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už ien pŤipomenout autorkur lterá v české lealistické prÓze má své trvalé
místo pro svťrj sytÍ vÍraz' bystrÍ pozolovatelskÝ talent a piedevším pro
objektivď, byť často naturďisticky drsné svědectví o životě na moravské'm
venkově.

František Sušil
/ t804-1868/

Ylasteneckf kněz; bálník a pÍekladatel. Proslu! iako sběratel
a vydavatet moravskfch lidovfch písnÍ.

Naroďl se 14. 6. 1804 na Moravě v Roustnově u Vyškova iako syn
hostinského a od dětsM pčicházel do styku se světem hudby a písní.
Gymnázirrm, které začal studovat soukromě, dokončil v Kroměiíži, v Bmě
vystudoval bohoslovÍ a l |827 se stď knězem. Pťrsobil v olbtamovicích
u Moravského Krumlova, krátce v Komárově u Brna. od r. 1837 byl pro-
fesoren na bohosloveckém ristavě v Brně. Zde p{rsobil také jako organiátor
katolického bnutí na Moravě, které ieho vliven získalo vlastní spole\
vydavatelswí knih (Dědictví cyrilometodějské) i časopis (Hlas Jednoty
katolické). KaždÝ rok zajížděl do některého kraje Moravy, Slezska i západ-
ního Slovenska a sevetniho Ra&ouska a sbíral lidové písně. Pii léčenl plicnt
nenoci v Bysďici pod Hostjnen zenŤď 3l. 5. 1868.

Sušil byl velni vzdělanf a mnohostranně činnf. Psal básně, v nichž
pťevládaly náboženské a vlastenecké motivy (sbírky B saě, L847 i Rúže
a trnl, |85|)' o básďctví se zajímal i teoreticky (Kr tkd prozÓdie česhd).
Pčekládal antické básníky a ruské a slovinské lidové písně, poiiďl i pčeklad
církevních zpěvtt (Hymny c|rheonl), které se pak podle jeho textir zp|va|y
v moravskj.ch kostelích.

Do ujvoje české literatury se zaiadil pčedevším svjmi sbírkami lidovfch
písní. Cestu ke sbírání folklÓrní pÍsně mu ukázal F. L. ČelakovskÝ srrjmi
Slovanskjmi národními písněmi; Sušilovy první sběratelské práce souvi-
sely s pÍípravou dďších vydánt této sbírky. Tak vznikl Sušilťrv první sou-
bor z okoli Rousínova Moratlshé ndroilní písně (1835). Hudebně vzdělanf
á nadan1 sběratel se rozhoď v práci pokračovat á soustčedit písně z celé
Moravy. Pči svfch cestách sebral nakonec pčes 2000 světskj'ch i nábožen-
skfch písní slováckfch, lašslsfch, valašskÝcb hanáckfch a horáckfch
a roztčídil je podle námětťr a Žánrťr (legendy, písně historické, milostné,
svatební, roďnné, voienské, hospodské, žertovné). Zazlarnenáva| je v ná-
ňečí toho kterého kraje s místním uvedením a doprovázel je vlastními ápisy
nápěvtr. U některfch písní zachycovď i varianty a pokoušel se sestavit
znění, které pokládď za pťrvodní. Tak se jeho sbírka Morazsské ndrodnl ptsně

s ndpěl;y do textu oiaděn mi (1853-60 v sešitech) stala dťtleŽitjn pramenem
nejen národopisn;im, ale i jazykozpytnÍm a hudebním. Pro poznáď
moravské lidové písně má obdobnf vlznam,iakÝ mají Erbenovy sbírky pro
pozlán| písně české.

Josef Svátek
/L835-18s7 /

Žurna|ista a kutturní historik, autor efektních historickfch románrl
s dobrodružně napínavfmi ději' tajemnfm prostŤedím a záhadnfmi
postavami.

Pocházel z nemajetné roďny, naroďl se 24. 2. 1835 v Praze. Po
absolvovriní reálky byl dva roky zapsán na technice, pak se věnoval novi-
náňství, soukromfm děiepisnlm sťudiím a literatďe. R. 1860 vstoupil
do redakce Času a zťrstal tarn, i když list po roce pňestal podporovat české
národní snahy. Po jeho zániku pťrsobil v rqdakci oficiálních PraŽskfch novin
a Prager Zeitung, od r. 1866 iadu let redigovď vládní Pražskjl deník, coŽ mu
vynášelo nepňízeĎ pokrokové české večejnosti. v těchto listech uvečeinil
také neivětší část svj'ch odbornj'ch děiepisnÝch článk i beletrie. Zemie|
v Praze 9.12. L897.

