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Bajby G959' psanou po Mnichovu' z.a vá|ky a v prvních letech po ní.
Kniha oživuie v nové české poezii tento klasickf tvar verši naplněnfmi
zralou životnÍ moudrostÍ pevného lidského charakteru.

Jiíí Sumín
/L863-1936/

Novetistka a romanciérka píšící začátkem našcho 3to|étí
rea|istickou pr6zu z prostÍedí moravského venkova, zvfrazněnou
natura|istickfm |íčením lidské bídYoa mravního I hmotného rtpadku.

Vlastním iménem Amálie Vrbová. Naroďla se 9. 10. 1863 v Uhňičicích
u Koietína a své mláď prožila ve Cwčkově u Tovačova, kde byl ieií otec
mlyaáŤen. Z1sh,a|a ien skrovné školaí vzděláď: navštěvovďa obecno. u školu
v Lobodicích a Tovačově a pozděii nějalcf čas pobylav klášterním penzioná-
tě ve Frfdlantě nad ostÍavicí. Sama se však pilně věnovala stuďu jazykťr
(zvláště něměiny a francouzštiny) a ďevědomou četbou a usilovnjrn sebe-
vzděláním nabyla značného literárního rozbledu. Po ztroskotáď manžg|gtv|
roďčÍr odešla s matkou do P:ferova, kde se usadila natrvalo. ŽiIa samotái-
sk;fm ávote*r' plně oddána své literární ' worbě' a zerriela v Pňerově
u. 11. 1936.

Amálie Vrbová' iež pševza|a mužskf pseudonym z Kraszewského romá-
nu PodivÍni, se začátkem své literární worby pokoušela o verše (publikovala
je v ZoIe pod pseudonymem Fina Svitavská) a dramatickou tvorbu. Talent
autorčin se však plně rozvinul ď tehdy, když se obrátila k novelistice. Črty
psané pro Národní listy a Nivu vzbuďly zájem kritiky - vyslovil se k nim
pochvalně i Svatopluk Čech - a udďy tak směr ceté další Sumínově
tvorbě.

Pnmí tŤi knižně vydané novely (Z doby našich ilěihi, |895; Zapadlll kraj'
L898i Věště, 1898) už pocMzejí z peta zta|é spisovatelky a pňer|znamená-
vaií základní polohu celého jejího díla. Autorka se v nich pevně držela své
Životní zkušenosti a vzpomÍnek z dětsM, a proto jsou její práce těsně spiaty
s prostŤeďm hanáckého venkova. Není v nich však místa pro folklÓrní
mďebnost ani lyrickou kresbu piírodních scenéÍií' jak bychom ie našli ve
velké části moravské pt6zy té doby. Sumin naopak s bezoblednou obie*Gi-
vitou analyzuie dobu, kdy upadaiÍ staré.šlechtické rody' kdy peníze pÍivá-
dějí na scénu nové panstvo' ale zároveů se stávaiÍ i pňíčinou novÍch dramat
společenskj'ch i rodinnfch: celé ástupy zťrstávají v bídě hmotné i duchov-
nl, v níž je často udržuje nábožensM. Nejčastěii se děje odvÍiejÍ v kon.
fliktních situacích a jejich drastické a pčízračné scény jsou unocmvenv
hutnou kresbou pňírodních jevÍr, zvláště zimních mrazivfch nocÍ, vichiic,

boďÍ a živelďch pohiom. Život autorčinfch postav ie poznapetrán
nepťínivÍn osuden i nepiátelstvím okoll a často do něbo zasahuií i tenné
nadpčirozené sfly.

První novela z dobt twšich děil.ů ie pŤÍběfien o sebewabu oběšenci' iehož
mrwolu nemŮže obecní pohodnÝ pohibít' protoŽe seďáci hlídají svá pole
v pověie, že ptrda' do ďŽ ie uložen sebeuah' bude postižena neštěstím.
Temná zimnÍ noc, v ďž pohodnf vleče tělo oběšencovo z místa na místo,
dodává pÍíběhu rámec pŤízra&ré tiděsnosti. Druhá novela Zapad$ kraj
vypráví o ripadku šlechtického panství' které degenerovanf potomek rodu
nenÍ schopen udržet, zadlužuie ie' aby nakonec pŤipaďo ádovskému
podnikateli. TÍetí z prací - Věště - ie obrazerr osudu nemilované dcerky
zámožné statkáÍky, která se provdďa za mnohem mladšíbo muže' jehoŽ si
však neudržela. Manželství se rozpadá a ,,věště.. - což ie totéž iako podw-
žené dítě, za něž je dcelka pokládána - je dáno do Háštera, kde chčadne
steskem po domově i nepčátelstvím okolÍ a nakonec umfuá.

