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Knížka tato neosobuje si žádných zásluh li-

terárn-historických; chce nejslavnjší eskou ženu

jen pivinouti co nej úžeji k srdci jejího milo-

vaného lidu, chce psobiti na jeho cit .a obraz-

nost. Pisatelka užila k nmu memoir i všech

spis paní Svtlé, které podávají obraz tak jasný

o jejím život a její osobnosti umlecké, že mla
práci dosti snadnou. Krom toho posloužily jí

údaje ve mnohých ronících Ž. List a etné

zprávy soukromé, za nž tuto skládá upímný dík.

Poslouží-li data v knížce podaná a vesms pesná,

také kdysi životopise! — vdátoru, bude to pi-

satelce odmnou radostnou.

V Litomyšli^ dne 12. bezna 1890.
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Život Karoliny Svtlé.

Mysleme si naši slovanskou Prahu, jak vy-

hlížela ped šedesáti lety. Kol do kola obklíena

byla baštami. Na míst nynjších úpravných ped-
mstí stály bud nepatrné, po rznu roztroušené

domky aneb rozkládaly se vinice, zahrady a pole.

Ani Novému mstu, které dnešního dne má vzhled

veskrze moderní, nevedlo se v nkterých ástech
lépe. Temnšedé zdivo jeho bran a erné oblou-

kovité otvory v nm dívaly se na skromné za-

hrady zelináské, asto jen prkenným plotem ohra-

zené. Mezi zahradami pilných obánk stály tu

tam také villy, které pepych bohá si vystavl,

pekrásnou peliv pstovanou zahradou si obtoil

a vysokou, bílou zdí ohradil. Marn bys hledal

šumot hlasv a kroej, hrení vozv a vozík,
pískot, zvonní, dunní, které dnešního dne na-

plují ulice i námstí Nového msta a etných
pedmstí ; v nkterou hodinu panovalo v nich tak

posvátné, uspávající ticho, jaké dnešního dne za

všeobecného prmyslného ruchu a množství do-

pravních prostedk poskytuje sotva nkteré ná-

mstí malomstské.

Jen ty cesty, které vedly pímo ku Starému
mstu, prokazovaly ponkud více živosti; nebof

Staré msto bylo hlavním zídlem života praž-
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ského — zde nejvíce se vyráblo, prodávalo, ku-
povalo, zde tepna prmyslu a obchodu neustávala

prudce bíti. Zde skorém výhradn pebývalo bo-

haté mšanstvo, pmyslníci, emeslníci, obchod-
níci; kdežto Malá Strana hostíc v sob vtšinu
úadv a adu palác vysoké šlechty, pedstavo-
vala jaksi aristokratickou, povznesenou Prahu a

velebné Hradany v zádumivém svém snní byly

jen pomníkem zašlých, slavných, hrdinských dob.

Staré msto se vším svým ruchem a se smý-
šlením svého obyvatelstva bylo asi nejvrnjším
celkovým obrazem tehdejší Prahy — tam za vodou
ve zkamenlé sláv jakoby se tajila minulost, jejíž

runy již mnohým stávaly se nesrozumitelnými —
tam zase na Novém mst v prostých zahradách,

v rozkošných villách a^na vzdušných vinicích, jež

se kupily kolem bran Žitné, Koské, Nové a Po-
íské klíila tajemná budoucnost, o jejíž pestré

nádhee a jejímž pyšném rozsahu nemli staí
Pražané ani tušení.

Projdme se Staromstskými ulicemi. Prohlí-

žejíce tmavošedá prelí jejich domv, ozdobených
rozlinými odznaky, obrazy svatých i svtic, ped
nimiž kmitají se svtla v pestrých lucernách neb
lampikách, prohlížejíce etné krámy, jimž po-

dloubí ubírají žádoucího svtla, stánky a krámky
v bok kostelv a veejných stavení vlepené aneb
i na blátivé, bezedné pd, neveselých mstišf se-

skupené, naslouchajíce vav a kiku na tržištích,

zpytujme, jaké asi bylo smýšlení etných dav,
s nimiž se potkáváme, jak asi pohlíželi obyvatelé

Prahy ped šedesáti léty na pomry svoje národ-

nostní, politické, literární, jakými se nesly sna-

hami a tužbami a jak k uskutenní jich pra-

covali.
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Kdybychom se nkterého vážného mšana,
nkteré dstojné paní staré, panímaminky nebo
pyšné úednice pozeptali, nebo kdybychom osmlili
se osloviti jednu ze stydlavých ržolících panenek,
které tak chvatným krokem podle starých patník
se míhají, aby nutnými potebami košík na ruce
zavšený naplnily: tu by jist všickni, muži, ženy>

i dívky prohlíželi si nás jako osoby nebezpen
pomatené.

Pražské, lépe eské pomry literární, poli-

tické, národnostní!! Kdo z poctivých Pražanv
a Pražaek let ticátých by sob podobnými ne-

možnými nesmysly mozek namáhal ! Poestný oban
o politice, zvlášt vnitní, za doby písného abso-

lutismu ani nešpetne, a hledí zapomenouti, že jsou

kdesi zem, kde vtší volnost panuje, že jsou

i lidé, kteí neváhali kdesi pro uvolnní cosi ui-
niti. Národnost eská? — vždy žádná není —
ta nkdy bývala snad — snad za jakéhosi Žižky
— te v Praze jen nmecky se mluví — také
franiny dosti uslyšíš a latin uenci píší — ale

esky! Jest to e tak sprostá, že jen baby na
trhu, mlékaky a nkterý ten svatojanský poutník

jí mluví — dobe bude, až se všecka Praha po
nmeku mluviti nauí, aby eštin, která nám
ped cizinci jen na ostudu jest, již bylo konec!

Tak a nejinak rozdurdn odvtil by nám
starý, mladý, a již v isté, francouzskými drobty

ozdobené nmin, a v povstném pražském jar-

gónu, který e mateskou a „druhou zemskou"
mísil zpsobem úžasným.

Co do národního vdomí tedy panovala nad
echami a zvlášt nad Prahou ku konci desítiletí

tetího tohoto století ješt dosti hustá tma. Jen
na jednom míst šíí se záe. Již jsou skrovné
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jiskiky rozdmychány, které práv tenkráte po-

prvé živji zase zasvítily, když písná noha chtéla

je na dobro udusiti, již vzplanuly bhem mnoha
desítiletí, zvolna, zvolouka ve veselý ohníek!
Vrná ústa, vrné ruce stále jej živí, aby vzrostl

a mohutným svtlem protrhl tmavá mrana na ob-

zoru vlasti. Avšak památná Praha, srdce vlasti,

málo pijímá v sebe plamen jeho záhevný. Hlouek
Vlastimil je píliš malý, skrovný, po celé vlasti

i za hranicemi roztroušený, aby dovedl pemoci
zakoennou víru Pražan, že jsou aneb za ne-

dlouho stanou se zúplna Nmci. Tablic, Holý,

Polák, Kollár dlí v Uhrách, Zahradník, Markové
Antonín i Jindich (Jan z Hvzdy) Kamaryt,

Vojtch Nejedlý psobí jako knží ve vesnicích

a mstyšech venkovských, právníci Šnajdr a Hnv-
kovský rovnž mimo Prahu se zdržují, Jan Ev.

Purkyn dlí ve vzdálené Vratislavi a nemén da-

leko od vlasti žije Pavel Josef Šafaík. Klicpera

professoruje ve Hradci Králové, Vocel, básník a

starožitník, jest tém stále té doby na cestách —
poznáváme, že kroužek vlastenc pražských ítal

jen Jungmanna, Palackého, Nejedlého, elakov-
ského, Vinaického, Hanku, Presla. — Erben,

Koubek, Vacek Kamenický, Jablonský, byli ješt
jinoši piln studiemi zamstnaní.

Historie eská, a upozornili na ni a praco-

vali v ní nkteí nadšenci již na poátku doby
vzkíšení (od Josefa II. do r. 1818) byla takm
nepovšimnuta; proto zstávaly kamenné pomníky
eské slávy a utrpení stále nmý pro lid pražský,

proto pestalo obyvatelstvo rozumti písmu, jež

více než tisíc let napsalo do snivé, zádumivé
tváe eské „matiky". .

Již tedy víte, že z úst postav, které kolem
nás se míhají, nic neuslyšíte o národnostním a li-
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terárním rucliu, již pochopíte, že by vám bylo za-

jíti pod onen strop (který dle známé anekdoty,

kdyby se byl zítil nad nkolika vlastenci, byl by
pohbil všecku budoucnost eského národa), abyste

se o snahách eských a prostedcích, jakými lze

je uskuteniti, neho dovdli; již pranic se ne-

divíte, seznáte-li, že mezi rodilými tmi echy
a eškami pražskými málo bylo vzletu, málo na-

dšení, málo zájmu pro veliké cíle lidstva— vždyf

jest to lid, který nejsvtjší ás své bytosti sám
se sebe oklesuje! Nedivíte se, že jen blahobyt,

praktický názor životní mezi nimi vítzí, že, kdo-
koli z nich svtlejším citem plane, v sob jej tají

a ututlává, chtje býti jen a jen lovkem dle

všeobecné šablony — a litujete jen toho lidu,

který na tvá lepou klade si masku cizáctví, litu-

jete pedevším mládeže, která sotva z pdy jí

vlastní trochu vyklíila, z ní jest rvána, do nové
pesazována, na jinou bytost násiln okována,
litujete snad nejnžnji oné ásti její, dívek,

kterým nepopáno ani pdy rodné — zvyku a

mluvy domácí — ani svtla nebeského — vdní
— a které takto truchle zakrsávají na škodu lidu

svého a budoucích jeho pokolení. Ach, jest vru,
pro se modliti, aby ohníek, který vrné ruce

ve skrytu hlídají, vyhoupl se jako slunce na obzor

„eské" Prahy!
Poznavše jak Pražané léta 1830. smýšleli a

toužili, pokraujme ve své procházce Starým m-
stem, která, vyzrazujeme to pedem, má uritý
cíl. Jsme na Staromstském námstí a tu se ješt
ohlédnme po dvou starodávných mohutných do-

mech, jež stojí naproti soše Mariánské, pak za-

jdme podle kostela Týnského do Dlouhé tídy,

všimnme si písáren a tichých byt velkoobchod-

ník zde se nalézajících, nahlédnme do Kozí
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uliky a dejme se zpt do Starých allejí (Pí-

kop). Minouce je vidíme na Koském trhu místo,

kde stávaly stánky zdné, v nichž se i peklo a
vailo, dáme se pak Perlovou ulicí na Trh uhelný,

honosící se etnými domy obchodník s potravi-

nami, propleteme se rznými temnými a dosta-

tenou vavou obdaenými ulikami až ku býva-

lému klášteru Svatoanenskému, o nmž nejtaje-

mnjší jsme doslechli mezi obyvatelstvem zvsti.

Projdeme — a kde to jsme? U „královy

lázn", kam Václav IV. za spanilou prý lazebnicí'

docházel — a kde je nábeží ? To není — jest tu

prostý beh Vltavy, na jehož písku si dti sko-

taiv hrají, kde nkolik skrovných stromv a
kovin iní s „kosatkami" rybáskými malou
idyllu.

Ubíráme se podle „Papouškovy lázn" do ulice

Poštovské. Tžko ovšem do ní se dostati, je na
kolik stevíc zatopena vodou — ale neškodí —
vskoíme do kocábky! Zdá se nám ta pochmurná
nyní ulice jaksi slunnjší, veselejší; a dychtiv
pozorujeme život v ní proudící, pozorujeme staré

svaté obrazy na omítce a ve výklencích, až se za-

stavíme u dvou dom, z nichž jeden nazývá se

„u tí král", druhý „u bílého preclíku".

Jsme u cíle své procházky. Ve vtším ž dom
tch nalézá se bytost, která práv nyní z celé

staré Prahy r. 1830 nejvíce nás zajímá. Jest to

novorozené, malounké dvátko, erných oí, hoj-

ných erných vlásk, pleti trochu pisndlé, které

mladým milujícím manželm, za as neveselých,

vodou Vltavinou zle ohrožených, pinesl dobrý an-

dlíek. Laskavý tatínek, z dcerušky neskonale

se radující, byl ze starousedlé, poctivé rodiny

eskobrodské, jejíž jedna vtev dle podání za pra-
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starých as jako Eottova z Rottenberga na snmy
chodívala a v jejíž ln zachovalo se mnohými
potomky lyzé uení víry a mravouky eskobratrské.

Mladiká maminka byla po matce, prostosrdené,

rázné dívce z Píbramska, eška; otce mla Nmce
z Porýnska, který slynul v kruzích píslušných
vzácnou svojí osvíceností a vzdlaností.

Mnoho potšení zpsobil píchod prvoroze-

ného dvátka svorné rodince i chovala je jako

drahé poup. Avšak dvátko nepibylo na svt
jen ku potše milujících rodi a prarodi. Když
se dobrý andl chystal na pou s dímající dušikou,
tu zželelo se Pánu erné tmy vznášející se již po

dlouhý as nad lidem, jemu vždy tak vrným, nad
lidem, který za víru Božskou života obtovati ne-

váhal, který se k bytosti nejvyšší povznášíval nej-

istšími ideály, který v dobách pekrutých, ve sví-

zelích nejhorších neustával zdvihati zrak k ne-

besm. I velel jedné z nejkrásnjších hvzd svých,

aby splynula s duší dátka oekávaného. Tpytný
andl vdechuje pak dar nebeský malounkému t-
líku zašuml kolem nho slavnostn kídloma
a posvcuje dívinku k úkolu budoucímu, dotkl

se rukou pkn sklenutého elíka. Dátko dí-
malo ve své kolébce; venku panoval hluk a lomoz,

nebezpeím povodn ješt zvýšený, a Praha, ta

pyšná, aristokratická, i ta šosácká staromstská,
plná pedsudk zakoenných, i ta ubohá, na
bídném spoleenském a mravním stupni se krící,

kterou obecn chátrou nazývali, ta Praha šla dále

obvyklou svojí cestou, nic netušíc, že nádherná

hvzda nebeská tají se ve skromném dom Poštov-

ské ulice, hvzda, jež v duši dcka vložena, aby
ozáila kdysi nejen netené, ospalé své rodišt,

ale všecku vlas k srdci svému pes vši pevrá-
cenost lnoucí.
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Dítko vyvíjelo se tak neobyejn rychle t-
lesn i duševn, že již okolnost ta mohla peli-

vému okolí sloužiti za proroctví budoucího vý-

znamu. Bylo mu pl roku, když mluviti poalo,
o tyi msíce více, když již po dom se prohá-

nlo. Když malé dívce, jíž ke cti patrona praž-

ského a zvlášt pobežních jeho ástí, dáno jméno
Johana, narodil se bratíek; tu zpívala pi jeho

kolébce jako pelivá chva, a jí bylo jen o pl
druhého roku více než nemluviiátku.

Vbec pozorovali pi ní domácí jen samé ne-

obyejnosti. Místo panen mla kon za nejoblíbe-

njší hraku, proháka divoká s rozpoutanými
vlasy, budování vzdušných íší na nkteré steše,

vykýi neb svtlíku poskytovaly jí nejvtšího uspo-

kojení. — Malá ta hlavika v rámci tmavých, bo-

hatých, nepodajných vlas hostila v sob takovou

zásobu pedstav, obraz, výmysl, že div se ne-

rozskoila. Byl tam nejen báchorkový svt, jímž

oživovala všecky tajemné kouty rodného domu
a známých ulic, ale také vše, co z vypravování
píbuzných a známých v ní utkvlo. A toho bylo

nemálo.
Babika vypravovala o dobách, které ztrá\11a

na sv. Hoe u Píbrami u své tety, hospodyn
proboštovy; uila Johanku a o ti léta mladší

sestiku její Sofii (bratíek svrchu zmínný byl

záhy zemel) etným íkadlm, píslovím, pohád-
kám, obyejm roním, netušíc ovšem, že takto

koná úkol dležitý. Otec, vycházeje s dvátky na
procházku do Prahy a za Prahu, vysvtloval jim
památnosti míst nejen pedních, ale i takových
zákoutí, jichž si málokdo všímal. Pipomínal si,

jak za mladých, vlastn dtských let provázen
býval ochráncem svým, panem Josefem a v}právl
dtem vše, co mu starým pítelem o píhodách
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Prahy na konci pedešlého a v prvních rocích de-

vatenáctého století bylo sveno. A dychtivá Jo-

hanka uzela jevišt všech tch svérázných a za-

jímavých píbh, které nám o nkolik desetiletí

pozdji vylíila ve vypravování „Pod starými krovy"*

Uzela také místo, kam její otec do stánk na
koském trhu ^k jakémusi vtipnému mužíku cho-

díval, jemuž erný Petíek íkali, a kde trnila

pyšná tandlíka „regentka" ; zašla s otcem na pustý

Trh dobytí a tam dále jí otec svoval povsti
panem Josefem mu sdlené o domu „u pti zvo-

nek" a o rozvalinách bývalého kostela Božího

tla. Jindy opt zabloudila malá spolenost pes
most na pyšnou Malou Stranu, kde se naskytlo

Johance opt lecos nesmírn zajímavého, mezi

jiným dm bratí Natterer a palác šlechtiny,

kterou jsme již uvykli nazývati po ní „paní Hlo-

hovskou". Na všech tchto procházkách upozor-

oval pelivý otec, vzácný lidumil, dcerušky své

na tídy pracující, na lid, vtšinou dosti postrko-

vaný a opovržený a uil je vznešeným zásadám:
„Milujte se vespolek" — „milujte bližního jako

sebe samy."
Praha stará i novjší, stále se promující,

poutala Johanku k sob poutem tajemným. Praví

o tom po letech v neocenitelných svých Upomín-
kách (str. 20). „Dávno ped tím, než jsem vdla,
co to je národ a djiny jeho, pravil mi jakýsi

pud, že se šedými tmi pomníky minulosti mladé
moje žití souvisí, že k nim náležím a ony ke mn,
tušila jsem posvátný význam jejich, cítila jsem,

co to je pda domácí a záhadné její vztahy

k mysli z ní zrozené, tolikrát v pochybnost uve-

dené a vdou konen te dosvdené."
Ale krom píbh staropražských a vážných

nauení lidumilných slyšela dvuška naše ješt
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jiné z úst otcových. Vypravoval o své rodin,

o svých píbuzných, o svém dtství. ada po-

divných, vysoce pvodních, ba, jak se Johance
zdálo, tém nemožných postav objevila se ped
ní : staí písmai, blouznilové, lidé z dávného svta,

dstojní, a nešastní potomci rod, jež vytrvaly

ve všem pokutování a pronásledování, z pedák
patricijských schudli a v zapomnní klesli. Teprve

když ji otec jednoho dne odvezl k prastrýcm
a k pratetám do eského Brodu, poznala ty, o nichž

tak ráda poslouchávala, strýky Cypriana, Meli-

chara, Emericha, tetiky Lidušku, Josefku Bohre-

rovu a j. v. Dívala se k nim s jakousi plachou

úctou a bázní a teba se o Svatojanských poutích

s mnohými z nich lépe seznámila a tajn nábo-

ženské jejich horování a disputace s dychtivou

rozkoší poslouchala, ovládal ji pece v jejich pí-
tomnosti nevýslovný ostych. Cítila temn, že je

z kmene jejich, ale že již úpln jejich není.