Jako historik využíval Svátek i dosud nepovšinnutj'ch pramenťr a shro-
máždil mnoŽství dokumentárního materiálu. Všírnal si zvláště doby císaťe
Rudolfa II. a bělohorského období. Psal stati z kulturní historie (napň.
o rudolfínsk:ich uměleck1i'ch sbírkách, o dějinách poštovnictví, o životě
básníka Šimona Lomnického), sbírď a vydal Pražské poaěsti a legendy
(1883), otiskoval po|ednání o dějinách Prahy, o jejích památnj'ch místech
a budovách, o selskj.ch bouŤích v Čechách aj.

Svátkovy romány pňedváděií většinou stiÍrné stÍánky českÝch dějin
v 16.-18. století. V fiozadí dějri' které vedly k Bílé hoňe' viděl Svátek mo-
censkou sílu jezuitského Ťádu, jehož pťrsobení v Ewopě a v Čechách chtěl
odhalit v románě Praha a Řln GazD. Rozkladnou činnost jezuitťr a kato-
lické šlechty, vedoucí k národní katastrofě, sledoval už v dílech z pčedbě-
lohorského období a zvláště v Bině bělohorshé (186849), kde líčí stavovské
povstání a ieho tragic\f konec. Z pohromy Svátek viní i šlechtu protes-
tantskou, poněvadŽ piipravovala odboi ze sobeckj'ch a zištnj'ch ditvodťt.
Jako mamé a pfo zem i národ zhoubné pčedstavuje pokusy emigrantťr
napravit porážku s pomocí cizích voienskfch spojencťr, Sasťr a Švédtr.
Stejně bezv:i'chodnjmi se mu jeví i selské vzpoury. V jeho pojetí byly pod-
něcovány zvenčí silami, které chtěly bídy nevolrrik{r využít pro vlastní cíle
(svobodní zednáŤi v románu Sedl ci u Chlumce, 1897, politika francouzské-



S257s 256
ho dvora v románu Železná kornd, 1888). SpÍš kronikáisky než románově
zpracoval arrtor čtyidílné P@|,ěti katozlshé rodiny Mydléžtto g Praze
(1886-89) s látkou ze 17. století. Tajnosti pražské (1868) podávaií události
r. 1848 iako vfsledek spiknutí a intrik klubu MJadá Čechie, inspirovaného
pňikladem francouzskj'ch a itďskÝch revolucionáŤtr. Autor tu staví pčÍkče
proti sobě liberály, ktečí chtějí získat národní práva ,,zákonnou cestou..,
a radikální demokraty, které zobrazuje jako neodpovědné dobrodruhy.
PŤipisuje jim záměrné vyprovokování pražského svatodušního PoVStín{,
a tlm i nepčínou vinu za náwat absolutismu po porážce revoluce.

Svátkovo rozsríhlé beletristické dílo (ieho Sebrané dějepisné romdny
mají 23 svazkťr) chtělo imponovat novostí látek a koncepcemi, které uváděly
domácí. historii do souvislosti se světovj'm děním. Pro vfvoj českého
historického romanopiseďví má toto ďlo druhočadf vjznam, počírraje už
nízkou jazykovou rovní Svátkova vyprávěčství. Chce ohromit &enáňe
mnoŽstvím kulturně historickj'ch detďlťr, zaujmout mnohdy lacinou sen-
začností, kiiklavě efektními rÝievy, nadměrnou dějovou fantastičnostl,
patosem.

Karolína Světlá
/L830-1899/

PÍíslušnice májové družiny, autorka prÓz z prostňedí pražského
i venkovského. Ve skladbách složité kompozice a děje vytvoži|a
novodobou podobu českého románu, v povídkách osobitě propraco.
váva|a umění povahokresby. |eji tvorbu sjednocuie humanistickf
."o""..tj:"'un" a h|edání nadosobních životních hodnot a morátních

Narodila se jako Johana Rottová 24.2, |830 v praŽské obchodnické
rodině. Otec na ni v1ichovně prisobil humánním smj'šlením a jeho vyprá-
vění o české minulosti jí později dalo čadu podnětťr k pražskj'm romántlm
a povídkám a také k pracim, kde vykreslila postavy z otcova pŤíbuzenstva,
v němŽ se udržovala evangelická vira (Několik arch z rodinné kroniky,
186'2). v Upomink ch (1874) vylíčila nejen pťrvab staropražského světa své-
ho mládí' ale i sloŽitou cestu svého vjvoje. Nechtěla pro sebe pÍijmout
konvenční podobu vzdělané a německy vychované měšťanské dívky, ale
toužila po vlastním osobitém projevu a tv{rrčím uplatnění. R. 1852 se
provdala za profesora Petra Mužáka, kterj' ji už dňíve seznamoval s českou
literaturou a uváděl do prďské vlastenecké společrrosti. Světlá i její sesua
Žofie (piíští spisovatelka Sofie PodlipsM) se po několik let dúvěmě pňáte-
lily s B. Němcovou. K literárnímu risilí májovcťr se Světlá pňipojila svou

