám život, a jeho rozpor. Král jest okouzlen tímto jevem jako nád-
hern m ďivadlem posud mu cizim avzp|ane ke krásné a rozmarné židovce
]rorkou vášní. Rozumí se, že t'ento čin má osuďné následky, neboť jtle
o krále akráIjest někďo, kďo ná|eží nebo má náIežet'i celé abstraktní
iileji a instituci, státu' a ne svému osobnímu já a jeho soukromému štěstí.
Ale to mne zd.e neza,jimá. Králi zabijí jeho milenku; cel1i svět čeká,
že buďe otiesen do hlubin, zn7čen, podéat; že bude zuŤit a mstít její
vražd'u. Ale co se stane? To, čeho by nikdo nečekal. FŤecl její mrtvolou
jest král oďkouzlen, rozčarován. Kaje se a vrací se ke sqim povirrnostem.

Mnoho bylo kďysi spíláno tomuto zakončení jako nepŤirozenému,
a pŤece máloco jest v dramatické poesii tak správné, hluboce a vnitŤně
nutné pŤi krajní odvážlivosti a smělosti situace. Kdo koncipoval tento
konec, byl velik1im znatelem lidské duše a jejích tajemství a nahlédl
velmi hluboko i do své duše; jen z vnitŤní zkušenosti lze vyvážiti cosi
tak hrrizně pravdivého.



Kouzlo Rahelčino bylo jen v jejím životě, v rozmarné hŤe jeho protiv,
která osliiovala a mámila asketické oko; život zmizel a s ním zmizelo
i kouzlo. Hra nad propastí zmize|a a zbyla jen černá a děsná propast _
a odtud hrriza odčarování, vystŤiz|ivěni,

Básnílr měl o takov1ich náhlych změnách své zkušenosti. Nejednou
stalo se Grillparzerovi v životě, že dnes zbožiova| ženu, aby se od' ní
zítta s děsem, vystŤízlivěl1i, odvrátil. K odkouzlení nebylo mu tieba
smrti; stačil na to život sám, nemilosrdn1i život, kter)i obrací a zotává
neustále člověka se všech stran a vyhání a pudí z něho stránky, ježbyty
posud ukryty pozorovateli. Povahám, které žiji pŤevážně obrazností,
stačí taková neznámá a málo pŤíjemná stránka, neznámf a nečekan5i
disonarrční rys, aby byla ochlazerta a ztazena ve svém yzlet'a' Stendhal,
také typick1i milenec spíše hlavou než srdcem, byl zrovna tak lehce roz.
čarován, od'kouzlen, desilusionován,. Yyzna| to s cynickou upÍímností
sobě vlastní v autobiografickém Životé Henriho Brularda; píše tam:
,,Jsem žiqi, vášniqi, pošetilf, upŤímn do krajnosti v pŤátelství i v lásce
až do prvního mrazu. Pak z pošetilosti šestnácti let pŤejdu mžiknutím oka
k macchiavellismupadesátky,a než uplyne t1iden, nezbj,vá nic než tající
led, dokonaly mtáz.*

Všem těmto dificilním milencri.m stačilo banální slovo, nehezk;i, kŤivii
a pusty risměv, bezradné a trapné gesto, rozpačit5i postoj, jalová po-
známka, t,apá zviŤecí spokojenost ve tváŤi milenčině, sebeslabší diso-
nance, aby počal se rozkladn1i proces rozčarování a pokračoval se železnou
drisledností pŤírodního zákona ke svému osuďnému konci.

Slovo očarování nemělo v starších dobách toho líbivého a s]adce vá.
bivého smyslu, jak;t má dnes. Starší doby viděly v čárech a kouzlech
moc pekclnou a děsili se jí; a nezahrávali si s nimi v drážclivé hŤe jako
my. Slovo kouzlo znamenalo nic víc a nic míř než ďábla a odpovídalo
se na ně zažehlávárím' Čteš-li Grillparzera, cítíš ještě něco ) tohoto
prvotného v;iznamu kouzla; Rahel jest jakási pekelnice, pril dítě, pril
ďáblice, klam a mam smysl ..

