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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.
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první novelou Daojí probuzení (almanach Mái' 1858). Duševď porozu.měnÍ
a citové sblížení s J. Nerudou na počátku 60. let ií dalo lidsky i uměIecky
doaát. R. 1853 poznala Světlá ieštědskÝ krai' kterÍ pak po více než-tŤicet
let každoročně navštěvovala. Své literární jnéno si dďa podle vesnice
Světlá pod leštědeirr' roďště P. Mužáta. Byla činná v emancipačrrím
hnutí českfch žen' (z,a|ožení Ženského vlrobního spolku r. l87l). od
r. 1887 žila trvale v Ptaze, pro nemoc izolována od soudobého života.
ZemÍe|a 7. 9. 1899.

V románech z pražského prostÍedí zachytila Světlá některé myšlenkové
a společenské proudy novodobfch českÝch děiin. Pruní Češha (t86|)
a Na tistlitě (č. 1864) spadaii dějem do počátku 19. století' Posledn| paní
Htohotsskd (č. 1870) do doby }osefa II. Zoonečkozlá krdlouna (1872) líčí
tlak pojosefÍoské reakce, podněcované cÍrkví a podporované byrokracií
a bohatjn měšťanswen, a tajnou činnost svobodnfch zednáčťt. V tomto
rámci se odehrává několik lidskÝch drarrrat: Pťíběh paní Nattererové' ženy
vysokého státního riŤednika, navenek tiché a trpné' která se po potlačení
selské vzporrry l |775 a popravě jejího vťrdce' starého ovčáka z otcova
panství a svého piítele z dětství, vnitŤně vzbou.Ťí proti společenské nespra-
vedlnosti i proti bezohlednému muži a vychovává ze syntr boiovníky za
osvobození národa i lidswa; osud plnt Nepovolné' ovládané toubou po
majetku, ctižádostí a náboženskfm fanatismen, slepě plnící pitkazy iezuitťr
a vychovávající i z vnučky Xavery íejich nástroi; konečně tragickÍ milostnf
vztah této dívky a ušlechtilého, vzdělaného Klenenta Natte'rera' vÍrdce
zednáiského spolku. Pňes pochmurnf ávěr (Xavďina uadana Klementovi
a ieho poprava, po níŽ ďvka zešÍlí) vyu vá román nadějně: KlementÍrv
brau si i jako kněz uchovď matčin a bratrtrv odkaz a jeho humanismem
prodchnutá kázání ovlivnÍ mladého B. Bolzana, pčíštiho vychovatele celfch
generací obrozensk!'ch pracovník{r.

Praha poskytla Světlé látku též k čadě povídek. Dějištěm Černého Petiíčka
(č. 1871) ie někdejší KoĎskf trh (Václavské náměstí) v době' kdy byl ieště
síďeo kramáťskfch stánkťr. Světlá tu vystihla svérázné prostiedí i náladu
místa, zachytila kus dávno minulého života jeho obyvatel' chudších i á-
možnějšÍch kupeckfch rodin, učednÍk ' služebnÝch' tovaryštr. S povaho-
pisnjn uměním vywoňila risďedď postavu samorostlého pražského lidové-
ho mudrlanta, suverénně rozhoduiícího o životě svého mladšího neman-
žďského bratra Františka, i portrét ieho sousedky, dobrosrdečné' ale touhou
po společenském vzestupu zaslepené paď hostinské od Beránka. V pčíběhu
jeií dcery Stázičky' která se vzepče sĎatku plánovanému matkou, a Fran-
tiška, kterf orlmítne kněžské povolání, pro něž bo určil bratr' vyiádiila
Světlá svou pňedstavu o dtrstoinoeti člověka, o ceně jeho pčirozenÝch citÍt
a o právu na svobodnf rozvoj. oba mladí lidé se ve jménu evé lásky ne.
podvolÍ autoťitě rodiny ani běžné morálky a uprchnou do světa. Tragičnost
ávěru (smrt milenec*é dvoiice) je pŤitlumena smírnfm zmouďenÍm
Peďíčka i paní od Beránka, kteií vychovávaií dceru Stázičky a Františka.
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ho dvora v románu Železná kortma,l888). Spíš kronikáftky než románově
zpracovď arrtor čtyíďlné P@,ěti hatotlsW rcdiny Mydláftlv o Praze
(1886-89) s látkou ze 17. století. Tajnosi 1tažsÉá (1868) podávaií události
r. 1848 jako vfsledek spiknutí a intrik klubu Mladá Čechie, inspirovaného
pŤikladem francouzskj'ch a itďshjch revolucionáŤťr. Autor tu staví pčíkie
proti sobě liberály, ktečí chtěií získat národní práva,,zákonnou cestou..,
a radikální demokraty, kteté zobtazuje jako neodpovědné dobrodruhy.
Pčipisuje iim záměrné vyprovokovánl pražského svatodušního povstání'
a tim i nepŤímou vinu za návrat absolutismu po porážce revoluce.