prvnÍ novelou Daojl probuzení (almanach Mái, 1858). Dušeimí poÍozrrmění
a citové sblížení s J. Nerudou na počátku 60. let jí dalo lidsky i umělecky
donát. R. 1853 poznďa Světlá ieštědskÝ krai' kterÍ pak po více 'tež tčicet
let každoročně navštěvovala. Své literámí iméno si dďa podle vesnice
Světlá pod Ještědem, roďště P. Mužá'ka. Byla činná v emancipačnín
hnutí českfch žen (za|ožení Ženského vjrobního spolku r. l87l). od
r. 1887 žila tvale v Praze, pÍo nemoc izolována od soudobého života.
ZemÍela 7. 9. L899.

V románech z prďského prostňeď zachytila Světlá některé myšlenkové
a společenské proudy novodobj'ch českfch dějin. Protn Češka (L86l)
a Na pitě (č. 1864) spadají děiem do počátku 19. století' Poslední pant
Htohovskd (č. 1870) do doby Josefa II. ZoonečkotltÍ krdlanna (1872) líčí
tlak pojosefínské reakce, podněcované církví a podporované byrokracií
a boharfm měšťanstvem' a tajnou činnost svobodnÝch zednáŤťr. V tomto
rámci se odebrává několik lidskÝch dramat: Pčíběh panÍ Nattererové' žely
vysokého státního riŤedďka, navenek tiché a trpné, která se po potlačeď
selské vzpoury l L775 a popravě jejího vťrdce' statého ovčáka z otcova
panswí a svého plítele z dětství, vuitÍně vzbouči proti společenské nespfa-
vedlnosti i proti bezohlednému muži a vychovává ze s1m'ťr bojovníky za
osvobozenÍ národa i lidstva; osud paní Nepovolné, ovládané touhou po
majetku, ctižá ostí a náboženskj:n fanatismem, slepě plrrÍcí pŤIkarv jezuitÍt
a vychovávající i z vnučky Xavery jeiich nástroi; konečně uagickÝ nilostnf
vztah této dívky a ušlechtilého, vzdělaného Klerrrenta Natterera' vťrdce
zednáčského spolku. Pčes pochmurn!' ávěr (XaveĚina uada na Klementovi
a jeho poprava, po ďž ďvka zešílí) vyz'nlvá román nadějně: KlementŮv
bratr si i iako kněz uchoval matčin a bratrťrv odkaz a jeho humanismem
prodcbnutá kázání ovlivď mladého B. Bolzana, pŤíštího vychovatele celjch
generací obrozenskj'ch pracovnlk{r.

Praha poskytla Světlé látku též k ňadě povÍdek. Dějištěm Černého Petfíčka
(č. 1871) je někdejší KoĎskf trh (Václavské náměstí) v době, kdy byl ještě
síďem kramáÍskfch stÉnk&. Světlá tu vystihla svérázné prosďedí i náladu
místa, zachytila kus dávno miaulého života ieho obyvatel, chudších i zá-
možnějších kupeckfch rodin, učednÍkťr, služebnÝcb tovaryšir. S povaho-
pisnjm uměním vyťvoňila risďední postavu samorostlého praŽskébo lidové-
ho mudrlanta' suverénně rozhoduiícíbo o životě svého mladšího neman-
Želského bratra Františka, i portrét jeho sousedky, dobrosrdečné, ale touhou
po společenském vzestupu zaslepené paní hostinské od Beránka. V pčíběhu
její dcery Stázičky, která se vzepťe sůatku plánovanému matkou, a Fran-
tiška, kterf odmítne kněžské povolání, pro něž ho urěil bratr, vyiádiila
Světlá svou pÍedstavu o dťrstoinoeti člověka, o ceně ieho pňirozenÝch citŮ
a o právu na svobodnf rozvoj. oba mladí lidé se ve jménu své lásky ne-
podvolí autoritě rodiny ani běžné morálky a uprchnou do světa. Tragičnost
závěru (smrt milenecké dvojice) je pŤitlumena smírnfm zmoudiením
PetčÍčka i paní od Beránka, kteÍí vychovávaií dceru Stázičky a Františka.