My ovšem víme, že práv rodová páska s t-
mito podivíny hloubavými a blouznivými, za vzne-

šenými pravdami víry a morálky s pominutím
praktických prospch života se nesoucími, zp-
sobila u malé Johanky, že z boje, který za ne-

dlouho ji pojal, vyšla jako vítzka*) (ach! jak
drahé bylo vítzství to!) Víme, že v ní byla nejen

tlesn ale i duševn krev z krve strýka Meli-

chara, kterého jí doma stále vyítali, krev z krve
penešfastné pratety Johany, jejíž osud tragický

po letech tak mistrn vylíila pipínajíc k nmu
bolestn slovy konenými vlastní povahu svou.

*) „Byla jsem dle rodu z koene tvrdšího, který hlo-

davému žíhadlu cizoty již po staletí vzdoroval, ale nemohla
jsem se pece jen ubrániti, aby jedovatým svým dechem
nespálila a nezniila nejpknjší, nejnadjnjší ve mn puky"
praví na str. 134 Upomínek.
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Zajisté, že jen duch v pravd staroeský, který

dlel v samorostlých pedcích a jenž zpsobem
zázraným penesen byl na tuto jejich vnuku
a strýni, dovedl tak hluboko vejíti ve skrýš mysli

národní, dovedl z toho, co z ní na svtlo vynesl,

zbudovati jim na pamt a oslavu pomníky, jaké

jsou na p. „Poslední paní Hlohovská", „První

eška", „Nemodlenec", „Frantina", „Na úsvit".

V hlavice malé Johanky upletla tedy vlastní

fantasie ze zajímavého okolí tžící, vypravování

otcovo, babiino a konen také hovor „pana
Matesa", cídie bot u rodiny Rottových (kteiý

slynul vypravováním o všech pražských strašidlech,

povrách, duších zakletých a p.), síf velmi bo-

hatou ze zkazek nejpestejších. A každá nová
oblast, do níž se dvuška dostávala, pidala k síti

té nové nitky. Tak na píklad velmi zajímala ji

velikolepá domácnost ^paní kmotry", velitelky to

domu obchodnického, bohatého a vhlasného, kde
otec Johanin nejprve se uil a pak v pisárn p-
sobil. U „paní kmotry" shromažoval se výkvt
pražských íjohatých, vzdlaných a umleckých kru-

hv a teba vanul z ruchu toho duch cizí, nená-

rodní, který útlé eské dít zarážel, pece posky-

toval vnímavému dvátku výjevy plné bohaté

barvitosti, které dlouho byly mu nezapomenu-
telnými.

Víte ješt, že na poátku své pouti stáli jsme
u dvou mohutných dom námstí Staromstského
proti sloupu Mariánskému

;
jsou to ony, kam malá

Johanka docházela do^ skvlých spoleností své

kmotry a kde „První eška" Jitka Schonbergova
trávila neveselé svoje mládí.

Avšak „mráz cizoty", který jen jako lehký

vánek dotkl se ela Johanky Rottovy v síních

kmotiny budovy a kterého okamžit se zhostila,
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jakmile dom do útulné Poštovské ulice se na-

vrátila, chystal se co nevidt pojmouti ji celou,

zasypati útlý kvt její dušinky krutými závjemi.
Mla do školy, kam zdárné a iperné dti

celého svta nedokav se tší — a pro ni bylo

to krutou kivdou! Poznali jste Prahu r. 1830,

pedstavíte si, že o šest let pozdji nebylo s ní

hrub lépe. Vždy i babika Voglova, samorostlá

venkovanka z Píbramska, která takový poklad
mudrosloví a poesie lidové v sob chovala a o
s dtmi Rottovými se sdlovala, nemohla se do-

kati té chvíle, kdy eština již dokonce utuchne
a naléhala, aby vnuka její co nejvíce hovoila
po nmeku, jako dívenka slušná a zpsobná.

Škola ili ústav, kam Johanku dali, byl n-
mecký, vydržovaný dvma ponmilými Francouz-
kami. Vzení to, jehož dozorkyn pedily nad
jiné uitelky nedostatkem jakýchkoli vychovatel-

ských vdomostí, bezohlednou krutostí a naprostou
nenávistí ke všemu, co eského, bylo v Železné ul.

a naše Johanka, dít neobyejn živé, bystro-

duché, vší mechanické práci nezvyklé a hlavn
nmin bolestn se vzpouzející, prožila v nm
nesíslné trudné hodiny.

Vstoupením do školy té poínají se útrapy

ubohé eské dívky — jedna stíhá druhou. Vidíme
malikou nejprve, jak hyne duševn i tlesn pi-
kována jsouc k hrozné jí punoše, nucena jsouc

odíkávati stále slova jí nesrozumitelná; i tu pi
bolestných krocích na pd hložím pokryté ne-

opouštjí geniové svého miláka, nesou mu útchu,
váním svých perutí vykouzlují mu vzdušný svt,
v nmž trýznné dít každoveern se kochá. Pe-
tte si o výletech Jitky Schonbergovy na pdu
domu otcovského a poznáte, co se dlo ve chvílích

fantastických v duši malé Johanky.
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Poznáváme pak, jak nov pibylým dmysl-
ným uitelem vzbuzen jest zájem její pro ped-
mty školní a jak pemže dít odpor svj k nm-
in, by vbec jen mohlo se nemu nauiti.

Budoucí knžka lidu eskéha uí se, te
náruživ ráda — te a uí se nmecky a fran-

couzsky !

Johanka sedí ve skrytém kout slunné pavlae
rodného domu, kde ptákové v útulných klecích

cvrlikají a statné, dovednou rukou matinou vy-

pstované kvtiny kloní se a voní. Na klín má
knihu, v ruce listy njakého asopisu. Je letní

podveer, vzdálení zvukové doléhají do ticha na
pavláce jaksi posvátn, tlumen, nad stechami
poletují holubi a vysoko nad nimi plují blaví
oblákové, jež zvolna ržovjí. Dívka spustí oi
s knihy, zadívá se k oblákm, do svtla sluneního,
k volným, oki-ídleným holubm. O em pemýšlí?
Myslí si na uitele, jak ji, nedosplou dívku, ne-

návidí, že z eské pdy vyrostla, myslí na hodiny
djepisné, kde píbhy jen a jen potupné o zba-

blosti, nízkosti a otroení „rozšafných pedk"
slyší, kterých si otec její dobrý tak vdn váží,

pipomíná si slib otcv dosud nesplnný, že dá
dti své, alespo pro památku, uiti eskému ja-

zyku. — Pro, ach pro každiká ústa tupí eský
národ? Pro není to hanou býti Francouzkou,
Nmkyní — pro jen nad eskou dívkou vznáší

se stále krutá metla? Zle jí myšlénka ta v mladé
duši pálí — a vášnivá obrana tlaí se jí na rty. .

.

Zde alespo nerušené ve vlastenecké žalosti

se kochá a blízkost míst jí milých, jí píbuzných,
starých kostel, klášter, zákoutí pezajímavých
psobí na dívinku konejšiv.

Není tomu tak všude. Vidíte ji státi na
pavlánu, sklánjící se do houštin temnzelených
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veliké, krásné zahrady a prolévati na útlé kvty,
kolem mohutné zdi se rozvíjející, nejpalivjší,
nejzoufalejší slzy. V podálí, mlhou jen lehce za-

stena, jeví se stará slavná Praha, hrd a sebe-

vdom vystupuje po pahorku Siónském a draho-
kamy své koniny, ty památné skvlé budovy hrad-
anské noí do purpuru nebe veerního. Rychleji

splývají slzy po žhavých tváích díviných — vždy
není to panovnice, mocí a nádherou všecko si

podrobující, jest to žebrácká jen skonávající, po-
tupená, zloupená, ty ervánky nejsou purpurem,
jsou krvíl Neekli-liž jí práv malí ti Sasíci,

jichž rodina na kvtnatém lemu Prahy královské

zbudovala si rozkošný, závidní hodný útulek, že

ech a eška nejsou niím, že eská jest jen nízká

chátra, blbé šosáctví, že všecko, ím ech jest, co

umí, jen Nmci dkuje ? Co se malá zkormoucená
eška nablouznila, naplakala na zahradním bal-

kón domu, který známá Johaniným rodim ro-

dina, z ciziny sem pišlá a na svj prospch tu se

zvelebující, blíže Slepé brány si vystavla.*)

Plodem zoufalých chvílí, zde a v tajných

koutcích otcovského domu petrpných, byla pak
úvaha o smutném stavu eského národa — která

*) Pisatelka tchto ádku stála jako školaka nkolik
let než vyšly „Upomínky" na pavláne, tehdáž ješt téže

rodin Sasík náležejícím. Netušila zvláštního jeho významu,
dívajíc se do zahrady, práv poutem zimy spjaté. Dm Sa-
sík stával pi továrn dobe známé, která se svým úed-
nictvem skuten byla kolonií cizinskou. Za nejposlednjší
doby jest zahrada s pavlánem památným všecka vysokými
domy inžovními obklíena, nová ulice zde založena, okolí
k nepoznání zmnno. Zajímavo je, že pozdji mnozí le-
nové saské rodiny, jež Johance Rottové tolik žalných hodin
zpsobila, družili se k eské spolenosti. Ta je vítala a vy-

znanienávala s okázalou vlídností — jaké ku svému neštstí
jen Cech je schopen!
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dostala se do ruky — uiteli, tak plamenn Jo-

hanino „ešství" nenávidjícímu ! Nový boj, nová
boue, nový zármutek uitelem postrašené rodiny,

která chi'ánila se nyní dotknouti se jen slovem
nitek, jež dívinka z vypravování otcova kdysi po-

chytila a jimiž se jediné k lidu svému pipoutala.

Písný zákaz vyjadovati myšlénky a úvahy
„nebezpené" nepsobil práv vydatn na naši

rekyni. Poslechla tak dalece, že nepsala úvahy
o neštstí eského lidu — ale psala dále neúnavn
a náruživ — fantasie svoje, jichž od útlého dt-
ství zásobu velikou ve své duši nastádala.

Juž nesedla v prázdných chvilkách na slunné

pavlai, skryla se v zapomenutý pokoj v zadní ásti

domu, kde se uschovávaly zásoby odvu,, pivela
okenice, prádelník na stánek Mús promnila a již

plynuly jí z okídleného péra „Zvuky loutnové".*)

Jeden silný svazek, obsahující životopis, báse,
novelu, tragédii byl hotov, druhý zapoat.

Ale naše rekyn byla nepopirateln ku pe-
máhání svízel ustanovena: jako úvaha dostal se

blouznivou její roztržitostí i almanah do rukou
uitelových. Tenkráte svezla se na hlavu její bouka
vtší všech pedešlých: aby nestala se následkem
svého nepopiratelného talentu výstedním tvorem
ženským, aby nezvrhla se po jakési Francouzce,

mužským jménem Georges Sand se zovoucí, aby
neminula se úkolem „pírodou a Bohem jí usta-

noveným" — krátce aby nestala se spisovatelkou,

musila ve tináctém roce pestati všem literním

*) teme v Upomínkách: „Nic nikdy v život tak
šastnou mne neuinilo, jako tento tajný literární mj
podnik; zapomínala jsem v závratné slasti tvoení, že píši

nmecky, že ani jinak psáti neumím, že snad ani jinak

psáti se nenauím . .
."
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pedmtm se uiti, musila pestati všeliké, dt-
skou literaturu pevyšující knihy ísti.

Aurora Dupinova, provdaná za markýza Du-
devanta, jejíž spisovatelské jméno „Georges San'
stalo se svtoznámým, zpsobila tehdejšímu šo-

sáckému svtu mnoho nesnází. Mén známy byly

geniální její práce než rozliné anekdoty o jejím

život, o mužských šatech, v nichž si oblibuje,

o místnostech, jež navštvuje, o vhlasných mužích,
s nimiž je v divných stycích. Pobouená, ped-
sudk nejzastaralejších plná spolenost uinila z ní

jakési strašidlo, všemu svtovému poádku záhubu
vštící a pízrak ten vztýil ped paní Rottovou,

matkou Johaninou, pehorlivý, písný uitel. Ký
div, že útlocitná paní, pes všecko svoje pání,
aby se dcerám jejím dostalo vzdlání co nejúpl-

njšího, povolila žádostem uitelovým a ustanovila,

že dcerušku zamstnávati bude v domácnosti šitím

a všelikou domácí prací, dopávajíc jí pi tom jen

uby klavírní a francouzské.

Již nevidíme Johanky na pavlai mezi kvti-
nami, ptaím zpvem a záí ervánk, jak te
a dumá, již neslouží jí vzdálená šatna za útulek

blouznivé tvorby básnické, ted sedí pi okn u
stolku se stohy pipraveného prádla a div srdce

jí nepuká nad zbyteným životem.*) Celé noci
proplakává nešastná Johanka ped branou vdní
a umní navždy, jak se domnívá, ped ní zave-

*) Praví nám o tom: „Jen žák nad jiné pilný a ue-
livý, vida se na základ výteného školního vysvdení od-
souzena státi se uedníkem krejovským neb kuchtíkem,
byl by asi s to pedstaviti si, co jsem cítila po orteli nade
mnou vyknutém, že se musím pestat rázem uiti, jelikož

jevím k uení nadání šastné a lásku i piinlivost nevšední
a že jediné za tou píinou nesmím od nynjška nic dlati
než šíti a v kuchyni pomáhati." Upomínky str. 222.
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nou a k vlastnímu osudu pojí osud nešastného

svého lidu, nešastného svého pohlaví. Všude pouta,

ponížení, tma, — kde, ach kde naleznou všickni

z prohlubn té cestu? Zrannou její duši vše

dráždí, nejprudeji snad pohled na šastnjší smrtel-

níky, jimž kniha násiln z ruky vzata nebyla, jimž

popáno po celý život se s ní zabývati, v ní se

kochati. A práv pi rodinných shromáždních
nucena jest setkávati se s dvma jinochy, babii-
nými to strávníky, kteí proti své vli z pohodl-

ného života venkovského „vyštváni" byli na studie

jim nejvýše protivné a obtížnéj Ti knihu co nej-

radji odhazují a ona? Ó té doby nelidské,

nespravedlivé ! *)

Lín vlekou se poslední msíce dtství zadu-

mané Johance;**) nejsmutnjší obrazy: závoj kláš-

ternice, brzký úplný pád jejího lidu, tragické pí-
bhy ze života ženštin snah jí podobných vznášejí

se jí ped oima. — A je tomu vskutku tak, jak
si maluje mladiká, temnooká dívka, jež tak smutn
z okna na dlažbu Poštovské ulice pohlíží? Jsou
ženy v celých echách tak porobeny, není o e-
ském národ jiných zpráv, než že jsou jacísi

„vlastenci" snad s bývalými „Waldensry" totožní,

*) „Budiž odpuštno mé dtinskosti, že jsem upímné
žasla nad oným praktickým smyslem, na který jsem vidéla,

že jsou lidé tak hrdí, nad duchaplným národohospodáským
jich pravidlem, pipouštti mladíka netalentovaného, leni-

vého a pro všecky vyšší zájmy naprosto lhostejného na
všecky dráhy duševní innosti jen proto, že je to mladík,
a dívku, by byla nadaná, iperná a pro vc nadšená, co
nejuritji z nich vyluovati jen proto, že je dívka." Upo-
mínky str. 240.

**) Zajímavá je episoda z této doby, vylíená v práci

„Pan policejní kommissa", o níž se spisovatelka v ostatních

memoirech svých nikde nezmiuje, aniž o vlivu, jaký tajná
etba u pana kommissae na vzdlání její mla.
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že jsou njaké bály, nesmíni sprosté, a že staec
na Pohoelci má sbírku eských knih vtšinou
nových?

Ne, a tisíckráte ne!

Sluší považovati za zvlášt nepíznivou okol-

nost v žití mladé ešky, tak vroucn se hlásící

k lidu, jak myslila, dávno ztracenému, že nedo-
létla do kruh, v nichž vyrostla, zpráva o tom,
jak se kísí národ, jeho literatura, jeho vda. Mezi
tím, co ona všecky své nejpknjší mladistvé na-

dje pohbívala, rozmnožily se ady národovou,
již kdysi jiskiky národního vdomí ve veselý
ohníek rozdmýchali, netušenou mrou. Již pe-
stávali býti kroužkem zasvcenc, v nmž jen

jednotliví lenové sob na vzájem rozumli, již

vnikal zápal jejich mnohými populárními spisy ve
vrstvy lidu, již širší veejnost poala si psobení
jejich všímati a nejeden poctivec, teba s nimi ne-

souhlasil, neodepíral jim povinné úcty. etní pak
národové jinoslovanští, vidouce, že vtev eská
opt puí a kvty nasazuje, daili snaživce nej-

velejším svým souhlasem a v úzký s nimi vstou-
pili svazek. Tato opora o velký kmen slovanský
byla slabé ratolesti tehda posilou nemalou a pe-
žádoucí. Mezi mládeží spolu s vdomím národním
i volnjší duch poal si raziti dráhu ; v poesii vedle

bývalých stízlivých vzor zaplanula hvzda Angli-

ana Byrona, hvzda romantismu o arovných,
divukrásných paprscích. Nepoznala malá Johanka
Máchovy romantické básn „Máje", který její fan-

tastické mysli byl by býval tak srozumitelný, a
za dob, ve kterých žalost její lííme, Máj již ped
sedmi roky byl vydán a tvrce jeho skorém rovnž
tak dlouho po krátkém život na Litomickém
hbitov odpoíval. Nevdla také, že i pohlaví

jejímu popáno bylo na velikém díle národním
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pracovati, že tu byla Marie Antonie, že žije Dobro-
mila Rettigová, Vlastimila Ržiková, Marie acká,
Bohuslava Rajská a konen stkvle nadaná, bystro-

duchá Božena Nmcová — spisovatelky to nedo-
stihující ovšem významem Georges Sandové —
ale pece eské spisovatelky!