Svátkovo rozsáhlé beleuistické dílo (jeho Sebrané dějepimé rcmdny
mají 23 svazkťr) chtělo imponovat novostí látek a koncepcerni, které uváděly
domácí. historii do souvislosti se světovj'm děním. Pro vfvoj českého
historického romanopisectví má toto díIo druhočad! vfzlam, počínaie uŽ
nizkou jazykovou rirovní Svátkova vyprávěčství. Chce ohromit &enáie
množstvím kulturně historickfch detailťr, zaujmout mnotrdy lacinou sen-
začností, kĚiklavě efektními Úievy, nadměrnou dějovou fantastičnostl,
patosem.

Karolína Světlá
/r830-18s9/

PÍís|ušnice májové družiny, autorka prÓz z prostňedí pražského
i venkovského. Ye sk|adbách složité kompozice a děje vytvoÍlla
novodobou podobu českého románu, v povídkách osobitě ProPraco.
vávala umění povahokresby. Její tvorbu sjednocuje humanistickf.i1.,1j:""un" a hledání nadosobních žlvotních hodnot a morá|ních

Narodila se jako Johana Rottová 24.2. |83o v praŽské obchodrrické
rodině. otec na ni qfchovně prisobil humánním smjlšlením a jeho vyprá-
vění o české minulosti jí později dalo čadu podnětťr k pražsklm romántrm
a povídkám a také k pracím' kde vykreslila postavy z otcova piíbuzenstva,
v němž se udrŽovala evangelická vfua (Několik archtl z rodinné krotliky,
1862). v Upomínkfuh (1874) vylíčila nejen pirvab staropražského světa své-
ho mládí' ale i složitou cestu svého vjvoie. Nechtěla pro sebe pči|mout
konvenční podobu vzdělané a německy vychované měšťanské dívky, ale
toužila po vlastďm osobitém proievu a Mrrčím uplatněni. R. 1852 se
provdala za profesora Petra MuŽáka, kter!, ji už diÍve seznamoval s českou
tlteraturou a uváděl do pražské vlastenecké společnosti. Světlá i její sesua
Žofie (pčiští spisovatelka Sofie Poďipská) se po několik let dťrvěrně piáte-
lily s B. Němcovou. K literárnímu risilí májovcťr se Světlá pŤipojila svou
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Rozsaherrr i v!'znamem nejpodstatnějšÍ částí autorčina ďla je ještědská