Snaď pŤijde jeďnou psycholog zdvojen1i ku]turním historikem, kter1i
nám poví, proč se lidé báli tolik okouz]eni. Zatim snad. stačí napovědět,
že nebylo to nic jiného než strach z vlastní obraznosti. Tato síla duševní,
která vymk1e-li se jeilnou z otěži, strhne a, usmyká za sebou po piípatlě

i svého pána, děsila vžďycky člověka' Stačí pŤipomenouti si jen hrúzu,

ktorou vyvolává i v-moderní době zjevení se velkého básníka, tohoto

m.lže obtaznosti katexochén. Všechny státní mocnosti' všechny podpory

trrinu i oltáŤe, všecky sloupy, na nichž spočívá poŤáclek spoleěenskf

a status quo, všecka policie rozumáiská i mravnostni,ktetá domnívá se
o sobě, že jest zoďpovědna za klitl a d.uševní spokojenost občanstva,
vzbouŤí se okamžitě, napne sluchy, větŤí a _ zak:očuje. Zjevi se velikf
básník, muž silné obraznosti; muž, kter/ svou obrazností bouŤí menší
uspané obraznosti svfch krajanli; muž, ktery seje do duší sny, a tím nové

touhy a tím kvas nespokojenosti se skutečností, s tím, co jest. . . Á proto
všecko od žurnálri, akademií, školskfch pedagogri až d"o censury policejní
jcst na nohou. x'ilologové dokazují hned, že nov1i básník kazi jazyk; no.
vináŤi posmívají se jeho metaforám jako nesrozumiteln1im a policie,
která si tyká s prostitucí, shledává pŤes noc, že ohrožuje veŤejnou mlav-
nost a zanáší nebezpečné sexuální sny do spánku měšéanskych synkxi
a dcerek.

Odkud ten strach z obraznosti?
SnaťI i tu dostane so nám jed.nou zevrubnějšího r7světlení.
Zat,im stač,i jen uvědomiti si, že obraznost jest něco, co urychluje co

nejvíce rozvoj duševní, co prvky duševní žene d.o nejrychlejší cirkulace,
co v d'uševním hospoďáňství jest buďitelem a urychlovatelem života.
Star;i názor o liilském já, jako by to byla neměnná, permá entita, padá
a káci se moďerní věd'ou. PÍiznává se, že to, ěemu Ťíkáme id, jest cosi
jen zhruba ohraničeného konvenční hranicí; ale uvnitŤ této hranice víŤí
to a fluktuuje to jako v lidském organismu. Já jest proměnné a nestálé.
Jeďny živly do něho vcházejí, jiné z něho mizejí. Jako v těle lidském
i zde jest v)iměna látek' stŤítlání rytmu životního. Jsou já, jejichž vf.
měna látková ttěje se rychleji, jsou jiná, kde se uskutečřuje pomaleji.

Já,kLerébylo Fichtemu jedinou bezprostŤední jistotou a sam1im mTav.
ním jsoucnem' není již moderním tímto neměnn5im fundament.em. Každ!
z nás vi, že v jeho životě byla chvíle, kdy jej udivilo a pŤekvapilo i id
ztlánlivě velmi temperované a dobÍe vychované. odtutl asi děs z obtaz.
nosti; ukazuje, že naše vnitiní prida není tak pevná, jak se zdá, že so
kolísá, bortí a mění nejinak než oblaka na nebi. obraznost, tento horkf,
vr{šniv/ živel, urychluje jistě flu}tuaci v já; oo bylo včera pravda, není



264 jí již tlnes' kdy obraznost roztavila pevné tvary, vylila se z bŤehú a oď-
náší ve své povodni nejlepší rimysly, nejrozumnější plány a záméty, nej-
jasnější a nejsolidnější pŤesvěcičenía názory; učinila duši lidskou zcela
tekutou a plynulou a roztavila mnolré, co zďá|o se státi pevněji než
kamenné buclovy.