Krom eského odpoledního divadla nedlního,
jež mimo dti z eských rodin (od nichž rodie
chtli míti pokoj) navštvovala jen tída služebná,

ustavilo se také ochotnické divadlo u Kajetán,
divadlo stálé k vážnjší innosti donucující, a z ped-
stavení tch plných vlasteneckého zápalu vznik svj
vzaly eské besedy a bály, kdež se deklamovalo,

zpívalo, blouznilo! Nebyly to nízké zábavy spro-

stého lidu, jak odchovanky nmeckofrancouzských
ústav Johance namlouvaly, byly to kruhy vy-

brané, nejušlechtilejšího rázu, uenci, básníci, pro-

fessoi, studenti, ovšem také drahn probudilých
oban — emeslník, k nimž poal se hlásiti lec-

který šlechtic. „Potomkyn Vlastiny" na eských
besedách a bálech se nervaly — ony oplatily mu-
žm pekvapení památníky veršovanými jim ui-
nné, a samy památnou složily knížeku, jež o jedné

z besed se rozdávala.

Že nevdla zarmoucená Johanka alespo o

tchto vlastenkách! Byla by pestala viti, že jí

a lidu jejímu cesta ku všemu ušlechtilému navždy
je zatarasena.

Bylo to ješt ástí kletby nezasloužené, vlas
eskou po mnoho vk hubící a pronásledující, že

i za doby rozvoje naší literatury a našeho života

vliv jejich tak píliš zvolna picházel ku vdomí
eského mšanstva. Kdežto na venkov, ve vesni-

cích a mstysech psobením vlasteneckých fará
a kaplan, jichž byl poet nemalý a kteí byli
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nejen spisovatelé ale i rozšiovatelé spis (ku p.
známý Šmidinger) lid býval dosti zásobován tmi
malými eskými svazeky na šedém papíe tišt-

nými, nemohla se eská kniha do stedu eského
mšfanstva jaksi dostati. Jak velmi zvolna i po
vtším ješt rozkvtu písemnictví a po dosažené
volnosti politické to ped se šlo, toho dkazem
jsou slova, která ze stedu spisovatelstva zavznla
r. 1867 : „Jsou rodiny mesiánské, pes jejichž práh
nepijde za celý rok kniha zábavná, jsou rodiny,

které snad dosud jaktživy nepijaly eskou knihu
na svj stolek, za to ale knihami cizími jej mají
postlaný." (Obzor literární.)

Na poátku pátého desetiletí našeho století

mla se eská literatura u mšanstva v Praze,

ne-li he, tož jist ne lépe než u vrstevník
jejich na venkov. Dobrušecký mšan Fr. Vladi-

slav Hek, pozdji v Litomyšli usazený a jeho dvé
dcery Ludmila a Vlasta zajímali se nejen o lite-

raturu, ale pstovali ji také. V Táboe, v Ústí nad
Orlicí proniklo psoljení „paní radní" Rettigové

mnohé vrstvy mšfanstva, ve Hradci Králové vy-

datn psobil Pospíšil na obany.
Kde nalézti dle obrazu, jejž nám „Upomínky"

a jiné ješt spisy o mšanstvu staropražském po-
dávají, mezi dcerkami jeho njaké sestry Hekovy,
mezi vážnými paními mšan a úedník, njakou
Dobromilu? Marie Antonie, žijící v ústraní klášter-

ním, vyšla z lidu, Bohunka Svobodová-Pichlová
(Marie acká) byla dcera professorova vyrostlá od
útlého mládí v dvrném kroužku vlastenc. Jediné
zpráva o mlynáové dcerušce Anince Hlavsov
v Literárním soukromí pouuje nás, že ve tm
všeobecné proskoila tu tam jasná nkterá jiskra.

Chování se kruh staromšanských, pokud
nebyly se zúplna promnily na nmecké, svdí
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o známé umínné konservativnosti, která nkdy
na jeho škodu té neb oné vrstvy našeho národa
se zmocuje. Kde pechází v houževnatost, má
7 nkterých pípadech svou dobrou stránku —
zachovala houževnatost opt jiných kruh národu
jeho bytí.

Na naši Johanku psobilo oboje; nezdolná
houževnatost lidu, z nhož pocházela po otci, ui-
nila z ní vítznou pekážku germanisace a posléze

vítzku nad cizotou samou ; umínná houževnatost

pražského mšanstva zabraující každému osvžu-
jícímu vánku k ní pístupu, zkalila její dtství

a mládí, ohrozila její zdraví a uinila ji v letech,

nejvtší svžestí se obyejn honosících, nekonen
nešastnou.

Johanka dospívá ve statenou dívinu, bystrý

její duch prese všecko strádání mohutnji rozepíná

kídla; již se probrala z poátení tupé zoufalosti

a zpsobem všemožným dobývá sob duševní po-

travy. Také hustá clona, kterou pomry staro-

pražské zastely jí pravý stav vcí národních, se

protrhává a ona poznává, jak je s lidem eským,
tolikráte jako nebožtíkem oplakaným.

ilá, výmluvná vnuka pedítá ddekovi
svému krom domácích novin cizí listy „Augs-
burger AUgemeine Zeitung" a „Die Grenzboten",

ve kterých vedle lánk národním snahám skro-

vného hlouku ech dosti nepíznivých vyskytuje

se i obrana jejich z ad našinc a nkterých šle-

chetných pátel. Jaké to podniká neohrožená mladá
dívka boje slovné s ddekem i ostatními leny
kruhu rodinného na prospch utiskovaných, budtež

to již její krajané i jiná vtev slovanská jako

najm pebdní, proti porob stále se bouící Poláci

!
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Tato léta vývoje panenského jsou ve dlouhé
ad životních útrap Johaniných malým odpo-
inkem, malou oasou, okamžitým rozjasnním za-

chmuené oblohy.

Když jí bylo šestnácte let, po smrti jejího d-
deka, splnil otec slib, o nmž Johanka již na
slunné pavlai starého rodného domu asto du-

mala. Poala se sestrou svojí uiti se eskému
jazyku

;
poznala první eskou knihu, básn to Bo-

leslava Jablonského. Knihu tu a pak ješt mnohé
jiné darovávala Johan k slavnostním dnm jejím

sestika Sofie, pozdji všemu eskému svtu známá
jako Sojie Podlipská.

Láska Johanina k lidu a vlasti, tak dlouho
tlumená, vypukla nyní v jasný žár.

Bylo to výsledkem jednak pirozeného duše-

vního vývoje bystroduchého dvete, jednak etby
etných, nejvíce básnických dl eských. K tomu
piinily též návštvy u pátel rodinných, správco-

vých Jerieových, jejíž hlava byl vdcem a rádcem
nkolika eských evangelík, kdysi pro víru a ná-

rodnost zle pronásledovaných a muených. Zku-
šenosti, jichž se Johanka dodlala na jejich zá-

meku, zrušeném to kláštee, hovory, kterým v zá-

dumiv poetickém tom zákoutí naslouchala, do-

plnily, co poznáním eskobrodských píbuzných
v její pamti uloženo bylo a mlo zajisté nemalý
vliv na velikolepé práce „První eška" a „Po-

slední paní Hlohovská".

Již nastával as, aby dle spoleenského zvyku
Johanka vstoupila „do svta". Byla se pro hladké
parkety salonní dosti vycviila, navštvujíc hodiny
francouzské u dvou schudlých šlechtien, o jejichž

kroužcích a zábavách, k nimž šlechtití konvik-
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tisté spolu s žakami zváni bývali, mnoho zá-

bavného a zajímavého sama nám vypravuje.*)

V zim 1846. uvedla ji matinka do jakýchsi

taneních hodin, které se pro naši Johanku (a
jinak vášniv ráda tanci se oddávala) staly spíše

arénou potyek než bálovou síní. Nedbala nic

echožroutství svých ctitel a horlivých taneník,
horliv za ešku se pihlašovala a eských tužeb

se zastávala. Kozezlení, samostatností a neústup-

ností sleninou nejvýš uražení lvové, žádali za ma-
lého plesu, který se na ukonenou taneních hodin
konal, na naší hrdince, aby všecko své vlastenecké

horování odvolala — jinak že s ní nikdo taniti

nebude. Pochopíte, že si šestnáctiletá naše rekyn
radji ihned mezi staré dámy^ usedla, než by mla-
dým pánm po vli uinila. Šarvátku tu zábavnou
vylíila nám pozdji v malém, perozkošném obrázku
„Z taneních hodin", z nhož zableskne se na nás
pikantní obrázek diblíka ernookého, ernovlasého,
štíhlé, ohebné postavy, sršícího vtipem, duchem
a rozmarem, na který snadno si doplníme slenu
Jiinu Procházkovou, již spisovatelka ve své skrom-
nosti ponkud stízliv vylíila.

Taneníci Johanini zajisté nesnadno zapo-

mínali a odpouštli vzdoru jim uinného, ale za

to upevnila hrdinská tato episoda dívku v srdci a
v úct dávného známého a uinila jí z nho ctitele

velmi závažného. Byl to rodák z Ještdí, kra-

jiny to pojizerské a poslední eské bašty na se-

veru naší vlasti, syn rodiny velmi zajímavé, jíž

ve farní vesnici Svtlé pod Ještdem sveno bylo

rychtáství po plných tyicet let. Mladý ten muž,

velmi nžné a mkké mysli, byl ryzím synem staro

-

*) Z literárního soukromí. Ženské listy, 1888. str.

94—97.
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eské rodiny, u níž byly pohádky, povsti a vbec
všecky plody národní poesie a mudrosloví domo-
vem, snad jako ddictví oné pedkyn rodu Mu-
žák, která lesní pannou byla a pi svém zmizení

v jednu z obrovských lip ped rázovitou rychtou

se promnila. Ale všecky ty zkazky pomalu v nm
ututlávalo vychování a vzdlání zprvu na reálce

Liberecké (kde zvlášt v kreslení vynikal a cenou

za svoji zrunost poctn byl), pak na ústavu pro

ekatele v Praze na Malé Stran. Když se první

as v Praze zdržoval a, nemoha od rodi, etnou
rodinou požehnaných, žádati podpory veliké, v ro-

dinách zámožných vyuoval, byl rovnž tam dospl,

kam s tolikerou bolestí dostala se malá eška
Johanka. Stal se mluvou a vdním takka Nmcem
a dobe se snášel s rodinami taktéž nmeckými,
kde vyuoval a kde pro svoji milou skromnost,

svoje vzdlání hudební i literní velmi byl návidén.

Neteba snad dokládati, že mladým tím uitelem
byl Petr Mužák (narodil se 9. bezna 1821. )» jenž

se stal pozdji manželem Johanky Rottovy a pro-

fessorem na c. k. eských školách reálných, nej-

díve v ulici Panské, pak v Jené ulici se naléza-

jících, kde po více než ticet let velmi blahodárn
psobil.

Pišed asi na poátku let tyicátých do Prahy
nevdl hrub, že se ve velikém tom mst cosi

hýbá, co se zkazkami jeho milých hor v tak úzkém
je pomru. Zcela náhodou pišel v kavárn u Spla-

vin na íslo Kvt, v nmž byla poznámka o ka-

várn v „lázních královských", kde bývá vyložen

též skrovný poet eských novin. Pospíšiv, aby
zajímavou tu místnost poznal, byl Karlem Lamblem
uveden do kroužku „vlastenc", navštvoval s ním
pednášky Amerlingovy a seznámil se s mnohými
vynikajícími muži eskými, knimž dotud jen s pla-
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chou úctou pohlížíval (mezi jinými s dr. ejkou,
Šumavským, Tomíkem, Riegrem, Havlíkem). Ve
knihovn universitní opt sblížil se s Mikovcem,
jenž upozornil jej na Slovník Juugmannv, Mu-
žákovi pravým zázrakem se zdající. Mladý kan-

didát byl vroucí lásku k rodnému kraji svému
vždy v srdci choval i bylo zcela pirozeno, že

ihned se pidal k zaníceným vlastencm, jimž roz-

kvt lidu eského a šfastná jeho budoucnost tak

velice k srdci pirostla.

Asi v této dob vyuoval v jakési rodin
Burianovic hudb, a pro úspchy, kterých se na
svém žáku dodlal, byl odporuen také rodin
Rottov, jejíž nejstarší dceruška Johanka se žákem
Mužákovým ve he na piano závo dívala. Paní Rot-

tové mladý ekatel velice se zalíbil pro milé cho-

vání, skutené hudební vzdlání, ve škole varha-

nické získané a pro skromnost až neobyejnou.
Ostýchavost jeho bránila mu, aby k dívkám Rot-

tovým choval se tak písn, jak si matka pála,
a zvlášt mladá sleinka Johanka, v níž kyplo
hrdé vdomí jejích trnácti let, psobila spíše na
uitele svým zjevem, nežli on na žaku svojí

autoritou.

Avšak nedlouho byl v dom Rottov, když
obma dívkám stal se velmi vzácným jako obje-

vitel neho, o em ped tím tušení nemly. Za-

zpíval jim kdysi, když matka, dohlížejíc na pívoz
díví se vzdálila, zdánliv nmecký uitel „Kde
domov mj?" Johanka zvlášt byla, jako když
s nebe spadne — ta istota a krása eských zvuk
— tof ješt pknjší, než jak mluvili píbuzní esko-
brodští! — Žádaly si dívky písn nové a nové;
také matce, vrátivší se, velice v nich se zalíbilo.

Mužák vypravoval jim leccos z malého eského
kroužku, co budilo v nich úžas — a tak dostal
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se první zákmit vlastenectví do starého domu
Poštovské ulice.

Pkné ty hodiny byly pak perušeny, když
Mužák nastoupil místo ve Vocelové ústavu chla-

peckém, které tém všechen jeho prázdný as
zajalo. Rottovi, s nimiž ted málo se stýkal, vždy
mile ryzí jeho povahu si pipomínali a on také

jich vzpomínal — zvlášt Johanky. Umínilf si již

od poátku, že na techniku se odebere a po do-

sažení estného postavení o ruku mladé hrdé a ide-

ální žaky ucházeti se bude. Když pak došla ho
povst o neohroženém vlasteneckém inu, který

v plesové síni vykonala mladiká dívka z rodiny

mšanské co do rodu napolo a vychováním zcela

nmecké, které teprve v nejnovjší dob dostalo

se rozhledu a pouení o eských tužbách a eském
písemnictví, tu hluboce byl pohnut nade žní,

k jejíž setb jeho slova a vroucí písn pidaly
asi ás hlavní. Sbližoval se zase úsilnji s rodi-

nou mu známou, aby byl blízek podobnému „divu",

jakým byla Johanka a jednání její na plesu; poal
vyuovati r. 1847. malého bratra dívek Rottových
Jindicha a nosil ohnivé, všecky zájmy lidstva ve

svém srdéku hostící dv hojn knih, zvlášt vše,

co tehdy v literatue eské, již dosti zdárn si ve-

doucí, vyskytlo se nového a cenného.

Zvlášt úzce pilnula rodina Rottova ku svému
uiteli za památných událostí r. 1848. Když vy-

pukla na svatodušní pondlí boue, byl práv po-

zván u nich k obdu a nemoha se již ulicemi

všude barrikádami zahrazenými dostati dom, stal

se ochráncem dam na míst pana Eustacha Rotta,

který, aby uchránil svých závod v ulici Karlov
a na Malém námstí a zabezpeil ostatní své jmní,
po celý tém týden mimo dm se zdržoval.

Jak hluboko vnikala Johanka do událostí
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bouného r. 1848. a smutné doby reakce, jak pe-
mýšlela o píinách jejich, o dojmu, jakým nevy-

hnuteln psobí a psobiti budou na rozliné po-

vahy a osoby jejího okolí a pražského svta vbec:
toho dkaz podala pozdji ve svých pracích, z nichž

jmenujeme v té píin: „Bludika", „Pán a sluha",

„Mlha", „Z ovzduší barrikád^ „Ti chvíle", „Sa-

tanáš". Tenkráte ovšem pérem nevtlila city a

myšlénky mocn ku svtlu v ní se deroucí; bylat

nkolik rok ped tím v denníku esky psaném
promlouvala o dlnických bouích v r. 1845. a vzbu-

divši nevoli laskavého otce „nedtinskými" tmi
ádky, slíbila si, že nedotkne se již péra, jež nyní

již po tetí tolik jí zpsobuje mrzutostí.

Po roce 1848. leckde v mšanstvu pražském
zavládl volnjší a eštjší duch. Tak bylo též

u Rott, jejíž hlava vlastn vždy lnula k lidu,

z nhož vyšli „ti rozšafní pedkové". Také paní

Rottová z lásky ku dcerám poala navštvovati
eské kruhy a uvykati mnohému, co tehdy v nich

bylo neobroušeného, boulivého, ale což k její

radosti bhem asu representací v každém ohledu
dstojnou bylo nahrazeno. Dívky úastnily se e-
ských besed a jiných zábav. Tak byla Johanka
již ped bouemi svatodušními pítomna besed,
kdež se seznámila se zamilovaným svým novel-

listou Tylem, jemuž po celý život zachovala nadše-
nou úctu.*)

Hlavní zásluha o to, že v domácnosti Rottov,
dosud zvlášt vlivem ddeka Vogla skorém n-

*) Praví v úvodu k „Vypravování staré žebrácky":
„Troufala jsem si i já Tylovi jako buditeli lidu našeho
vždy nejpednjší piknouti místo a uznávati, že tak jako
on nikdo nedovedl sáhnouti mu až k srdci samému". Viz
i novellu „Za májového veera".
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mecké, udala se pemna snahám eským tak

píznivá, náležela vedle ideální lásky k vlasti obou
dcer hlavn Petru Mužákovi. Pivedl tam bratry

Lambly, Karla a Dušana, Šumavského, Fabkevie
a jiné Jihoslovany. On byl píinou, že k Rot-
tovm zavítala Božena Nmcová, r. 1849. již spi-

sovatelka velmi oblíbená; zavedl ji j:am k rozkoši

obou mladých dívek sice J. Franta-Šumavský, ale

Mužák, který s Nmcovou byl se krátce ped tím
seznámil v Ještde, kam pro materiál ku tvorb
si došla (ovšem bezvýsledn !), byl ji k mladistvé

své pítelkyni a žace poukázal. Veliká dvrnost
zavládla mezi Boženou Nmcovou a Johankou i Žofií

Rottovými ; Nmcová chodívala k nim tém každou
nedli i s rodinou, ony navzájem ji navštvovaly
v sobotní odpoledne.