prÓza' vywáŤející obraz ušlechtilého lidswí a hledající životní hodnoty
pťesahující vlznam jednotlivce. V Podještědí se Světlá setkávala s lidmi
vÝiimečnÝch povah i osud{r nebo o nich slj'chala vyprávět. Obdivovala
v nich piíklady mravního hrdinství, myšlenkové odvahy a citové vňelosti'
Z ntch si brala pÍedlohy ke svjm obrazťm člověka usilujícího o dobro
a spravedlnost, které musí vykupovat sebezapčením a odiíkáním. Podala
takovj'obraz hned v iedné z prvních ještědskfch povídek, ve Skatákwi
(č. 1863). Jeho hrdinka Rozička obětuie majetek i společenské postavení
pro záchran}r svého milého, z něhož společnost, opovrhující jím pro jeho
chudobu, učiní málem waha a pak ho zavrhne a odsoudí. Jediná Rozička
tozpoztn|a Jáchymovo,,dobré sÍdce.., a i když je její risilí zdánlivě marné,
patčí ií 6g1ální vítězství.

Vesnickll romdn (č. 1867) líčÍ lozvrat nerovného manželstvi zámožné
rychtáčky a mnohem mladšího chudého Antoše, kterj' si ji vza| z icty
a vděčnosti, pozděii se však musí vzepčít její sobecké lásce. Prostá dívka
Sylva pochopí jeho neštěstí, nezištně mu pomáhá tlm, že se stará o jeho
děti, matkou zanedbávané' a dává Antošovi poznat nesobeckou lásku,
založenou na duševním pochopení. Podobně iako v Čemém Petiíčkovi
dostává se i zde do popčedí otázka svobody a pňirozenj'ch práv osobnosti:
Antoš i Sylva se chtějí postavit ploti konvencím a začít novjl společnf život.
Sylva se však nakonec ziíká Antďe jednak ze soustÍasti s jeho ženou, iednak
z obavy, aby mu její kletba neublížila. Vlmznou postavou je i Antošova
matka, která s neriprosnou mrarmí pÍísností ?Astává nedotknutelnost man-
žďswí a lidshÍch zákonŮ' tieba byly nespravedlivé, a pŤiměje i Antoše,
aby se své lásky vzdď.

KŤíž u potoha (1868) ie za|ožen na rozporu citu a povinnosti a na myšlen-
ce oběti idoucí až na samu mez lidskfch možností. Evička, schovanka
z dolanského m na, se provdá za Štěpána Potockjlch, aby věmostí zrušila
dármou kletbu, která pŤIslušníkrin rodu Potockj'ch nedovoluje dosáhnout
rodinného štěstí. Prokletí vlastně spočívá v mtavním a duchovním ripadku
rodiny a projeví se brzy i na Štěpánovi. Evička dosáhne svého cíle až ve
chvíli, kdy se vzdává své opravdové lásky k Štěpánovu bratru Ambrožovi.
Osou románu je její proměna z dívky ve vyzrálou ženu, schopnou i za cenu
uÚPení splnit mravnÍ pťíkaz, kterj' si sama dala: opŤit se zlu, které kčiví
povahy i iednání lidí. Vxahy mezi postavami - podobně iako ve Vesnickém
románu - jsou složité' procházejí pozvolnjmi proměnami i prudk1imi zwa-
ty, vyievují se často v dramaticky komponovanjlch scénách. Dějová osnova
Kňíže u potoka je bohatší o tragickf pčíběh prabáby Potock ch JÓzy, kterf
je vložen do děje jako samostatné vyprávění a tvo i piedobraz Eviččina
osudu. Ptávě lÓza, kterou kdysi zradil její milf Mikeš Potockf a jeho bratr
donutil k srlatku a obloudil čarováním, proklela v zoufalství celj' rod. Tato
postava na jedné straně symbolizuje temné síly, proti nimŽ Evička bojuje,
na druhé straně vyjadfuie druhotné téma díla: protest pfoti bezpráví

páchanému na bezbfanném člověku. Dťrležitou myšlenkovou sloŽkou ro-
mánu je i pÍedstava navázání na odkaz českobratrskj'ch traďc' spjatá s pos-
tavami Evičky a Anbrože. Ozjvá se také v románu Netttodlmec (lš73),

iehož vlznam je jinak hlavně v kritice společenského iádu založeného na
neÍovnosti lidí.