Asi uprostŤed své tv{rrčí činnosti vydává spisovatelka dva romány' které
isou wcholem ieií tvorby. V r. 1904 vycházeií Zrddné proudy (pťrvodně
otištěny v t. lŇ2 v Květech s názvem PŤeludy a tento titut byl použit i pňi
dalším knižním vydání v l L942) a r. 1908 Spdso. oba se dotfkají hmotného
i duchormího života moravského venkova v době' kdy ještě pietrvávají
traď&Í staré formy společenskfch poměrťr' zvykťr a pověr, ale kdy iiž
nová doba je zároveů uvádí v Pohyb' pÍeskupuie jeiich hierarchii a pňináší
nové tragédie. Centrern déie Zr&nlchprou&)l ie bohatÝ mljn -toto prostňe-
dí zna|a autorka dokonale ze svého dětsM - a postava mladého m\máie
Šichara, ielž ptožívá ve svém mládí milostné drama a nakonec po nedobro-
volném sůatku musí tvrdě boiovat o udrŽení zadluženého maietku. Na
množsM postav autorka prokázala umění pevné psychologické kresby.
Ve druhém románě S2dsa spisovatelka ostňe zaritoěila na bigotnost mo.
ravského venkova, když si zatéma ďla zvolila vzrťrst, rozkvět a pád poumí-
ho mista, u jehož zrodu se nedobrovolně ocitla chudá dívka, jeŽ ie pŤinucena
hrát roli světice; nakonec je však pronásledována a ubita k smrti.

I když mužskf pseudonym spisovatelky dosvědčuje' že nechtěla bj.t
vysloveně ,,ženskou.. autorkou, ie v ieiím díle fadalknih, v nichž analyzuie
sobě pÍíbuzné ženské osudy. S piíznačnÝm titulem V samotdch duší
(1903) vyšly &yii povídky o nešéastn!'ch ženách a v novele Sownraky'
obsažené v knize Dvě notlely (1906)' stylizovala v postavě hraběnky Sabiny
svou vlastní deziluzi i.celkovj' životní postoj. V povídkovfch knihách
Podle cest (1909) a Když alny opadly (L9|0) se pohybují často tragické ženské
postavy z nejubožeiších společenslc!'ch vrstev.

Spisovatelčino dílo se zawšilo zároveř s koncem první světové války
knihami povídek Zdpas s anilělnt a jiné prÓ4l (1917) a Děti sownraku
(l9l8)' kde se několikrát wátila k vzpomínkám z dětství, avšak v nichž je
patrné pozvolné vysycháď pramene jeií tvťrrčí invence. Posmrtně vydanf
soubor &yi povídek s titulem Poodky skoro neuoěÍitelné (l93?) měl vlastně
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Baihy (1959' psanou po Mnichovu' za váJky a v prvních letech po ď.
Kniha oávuie v nové české poezii tento klasickj' ritvar verši naplněnjmi
zralou Životní moudrostí pevného lidského charakteru.

IiÍí Sumín
/r863-1936/

Novetistka a romanclérka píšící zaěátkem našcho století
reatistickou pr6zu z prostŤedí moravského YenkoYa, zvfrazněnou
naturatlstickfm líčením lidské bídy a mravního i hmotného padku.

Vlas í- iménerrr AmáIie Vrbová. Naroďla se 9. l0. 1863 v Ubňičicích
u Ko|etína a své mláď proála ve Cwčkově u Tovačova, kde byl její otec
mlynáŤen. Z1ska|a ien skrovné škotrí vzděláď: navštěvovala obecnou školu
v Lobodicích a Tovačpvě a pozděii nějakf čas pobylaV klášterďm penzioná-
tě ve Frfdlantě nad ostravicí. Sana se však pilně věnovala stuďu jazyktr
(zvláště němčiny a ftancouzštiny) a cilevědomou četbou a usilovn1fm sebe-
vzděláním nabyla značného literárního rozhledu. Po ztroskotánt manželstvÍ
roďčÍr odešla s matkou do Pietova, kde se usadila natÍvalo. Žila samotáč-
skjn ávotem, plně oddána své literární, tvorbě' a zemčela v PÍerově
11. 11.  1936.