Nmcová bydlela na Václavském námstí vy-

soko v zadní ásti domu Geitlerova; u okna úpon-
kovitými a listnatými kvtinami jako závoji na-

polo zasteného sedávala a ítala návštvnicím
asto dopisy a rukopisy jí zaslané, po mínní
jejich pi tom pátrajíc, aneb, což bylo dívkám ve-

likou rozkoší, pedítala jim oblíbené svoje klassiky

nmecké. Mladistvé tehdy posluchace Johance ješt
dnes, po tolika desetiletích, nezapomenutelný jest

arovný obraz krásné, nadšené pedítatelky, odné
v modrý šat s bílým límekem a ervenou stužkou

na krku, ana opírá klassickou hlavu s bohatými,

tmavými, sotva spoutatelnými vlasy o rám okna,

zastený zelení, jíž prokmitávala ponenáhlu modrá
obloha s hvzdami a luzným svitem msíce. Za
pednášek tchto a konferencí je pedcházejících,

v nichž mívala mladší Žofie nejvtší slovo, pletly

dívky piln, aby dle pání písné matky úkolu

svému dostály; pozdji inila Johanka jako nevsta

a nastávající hospodyiika pokusy národohospodá-
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ské, vypoítávajíc, kolik lze poíditi k obdu za
25 groš!

Ano naše blouznilka, která kdysi tak tou-

žebn po závoji klášterním volala, byla zasnou-
bena. Mladý, rozšafný, myslí nejupímnjší a nej-

šlechetnjší a snahami ušlechtilými se honosící

pítel její nespustil bývalou žaku již se zetele
a již bylo ujednáno, že z Johanky Rottovy stane

se mladá pain Mužcíkovd, tím více, an Mužák po
zkouškách odbytých stal se suplentem pi c. k.

eské reálce a ml se za nedlouho doekati usta-

novení skuteného professora. V brzku již mla
Johanka opustiti milou domácnost v Poštovské ulici.

Budiž nám za té píležitosti dovoleno pro-

mluviti nkolik slov o domácnosti té, jak nám vy-

líena byla z hodnovrných úst. Byla útulná a pí-
jemná. Vše, co v ní bylo, mlo svoji cenu, ne
lichou, okázalou nádherou, ale dkladným vyho-
tovením a látkou. Z každého rysu bylo zejmo,
že jest tu dostatek, ba znaná zámožnost domo-
vem. O nevšední hospodáské dokonalosti domácí
paní, o písném vychování mladistvých dcer dkaz
podával vzorný poádek všude vládnoucí a výtená
kuchyn, kterou si za astých spoleností a dý-

chánk hosté neobyejn libovali i pro hojnost

její. Dm Rottových byl co nejvíce pohostinným,
domácí paní vlídná, hovorná, avšak ve svém mínní
vždy uritá. Kdokoli jednou tam byl uveden,

pišel po druhé vdné zase, cít se jako doma.
Všecko tu mile lahodilo : lesklý, dkladný nábytek,

blostné stolní prádlo, krásné nádobí a náiní
jídelní, kvtiny svží a v teple prohátých a jasn
osvtlených jizbách dýchalo ješt blahoinné teplo

srdce a duše, jež rodina celá ze sebe vydávala.

Bylat pohostinnost v Praze, pomrn ješt malé,

na denním poádku; domácí plesy, pikniky, ša-

Mdtlce lidu XXIV. 4. 9
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rády a vše, co stalo se nyní bílou vránou, bylo

velmi oblíbeno — ale nezídka poádaly se zábavy

ony s tak uritým smyslem pro spoivost a skrom-
nost, že mnohým, také tlesnou stránku na mysli

majícím, bylo pi nich nevolno. Toho v rodin
Rottov nebylo — pro milé své hosty mli vždy
štdrou ruku (jako vbec!) a hledli jim nejen

píjemnou zábavou, ale i hojností nevšední všech

požitk co nejvíce vyhovti.
Když vlasC eská po zmaeném snu volnosti

zaala upadávati opt v malátnost a když klesající

její ruce ukovány byly na novo v pouta tžká
a potupná: vidíme naši Johanku ubírati se z rod-

ného domu v Poštovské ulici do nového útulku

života.

Za krásného, jasného dne zimního dne 7.

ledna 1852. o tvrté hodin odpolední slaven satek
její s prof. Mužákem v kostele sv. Jiljí (u Domini-
kán), kde i manželé Rottovi byli oddáváni. Družbou
mladé nevsty byl dr. Dušan Lambl (pozdji uni-

versitní professor na Rusi), družikou, ženicha

k oltái vedoucí,^ milostná a nadevše milovaná
sestra nevsUna Žofie; svdkj pak bratranec ne-

vstin pan enk Rott, známý nyní mecenáš, ma-
jitel velkoobchodu na Malém námstí a vhlasný
djepisec Karel VI. Zap, koUega Mužákv, jenž

s duchaplnou svou ženuškou Honorátou z Wišniow-
ských byl se nkterý rok ped tím z Halie do
Prahy pesthoval. Honoráta, dáma pvabného
aristokratického zjevu, byla vedle „básníky lidu''

krásné Boženy Nmcové jednou z ozdob svatebního

prvodu. Lze smle íci, že celá eská Praha za-

jímala se o satek ten, spojení to dívky neoby-
ejn zanícené, pítelky Boženy Nmcové, dcery

rodiny, z níž byl se pomalu utvoil jeden ze sted
eských snah a vynikajících jejich stoupenc —
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s jedním z nejnadšenjších uitel eské mládeže,

mužem povahy nad jiné ryzí a upímné.
Avšak nesnoubila se tu jen mladistvá bujará

Pražanka se stateným rodákem Svtelským —
uzavírala ve stejné chvíli svazek posvátný a po-

žehnaný Poesie s horami Ještdskými, z nhož ob-

daeni jsme byli nesíslnými pespanilými plody,

jež se zovou „Kíž u potoka", „Vesnický román",

„Frantina", „Nemodlenec", „V Hložinách", „Z vy-

pravování staré žebrácky", „Krejíkova Anežka",

„Nebožka Barbora", „Skalák", „Pišla do rozumu",
„Ten národ" a „Hubika" a j. Nade vše jisto je, že

bychom klenot tch dnes nemli, které ruka paní

Mužákové, která po rodišti svého manžela pijala

spisovatelské jméno Kaiolina Svtlá, vybrala ze

srdcí a mysli lidu Ještdského a pak nejlepším

svým umním vyhranila, vyleštila; nebof lid ten

byl mnohými útrapami nedvivý a opatrný a jen

ženušce milého rodáka a píbuzného cele se ote-

vel. Víme, že Božena Nmcová nadarmo k nmu
pouti konala; k „císaské úednici", „kommissarce"
nemohl lid nedvru svou pemoci, duši svou jí

otevíti.

Novomanželé odsthovali se do svého bytu

v bývalém kláštee Svatoanenském, jevišti to nej-

luznjších a zárove nejhroznjších píbh „pana

Matesa". Netušila mladá paní, usadivši se v roman-
tickém tom zákoutí, že zkusí zde útrap muivj-
ších než byly útrapy bludných duší jeptišek, o nichž

se sestrou v dtském vku tak vytrvale blouzní-

vala ....
Paní Johana i s manželem udržovali neustálý

ilý styk s rodinou Rottovou, která nedlouho po

svatb byla se odsthovala do ulice Karlovy (dm
„u nevsty") a s kroužkem vlastenc ji navštvu-

jícím pibýval k nmu mnohý živel ilý a bujarý,

2*
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když slena Žofie, seznámivši se s vlasteneckou

rodinou Hemerkovou, poznala i soudruhy mladých

syn, Vítzslava Hálka, Rudolfa Mayera, Jana Ne-
rudu, Josefa Baráka a jiné. Netrvalo dlouho a celá

mladší generace básníkv a literát, která pak
utvoila samostatnou, v naší literatue urité po-

stavení zajímající školu, scházívala se v pohostin-

ném a útulném dom Éottov.
Krom toho vstoupila mladá paní Mužáková

v bližší styk s mnohými pedními rodinami, jako

s rodinou bibliotekáe a slovutného uence Ig.

Hanuše, býv. univ. professora, s Honorátou Za-

povou a jejím kroužkem, s etnými vynikajícími

muži, jako Wenzigem, prof. ejkou a j.

Že pak bohat nadaného ducha svého neustala

napájeti nejrozmanitjšími vdomostmi, nahrazujíc

takto tisíceronásobn, eho jí škola, jak vždy si

stžovala, neposkytla, stala se záhy sama vynika-

jící osobností mezi eskými dámami. Mnohý d-
ležitý a delikátní úkol jí svován ve víru ná-

rodního života.

Zájem všech kruh tehdáž k sob poutala vy-

soce nadaná Božena Nmcová. Její manžel z úadu
byl propuštn, a ona, chtj íc se docela vnovati
spisovatelství, nemohla se na žádném praktickém,

byt vedlejším, povolání ustanoviti. Krom toho,

pes vlastní nedostatek, byla kroužku jistých mla-

dých snaživc podporou peštdrou. Paní Johana
Mužáková to byla, která i jinak ve prospch slavné

pítelkyn psobíc, Nmcovou ochran paní A.

Ullmanové odporuila a píspvky eskou spole-

ností složené jí odevzdala. Když do výhry byl dán
skvostný dar spanilomyslné a šlechetné vlastenky

hrabnky Kounicové z Voraických, dvanácte lžiek

kávových se sbrakou a kleštmi z tžkého stíbra

(Božena Nmcová byla hrabnce vnovala „Ba-
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biku"), byla to opt paní Johana, která o prodej

los se starala, tak že Nmcové vyplynul z daru
velmi znaný užitek.

Náhle byla mladá paní z psobení a styk
svých nadobro vytržena. Narodila se mladoman-
želm dne 9. íjna 1852 dceruška, která ku pání
matin a na poest Boženy Nmcové, ktu též

pítomné, byla nazvána Boženkou. Dfátku tomu
velmi ipernému, od obou rodi stejn vášniv
milovanému, nebylo mnoho msíc na tomto svt
souzeno. K nesmírné žalosti prof. Mužáka a tžce
nemocné mladé matky poalo churavti psotníky

a zemelo dne 13. ledna 1853. Utrpení mileného
dítte, které, jak sama praví, tyi nedle na oích
jí umíralo, jeho asná smrt, byly prvními mraky,
jež po dob pomrn klidné a jasné zatáhly oblohu
naší hrdinky. Boženka umela, ale zoufalá její

matka nechtla tomu uviti. Z rána i na veer
oddávala se nadji, že to není vše pravda, že se

holinka zase co nevidt ped ní objeví zdravá,

ilá, usmvavá .... Když s lžka povstala, paní
Johana zavírala se do tmavých pokoj a tam
mnoho hodin proplakala a prozoufala, psobíc si

tím pravidelné bolení hlavy, pímo nesnesitelné —
ale pak zase vášniv se vzchopila, spchala ku
pracovnímu stolku a chvjícími se prsty hotovila

prádélko pro zmizelou a tak nevýslovn toužebn
oekávanou Boženku, jejíž tlíko zatím dávno
v prach se rozpadávalo.

Nemohouce trapných vzpomínek bytu Svato-

anenského snésti, hluboce zarmoucení mladí man-
želé odsthovali se do bytu jiného, na nábeží
vedle nynjšího paláce Lažanského. (Bydleli tam
ješt, když paní Johana psala svoji první povídku.)

Nebylo to mnoho plátno, proež ustanovil nžný



— 38 —

cho, že zajede se ženuškou o prázdninách k ro-

dim svým do Svtlé, kde mladá paní dosud ne-

byla. Domnívali se professor Mužák, že všecka

ta krása Ještdská, kterou tak miloval, na smutnou
chorou mysl ženušinu dobe bude psobiti. Ona
zajisté ocenila líbeznost a velikolepost svého útulku,

spátelila se s mnohými, kdož pozdji stali se jejími

spolupracovníky — avšak tím, ím pozdji byl jí

Ještd: nevyvážnou studnicí nejvzácnjších jejich

spis, památkou nade vše drahocennou všeho lidu

eského, jak kdysi býval, než vlivy asové tvánost
svéráznou s nho setely — tím tentokráte ješt
se jí nestal. Mla mladá paní Mužáková stále na
mysli, pro ji sem pivezli, jaké city pebolestné
mla ta krásná píroda vyléiti a upadala hloubji
do svého bolu. Již to takové bývá, že vnucené
útchy bolest jen zvyšují ....

Vrátila se do Prahy nepotšena, stejn chu-

rava. Opt vidíme ji sedati v temných pokojích,

hotoviti s horenou pílí dtské prádélko pro Bo-
ženku, jež bylo jí pak jiným šastnjším matikám
z píbuzenstva rozdati. Aneb sledujeme ji do domu
otcovského, kde duchaplná, výmluvná sestra její

Žofie jest stedem spolenosti mladších i starších

literát, znalostí svou jazykovou a literatur svto-
vých nad vtšinu jich pedíc. Mezi tím, co eší
bystroduchý, ohnivý ten kruh nejzajímavjší zá-

hady umlecké, sedí mladá, bledá paní Johana
kdesi stranou v hluboké, trapné myšlénky pohrou-
žena, naslouchajíc, ale málokdy slovem ve spory

a hovory kroužku zasahujíc. Na láskyplné otázky

rodiny a pátel poukazuje jen ku krutému bolení

hlavy .... Nkdy spatujeme ji na vycházkách,

a tu jest sestra její jemnoduchá strážným jejím

andlem, vypravuje jí vše, co by z literárního ži-

vota eského i jiného sklíenou sestru zajímati
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mohlo; bylo této jako za posledních let dtství
zakázáno tení, tenkráte ovšem z jiné píiny.

K tlesným bolestem družila se strašná skleslost

duševní, smysly vypovídaly jí asem službu, vystu-

povala z vlastního, uritého já, myslila, jak vy-
pravuje nám, dvma mozky, vidla se ve dvou
osobách, — dsná píšera šílenství neustávala jí

pronásledovati kalnýma oima, hroziv vztýenýma
rukama.

tyi roky trvá pestrašná tato pou, krvavou
stopou znamenaná, — až konen již z povzdálí
objeví se kištálný zámek Poesie a hvzda Umní
zaplane na ele knžky tžce zkoušené.

Snoubenec snivé sestry paní Johany, slovutný

léka dr. Podlipský, prozkoumav její stav zdra-

votní, jenž všechnu již rodinu v irou zoufalost

vrhal, usoudí, že ztrýznnou mysl mladé paní jen

usilovná, k jistému uritému bodu smující in-
nost duševní vyléí. Radí jí ke studiu nkterého
jazyka, z nhož pak zkoušce by se mohla pod-
robiti. Mladá paní vyhledá z mužovy knihovny
píslušné mluvnice, ale pi prohlídce své pipadne
na jméno pítele Georges Sandové pátera Lamen-
nais-a, jenž vlastní blaho v lásce obtoval svému
žáku, jehož byla milovaná dívka nevstou. Ne-
chávajíc peklad, ku kterému nejprve pikroiti
chtla, zcela stranou, zahloubává se paní Johana
ve psychologickou studii o povaze a život oné
dívky.

Studie ta ve form dopis dívkou starší seste
zasýlaných roste jí pod rukou, každého veera se

k ní vrací s radostí vždy vtší. Sotva se zprone-
vila slibu kvapn kdysi v bolestném rozilení
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složenému a péro opt do ruky vzala, uvedli ji

andlé, stále z povzdálí ji provázející, andl ži-

vota — osudu a genius eského lidu tam, kam
dávno cesta její smovala: na dráhu básnickou.

Ze studie francouzsky psané vyrostl malý román,
a ten úsilím sestry Sofie a básníka Hálka octnul

se zkrácen, peložen a do pomr eských pe-
nesen v první manifestaci kroužku mladých básník
„Máji" pod jménem „Dvojí probuzení".

Nechtla tomu mladá paní viti, že by z ne-

zkušeného péra jejího mohlo vyplynouti cosi, co

by literatue, vlastn pítomnému almanahu nebylo

na škodu a v úzkosti své volila pseudonym, aby
alespo jako pachatelka poznána nebyla. Nazvala
se Svtlou podle rodišt manželova, jí nadevše
milého, které zatím byla lépe poznala, Karolínou

po rozmilé malé netei, vrstevnici to ubohé, ztracené

Boženky.
Tch strach, až IG. kvtna 1858 objeví se

„Máj"! A ejhle, objevil se, byl mladým svtem
nadšen pijat, avšak žádný v nm píspvek ne-

líbil se tolik jako „Dvojí probuzení".

Od té doby v bohaté innosti duševní a lite-

rární ubíhají paní Svtlé dnové; pedivem, které

sosnovalo se v mladé její hlavince za let dtských,
probírá se básníka nyní piln a poádajíc jeho

nitky, vybírá sob jednotlivé, aby z nich utkala

práce skvlé, podivuhodné. K nitkám tm pi-
dává pak stále nové ; ty, jež v horách, v lesích, na
luinách a v zahradách Ještdských zachytila (b-
lavé, tpytné pavuinky, pravé to babí léto rázo-

vité minulosti lidu, její rukou promnné, ustá-

lené a upevnné) a ty, které pede sama ze srdcí

a mysli pítomného svého okolí.

Nevycházel tehdy almanah, nový list, sbírka

jakási, aby nechovala práce nové literární veliiny
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„Karoliny Svtlé". Tak stává se, že poet jejích

dl vzrstá mrou netušenou; do ukonení šede-

sátého roku básníina života napoítali jsme jich

na sto, pomíjejíce menší práciky, proslovy, afo-

rismy, literární úvahy atd.

Na poátku byly to podniky Vítzslavem Hál-
kem redigované neb podporované, (Máj, Zlatá Praha,
Lumír, Slovanské besedy, na pedním míst ovšem
Kvty od r. 1867—72), které obohacovala neja-
stéji svými plody; nebo Hájek to byl, který naši

básníku do literatury uvedl a, hrd jsa skvlými
jejími úspchy, co nejvíce ku pilné innosti nabádal.

Styk s Hálkem vznik dal mnohým polemikám mezi
obma vysoce nadanými representanty naší poesie

a nejen polemikám ale i jedné z nejobšírnjších
prací Karoliny Svtlé, o které pozdji, rozebírajíce

její spisy, též promluvíme.

Na em se oba zápasníci pro vítzství pravdy
a krásy nikdy usjednotiti nemohli, byla ženská
otázka. Avšak horlivá její zastankyn na konec
pece zvítzila nad pítelem; otiskl pojednání,

které zatím s velikou pochvalou jinde vyšlo, a

osvdil pízní ku píloze Kvt „Ženským Li-

stm", že dal se alespo ponkud na víru paní

Karoliny Svtlé. Ona sama vypravuje nám (v Li-

terárním soukromí), jak prožluklá ta otázka, která

neustává i nyní vtšinu našich pedních spiso-

vatel a pedák sužovati, uinila mezi Hálkem
a ní jakési napjetí, tak že se mén asto stýkali.

Za pohbu našeho „slavíka", odletvšího nám
navždy v jeseni 1874, kdy národ velikolepou slávou

snažil se ukázati svoji k nmu vdnost, byla

jednou z nejtklivjších scén objevení se paní Ka-
roliny Svtlé. Poheb konal se z Pasíské (nyn.