Hrdinka románu Frantina (č. 1870), ,,asi potomkyně některé staré rodiny
podobojí.., ie žerta obdďená zvláštní krásou a podmanivjm osobnÍm
kouzlem. Vyrostla v samotě, nedotčena civilizací, nábožensklm myšlením
a běžnlm chápáním života. Dospěla sama k rozumovému vfkladu světa,
v němž je člověk viděn iako součást pňírody, k myšlenkám o rovnosti
a bratrství lidí a k odporu proti všemu tisku. VěŤí ien v pozerrskj, život'
v němž si člověk sám láskou pňipravuje nebe a nenávistí a kčivdami peklo.
Toto pčesvědčení čídí její činy a vede ji také pňi vykonávání rycbtáŤského
riiadu, kter zdědí po muži, k ochraně práv robotného lidu. Dťrsledkem
iejího chápání světa je wcholná oběť: když se po létech odloučení shledá
s milovan:im pťítelem z mláďl a náhodně v něm odhalí vťrdce lupičťr suŽu-
jících celf kraj, sama ho v den svatby zabije. Vfše než touhu po štěstí
klade poslušnost svědomí, které jí Ťíká, ,,všichni lidé že musí člověku
více platit než z nich iedirry'.'. Vyprávění je stylizováno iako osobité lidové
podání. Je totiž vloženo do rist Frantininu bratrskému pčíteli Bartolonovi'
bjvalému.čeledínu na jejím statku' kterf si na ni po létech s obďvern vzpo.
míná a pčedstavuje ji jako ,,osobu napolo již báječnou...

HlanÍ postavy ještědskfch (i pražskÝch) román{r jsou nevšední. Bfvají
vytváÍeny pomocí nadsázky, zesflenÍm a zveličením některého podstatného
znaku, myšlenkn citu, povahové vlastnosti. Ieiich ieč i ieč vyprávěčská
ie většinou slavnostně vzrušená, v děii ie mnoho fantastického' tajenného.
Zejména svět lidodch pověr, čár{r a kouzel Světlá s oblibou zaznamenávala
jako prostÍedek dějové motivace i jako vÝznačrrou folkloristickou zvláštnost.
Nicrnéně v ještědské prÓze jsou heroizované lidské zievy pevně zakoweny
v realitě vesnického života s jeho dennÍ prací, návyky' s'ggi{lními poměry.

V povÍdkách, lrteré vznikaly souběžně s romány a po nich, se silněji
uplatrluje autorďua schopnost pozorování a vcítění, umění portrétu' psy-
chologickf postÍeh, smysl pto vfznačn! detail. Problematiku mravní
bytosti člověka a fidskfch vztahťr hledá tu Světlá spíše ve světě pÍostÍ'ch
lidÍ než v ideáLně pojatfch postavách a neobyčejnj'ch piíběŽích' dťtvěrněii
proniká k lidské radosti i bolesti a velikost člověka odhaluje tam, kde není
nápadná na prvf pohled. V Íadě tematicky a náladově značně rozrtrzněnj'ch
povídek (Mladší bratr, Čemd diaizna, Dirsousozsé ai.) zauiímají zvláštní
místo ty' které si všímají všední skutečnosti denního života (PiišIa do tozu-
tnu, Kterak se dohodli, Ndmluvy). Nejznáměiší je Hubiěka (č. 1871)' Žánro-
vf obrázek, podle něhoŽ E. Krásnohorská zpracovala libreto k Smetanově
opeňe. Piíběh dvou umÍněnfch milencir ie podkladem k líčenÍ typicky kra-
iového ieštědského vesnického prostÍedí, národopisnj'ch zvyklostí (námlu-
vy), dobovj'ch a místních zvláštností (pašeráctví). S jinjm pohledem na
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Rozsahem i q|'znamem nejpodstatnější částí autorčina díla je ještědská