Človok obraznosti v rozhod.né situaci, na kŤižovatce mezi životem
a smrtí, zvo|á vždycky to, co rek Stendhalriv: Laissez-moi ma vie idéale!
Que m'importent les autres! Nec]rte mně mrij ideálu život! Co jest mně
po ostatních! - a nastaví své hrdlo meči nebo oprátce katově' Á proto
člověk obraznosti jest nejlepší revolucionáň, tozerr! revolucionáŤ, snivec,
hotov1i zaměnit každou chvíli skutečnost za utopii, vydat se na cestu za
chimérou, rozlorrrit a rczďat kus chleba, kter5i má v hrsti, a živib se mod-
rem nebeskfm' Proto neclrué Comtova a jia1ich sociologri a lidí spole.
čenského poŤádku k obraznosti a k egotismu i k jejím lidem, kt,eŤí žiji
vnitňním žfuem zrychleného já,, jichž já cirku}uje a obměĎuje se dvakrát
rychleji než jiná já sotidnější; jež jest těžko, ne-li nemožno zdisciplinovati,
neboé stále vlou a kypí a unikají ruce šikovatelově, profesorově nebo
jiné ruce krotitelské.

Ale takové revolucionáŤské/áblvá i velmi nepohodlné svému majet-
níku: jest to danajsk)i dar, kterf dnešní znivelovaná společnost těžko
odpouští. Privilej, ale privilej k utrpení. Malheur á qui se distingue! Běda
tomu, kďo se oďlišuje! zní parola dob, které si zakládají na své organi-
saci a její oblažující rutině; které staví štěstí nad heroism a vnucují nej.
větší kvantum tohoto pochybného štěstí co největšímu počtu smrtelníkri;
které tě nenechajižít a um}ít, ani bft nešéastnf po tvé fasoně, n1ibrž vnu.
cují ti programové blaženství své organisovanosti; které znají jen stejně
nízkj, ž|ab pro stejně pokorné hlavy s egalitáŤstvím samospasitelné for-
mulky. Doby, proti nimž protestují Stendhalové sv1imi Sorely, n'bu.
bertové sv1imi Eréderiky, Balzacové sv}imi Rastignaky, Yallěsové sv5imi
Yingtrasy' .. ale co je papírov;i protest liďem, kteŤí respektují jen toho,
kdo jim rnriže každou chvíli šlápnouti na krk? A tak licté čtou tyto básně
pro kratochvíli' když jim vy'trhali jetlovaté hatlí zuby a učinili je ne-
škoďn)imi sobě i dětem. Řita se tomu s pedagogickou rozšafností tŤebas
cvičení v dobrém slohu...

Ano, liilé bojí se okotrzlení, Vědí, že srry rnají velikou težii,a liclé rádi

mrroho proďávají, tŤebas s malfm, ale bezpečnfm vfdělkem. okouzlení

platí se draho. Vzletem obraznosti jako by se vyčerpaly síly duše; páď

iest blízky a tím hlubší , čimvzlet, byl vyšší a vášnivější. oďkouzlení jest
"ďaí 

z okou'zlení; všecky pátly jsou tvrďé, ale nejtvrdší ten zd.e: padá se

zďe vžďycky na kamení.
A pedagog stojí s rákoskou v luce a skanduje čítankovou moudrost:

Yarujte se krajností; držte se stŤední cesty; držte se oslí stezky. Hleďte

peělivě pieď sebe a klaďte nohy do oslích stop! Tak jistě nespadnete!

Kdo se tu směje?
Nik,Jo; jen ten, kdo rná nebezpečnou privilej kŤíďel.