Palackého) ulice a byt, pomrn neveliký, nemohl
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pojmouti nesíslné ty úastníky ; ulice, dvr, scho-

dišt, chodby, vše bylo peplnno obecenstvem.
Avšak zástupy se rozstoupily, když blížila se dáma
mohutné postavy v temném odvu, tvá majíc hu-

stým závojem zakrytu, dáma to, kterou všichni

znali, již ale v poslední dob málo kdo na veejné
ulici spatil. Bylat se pro vzácnou paní zapoala
ona dlouholetá tryzen, prýštící z tžkého neduhu
oního a ivního. Avšak z osamlé, tiché a za-

temnlé své jizby vykroila pece, aby vlastno-

run položila vnec na rakev, kde odpoívalo bu-

jaré tlo, schrána kdysi ducha ješt bujaejšího.

Nemén tklivými jsou vzpomínky v lánku
„Z eské literatury" (r. 1878.) a „Májová", kterou
r. 1885. vnovala Karolina Svtlá (v Píteli domo-
viny) Hálkovi, již na deset let odpoívajícímu.

Krom Kvt byly to hlavn Svtozor, Osvta,
Matice lidu, Ženské Listy, Ruch a nejnovji Pítel
domoviny, kam ukládala svoje práce.

Obrátíme se zase k pozorování života drahé

naší básníky. První, co nás v nm zajímá, jsou

pouti na milý Ještd, kam paní Svtlá, dokud ne-

skliovala jí choroba píliš neuprositeln rok co

rok (asi do roku 1886), jako do své Mekky za-

vítávala. Za pednášky r. 1871. v bývalém Ameri-
ckém klubu dám konané, za které pedítala pe-
krásný svj obrázek Ještdský „Námluvy", zmí-

nila se o tom, jak prese všecku radu opanou vždy
jen a jen do drahého svého Ještdí zajíždí, snažíc,

se zachrániti ješt vše, co z pvodních rys a

vzkazek našeho lidu zbylo. Dovedeme si mladou
paní pedstaviti, jak pevleena ve kroj venkovský,

sedí na bývalé rycht „u Mužák", kterou držel

nyní bratr professorv Josef, bu pi erveném staro-

dávném stole, bud na „falousku", majíc kolem sebe
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kroužek sousedv a sousedek mladších i prasta-

rých, kteí k dychtivému jejímu pání a ku pobídce

rozšafného starého tchána jejího, rozpomínají se

na všecky ty pvodní, rázovité, asto tajuplné

píbhy, o nichž se „krásná paní kommissarka"
(Božena Nmcová) nieho nedovdla. Vidíme ji,

jak Ještdské hory uí se poznávati ven a ven,

jak zachází v místa nejskrytjší, nedostupná, k bu-

blavým stíbrným studánkám, do hustých les mezi

nejhlubší, žádným paprskem slunením nerušený

stín, ku kížm a na kižovatky tajemné, lidmi

povrivou hrzou obkliované, na píkré sráze,

na nichž sotya se uchytává chaloupka nuzákova,

na slunnou vysoinu, kde o samot motýli se honí

a horské kvtiny koennou vni vydávají, i do ve-

likých skal, kde z lidí poslední pipravil si pí-
bytek. Všecka pak místa, která navštívila, za

krátko zastkvjí se novým, významným leskem.

Není jinak: lesní Víle, která na krátko u Mužák
jako hospodyn sídlila a jejíž duše dosud šelestí

vtvemi lípy ped stavením se rozkládající, zželelo

se rodu, který jí bylo náhle opustiti ; i poslala za

sebe náhradu, paní tak vznešenou, lepoduchou,

snivou a mocnou, jako byla sama, aby tato její

nástupkyn vrátila rodin hojné požehnání, o které

neopatrnost pedkova ji byla pipravila. Místo

zlata klas ve stodolu ped krupobitím uschova-

ného darovala druhá rodu Mužákova Víla celému
okolí zlato poesie, zlato nikdy ceny nepozbývající,

neuloupitelné.

Ki'ajina jindy zapomenutá stává se nyní cílem

etných vlasteneckých cestovatel, již jsou zvdavi
spatiti kíž u potoka, obydlí Skalákovo, hrob

krejíkovy Anežky, statek, kde tak prospšn si

vedl Antonín Jírovec, ihadník, kde se prohánla
ptáníkova schovanka Frantina a j. v.
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Avšak nevypravovali jen vesnití mudrcové
a nábožné obanky „Pražace" o všem, co sbhlo
se za starých as v horách Ještdských ; ku pání
„pátel a píbuzných svých velemilých" vzpomí-
nala si i ona na „ty hrozné a erné domy Pražské
a jaké ti bohái v nich mli smýšlení". (Viz v-
nování k „První ešce".) Psala jim pak „kroniky"

ze života Staropražského ; tak povstala „První

eška", „Zvoneková královna", „Poslední paní
Hlohovská", „erný Petíek", „Drama shoeného
domu".

Ze stavení „u Mužák", které stojí naproti

kostelíku Svtelskému pes cestu, pesthovala
se paní Karolina Svtlá s manželem svým prof.

Mužákem po nkolika letech do Dolních Pasek
pod Ještdem, a zajíždla nyní pravideln sem do
statku „u Bariných". ByliC staí manželé rychtá-

ovi dávno zemeli, mnohý pomr rodinný byl se

na dobro zmnil a nadto nedovoloval vzrstající

neduh plicní slovutné paní, aby tak vysoko stou-

pala. Ve statku „u Barioých" byla hospodyní
jediná sestra prof. Mužáka, Josefka Sluková, k je-

jížto dtem, po tžce želené smrti své Boženky,
pilnul láskou a péí otcovskou. A chof jeho ne-

mén rodinu si oblíbila; švakrová byla jí nejmi-

lejší a nejvrnjší prvodkyní po pamtihodném
okolí a uvedla ji na mnohou stopu povah a pí-
bh ve spisech Svtlé podaných. Tato nejpilnjší

a nejdmyslnjší její spolupracovnice byla již jako
„rychtáova Sefka" pro ipernost svou známa a
oblíbena po celém Ještdí. Znala nejen krajany

a krajanky své, jejichž píbhy a pamti vrn
v bystré duši své zachovala a kterým ryzím svým
citem vždy porozumti dovedla, ale umla i mnohé
vypravovati o styku selského lidu s pány, kteí ješt
za dlouholetého rychtáování otcova byli mu biem
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prekrutým. Syn bodré této horaky psobí jako

uitel školy Dolno-Pasecké, jedna z dcer jejích,

slena Anežka Slukova, jest od r. 1878. pravou
rukou a strážným duchem slavné svojí tetinky.

Ona to jest, která, spolu s nžným manželem, paní

tak asto churavou ošetuje, ona domácnost její

obstarává, jí básníka práce svoje i korrespondenci

svoji diktuje. Skrytá, jen málo intimními pátely
ocenná innost této jemnoduché, oddané dcery

hor Ještdských, nemalou má zásluhu v život
našem literárním. Slovutná její tetinka v soukro-

mém list nazývá ji „svým zrakem, svýma rukama,
ba i svýma nohama". „JestiC ona páskou, kteráž

pi mé stálé churavosti se svtem mne spojuje;

vymkne-li se mi, tož jsem mén ješt než tou

poustevnicí, jíž se sama sob zdám . . .
." praví

vzácná paní u krásné své vdnosti.
Roztomilé stavení Síkových, „stínné košatou

jabloní a erveným hlohem", stalo se básníce tak

milým, ba milejším než kdysi rychta Svtelská;
na lavice pod okny ráda sedávala, užívajíc širého,

pkného odtud po krajin rozhledu.*)

V Praze opt súastovala se paní Karolina

Svtlá horliv všeho veejného života; kdežkoli

chystá se co pkného, nadšeného, co národu má
prospti, jej povznésti, vždy jest pi tom ruka

její. Tenkráte byla eská spolenost takm z jedné

litiny, a rzné v ní se jevily odstíny ; hlubokých
roklí dnes ji prorývajících nebylo. Co ech, co

eška, pracovalo o jednom spoleném úkolu, —
žel že ti, již jednou ruku v ruce kráeli, nyní

*) Pknou, spoádanou chaloupka tu zobrazil malí
J. Prousek, rodák Turnovský, ve Zlaté Praze 1889. Také
mezi „Obrazy z Poještdí", sprovázenými poutavým lánkem
z péra umlce samého, jest ji spatiti. Pinesla je za pí-
inou jubilea Zlatá Praha v únoru a beznu 1890.
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rzným se ubírají smrem, k rznícímu se dílu

pikládají ruce!

Chtjíce se alespo o jedné episod z as
tch zmíniti, jmenujeme velebnou slavnost svcení
praporu Sokola pražského. Myšlénka sokolská strhá-

vala k sob náhle všecka eská srdce, nalézala po-

rozumní i tam, kam tžko bylo proniknouti : mezi
starší pány pražského mšanstva.*) Zajímavo bylo

vidti osmahlé, vráskovité ty tváe, šedivé ty hlavy

o hustých vousech v apce sokolské ; nedružil-li

se k ní úplný stejnokroj, tož alespo amara ne-

oekávan se vyskytla u pán jindy dosti reservo-

vaných. A což teprve mládež od ohnivého dva-

cetiletého jinocha až do tyletého kluíka, jenž

vzdorným pláem sokolského kroje u matiky si

dobýval

!

Peslavný to byl den, když 1. ervna 1862.

svtil se prapor eskými dámami Sokolu darovaný
a paní Karolina Svtlá to byla, která, obrátivši se

ku shromáždní nadšeným proslovem, první a po-

slední heb do tye praporové zatloukala; Ona
byla hlavní strjkyní pocty bujaré myšlénce so-

kolské ženami eskými pipravené, ona byla pra-

poru toho matkou. S úžasem tkvly všecky zraky

na neohrožené mladé paní, která vedla si s výsostí

proroka k lidu promlouvajícího, s jejíchž úst linula

*) Pisatelka tchto ádk živ pamatuje se na scénu
ze svého dtství, pedcházející zbudování „Sokolny" proti

Slepé brán. Vracdíc se s rodii z procházky, spatila na
rohu ulice tehdy Zitaobranské neobyejný shon. Oblaky
prachu zvedaly se se zdí jakýchsi, jež sta rukou snažilo se

pokáceti: Staí i starší pánové, zardlá mládež, vše s mo-
tykami a sekerami v rukou pracovalo o prvních pípravách
k budoucí „Sokoln" — horlivý to sbor dobrovolných zed-

ník! Nebyla asi práce ta nadšená píliš vydatná, — ale

byla jakousi charakteristikou doby, pomalu malátaost se

sebe stásající.
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se tak vzletná, ohnivá, významná slova, jakých se

rt skromné ety vlastenek dosud nikdo neslyšel.

Uvedeme jen konec znamenité její ei, vynikající

v každé vt vzácnou hodnotou: „Žádáme si od
vás, byste se vždy zastali slabého a ped mocným
se nechvli, jen ušlechtilosti se koili a lži a zrad
vždy odhodlan na hlavu šlápli, žádáme, byste

otinu vždy nade vše milovali a lidskost nejen

v srdcích nosili, ale také ve skutcích jevili, žá-

dáme, byste si cti nad život vážili a v žen vždy

vidli knéžku všeho dobrého a krásného. To pání,
to sesterské naše požehnání!"

Ve spolku svaté Ludmily, tehdy tém jedi-

ném spolku pražských ešek, psobila pí. Svtlá
mnoho let co nejhorlivji. Avšak myšlénka dobro-

innosti nedostaovala jí k rozešení otázky ženské,

o které neustávala pemýšleti a která hlavn zá-

sluhou proslulého národóvce a lidumila Vojtcha
Náprstka poala se i v Praze hýbati. Uskutenila
své tužby v té píin teprve r. 1871. založením
„Ženského výrobního spolku eského", který již

na dvacet let co nejblahodárnji psobí mezi mla-

dým pokolením ženským. Spolku výrobního jest

paní Karolina Svtlá tvrkyní, jako byla po mnoho
let jeho starostkou; pokládala založení jeho za

„malou splátku na ohromný dluh tíd vzdlaných
k eskému lidu" (Upomínky str. 83.) a radostn
podaly jí etné paní a sleny eské ruce k dílu

nesnadnému, veliké pekážky pemáhajícímu.
Mnoho svého neocenitelného asu, valnou ást
vždy ohroženého zdraví, kus své duše vnovala
slavná spisovatelka spolku a není divu, pihlašo-

valy-li se horlivé sbratelky ze všech kraj Cech.

Vedle krásné, užitené myšlénky bylo to její

jméno, které k sob vábilo, které podniku široce

založenému dodávalo zvláštní stkvlé záe.
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Pamatujeme se na jistý pokojík v dom
„u Helmu" ve Vodikové ulici, který, nov byv

pestaven, za hotel sloužiti ml. Pokojíek ten,

úzký a neveliký sloužil za doasnou písárnu bu-

doucího spolku, v nm pijímali se lenové, v nm
dlela ješt s nkolika dámami paní Karolína Svtlá,

radujíc se z každé desítky len, která spolku pi-
byla. Kdožkoli vyhledával ji v jejím byt (bydlela

tehdy ve Smekách v dom „u msta Paíže")
nenalezl jí doma, i bylo se mu do malounké pí-

sárniky odebrati. Místnosti spolku a školy jeho,

vyjma obchod platonický, byly pak ve staré škole

u sv. Trojice; a tu znova pipomínáme si ob-
tavou starostku, jak v místnostech dosti schátralých

celé dny prodlévala a r. 1872. za veliké povodn
milodary, prádlo a odv pro stížené nešastníky

pijímala.

Spolek výrobní a zvlášt uilišt s ním spo-

jená vzkvétal mrou neobyejnou. Ani tenkráte,

když školy mšfanské poaly se zizovati hojnji,

když stát i obce, zvlášt pražská, zakládaly prak-

tická uilišt pro dívky škole odrostlé, jako : školy

veerní, runích prací, kreslidské, vyšívací, ne-

utuchl píval žaek do školy té (kdež namnoze
vyuování poskytováno jest zdarma), okolnost to,

která nad jiné svdí o naléhavé její poteb.
Nejstkvlejší pak svdectví o asovosti a vhod-

nosti uiliše Ženským výrobním spolkem zaí-

zených, bylo ustavení školy „Vesniny" v Brn
r. 1886, k níž si snaživá dámská jednota sesterské

Moravy obrala školu pražskou za naprostý vzor.

— Paní Karolina Svtlá, nemohouc pro tžkou
chorobu místo starostky více zastávati, zvolena již

ped mnoha roky protektorkou spolku toho.

Ješt jiným smrem pracovala ve služb
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otázky ženské; povzbuzovala mladé talenty, pod-
porovala dívky snaživé radou ^a pispním. Nic
nedalo se ve kruzích mladých ešek, aby nejve-
lejší její sympatie nebyla je k dílu dobrému po-

svtila.

Z tch, jimž nejnadšenji k dosažení cíle ži-

votního pomáhala, jest vhlasná nyní básníka
Eliška Krásnohorská-Pechova ; stala se pí. Karo-
lín Svtlé pozdji nejdražší a nejdvrnjší pí-
telkyní a nejpovolanjším životopiscem. *)

O prvním svém setkání s Karolinou Svtlou
na plese u Riegrových-Palackých vypravuje Krásno-
horská ve stati „Ze zkušenosti eské spisova-

telky" (Ženské Listy r. 1888.). Bylo to roku 1862.

a slovutná nyní básníka byla dívinou patnácti-

letou, v níž eská veejnost shledávala znaný
talent. Na pouti až k dosažení výše, které nyní
dospla, byla jí slavná romancierka neustálou

vrnou pítelkou.

V rocích 1873—74 opovdl se u našeho mi-
láka (jak jsme již díve podotkli) opt dsivý
neduh oní a ivní; zakázáno jí psáti a ísti, vy-

hnanství do temných a osamlých pokoj opako-
vala se, ídké procházky po místech zcela tichých

byla vzácná paní nucena konati s tváí hustým
závojem zastenou. Ješt r. 1878, když nedlouhý
as zízen byl mstský park na míst bývalých
hradeb, vídávali jsme ji tam za klidných odpo-
lední procházeti se openu o rám vrné prvod-

*) Její biografické stat „Dv básníky lidu*^ v Mu-
sejníku 1880, „Karolina Svtlá, list do našich svtlých upo-
mínek" v Osvt 1880, a „K pamtnímu dni 24. února 1890"

v Ž. Listech jsou, o menších láncích a básních nemluvíc,
nejznamenitjším a nejhlubším, co o Svtlé napsáno.
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kyne. Tehdy, nemohouc se docela tvorby zíci, na-

uila se práce svoje diktovati.

Avšak blížící se rok 1880, rok, který choval

v sob vzácný den padesátiletých básníiných zro-

zenin, pinášel tžce zkoušené paní radostnou úlevu

;

umním prof. dra. Schobía vyléen neduh její oní
— pekrvení to sítnice — a jí dovoleno opt ísti

a ponkud zájm jí tak milých se úastniti, ovšem
s velikým šetením zraku a iv. Jak šastnou cí-

tila se slovutná spisovatelka tímto vykoupením
z dsného pítmí, v nmž neustále vná noc jí

hrozila, poznáváme mimo jiné ze slov, kterými

vhlasnému lékai onímu vnuje svj spis nejno-

vjší, memoiry „Z literárního soukromí" : „Nevy-
rovnatelným umním, neskonalou trplivostí za-

choval jste mi nejdražší lovka poklad — zrak.

Dovršte svou ke mn dobrotivost a dovolte, abych
smla posvtiti Vám tyto skrovné ádky, v nichž

však souhrn nejdležitjších okamžik mého ži-

vota, života toho, jemuž jste vrátil svtlem a

zdravím — význam a štstí."

Nov zpružena, novou nadjí naplnna, doe-
kala se básníka naše významného dne 24. února
1880, který, jak bylo povinností lidu eského, jí

svatým, neskonalým díkem zavázaného, stal se ná-

rodním svátkem. Po mnohé msíce konaly se ve

všech spolcích slavnostní veery a schze
;
pozdra-

vm, telegrammm, dopism blahopejným, depu-
tacím, nesoucím významné dary a památky, kvítí

a diplomy, nestail se otevírati dm Mužákových,
asopisy nepinášely než podobizny, životopisy,

píspvky, illustrace k nejpednjší eské básníce
se vztahující. Byly to takm všecky vrstvy e-
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ského tenástva, Jež oslavovaly svého miláka:
obce venkovské, zvlášt v Pojizeí, besedy malo-
mstské, kruhy bujarého studentstva, jednoty paní

a dívek eských v Praze i mimo Prahu, ba i ve
vzdálené Americe pipomínaly si s láskou den,

kdy ped 50 lety hvzdná duše vstoupila pod
starosvtskou stechu domu Poštovské ulice.