Amálie Vrbová' iež pŤevza|a mužskÝ pseudonym z Kraszewského romá-
nu Poďvíni, se začátkem své literární worby pokoušela o verše (publikovďa
je v ZoIe pod pseudonymenr Fina SvitavsM) a drarnatickou tvorbu. Talent
autorčin se však plně rozvinul až tehdn když se obrátila k novelistice. Črty
psané pro Nfuodní listy a Nivu vzbudily zájem kritiky - vyslovil se k nim
pochvalně i Svatopluk Čech - a udaly tak směr celé dďší Sumínově
tvorbě.

Ptrmí tŤi kniŽně vydané novely (Z dob,našich ilědtl, |895; Zapadl kraj,
|898.' Věště, 1898) už pocMzejí z peta na|é spisovatelky a piedznamená-
vají základní polohu celého iejího díla. Autorka se v ďch pevně držela své
životď zkušenosti a vzpomínek z dětswí, a pfoto jsou její práce těsně spiaty
s prostčed{m hanáckého venkova. Není v nich však místa pro folklÓrní
mďebnost ani lyrickou kresbu pŤírodďch scenérií, jak bychom ie našli ve
velké části moravské pt6zy té doby. Sumín naopak s bezohlednou obiekti-
vitou anďyzuje dobu' kdy upadají staré.šlechtické rody' kdy peníze pňivá-
dějí na scénu nové parrstvo' ale ároveů se stávají i pŤÍčinou novfch dramat
společensk!'ch i 1orlinn!'ch: celé ástupy zirstávají v bídě bnotné i duchov-
ní' v níž ie často udržuje náboženství. Nejčastěji se děje odvíieií v kon-
fliktních situacích a jejich drastické a pŤízračné scény isou umoďovány
hutnou kresbou pňírodních jevťr, zvláště zimních mrazivfch nocí, vichťic,

bouÍí a živetních pobrom. Život autorčinfcb postav je poznapená.
nepÍíznivfm osudem i nepiátelswím okolí a často do něho zasahuií i terrné
nadpňirozené síly.

První novela Z dob našich ilěd ie pilběbem o sebevpbu oběšenci, iehož
mrwolu nenťrže obecní pohodnÝ pohŤbít' protože sedláci hlÍdaií svá pole
v pověie, že pťrda, do ďž je uložen sebewah' bude postižena neštěstím.
Temrrá zimnÍ noc, v níž pohodnf vleče tělo oběšencovo z místa na mÍsto,
dodává pÍÍběhu ránrec pŤízračrré riděsnosti. Druhá oovela Zapad$ kraj
vyptávt o padku šlechtickétto panstvI' které degenerovanj'potomek rodu
nenl schopen udržet, zadlužuie je' aby nakonec pfipadlo Židovskému
podnikatď. Tňetí z prací - Věště - je obrazem osudu nemilované dcerky
zámožaé statJ<áčk5 která se provdala za mnohem mladšího muže, jehoŽ si
však neudržďa. ManželstvÍ se rozpadá a ,,věště.. - což ie totéž jako podw-
Žené dítě, za néž ie dcerka pokládána - ie dáno do kláštera, kde chčadne
steskem po domově i nepŤátelswím okolÍ a nakonec umíÍá.