prÓza' vywáÍející obraz ušlechtilého lidství a hledající životní hodnoty
pfesahující vluram jednotlivce. V Podieštědí se Světlá setkávala s lidmi
vljimečnfch povah i osudťr nebo o nich slfchala vyprávět. obdivovala
v nich pŤíklady mravniho hrdinství, myšlenkové odvahy a citové včelosti.
Z ntch si brala pňedlohy ke svjm obrazťrm člověka usilujíciho o dobro
a spravedlnost, které musí vykupovat sebezapťením a odťikánim. Podala
takov obraz hned v jedné z prvních ještědskfch povídek, ve Skatákozli
(č. 1863). Jeho hrdinka Rozička obětuje majetek i společenské postavení
pro záchranu svého milého, z něhož společnost, opowhujíci jím pro jeho
chudobu, učinÍ málem waha a pak ho zawhne a odsoudí. Jediná Rozička
tozpo7ÍB|a Jáchymovo,,dobré srdce..' a i kdyŽ je její risilí zdánlivě marné,
patčí ií morálnÍ vítězství.

Venick rotnán (č. 1867) líčí rozvÍat nerovného manželství zámožné
rychtáÍky a rrrnohem mladšího chudého Antoše, kterf si ji vza| z ucty
a vděčnosti' pozděii se však musí vzepťít její sobecké lásce. Prostá dívka
Sylva pochopí ieho neštěstÍ, nezištně mu pomáhá 1írn, že se stará o jeho
děti' matkou zanedbávané, a dává Antošovi poznat nesobeckou lásku,
založenou na duševním pochopení. Podobně jako v Čemém Petťíčkovi
dostává se i zde do popčedí otázka svobody a pťirozenfch práv osobnostil
Antoš i Sylva se chtějí postavit ploti konvencím a začilt novj. společn! život.
Sylva se však nakonec zňíká Antďe jednak ze soustrasti s jeho ženou, jednak
z obavy, aby mu její kletba neublíŽila. Vltaznou postavou je i Antošova
matka, která s ne prosnÓu mravní pňísností zastá á nedotknutelnost man-
želství a lidskfch ákonrl' tieba byly nespravedlivé, a pŤiměje i Antoše,
aby se své lásky vzdal.

Kťíž u potoka (1868) ie za|oženna rozponr citu a povinnosti a na myšlen-
ce oběti idoucí aŽ na samu mez lidsk1 ch možností. Evička, schovanka
z dolanského m na, se provdá za Štěpána Potock; ch, aby věrností zrušila
dávnou kletbu, která pfíslušníkťrm rodu Potockj'ch nedovoluje dosáhnout
rodinného štěstí. Prokletí vlastně spočívá v mtavním a duchovním ripadku
rodiny a projeví se brzy i na Štěpánovi. Evička dosáhne svého cíle až ve
chvíli, kdy se vzdává své opravdové lásky k Štěpánovu bratru Ambrožovi.
Osou románu je její proměna z dívky ve vyzrálou ženu, schopnou i za cenu
utrpení splnit mravní pňíkaz, kterf si sama dala: opiít se zlu, které kiivI
povahy i jednání lidí. Vaahy mezi postavami - podobně iako ve Vesnickém
románu - jsou složité, procházeií pozvolnjmi proměnami i prudkjrni zwa-
ty, vyievují se často v dramaticky komponovanÍ'ch scénách. Dějová osnova
KťíŽe u potoka je bohatší o tragickj'pňíběh prabáby Potock1|'ch JÓzy, kterf
je vložen do děje jako samostatné vyprávění a tvoťí piedobraz Eviččina
osudu. Právě JÓza, kterou kdysi zradil její milf Mikeš Potockj' a jeho bratr
donutil k slíatku a obloudil čarováním, proklela v zoufalství celj'rod. Tato
postava na jedné straně symbolizuje temné síln proti nimŽ Evička boiuie'
na druhé straně vyjadfuje druhotné téma díla: protest proti bezpráví

páchanému na bezbranném člověku. Dťrležitou myšlenkovou složkou ro-
mánu je i pčedstava navázánlna odkaz českobratrskfch tradic, spjatá s pos-
tavami Evičky a Ambrože. Ozjvá se také v románu Nanodlenec (1873)'

iebož vlznam ie iinak hlavně v kritice společenského iádu založeného na
nerovnosti lidí.