Toho dne radostného dokala se ješt lásky-

plná staiká matka básníina. Ale v den jubilea

druhého, 251eté památky vydání almanachu „Máj"
a „Dvojího probuzení", — již staenka nežila.

Uložila se ku spánku r. 1882; šlechetný manžel
její ped 13 roky (v srpnu 1869) se svta se

odebral.

Literární toto jubileum spadalo s padesáti-

letými zrozeninami drahé sestry básníiny paní

Sofie Podlipské, která spisy svými v literatue

naší dobyla si místa co nejestnjšího jako spiso-

vatelka pro mládež, skladatelka spis vychova-

telských i novellistka. Vzácná tato paní oplakavši

ztrátu slovutného manžela, jenž již r. 1867. skonal,

potšila se zdarem dítek svých, z nichž dcera

Ludmila jest chotí slavného básníka Jaroslava

Vrchlického a syn Prokop doktorem práv.

Od roku 1880, jsouc zase zdraví svžejšího

a uvyknuvši diktovati myšlénky své, rozvinovala

slavná romancierka innost velmi rozsáhlou. Máme
z té doby nkterá její nejstkvlejší díla, jako

„V Hložinách", „Z vypravování staré žebrácky",

„Miláek lidu svého", ti znamenité cykly „Pod
starými krovy", „Prostá mysl" a „Z našich boj"
adu tendenních povídek pro lid, vzpomínek z r.

1848. a mnoho jiného.

Doba mezi básníiným padesátým a šede-

sátým rokem jest z rok nejpohnutjších v našem
národním život. Mnohá nadje vykvetla, kterou
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považovali jsme za poup asné smrti ustanovené,

národ náš zvítzil na leckterém zápasišti kul-

turním ; avšak také mnohá rána rozevela se tam,

kde mli jsme bytost naši za nejzdravjší.

Hukot národního záští, které opovídalo se

dosud jen doasným zabubláním, záhy dsným
svým hlasem mísil se v každý projev veejný —
šíe a šíe rozkládal se otravný proud všecko
prorývající a niící. A s novými úspchy vyskytla

se i nová smýšlení, bitká jako me dvojsený,
o nichž nikdo nevdl, budou-li národa^ pavezou
i zbraní samovražednou. Nebyl cech echa již

bratrem, byl mu milým i nenávidným stranníkem.

Jakým bolem byla tu jata vi'Oucí, nadšená,

duše naší básníky! Každý poklesek v nerozumu
i ve zpátenictví národem spáchaný, každé slovo

chabé, nemužné, každý projev nenávisti etných
národa nepátel, každý ústupek zbytený, každá
pochybnost o národa budoucnosti byly ostrými hroty
k srdci jejímu namíenými 1 Jak slovem i pérem
horlila proti smrm záhubným, jak svolávala pod
prapor vlastní každého, jemuž osud v podob na-
dání, výmluvnosti, energie udlil potebných k boji

za vlast zbraní, jak bezohledn „ostím péra svého
dotýkala se každého pedsudku a bludu škodli-

vého", jak zoufale truchlila, poznávala-li, že není
již v každé mladé duši eské, v každé mysli
básníkov, ta naprostá obtavost a láska k ná-

rodu, jakým vyznaovali se první spisovatelé jí

známí a ješt kruh literát, jehož Hálek byl

stedem ! Jakých to asi rozmluv peosudných byla
svdkem pracovna její*) útulná s tou památnou

*) Bydlela pí. Karolina Svtlá odsthovavši se ze
Smeek nkolik let v Kateinské ulici . 5. nyní, co tyto

ádky píšeme, jest byt její na Karlov námstí „u kamen-
ného stolu".
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malou pohovkou, na níž již Božena Nmcová zou-

falé slzy prolévala nad nesplnitelnými, háravými
tužbami svými? Dává nám básníka tušiti, co vše

bolestného se v duši její vlastenecké odehrávalo

a jaké obavy hrozné v ní klíiti zapoaly, v pra-

cích svých: „Plevno", „Miláek lidu svého", „Z na-

šich boj", „Vnec slzikový", „Rodáci", „Tužby"
(Z naší pítomnosti) a „Nkolik slov o významu
naší literatury".

Tžká chmura rozložila se životem jejím,

když v poslední dob utuchla ve mnohých vrst-

vách národa víra v naši budoucnost, když (my-
šlénko hrozná!) vytýkáno jí jakýmisi osobnostmi,

že povzbuzováním svým, pracemi literárními pro-

dlužuje poslední zápas liau . . . Hluboce ji ranil

úkaz ten, jehož svdky byla poslední léta života

jejího, „v nmž", jak soukrom se vyjádila, „tolik

jsem se nahorovala, naplakala, nazoufala — snad
zbyten ..."

Útchou ve všech strastech stále na velikou

duši její dorážejících byla jí dvojí víra: víra v ne-

zdolnou sílu lidu, která národ již tolikráte za-

chránila, v jeho strážného genia, jenž asto meem
plamenným peal sí zkázy nás obepádající, a víra

v ušlechtilý šik opravdových vlastenek, které ni-

žádnými námitkami nedají se odvrátiti od usilovné

práce ve prospch vlasti.

A vru, kdo má vtšího práva doufati v trojí

tuto moc, než Karolina Svtlá? Svtlá, po jejíž

boku strážný národa genius kráeti neustával,

ruku její k tisícerému dílu ušlechtilému veda.

Svtlá, která objevila sílu lidu toho opovrženého,

jeho ušlechtilost pod drsným zevnjškem se skrý-

vající, Svtlá, která jest ryzí, obtavé vlastenky

nejvznešenjším vzorem?
Ale nejen vzorem vlastenky, Svtlá jest i vzorem
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ženy. Nikdy nevyskytl se v život jejím okamžik,

na který s nevolí bylo by jí pomýšleti, na obrazu

jejím není poskvrny, není stínu. Jejímu biografoví

není omlouvati cosi z žití minulého, jako uinil

nedávný životopisec Nmcové, podrobnosti z jejího

života soukromého nebudou vítanou koistí zv-
davého a zlomyslného obecenstva, jako stalo se

pi slavné spisovatelce francouzské, Georges San-
dové. Jen ten, kdo ví, jak rádo široké obecenstvo,

zvlášt mužské, hodí kamenem po postav ne-

obyejné ženy, ženy umlkyn, dovede oceniti ne-

smírnou zásluhu, kterou získala si Svtlá o ženskou
naši otázku svým vzorným, jako kišál istým
životem. A že nebyla to duše chladná, stízlivá,

srdce flegmaticky v adrech bijící, která takto ve
vznešenosti neporušené, jen za nesmírnými, ideál-

ními cíly žití se nesla — o tom pesvdili jsme
se všichni z dl jejích . . .

Žena ta ducha velikého však slyne také cit^em

nžným; nebylo jí páno vychovati vlasti syny

a dcery z krve vlastní, nenahrazena zstala malá,

ubohá Boženka, ale ona velou náklonností lne

k drobotin bližší i širší své rodiny, k dtem a
vnukm své sestry Podlipské, jediného svého

bratra Jindicha a všeho toho milého Ještdského
píbuzenstva Mužákova. Darovala rozmilému tomu
svtu mnohý dárek stkvostný a dti jej pijaly

s nelíenou radostí. Není jejich povídek pro

mládež mnoho, jen ti tyi svazky, ale jsou plny

ušlechtilé tendence mravní a vlastenecké.

Desetiletí uplynulo od prvního jubilea bás-

níina, pes úzkostlivou obavu všech doekal se

vdný lid, nesetní její ctitelé a ctitelky šede-

sátých jejích zrozenin. Byl to den vzácnjší než

onen roku 1880; nebo národ náš uvykl vídati

záhubu milák svých v rozkvtu jejich nejbuj-
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njším, vzpomínal Tebízského, Hálka, Stránecké,

Mánesa, Nmcové . . . Ale tentokráte usmál se

na osud milostivý ; nezkalen radoval se ve slav-

nostní den pední své básníky, která pes tíhu

let mnohých dosud záila duchem mohutným, bu-
jarým a plodným.

Píbhy z roku 1880. a 1883. opakovaly se ve
množství zdvojeném. Opt byl den 24. února ve-

lebným národním svátkem, jehož významem na-

plnny byly sloupce všech denních list a týden-
ník belletristických.

Nezapomenutelný byl to obraz, který dle lí-

ení svdk vrohodných poskytoval vstupní salon

v prvém poschodí domu ;,u kamenného stolu" na
Karlov námstí. Stoly kol do kola seskupené
sotva unesly pekrásné kytice, vnce, kvtiny ve
vásách, alba v nádherných deskách, umlé mapy
a skínky, cenné obrazy, knihy stkvostných vazeb,

svitky ladres a dipJomv a celé haldy dopisv a

telegram ze všech konin ech.
A v ovzduší tom plném arovné, omamující

vn z rží, konvalinek, fialek, hyacint zde na-

kupených, tlaily a stídaly se deputace pražských
i venkovských spolk (mnohá, jako Poještdská,
pišla až z daleka), spisovatelstvo, žurnalistika

a etné vynikající osobnosti národní spolenosti;
— slova slavná i pohnutá zaznívala a všecky ty

nadšené i zarosené zraky enic a eník upí-

raly se k zaveným dveím, za nimiž ve své lo-

žnici, vrnými družkami, „plentami" svými, jsouc

obklíena dlela ta, jíž všecka tato pocta byla

uchystána. Jen ona v den 24. února 1890. nevi-

dla pestré a hluboce významné nádhery, kterou

uzavíral v sob salon sousední ; zdaleka jen do-

zníval do temného pokoje celodenní vír, zpsobený
neustávajícím píchodem deputací, pátel, poslv
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a listonoš. K velikému svému sklamání byla ne-

konená ada ctitel a ctitelek pijata na míst
churavé jubilantky dvma oddanými jejími pítel-

kynmi: paní Schoblovou, chotí professora léka-
ství a slenou Dorou Hanušovou.

Mnoho ješt dní putovalo obecenstvo do bás-

níina salonu, aby obdivovalo se vonným kyticím,

prohlédlo vzácné dary estné i pátelské, peetlo
všecky ty nadšené adresy o stech a tisících pod-
pis, ty básn arokrásné, opvající první eskou
ženu jako knžku vznešenou, Vílu pelaskavou,
bojovnici peudatnou, — ty nesíslné písemné po-
zdravy, kterým den šedesátých jejích zrozenin
uvítal kde který ctitel, ve skromné chaloupce neb
v paláci meškající, rádlo i lýru pvcovu v ruce
tímající

!

Opt jednou zmizely alespo na chvíli pro-
hlubn v život našem národní zející, opt jednou
šla celá vlast za jedním radostným cílem, za
oslavou Karoliny Svtlé!

V život Karoliny Svtlé jest kus kulturní

historie národa našeho, jako spisy její jsou zrca-

dlem ducha lidu eského. Tak jako národ její

i ona tžce zápasila o duševní své bytí, když
trpl on, strádala i ona, když vzešel mu „Máj"
otevela se i jí vonná zahrada poesie; její srdce

jedním se srdcem národa bije tlukotem. Aby ješt
dlouho cítil lid náš tu vroucí mocnou tepnu pi-
chylovati se ke hrudi jeho, to jest všech upímných
dtí vlasti pání horoucné!
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ást TI.

Karoliny Svtlé spisy.

„Každý umlec jest více mén díttem své
doby," to pravda dávno vyslovená a uznaná, Za-
jisté pak nepsobí na jen doba, ve které tvoí,

ale i ta, v níž byl zrozen, vychován, z níž draly

se mu do vnímavé mladistvé duše první dojmy
mocné a trvalé.

Chtjíce poznati proud literární a kulturní,

jenž obtékal vývoj duševní a umleckou tvorbu
Karoliny Svtlé, setkáváme se s nesnází nejednou.
Z nich hlavní jest ta, že literární život národa
jejího nekráel ruku v ruce s myšlením a po-

krokem ostatních velikých národ evropských, jsa

plaménkem chudým, teprve nedávno nov roz-

dmýchaným, že revoluce v umní dolétly k nmu
prvním svým zvukem teprve tehdy, když dávno
byly vykonaly jinde dílo svoje reformátorské.

V prvních desetiletích tohoto století vládl ve

skrovných prvotinách našich vliv Gessnera, básníka

nmeckého, jenž žil 1730—1787, vliv anglických

poet Miltona, Pope-a, Gray-e, z nichž všickni

psobili v druhé polovici sedmnáctého a první

polovin osmnáctého století. Vzory ty dostaly se

k nám peklady Jungmannovými a Nejedlého a

opanovaly vedle Francouze Chateaubrianda ješt
se starými eskými spisovateli doby Veleslavínské

veškerý vkus tehdejších našich literátv. A v N-
mecku zatím byli Gothe, Lessing, Schiller své

dílo již vykonali, škola romantik nastoupila svoji

vládu, nejzajímavjší básník „mladého Nmecka"
Jindich Heine byl vrstevníky pobouil vášnivými,
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otravn -sladkými a zárove pernými svými zpvy,
v Anglii jako žhoucí, bájené slunce vstoupil na
obzor literární geniální lord Byron a ozlatil pa-

prsky svými, divných svtel a pvab, záhy všecku
toucí Evropu. Ve Francii „klassinost" podléhala

již zcela v boji s novým smrem „romantism"
zvaným, tam byla Georges Sand do obecenstva

hodila epochální svoje romány, Béranger byl zapl
populární, ohnivé svoje písn, Alfred de Musset
poal vydávati plody svérázné svojí Musy, veliký

genius Victor Hugo stával se milákem všech.

A u nás ? První díla v duchu Byronov Máchou
sbásnná potkávala se s opovržením, ba s po-

smchem, eské písemnictví nepestávalo si vésti

stízliv, bojácn, podobajíc se skromn pibar-
vené chudobce uprosted kvteny sytých a nád-

herných barev. Nkolik rok byla velikolepá pe-
mna vkusu a smr v etných zemích kulturních

již dokonána, když pihlásila se v Cechách ne-

etná škola mladých básník ku práporu novému

!

A nevidíme-li pak dnešního dne, kdy je lite-

rární náš svt ve styku pilném se všemi vymo-
ženostmi moderní doby, jak houževnat pidržují

se nkteí jeho lenové romantismu, který jinde

v nerovném boji s realismem (a jeho zámezím na-

turalismem) již podléhá a zapadá do prachu za-

pomnní ?

V jedné pak píin zaujala literatura naše
stanovisko zcela zvláštní. V Nmecku byla to

snad jedin dramata Scliillerova „Fiesco", „Don
Carlos" a „Telí", a pedevším GiJthv „Gótz von
Berlichingen", která byla pedstaviteli sebeobrany
vlastenecké — u nás v Cechách tém veškera

literatura od^ „Hlasatele" Nejedlého, do nejno-

vjších básní echových, Sládkových, Krásnohorské
jest jediným výkikem nadšeným a zoufalým:
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„Chrate vlast! Stežte lid náš I" Není písemnictví

naše jen rží vonnou, hvzdou jitenkou, tkliv

plápolavou, ono jest zárove bitkým meem, jímž

uhajujeme svého bytí. A národu, kterému pone-

cháno zbraní tak neetných, nelze než initi se

s touto svojí záštitou co nejhorlivji, teba lid

jiný šastnjší si ji ukládá jako stkvost nade vše

milý jen pro pýchu a potchu svou.

Víme ze života Karoliny Svtlé, že psobení
prvních buditelv a spisovatel eských dlouho

nemlo na ni vlivu žádného, jelikož pro nmecko-
francouzské vychování jich nepoznala ; když v prvních
letech vku dívího v roce svém šestnáctém a

sedmnáctém poala se s literaturou seznamovati,

byl to hlavn ráz lidový, který v poesii Nmcové,
Tylov, Erbenov ji poutal.

Mnohem více byla již peetla z literatur

jiných, zvlášt z nmecké, a byly to belletristé

z ásti nyní již dávno zapomenutí a od literárního

historika jen útrpným úsmvem odbývaní Van der

Velde, Tromlitz, Clauren, jimiž hodiny na slunné

pavlai si oslazovala. Pozdji rozšiovala ovšem
s rychlostí bájenou obzor své etby.

etnými dly vdeckými nahrazovala si studie,

jichž se žíznivému duchu jejímu nedostalo. Z belle-

trist byli spolu s klassiky nmeckými a angli-

ckými hlavn Victor Hugo, Georges Sand, Dickens,

Georges Elliot, Fanny Lewaldová, Ibsen a Bjorn-

son vyvolenými jejími miláky.

Avšak pes rozsáhlý iuteres, jímž spisovatelka

naše pozorovala všecky proudy a smiy literární,

lze tvrditi urit : Karolina Svtlá jest dítkem své

doby, pochopivším veliké nové její myšlénky,

ohromný její úkol, ale ona není naprostou odcho-

vankou žádné školy, ona sama proklestila a ústa-
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novila si dráhu svoji umleckou. K ní nemly
moci vlivy panující ped r. 1858, mladý kruh e-
ských básník nebyl s to, aby na ni psobil, je-

likož byla na rovni s nejlepšími z nich; z etby
mladistvých let a z ovzduší, v nmž žila vyma-
nivši se z okov cizáctví, zbyl jí sice nádech ro-

mantismu, ale jakmile se hrouží v prameny duše
lidové, smyta bývá stopa ta vtšinou s tvorby její.

Jí na dráze umlecké nepohádala hesla a theorie

jedné koterie neb školy literární; k ní tajemnými
slovy mluvil duch lidu, v nesíslných rysech a
památkách skrytý, ale jen jejímu oku všteckému
zejmý.

Duch lidu, z nhož sama vzešla, který ji jako

lovka sílil a zachránil, ten duch jí jako uml-
kyni byl uitelem a školou jedinou, co vytvoila,

jest, s malými výjimkami, vnuknutím jeho. A Ka-
rolina Svtlá hledla si vzácného daru toho za-

sloužiti mrou nejvtší. S pelivostí podivuhodnou,

s úctou ped umním nejhlubší *) pikládala ruku
ku vtlení tajemství, která jí duch lidový pošeptal,

a pomocí bystrého rozumu svého a fantasie všemi
barvami duhovými záící, vytvoila z nich ty

stkvosty, které známe. Jak velice splynula s úko-

lem svým, toho svdectvím jest mimo jiné, i rá-

zovitý, osobitý jazyk, jímž práce její jsou psány.

I když jsou bez podpisu neb o pseudonymu,
uhodne tená ihned autorku.