Asi uprostŤed své tvťrrčí činnosti vydává spisovatelka dva romány, které
isou wcholem ieií tvorby. V r. 1904 wcbázql Zrddné ptoudy (ptrvodně
otištěny v t. LŇ2 v Květech s názvem Pfeludy a tento titul byl použit i pňi
dalším knižním vydáď v t. 1942) a r. 1908 Spdsa. oba se dotfkaií hmotného
i duchorlního života moravského venkova v době' kdy ještě pčetrvávají
tradiční staré formy spolďenskfch poměrťt, zvykri a pověr, ale kdy iiž
nová doba je zároverl uvádÍ v Pohyb' píeskupuje ieiich hierarchii a pŤináší
nové tragédie. Centrerrr dé1e Zrd'dn chproudťl je bohatf ml:i'n -toto prostŤe-
dí znala autorka dokonďe ze svého dětsM - a postava mladého mlynáťe
Šichara, ienžptožívá ve svém mláď milostné drama a nakonec po nedobro-
volném sĎatku musí twdě boiovat o udrŽení zadluženého majetku. Na
množství postav autorka prokázala umění pevné psychologické kresby.
Ve druhém románě Spdsa spisovatelka ostče zaritočila na bigotnost mo-
ravského venkova, když si zatéfra díla zvolila vzrrist, rozkvět a pád poutní.
ho místa, u jehož zrodu se nedobrovolně ocitla chudá dívka' jeŽ je pňinucena
hrát roli světice; nakonec je však pronásledována a ubita k smrti.

I když mužskf pseudonym spisovatelky dosvědčuje, že nechtěla bj.t
vysloveně ,,Ženskou.. autorkou, ie v ieiím díle čada]knih, v nichž analyzuje
sobě piíbuzné ženské osudy. S pŤiznaěnjm titulem V samotdrh duši
(1903) vyšly čtyňi povídky o nešéastnj'ch ženách a v novele Soumraky,
obsažené v knize Dz:ě novely (1906)' stylizovala v postavě hraběnky Sabiny
svou vlastnÍ dezi|uzi i.celkovf ŽivotnÍ postoj. V povídkovjlch knihách
Podle cest (1909) a Když olny opadly (L9lo) se pohybuií často tragické Ženské
postavy z nejubožeiších společenskj,ch wstev.

Spisovatelčino ďlo se završilo zárovelt s koncem první světové války
knihami povídek Zdpas s andělettt a jiné pr zy (1917) a Děti sownraku
(1918)' kde se několikrát wátila k vzpomínkám z dětství, avšak v nichž je
patrné pozvolné vysychání pramene ieií tvťltčÍ invence. Posmrtně vydanf
soubor čtyč povídek s titulem Pooídky skoro neuzsěžitelné (L937) měl vlasmě
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už jen piipomenout autorku, která v české realistické prÓze má své trvďé
místo pÍo svťli sytÝ vÍraz' bystrÍ pozorovatelskf talmt a pŤedevšÍm pro
objektivní' byť často naturalisticky drsné svědectvi o životě na moravském
venkově.

František Sušil
/ t804-1868/

Vlasteneckf kněz; básník a pňek|adatel. Proslu| jako sběratel
a vydavatet moravskfch lidovfch písní.

Naroďl se 14. 6. 1804 na Moravě v Roustaově u Vyškova iako syn
hostinského a od dětství pčicMzel do styku se světem hudby a písnÍ.
Gymnázium, které začal studovat soukromě, dokoričil v KroměÍíŽi, v Brně
vystudoval bohosloví a t. L827 se stal knězem. Prisobil v Olbramovicích
u Moravského Krurnlova, krátce v Komárově u Brna. od r. 1837 byl pro-
fesorem na bohosloveckém ristavě v Brně. Zde pťtsobil také jako organiátor
katolického hnuti na Moravě, které ieho vlivem ziskalo vlastní spolek'
vydavatelství knih (Děďctví cyrilometoděiské) i časopis (Hlas Jednoty
katolické). Každ! rok zajížděl do některého kraie Moravy, Slezska i západ-
ního Slovenska a sevemiho Rakouska a sbíral lidové písně. Pii léčent plicní
nemoci v BystŤici pod Hostjnem zemiel 31. 5. 1868.

Sušil byl velni vzdělanf a mnohostranně činní'. Psal básně, v nichž
pčevládaly náboženské a vlastenecké motivy (sbírky Bdsně, t847 i Rúže
a tmí' l85l)' o básnictví se zajímal i teoreticky (Kr tkd prozÓdie českd).
Piekládal antické básníky a ruské a slovinské lidové písně' poiídil i pčeklad
církevních zpévtl (Hymny ctrkeon|), které se pak podle jeho textťr zpívaly
v moravslc!'ch kostelich.