Hrdinka románu Frantina (č. 1870)' ,,asi potomkyně některé staré rodiny
podobojí.., je žela obdaťená zvláštni krásou a podmanivjm osobním
kouzlem. Vyrostla v samotě, nedotčena civilizací' náboženskjm myšlením
a béžlÝm chápáním života. Dospěla sama k rozumovému vj'kladu světa'
v němŽ je člověk viděn jako součást pčírody, k myšlenkám o Íovnosti
a bratrství lidí a k odporu proti všemu ritisku. Věií jen v pozerrrskj' Život,
v němž si člověk sám láskou piipravuie nebe a nenávistí 

" 
Hliydqrni peklo.

Toto piesvědčení ňídí její činy a vede ii také pii vykonávání rycbtáiského
učadu, kterÝ zdědí po muži, k ochraně práv robotného lidu. Dtrsledkem
jejího chápání světa je vrcholná oběť: když se po létech odloučení shledá
s milovanjm pčítelem z mládí a náhodně v něm odhalí vťrdce lupičťr suŽu-

iících celf kraj, sarna ho v den svatby zabije. Vfše než touhu po štěstÍ
klade poslušnost svědomí, které jÍ Ťíká, ,,všichni lidé Že musí člověku
více platit než z nich iedirry'.t. Vyprávěď je stylizováno jako osobité lidové
podání. Je totiŽ vloženo do rist Frantininu bratrskému pŤíteli Bartolomovi'
bjvalému-čeledtnu na jejím statku, ktelf si na ni po létech s obdivem vzpo.
mÍná a pťedstavuje ji jako ',osobu napolo již báiečnou...

Hlavní postavy ieštědskÝch (i pražskÝch) Íonánú jsou nevšední. Bfvají
vytváÍeny pomocÍ nadsázky, zesÍlenÍm a zvďčením některého podstatného
znaku, myšleoky, citu, povahové vlastnosti. Jejich Íeč i Ťeč v1právěčská
|e většinou slavnostně vzrušená, v děii ie mnobo fantastického' taiemného.
Zejména svět lidodch pověr, čánl a kouzel Světlá s oblibou zazrramenávďa
jako prostŤedek dějové motivace i iako vÍznačrrou folkloristickou zvláštnost.
Nicméně v ieštědské prÓze jsou heroizované lidské zjevy pevně zakotveny
v realitě vesnického Života s jeho denní prací, návyky, sociálními poměry.