Také paní Svtlá jest z ety spisovatel, jimž

slouží písemnictví za zbra nezdolnou, ba ona jest

z hlouku toho stateného bojovnicí nejhrdinnjší,

až zavznla k ní výitka, že pro bojovnici zapo-

míná umlkyni . . . Výitku tu snese básníka naše

*) Této výmluvn svdí slova v „Upomínkách" a „Li-

terárním soukromí" zaznamenaná.
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asi snadno. Šla jen za svým posláním, ku kte-

rému posvtil ji uitel její — duch lidu.

Všecka její innost umlecká smuje k je-

dnomu bodu: spáse a poznání národa. V Ještd-

ských románech a povídkách, v staropražských

obrazech, v pracích tradicemi rodinnými napáje-

ných seznamuje nás s „povahopisem našeho lidu,"

se silou, která dlouho dímala a se skrývala, ale

pak pece národ ped zaniknutím zachránila,

s kvty líbeznými, jež nepoznány na roli naší d-
diné vypuely; v obrazech a ohlasech svých a-
sových poukazuje k vadám a pokleskm našim

osudným a hledí nás povznésti zpt na kídlech
ideál svých k slunci pravdy ; v tendenních svých

povídkách pro lid vrací mu radou cennou, co pro-

pjil poesii její ze své ryzosti; ve svých spisech

k otázce ženské smujících, zpsobuje obrat bla-

hodárný v život a smýšlení celé poloviny ná-

roda, jí nad jiné di'ahé a blízké, rovnž iní ne-

etné její knížky pro mládež; memoiry svými ko-

nen a lánky pounými podává nám lesklé po-

jivo, jímž tvorba její básnická i doba, ve které

žila, spojena je potomstvu v jediný pevný celek.

U ní eskost, svéráznost kráí ruku v ruce
sasovostí. Naše básníka nepoukazuje jen ku
proudm, které vlní se srdci eskými, nekárá jen

chyb, jichž se tato dopouští, když protivuje se ne-

úprosné ruce djin — ona pracemi svými spojuje

intelligenci eskou s myšlénkami všesvtovými,
ukazujíc na vzájemný jich píboj a odboj. (Po-

zoruhodná v té píin jest arabeska „Pozd"
v almanachu brnnském vydaná.)

Paní Svtlá, a kolem ela mladého šuml jí

„blankytný prapor romantismu, tak magicky ozá-

ený znakem svým, milostnou veernicí, prapor ten
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tajuplný, liliemi vnený, v jehož stínu se to tak
sladce snilo" *), pece ochotn pistoupila ku smru
nové, opravdové doby, realismu. A mla fantasii

tak bujnou, srdce tak citlivé, tužby tak smlé,
jako kterýkoli z básník, pece nikdy nepoddala se

subjektivnosti ; nejsou to její sentimentální stesky,

nemožné touhy, krvácející rány, jež svým hrdinm
a hrdinkám odevzdává, aby pro n pohnutí a
úasti si vyprosili. Dlouho jest nám hledati, než

v dílech jejích najdeme záblesk vlastní její osoby,

podaí se nám to jen v pracích nejprvnjších a to

as dvakráte, tikráte. Karolina Svtlá na svoje

místo postavila vlast: její jsou to boly, její tužby
nebetyné, její osud bouíplný, nad kterým slzíme

a jásáme zárove.
Jediné, v em lze ponkud nazvati ji sub-

jektivnou, totiž umlecky subjektivnou, jest okol-

nost, že nejkrásnjšími, nejvelikolepjšími posta-

vami jejími jsou ženy. Pochybujeme, že se nám
kdy dostane podobných podob básnických, by
i literatura naše výše a výše postupovala, jako

jsou Frantina, Marie Felicina z Felsenburg, Eva
a Józa, Sylva a Jirovcová, Leonila Kinecká, Jitka,

Monika, Cílije, teta Albína, Nebožka Barbora. Tu
ovšem zdá se nám nkdy, že z úst tchto dívek

a žen, nesmírn nad úroveií všednosti njících,
promlouvá k nám vštkyn naše, že Marie Feli-

cina, Leonila, Albína, Isabella, Ivana jest — Ka-
rolina Svtlá. Ona dovedla ve spisech svých'

zobraziti celou stupnici ženina citu, nechybí ani

jediného odstínu, poínajíc od bezpíkladn hrdinnéj

Frantiny až po licomrnou lidu a ábelskou Ga-j

brielu z Milic; ale nejmistrnji vylíila ženu

v jejím strádání a v její touze po svtlu, svobod,

*) „Z naší pítomnosti" (Vyšehrad I. r. 1888.).
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pravd. Vzpomeme jen, jak dovedla vylíiti svou
Józu, svou Cíliji, Františku Bursovu, Zvonekovou;
královnu, Jitku, Madlenku a Theklu (Na úsvit)

dv z jejích žen, Frantina a Marie Felicina, ne-

jsou takka než vznešenými genii vné pravdy

!

Beneš Tebízský pivinul se ku tenástvu eskému
svými starci — avšak postavy ty velebné jsou si

vtšinou podobny, rovnž jako jeho Svtlušky a

Jiiky. Básníka naše v každé ze svých podob
podala nám takoka typ — jak nesmírn liší se

na p. její Monika od Zvonekové královny, její

Frantina od Stázinky „od beránka". Slouží Karo-
lín Svtlé zajisté jen ke cti, že ve mnohých
dílech svých stala se „básníkou žen", vždyt ani

proslulý spisovatel norský, do všech jazyk evrop-

ských pekládaný, Henryk Ibsen, nepohrdl úlohou
tou, ba dkuje jí valnou ást své obliby.

Nemén bohatou jest galjerie postav mužských

;

Jarolím, Antoš, Ambrož, Šimon, bratí Nattere-

rové, aktuár ^ Souek, Ondej vrátných. Skalák,

Vít, Vojtch Šembera, Jaromír, Benjamin de Bois,

Tomáš Bursa, Michal Luhovský (Nemodlenec) jsou

z ní nejpamátnjší a nejspanilejší.

Shledali jsme v paní Svtlé tvrkyni samo-
statnou, básníku svéráznou, lidovou, spisovatelku

asovou a reální, umlkyni vší subjektivuosti

prostou
;
pi bedlivém studiu jejích dl poznáváme

v ní velikou myslitelku. Prese všecky obtíže, jež

naskýtaly se jí u vychování, pes skrovné pro-
' stedky vdecké, které byly jí po ruce, podailo
se usilovné snaze její ponoiti se ve všecky hlu-

biny názor filosofických rzných smr. Nikdy
nevzala péra do ruky, aby nechtla rozešiti ja-

kousi záhadu mravní neb metafysickou
;
promy-

slivši pak dj a upravivši si postavy k úelu
svému, jaké to vty plné hlubokých pravd, klade
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jim na rty, jakými problémy dává zmítati se jejím

duším, než dospívají svtla a rozešení!
Seznamujeme-li se s Nemodlencem, Benja-

minem Lutoborským, Frantinou a jejím pstounem,
Ivanou v „Zátiší", Poslední paní Hlohovskou, bratry

Natterery, seznáme zárove, že svt není básníce
naší pestrou smsí lesv a míst obydlených, zají-

mavou jen mapou, na níž ídí lidi jako figurky

jakési fátum bludné— ale že vesmír, s posledním
svým stéblem travním jest pro ni velikým, svatým
celkem, vnými, vznešenými zákony prodchnutým.
Pro ni nikde tmy, pedsudk, povry, podíze-
nosti; Kar. Svtlá neohrožen jde za praporem
svým, jemuž heslem slovo tak krásné — jako
jméno její!

Roztídili jsme již svrchu jaksi díla její a pi-
kroíme nyní k prvnímu jich druhu : k románm
a povídkám z Ještd a. V nich vedle román
z ovzduší staropražského spoívá hlavní tžišt
literárního významu paní Svtlé. Ještd to byl,

který dal jí nahlédnouti v tajný proud veškerý
život národní vždy novou silou napájející. Ještd
nauil ji poznávati ty tvrdé eské lebky a povahy
holubicí, jím upozornna byvši nalezla si cestu,

po které dosud nikdo nekráel, cestu v ta-

jemné hvozdy, v šeré jeskyn, do srázných

propastí, k divným skalám a šumným bystinám
mysli lidové, kdežto dosavad básníci jen po lí-

bezných jeho lukách a v šelestivých hájích krá-

eli, pi studánkách smavé pomnnky sbírajíce.

A paní Svtlá porozumla mluv té snadno ; dávno

za dob dtství v dom otcovském slyšela ji z úst

eskobrodských píbuzných, u Jeri ve starobylém

zámeku slyšela ji opt.
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Jak pilnula k starým tm písmam, k že-

nám tm rozšafným, nábožným a hloubavým, o nichž

praví kdesi v dopise soukromém: „ . . .jsem hrdá

na to, že jsem se setkala s potomkynmi onch
žen, které s biblí v ruce Sylviovi, budoucímu pa-

peži, se hrnuly vstíc, dmyslným výkladem sv.

písma v té míre jej pekvapujíce, že ped nimi

ucouvl." Jak vnikala v mladou mysl snivých neb
odvážných dívek, smlých a ohnivých hoch, jež

kolem ní se otáeli 1

Byly to ddinky a místa v Poještdí: Svtlá,

Horka, Prose, Dolní Paseky, Domáslovice, Horní

Paseky, Rozstá, Luhov, Osená, Javorník, eský
Dub, ku kterým vroucn hned po prvních svých

návštvách pilnula a s nimiž se nejastji v po-

vídkách jejích setkáváme. V úvod k „Vesnickému
románu", první to veliké skladb z Ještda, píše

o krajince nám tak památné: „Je mi t vru líto,

ty starý Ještde 1 Opvají-li básníci naši hory

eské, nikdy nezazní jméno tvoje v písních jejich

;

líí-li nám krásy naší otiny, nikdy se pi tom ne-

zmiují o zelených tvých stráních, ni o tvých

lesích, kde se prohání „štváni" za boulivých nocí,

ni o stíbrookých tvých studánkách, kde tanívají

podveer malí vodníkové, vedle bledých lesních

panen, esajících si tam svoje dlouhé, zlacené

vlasy pi svitu vycházejícího msíce. Pipomína-
jí-li nám mezníky chranliv vztýené mezi námi

a živly cizími, vždy zapomenou na tebe, a pec
se staten držíš, Ještde ! Od vk bráníš cizinci

cestu pes lesnatý hbet, kde chováš láskypln

dti svoje. Vztýily si tam maják, spanilou ves

Svtlou. Zdaleka vítá bílý kostelíek její poutníka,

ješt že tu modlí se a zpívá ech, za horami že

je již prou cizina. Nedej se mýlit nevdností
tou, Ještde, a zsta nám navždy hradbou! Kéž

Matice lidu XXIY. 4. 3
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by i v tob, kostelíku Svételský, nikdy nedoznl
ni eský zpv, ni modlitba eská, aby oko vrné
hledající t na obzoru co posledního na severu

strážce národnosti naší, nikdy od tebe žalostn
odvrátiti se nemuselo. Kéž by se, ó Svtlá ! svtlo

tvoje povždy peliv stežené knžstvem i uitel-

stvem nad jiné vlasteneckým a obany pokroku
milovnými nikdy nezatemnilo, nýbrž každým rokem
jasnji a mocnji vzplanulo, ozaujíc i na dál

celé okolí."

Již není zapomenut „chranliv^ vztýený ten

mezník", již stal se ki'ajinkou v echách tém
nejpamátnjší ; vdnji vru nevzpomínáme „švarné

Šumavnky" Krásnohorskou a Heydukem opvané,
povídkami Nmcové a Jiráskovými Psohlavci

oslavené, než drahého Ještda, kde tolik div vy-

kouzlila dmyslná „lesní panny" u Mužák ná-

stupkyn ! Vítzslav Šálek praví, sprovázeje slovem
vyobrazení vesniky ^Svtlé s Ještdem v Kvtech
. 51. roku 1869.: „Šastný Ještd, že našel svou
Svtlou a šastná Svtlá, že nalezla svj Ještd."
Vru, šastný Ještd, — as ním šastný lid eský,
který spolu s Ještdem nalezen byl nejupímnjší
svou pítelkyní.

Teba prostudovati všecky toho druhu práce

paní Svtlé, teba poznati, kolik v nich vylíila

povah neobyejných a ryzích, hlubokých a nžných,
velikých a strašných, kolik urvala zapomenutí pí-
bh náš národ charakterisujících a pro poznání
jeho dležitých, kolik podrobností zvyk, kroje,

zpsob života a ei shrnula pod roucho no-
veUistické práce — aby zejmo bylo, co vlastn
Ještdskými skladbami vše vykonala.

Nesíslnékráte vyítáno jí, že idealisuje, že
pídí se, aby nalezla cosi neobyejného, vzneše-
ného, obtavého v tom lidu, který mnohým zdá
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se tak všedním, nepatrným a hrubým, asto e-
eno jí pímo do oí, že takových lidí, jaké ona
líí, snad ani není*) — kdežto ona v bolestné
rozhorlenosti odpovídá, že její péro málo ješt
výmluvno, aby cele vylíilo postavy ty, jež na
pouti její po Ještdí se jí vyskytly. V památném
úvodu k „Nemodlenci", jednomu z dl svých nej-

pednjších, píše mezi jiným takto: „Co jest naší

pýchou, nadjí a útchou, jakážto moc a síla v nás
i nejúhlavnjšími nepátely závistiv jest uznána,
co nám ješt nikdy neselhalo, dj se s námi co
dj, co nás povznáší v zoufalém tom zápasu o ná-

rodní naše bytí, jsouc nám zárukou budoucnosti
utšenjší, co nám zachovalo poklad jazyka na-

šeho a nás tím Slovanstvu, než bezpíkladná vy-

trvalost a trplivost našeho lidu, ideální snaha a

obtavost jeho? Proež mi vždy zaznívá jako
zúmyslné popírání skutenosti, vyítáno-li mi bývá,

že ve skromných svých obrazích vesnických lid

náš idealisuji. Stokrát vtším právem bych za-

sloužila výtku opanou, že totiž péro moje slabé

jest k pojímání a zobra'íení individuálnosti tak

ideální." — „Kdož chce lid poznat, pochopit a

ocenit, nesmí se toho zaleknout, že má ruce hrubé,

plné mozol, že je vedrem opálen, že chodí bos,

že v jeho výrazech není hladkosti. Musí pi-
sednouti k jeho krbu a hledati v nm to jádro,

]z nhož vyrstá jeho život rodinný, koen to ži-

vota našeho národního. Nepodává je lovku na

dlani, kdo je chce najíti, musí hodn hluboko

sáhnouti a s ním nkdy dosti pracn zápoliti, než

*) Pisatelce t. . dostalo se ped málo léty potšení,
peísti si dopis prosté horaky Ještdské. V Ústa tom
bylo tolik poesie, tolik rázovitého pvabu, že smle mohl
býti (po nkterých opravách stylistických a pravopisných)

ložen do kterékoli „kresby z Ještdí."

3*
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je ze sebe vyloupnouti dá. Jest si Tdom, že to

diamant a bojí se, aby se nedostal do rukou, které

by si chtly z dlouhé jen chvíle s ním hráti jako

s oblázkem, nedbajíce toho, zakotálí-li se jim pi
tom kamsi do prachu."

V úvodu k jiné, pozdjší práci románové

„Z vypravování staré žebrácky" doítáme se o témže

stesku. Psánof tam : „Nejednou mi bylo již na to

toužiti, že co se týe hloubky, jemnosti a vzletu

cit, tak rádo našemu lidu se kivdívá, a pece

svdí o vzácných tchto jeho pednostech tak

jasn národní naše písn, co nejvýmluvnji zá-

rove dokazujíce, že jsme nikdy nemli a dosud

nemáme vtšího nad nho básníka lyrického. —
Zapomíná se obyejn, že stoupá-li míza z koene
stromu do jeho koruny a považuje-li se intelli-

gence za korunu na kmeni národa, jest pece lid

silným, mohutným kmene toho koenem. Dlužno

tedy dsledn uznávati, že co proudí ve výškách,

mlo vznik a pramen pvodní dole v cévách ko-

en, a práv, že koeny hluboko jsou zapuštny
do lna matky zem, zrak lidu v nízkosti své tak

byste dostehl v mnohém ohledu mravního jádra

vci, jako zpytavý pohled vzdlanc, což v mudro-

sloví národním nejpesvdivji se jeví."

My ovšem víme, že bylo teba ducha Karo-

liny Svtlé, aby mžikem dostehl všeho, co jiným

zdálo se nepochopitelným, nemožným, my víme,

že nezasluhuje básníka y}Hky nejmenší, nýbrž že

nikdy nenalezne již ten lid, tak srden milovaný,

péra nad její povolanjšího. Péro její bylo nejen nej-

spsohilejším, bylo vbec prvním, které sloužilo

„románu vesnickému", jak prese všecku pedbž-
nou práci Boženy Nmcové, Františka Pravdy a

jiných, ihned uznáno souasnou kompetentní kri-

tikou. Píšet Jan Neruda (Národní Listy r. 1869.
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. 27.) v zajímavém feuilletonu „eský román ves-

nický a jeho tvrkyn" úseným svým zpsobem
takto: „lovk leccos napíše. Jednou jsem napsal,

že u nás vesnický román není už možný, pon-
vadž je nejzvláštnjší ráz eské vesnice již seten,
eský venkovan prodchnut asov novými náhledy,

ehož práv ani litovati neteba atd. atd. . . . Mýlil

jsem se, jako se mýlili ti, kteí se domnívali, že

eský národ je proto mrtev, že se uzavel v cha-
loupky selské. Jako Jungmannové z chaloupek
eštinu vyvedli zas ven do kruhu živých jazyk,
vnikla spisovatelka Karolina Svtlá do týchže cha-

loupek a vyvedla z nich eskou individualitu dra-

matickou, zpsobilou, aby uvedena jsouc v eský
román pipojila k svtové literatue lánek nový,

tím zárove eskou literaturu dstojn uvedla
v písemnictví to svtové."

Skladby Ještdské, tento „povahopis našeho
lidu", jak pozdji nazvala jeden z cykl drobných
kreseb pohorských, lze rozlišiti v práce rozsáhlé,

hotové to romány, a v drobnjší povídky a rty.
Ze skladeb velikých první byl „Vesnický román",
uveejnný v Kvtech Hálkových v r. 1867. a pak
ješt dvakráte, v Matici lidu a spisech sebraných.