Do vjvoje české literatury se zďaďl piedevším svjmi sbfukami lidovfch
písni. Cestu ke sbírání folklÓrní písně mu uhízal F. L. Čelakovskf sujmi
Slovansk1irni náror{nírni písněmi; Sušilovy prvni sběratelské práce souvi-
sely s pťípravou dalších vydáď této sbírky. Tak vznikl Sušilťrv první sou-
bor z okolí Rousínova Moravské ndroilní plsně (1835). Hudebně vzdělanf
t nadanf sběratel se rozhoď v práci pokračovat a soustŤeďt písně z celé
Moravy. Pči svfch cestách sebrď nakonec pies 2000 světskÍ'ch i nábožen-
skfch písní slováckfch' lašskfch, valašskj'ch, hanáckfch a horáckfch
a roztčídil je podle námětťr a žánrťr (legendy, písně historické, milostné'
svatební' rodinné, vojenské, hospodské, žertovné). Zaznarnelával je v ná-
iečí toho kterého kraje s místním uvedením a doprovázel je vlastními zápisy
nápěvťr. U některfch písní zachycoval i varianty a pokoušel se sestavit
znění' které pokládď za pirvodní. Tak se jeho sbírka Moraoské ndrodni písně

s ndpěvy do textu oiaděnllmi (1853-60 v sešitech) stala duležitjm ptamenem
nejen národopisn1ím' ale i iazykozpytnÍm a hudebním. Pro poznÁní
moravské lidové písně má obdobnf v1fznam, jakÍ maií Erbenovy sbírky pro
pozruíní písně české.

Josef Svátek
/ t835-18sT /

Žurnalista a kulturní historik, autor efektních historickfch románri
s dobrodružně napínavfmi ději' tajemnfm prostŤedím a záhadnfmi
postavami.

Pocházel z nemajetné roďny, naroďl se 24. 2. 1835 v Praze. Po
absolvování reálky byl dva roky zapsán na technice, pak se věnoval novi-
náiství, soukrom;m dějepisnfm studiím a literatuše. R. 1860 vstoupil
do redakce Času a zristal tarn, i kdyŽ list po roce pťestal podporovat české
národní snahy. Po jeho zániku ptrsobil v re.dakci oficiá]ních PraŽskjlch novin
a Prager Zeitwng, od r. 1866 iadu let redigoval vlár|ní PražskÍ'deník' což mu
vynášelo nepňízeĚ pokrokové české veťejnosti. v těchto listech uveÍejnil
také největší část svj.ch odbornj'ch děiepisnfch článk i beletrie. Zemše|
v Praze 9. 12. L897.

Jako historik využíval Svátek i dosud nepovšimnutj,ch pramentt a shro-
máždil mnoŽství dokumentárního materiálu. Všírnal si zvláště doby císače
Rudolfa II. a bělohorského období. Psal stati z kultuÍní historie (napi.
o rudolfinskfch umělec$fch sbírkách, o dějinách poštovnictví, o Životě
básníka Šimona Lomnického), sbíral a vydal Pražské poaěsti a legendy
(1883)' otiskoval pojednání o dějinách Prahy, o jejích památn'ch místech
a budovách, o selskfch boučích v Čechách ai.

Svátkovy romátry piedvádějí většinou stinné stránky českÝch děiin
v 16.-18. stoleti' V pozadí děiri, které vedly k Bílé hofe, viděl Svátek mo-
censkou silu jezuitského iádu, jehož pťrsobení v Evropě a v Čechách chtěl
odhalit v románě Praha a Řln oalD. Rozkladnou činnost jezuitir a kato-
lické šlechty, vedoucí k národní katastrofě, sledovď už v dílech z pčedbě-
lohorského období a zvláště v Bitzlě bělohorské (L86849), kde líčí stavovské
povstání a jeho tragickj' konec. Z pohromy Svátek vini i šlechtu protes-
tantskou, poněvadž pŤipravovala odboi ze sobeckj'ch a zištnj'ch drivodťt.
Jako marné a pro zem i národ zhoubné pňedstavuje pokusy emigranttt
napravit poráŽku s pomocí cizích vojenskj'ch spojenctr, Sasrl a Švédir.
Stejně bezvlchodnj'mi se mu jeví i selské vzpoury. V ieho pojetí byly pod-
něcovány zvenčí silami, které chtěly bídy nevolníku využít pro vlastní cíle
(svobodní zednáŤi v románu Sedl ci u Chlumce, 1897' politika francouzské-