V povídkách, které vznikaly souběžně s romány a po nich' se silněji
uplatĎuje autorčina schopnost pozorování a vcítěď' umění poruétu' psy-
chologickf postleh, smysl pro wzlnlačaÝ detďl. Problematiku mravní
bytosti člověka a lidskfch vztahŮ hledá tu Světlá spíše ve světě pÍostÍ'ch
lidí než v ideálně pojatfch postavách a neobyčejnfch pťíběŽích' dťrvěrněji
proniká k lidské radosti i bolesti a velikost člověka odhaluje tam, kde není
nápadná na prvf pohled. V čadě tematicky a náladově značně rozrrizněnj'ch
povídek (Mladší bratr, Čemd, dioizna, Dizlousaé aj.) z'auji'mail zvláštní
místo tn které si všímají všední skutečnosti denního života (Pfišla do rozu-
nu, Kterak se dohodli, Ndmluvy). Neiznáměiší je Hubička (č. 187l)' ánro-
v1 obrázek, podle něhoŽ E. Krásnohorská zpracovala libreto k Smetanově
opeče. Pčíběh dvou umÍněnfch milencťl je podkladem k líčení typicky kra.
iového ještědského vesnického prostredí, národopísn1|'ch zvyklostÍ (námlu-
vy), dobovj'ch a místních zvláštností (pašeráctví). S jinjm pohledem na
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skutečnost se setkáváme v Nebožce Barbofe (č. 1873). Ve vztahu dvou ves.
nickfch proséáčktr, Barky a MatÍ'ska, chud1fch, vysmívan:í'ch a odstrče-
nfch, ple schopnj'ch hlubokého citu a bohatj'ch vzájemnou pčíchylností'
proŽívpjicích nečekané štěstí' když zdědí skromnf baráček, a nečekanou
katastrofu Barčiny nemoci končící smrtí' ie bez patosu vyzdvižena jako
veliká Životní hodnota věrná oddanost, jdoucí až zatuob. Ve zdrínlivě jed-
noduché \r''stavbě povídky je základním vyprávěčskjm postupem prolínání
charakteristik obou brdinir v jejich protikladnosti i podobnosti. Současně se
stŤídá pohled ,,zvenčí.., jak Barku a Mat!,ska viď nechápající svět, s pohle-
dem ,,zevniti.., i* oni vidí gami gg!g. Zvláštnim ptrvabem povídky je
jemnf humor ' s pťídechem smutku (podobného druhu jako v Černém
Petčíčkovi). Některé ieštědské povídky Světlá zďadila do zvlášmího svazku
Kresby z Ještědí (1880). PrÓzy tohoto typu obsahovaly nové vjvojové prvky
nejen v ieiím dile, ale v směčování soudobé literatury vÍrbec.
. V májové generaci píedstavuje Světlá vlraznou uměleckou osobnost
jako tvťrrkyně českého románu. Navazuje vesnickou prÓzou na dílo B. Něm-
cové, vnáší však do ní prvky filozofického myšlení a složitou dějovou kon-
cepci; ve své ještědské prÓze vytváŤí mjtus kraje a idealizovanf lidovf typ.

František Xaver Svoboda
/1860-1s43/

Básník' prozaik a dramatik' autor rozsáh|ého dí|a' které svfm
rea|ismem pŤedznamenalo na pÍelomu 80. a 90. let í9. století nové
tendence literatury 90. let. V poezii tlumočník pŤírodních nálad'
v prÓze a v dramatě pozorovate| rozpadu měšťácké rodiny
a psycholog ženskfch povah.

Život F. X. Svobody byl vyplněn soustavnou prací spisovatelskou.
Narodil se 25. l0. 1860 v Mníšku pod Brdy v zemědělské a podnikatelské
rodině. Vystudoval reálku v Praze, techniku však nedokončil a věnoval se
uňednické kariéíe, jež vhodně zajišéovďa jeho literární činnost. Byl prak.
tikantem praŽského magistrátu (1884-89), pak riiedníkem Městské spoňi.
telny v Praze. Od r. l9l0' kdy odešel do vj'služby, žil stňídavě v Mníšku
a v Praze, kde i zemňel (25, 5. L943). Byl manželem spisovatelky Rťrženy
Svobodové.

Více neŽ padesátiletá literární 6nnost F. X. Svobody spadá do období
mnoha proměn české literatury. Svoboda se však brzy postavil mimo unrě-
leckf i společenskj' vjvoj a jeho skutečnf piínos literatďe je v podstatě
omezen na konec 19. století. Ač generacín čtenáťťr byl vždy známější
Svoboda dramatik a prozaik, tvoií základ jeho tvorby osobité básnické

cítění. Již v prvních svj,ch sbírkách (BdÍt,ě' 1883 a 1885)' ve vjtazu ještě

poplatnj'ch vlivu Vrchlického, se vyhnul traďčnímu alegorizování a v něk-

ierÍ'cn basntch (Vozka) dospěl k reďistickému vyjádiení' iež plně charakte-

tizuje již sbírku Koáry mlch tu6n (1896). Pobledy na krajinu několika čes-

kj,ch oblastí, pťírodní nálady i reflexívní básně, vše je tu podáno s tehdy

''"uyoďoo věcností. Svoboda se v básních ani v ostatní worbě nevzdaluie

od věcí jemu dobie známj,ch a detail, vtahující čtenáie do prostÍedí básně,

dává jeho popisujícímu verši náladu bezprostňedního a dfrvěrného splynutí.

Toto.splynut1 je posilováno ititn,že básníktrv poměr k pŤírodnímu dění si

uchovává rysy pňíznačné pro verrkovského člověka a tento vztah k piírodě

proniká i do dramat a pt6z o městskj'ch lidech.
Smysl pÍo poetičnost všedního života, pro detail a věcné podání pňevedl

Svoboda i do rispěšné činnosti dramatické. V ní zprvu v duchu dobovfch

tendencí usiloval o obraz lidského charakteru determinovaného prostiedím.

Tak všední obrázek ze studentského života Směry žitlota (1892) podává

dušer'rrí krizi studenta, kterému se z rodinné vypočítavosti vdala dívka za

boháčé. Na honbě za ziskem je za|oženo i drama z vesnického Života Roz-

ktad (1893). obě díla patŤí mezi první realistická dramata na českém ievišti.
Většinu SvobodovÍ.ch her pak tvočí komorní dramata i veselohry zachycuií-

cí rozklad měšéáckfch rodin. Děj je zpravidla osnován na konfliktu mravně

čistj'ch, humánně cítících žen, toužících se vymanit z pokofujícího posta-

u.,'i po boku svj'ch majetek rozmnoŽuiících mužťr a otctt (M rinka Válko-

zld, |á8g; Podzlrácenll dub, L9OO). Pod povrchem piíběhtr těchto žen' které

isou odrazem skutečnj'ch rozportr v tehdejší společnosti, ie však skryta

i pozděiší Svobodova Íeze, že boi žen skonči vždy porážkou, pokud nebude

mít i podporu mužťr. Tak vyzn1vá piíběh olgy Rubešotlé (1902)' která se

chce stát spisovatelkou a tomuto cíli obětuje vše, i lásku ušlechtilého muže.

Jeji snaha však ztroskotává, a cítíc, že nemťrže sama dosáhnout cíle' skončí
svtrj Život. Svobodova dramata nemají mnoho postav' ale iednotlivé osoby
jsou v1frazně psychologicky odstíněny. Toto prokreslení rtrznotodj'ch
charakterťr se nejčastěji také stává vlastním nositelem dramatičnosti těchto

het, v nichž se postavy málokdy pňímo stčetávají, a hra se spíše rozvijí

náladou scén, dialogem nebo sledováním některého detailu. Na vyhrocení
pfotikladu trpících Žen a činorod!.ch mužtr je za|ožena i veselohra Poslednl

muž (ptem. 1919;, '.p'""entuiící žánr, kterf Svobodovi pŤinesl největší
irspěcily; její komediálnost nevyprchala dodnes. Děiová osnova ie téměŤ

tradični; starf, nevyužitou energií nabitj' muž v pčedstavě, Že jako hlava

rodiny musí ňídit Život všech jejích členťr, zatímco je jen nesmyslně tero-

rizuje, prohlédne teprve tehdy, když mu nápadník ieho dcery chytňe

nastaví zrcadlo a umožní mu nahlédnout do skutečrrj'ch poměrtr v rodině.

Veseloherní obratností a lehkostl se vyznačují i další dramatikovy práce'

zvláště veršované Čekanky (19oo)' vědomě navazující na obrozenské

komedie Klicperovy.
Rozvíjejí-li Svobodovy dramatické hry snahu po hlubším zobtazen1