Jest to život šlechetného hocha selského, jenž za-

snoubil se s hospodyní svou, švarnou a krásnou
vdovou. Ta, postrkována jsouc vlastní dcerou a

zetm, hledí satkem s bývalým vychovancem
svého muže a svým, kterého takto povyšuje na
hospodáe zámožného, vymaniti se z poddanosti

nesnesitelné. Ze švarné, pívtivé vdovy stává se

prbhem asu žena takoka démonická, která,

žárlivostí a nenasytnou láskou jsouc štvána, pi-
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pravuje manžela svého, mladého Antonína Jírovce

o všecken klid a štstí života. V ten as, za .stí-

nání kohouta", jemuž jen dívka hlavu utnouti do-

vede, seznámí se Antonín i Antoš, s vesnickou
tou rekyní, Sylvou. Dívka ta jest plna opovržení

k hochm nestateným; ptky pak a pronásledo-

vání obou stran úastní se i Antoš a jest Sylvou
rann. Dovdvši se o tom rychtáka, vezme
Sylvu muži na píkoí do domu; avšak z divo-

kého dvete vyvine se ponenáhlu strážná víla

rychty, jež ošetuje na míst zbablé matky jejich

Antošovy hošíky v tžké nemoci, jež prese všecko

utrhaství rychtáino nauí se lépe poznávati

jemného, zneuznaného hospodáe, jež pilne jako

k dtem i ku písné matce jeho, se satkem ne-

blahým hned s poátku nesouhlasící. O štdrém
veeru, když laskavá strážkyn donese hošíky

k babice do osamlé, na svah píkré strán pi-
lepené chaloupky, pozná Antoš lépe obtavou krás-

nou duši divoké kdysi Sylvy; za veera toho pa-

mátného rozlehne se po sednice i vzpomínka
staré Jirovcové na klášter Alžbtinek v Praze a vy-

pravování Antošovo o vzorné obci Ochranovské
v Prusku, kterou na svých obchodních cestách

navštívil a jejíž poznáním hloubji ješt procítil

rozervanost života svého rodinného. Oboje to vy-

pravování stává se pozdji v žití našich hrdin
osudným. Mezi manžely rozevírá se krutostí a
vášnivou zlobou rychtáinou a neoblomnou pev-

ností Antošovou vždy vtší propast. Kdežto žena
arodjné pikle kuje s povstným Mikusou, aby
opt mladého chot k sob pipoutala — pipra-
vuje Antoš svj s rychtákou rozvod. Chce démona
mladého žití svého nahraditi andlem míru rodin-

ného, Sylvou, a dívka, nahlédnuvši s dostatek

v povahu rychtáinu, i v srdce šlechetného An-
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toše hotova jest pestoupiti na jinou víru, násle-
dovati ho i s hošíky od matky opuštnými do obce
Ochranovské. Tajný úmysl synv píbuzným ja-

kýmsi vyzrazen jest staré matce, jíž pipadne úkol,
aby syna s pedsevzetí jeho zradila. Jirovcová
vydá se do sousedního msta, kde Antoš dlí a do-
stihne jej práv, když prohlíží se zalíbením ho-
spodáské náiní, pro novou domácnost ustanovené.
Všecky prosby a dvody matiny proti rozvodu
namíené vyvrací Antoš dvody rovnž tak pád-
nými, až konen po dlouhém boji zvítzí matka
nad synem nešastným, kouc: že spoluobané
jdouce kolem hrobu otcova proklnou popel v nm
tlící jako ostatky toho, z nhož vyšel, obci na pí-
klad hanebný, kací a odpadlík. „Matko, matko,
vy jste zvítzila," volá Antoš všecek zlomen, sli-

buje, že se do nenávidného domova, k žen
dáblici navrátí a Jirovcová spchá, aby rozechvnou
mysl pátel potšila radostnou o synov obratu
zvstí. Ji drahnou dobu oekává již Sylva ; aby
staeny nepropásla, usedá v soumraku na kižo-
vatku, kde poblíž pne se starý kíž. Pohížena ve
sladké sny o budoucnosti blízké, dlouho nepozo-
ruje, že se jí kdosi blíží; až pak zaslechne otenáš
po zpátku odíkávaný, vidí jak postava v bílém
rouchu o dlouhých, bohatých, erných vlasech vy-
houpne se na kíž a obejme jej obma rameny.
Sylva po vlasech pozná — rychtáku ; ona to, na-
vedena zlolajným Mikusou na kíži modlí se žalm
zaklínai ku králi pekel. Slova „V tesknosti Antoš
Jírovec dny své dokonej" dolehnou k sluchu Syl-
vinu; dívka dále slyší, jak proklíná nešastnice
dti manželovy, dti z vlastní krve své, matku
jeho starou, všecky jeho pedky do kolikátého
kolena . . . S výkikem „Zadržte, vaším Antoš z-
stane", vrhá se k rychtáce na kíži visící. Ale
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pobloudilá žena má ji za knížete pekel, který pi-

chází si jí odvést, a leknutím smysl zbavena,

klesá do tžké nemoci, v níž za krátko zeme.

Antoš je svoboden, — avšak Sylva stojí k slibu

mrtvé žen uinnému, pes všecko podivení staré

Jirovcové a jako služka kláštera Alžbtmek tráví

život svj. Antoš, vychovav hochy svoje na zdárné

iinochy, umírá v zahrádce matin, pohlížeje na

pkné náadí, pi nmž matka dostihla jej tehdy

v mst a otázkou ostrou „Do nového hospodá-

ství?" zvstovala mu píchod nových bouí ži-

votních. . , ,

„Vesnický román" jest práce jako z kusu

žuly utesaná. Málo v ní veselé nálady, všecky po-

stavy jsou více mén zádumivé, pochmurné :
vázny,

Antoš, vzor obanského rozmyslu a statenosti, —
Sylva, pemýšlením z divokého šotka skrocená na

dívku hrdinn obtavou, — démonická rychtárka,

jejíž vášn záhubné pesn ktomu ukazují, kam vede

sobecká láska ženy starší k mladému choti, a k ja-

kému konci elí satky prospcháské, — stará Ji-

rovcová, žena zásad tak železných, že hanbou jesi

ií porušovati vrnost mrtvému manželu i kdy^

vrátí se ze zkušené hoch kdysi milovaný, nyni

šastnou domácnost jí nabízející, žena tak sve cti

dbalá, že ukazuje mladistvému synáku soudruhy

ku krádeži ovoce svádnému tmavou hladinu ryb

níka, pravíc mu, tam že ji má vyhledati, až pc

mlsu zdaeném dom vraceti se bude. mse
všechnu sympatinost krásné a pevné povahy An

tošovy, pes bujarou mladost Sylvinu, paprsken

ušlechtilé díví mysli ozáenou, pikli bychon

palmu — staré Jirovcové. Pipadá nam jako an

tická socha. Jsouc si vdoma vlastní síly v odi

kání, žádá s neúprosnou uritostí touž míru hrdin

ství i od jiných. Pro ni ád svtový a pikázán
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božská jsou zákony nedotknutelnými; zekši se

všech prospch svtských stále na mysli má život

budoucí a nestrpí, aby rozmarem, jak se jí zdá,

porušeno bylo to, co tam má jí býti náhradou
a potchou. Její proslovení k Antoši, jímž úmysl
jeho zvrátí, jest úchvatné, nemén úchvatné než

velikolepá dsná scéna na kižovatce. S dovedností

pesn umleckou kreslena je píšerná rychtáka
a vášnivé boje, které duší její neustále zmítají;

s touže dsledností objevuje nám básníka pro-

mny v duši Antošov a Sylvin. Zvlášt pozoru-

hodná je pevnost této stavby románové; episod

tu nemnoho, všude rychlý spád. Líením „stínání",

vypravováním staré Jirovcové, popisem života sta-

rého pezáka strýce zachována nám i v knize této

etná památnost národopisná.

„Vesnickému románu" nejbližší co do asu
a podstaty jest „Kiž u potoka"^ jenž vyšel o dva
roky pozdji v Matici lidu 1869. (dále ješt u Grégra).

„Kíž u potoka" jest práce mnohem rozsáhlejší

než „Ves. román", jeho dj je širší, složitjší a
rozkládá se vlastn ve dv ásti: v život Józin

a život Evin, — mstitelky-škdlcyn a osvobodi-

telky. Jako ve „Vesnickém románu" nalézáme
i v „Kíži u potoka" postavy pochmurné, veliko-

lepé, avšak dojem zádumivý zmírnn jest podo-

bami jinými, naivními usmvavými a tklivými.

Vesnický román je jako lesíkem sosnovým, ale

Kíž u potoka jest malebným údolím o smavých
luinách, k nmuž sklánjí se srázné lesnaté strán,

skalami prorývané. Vedle bohatýrské Evy, mrzouta
Ambrože, vedle divoké, zrazené Józy a ubohého
Veníka, úlisného Mikeše a záletné Maiky, vedle

tvrdých Kobosilových a krutého Józina manžela,

potkáváme se tu s mkkými manžely mlynáovými,
s poctivým Eviným pstounem, bývalým stárkem;
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Ybec je smavé ovzduší veselého mlýna protivou

velmi úinnou ku zamraenému domu Potockých,

s hrozným jeho kížem, kde nalezena Józa nožem
probodnuta.

Dj „Kíže u potoka" jest ve strunosti co

nejvtší tento : Zemanská rodina Potockých stížená

jest kletbou ; rodinná spokojenost a svornost v ln
jejím nemá stání, všichni mužští lenové, jakmile

se ožení, „pozbývají" (rozumu), dopouštjí se po-

šetilých, divokých kousk, tak že spoluobanm
jsou na opovržení a výstrahu. Kletbu tu pivodila
na n pramatka jejich Józa. Ta, dcera z rodu tém
žebráckého, tvrdého, Kobosilova, zamiluje si mlad-
šího Potockého vší silou své nedotknuté, vášnivé

duše. Ale Mikeš tropí si z ní jen kratochvíli ; opustí

ji a Józa padne do oka staršímu z Potockých.
Prese všecko svoje zdráhání nucena jest státi se

jeho ženou; ale slibuje mu vnou nenávist. Muž
Józin, syt jsa ženiným odporem, pomocí tajných

jakýchsi prostedk omamuje ji, tak že se mladá,
krásná žena stane úpln poddajnou. Teprve po roce,

když narodil se jí synáek a služka mladá za ne-

moci paniny zapomíná jí nakapati nápoje omamu-
jícího, probouzí se nešastná k vdomí a nechtjíc
snášeti poroby u nenávidného muže, utee ku
kíži u potoka za statkem, jenž od nho vzal jméno.
Proklínajíc všecko potomstvo Potockých, aby nikdy
lásky upímné nepoznalo, zahyne tam vlastní rukou.

Píbh ten dávno zapomenutý vypravuje stará mly-

náka roztomilé schovance Ev, kterou si kdysi

osielou na míst vlastních dítek vzala. Byla jí

Eva ve velikém zármutku po smrti prvního ne-

duživého muže tak potšila, že ji mlynáka pova-

žovala za náhradu Bohem seslanou. Eva byla se

setkala s mladším Potockým, Štpánem, když vyšla

nasbírat hojnost kvítí k sv. Janu Ktiteli. Štpán
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okouzlen jsa krásou a prostomilostí „Eviky
z mlýna" žádá za ruku její a Eva mu ji pipoví,
ne že jej miluje, ale že peje si vrnou, neob-
lomnou oddaností zrušiti kletbu Józinu a zjednati

jí pokoje. Bylf osud Potockých celou její bytostí

zatásl. Štpán má bratra staršího Ambrože,
„mrzouta", který nejvíce na cestách se zdržuje.

Ten zprvu nehrub dbá švakrové, jsa satku Po-
tockých vbec nepízniv a sám se ho zeknuv.
Teprve Evina malá dcerka sblíží jej ponkud
s matkou. Zatím Štpán dal se na cestu, jíž ped
ním všichni Pototí kráeli; zanedbává ušlechtilé

své ženy pro sprostou, vykienou záletnici Maiku,
trýzní a týrá ji tlesn, až ji i raní. Nešastná
Eva cítí na sob již Józinu kletbu, je zhanobena,
ponížena. Tu pi „kíži u potoka", kdež bolestn
pemítá, pekvapí ji Ambrož; dávno vdí oba, že

se milují a Ambrož vyzývá Evu, aby s ním ušla

životu pokoujícímu. Eva, pamtliva jsouc slibu

slavn uinného— zstane . . . Ambrož odsthuje
se od Potockých kamsi do hor a Eva, aby do-

konila obt svou, ubírá se k rozpustilé Maice
vyprosit si u ní muže, dcku otce. Rozmluv obou
pítomen jest tajn Štpán

;
pohnut tolikerou láskou

ženy své, zanechá zálet svých, stává se oddaným
manželem, ádným obanem. Kletba Józina je zru-

šena ! Mezi tím povstanou v hospodáství mnohé
nesnáze a Štpán odebere se k bratrovi, aby za

pomoc ho požádal; Ambrož, bolestn jsa uražen
návratem a jednáním Eviným, tvrdošíjn mu pomoci
odpírá. Štpán, chtje na dobro státi se hodným
ženy své, zavádí mezi sousedy mnohé prospšné
novoty; z toho jedné nedle strhne se v hospod
rvaka; k ní naskytne se Ambrož, jenž obmkiv
se, bratru pece peníze piuáší a za víru a zmatku
rann jest smrteln do hlavy. Ve starobylé sednici
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u Potockých umírá Ambrož; Eva stojí uprosted
svtnice, držíc se devného sloupu, strop podepí-
rajícího, aby neklesla. „Tedy se ti pece podailo
Potocké vykoupiti, když ped mužovou milostnicí

jsi se pokoila?" zahovoí s namáháním ranný.
„Nevykoupila jsem Potockých, pokoivši se ped
mužovou milostnicí, ale tenkráte jsem je vykou-
pila, když od tebe u kíže jsem se odtrhla !" Bla-

žený úsmv uhostí se na zasmušilé Ambrožov
tvái — úsmv poslední . . .

Již ze struného popisu kostry dje lze po-
znati, že tu pracovala ruka velikého, uvdomlého
umlce; co tu barev nádherných, co tu výjev,
tenáem do hloubi duše otásajících, co povah
hlubokých a tajemných jako lesní studánky smri-
nami vroubených 1 Není divu, že „Kíž u potoka"
pi svém objevení zmítal veškerým obecenstvem.
Nesetné jsou ty veery, jež citliví tenáové nad
knihou tou, nad osudem Evy, Józy a Ambrože
proplakali ... V „Kíži u potoka" vyniká také
mistrné líení krajináské; vzpomeme jen cesty

mlynáiny a Eviiny z kostela, pouti Eviny ped
sv. Janem Ktitelem a výjev u kíže. Skvostné
jsou episody v dji rozptýlené, tak na p. mly-
náv poheb, astování s ním souvisící, a obje-

vování se rozliných ženich mlynáiných, jež vy-

volenec její, starý poctivý stárek, sám tvrdošíjn

jí uvádí.

Hrdinskou postavou ženskou jako Eva, ovšem
ponkud jiného rázu je ^Frantina^' hlavní osoba
stejnojmenné tetí veliké skladby z Ještda. Jest

to píbh dívky mladé, uprosted divoiny nihad-
níka" vyrostlé a v zásadách nkterého odvtví
vyznání bratrského neb podobojí vychované. Stýs-

kajíc si v samot po malém druhu mládí a dy-
chtivá jsouc poznati svt jí pstounem-podivínem

I
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tai zhanný, vydává se Frantina k obydlím ves-

nidjým ; neduživý rychtá jisté vesnice v Poještdí,

ubírající se na pou do Vambeic, ihned si ji za-

miluje a pivádí si ji dom již jako hospodyku.
Vli\em bystroduché Frantiny lepší se stav na statku

bohatém, ale zanedbaném a když rychtá stále po-

stonávající po nkolika letech zeme, uiní obané
Frantinu rychtákou. Jediným pítelem jejím je

mladiký hoch, eledín Bartolom; v rozmluvách

tchto dvou zanícených duší, zbožného, vrného
katolíka a dmyslné, nadšené pantheistky spoívá
na mnoze tžišt knihy. Bartolomovi svuje se

Frantina se svou mladostí, s vírou, kterou jí p-
stoun vštípil a která pozorováním všech vcí v ní

se ustálila. Jediný jest rozdíl mezi starým ptá-
níkem a stoupenkou jeho: on neml lásky a v ní

byla láska, která hory penáší, láska k lidstvu

všemu, která dovede vlastní blaho prospchu ostat-

ních obtovati. Bartolomovi vyzná se Frantina

také, že nepestává na druha dtství vzpomínati —
a jak svží, silnou je upomínka ta, dokazuje rych-

táka, odmítajíc všecky satky jí nabízené. Té
doby povstným je v horách Ještdských vdce
lupi, odvážný a neúprosný, jehož pravé podoby

neznají ani vlastní zlotilí soudruzi. Frantina,

v jejíž srdci plane svtlo naprosté spravedlnosti

i vroucí úasti s nešastnými a potlaovanými,

tžce snáší jho roty loupežnické; zapomíná však

ponkud píkoí krajin Ještdské inného, když

shledá se ve švarném bohatém devai Apolínu,

s pítelem let dtských. Mladí lidé se zasnubují

a umiují si, že po svatb zcela tiše konané, ode-

berou se z rodného kraje. Jednoho veera pichází

v rychtáin sednici e na etu „lesák" a je-

jich hejtmana; pan Apolín zastává se ho, pouka-

zuje k tomu, že dal se na niemné emeslo své
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Z pomsty, ponvadž páni otce milovaného mu utri-

tili a celou rodinu ve zkázu uvrhli. Poslucham
velice je srozumitelná úast Apolínova, jelikož je

známo, že i jeho otec, jsa kdysi vyslancem a mluvím
potlaeného lidu robotního, ukrutným zpsotem
byl muen a pronásledován. Den ped satkem,
k nmuž chtjí se snoubenci setkati pod jistou

borovicí a odtud do kostelíka se odebrati, vy-

dává se Frantina s Bartolomem na jarmark do

blízkého msteka Osené. Na jarmarcích bylo

zvykem, že za jakýsi tajný poplatek se svolením

„pán" plenili zde „Weiszkaufi" aniž, krom ohla-

sem', jiného opatení bylo proti nim uinno. Kivdy
této ujímá se Frantina; dmyslnou, bystrou svou

eí získá si nadšený souhlas a obdiv ubohých
kramáv a obanv a vymže na „pánech", aby
zlo to dávné odstranno bylo. Na cest zpátení
setkají se rychtáka a Bartolom s mladikou dv-
icí, sirotkem ; ta, dvrou k neohrožené rychtáce
jsouc jata, svuje jí, že dostala se do služby k po-

divné žen, zajisté k matce povstného lesáckého
hejtmana a vybízí ji, aby snažila se v chaloupce

hluboko v lesích skryté, jej zajmouti. Frantina svo-

luje a všichni ti vydávají se za šera na pout.

Lupi je v podkrovní komrce, Bartolom vylézá

na strom, aby stavení a okolí si prohlédl, a spatí
vedle „hejtmana" — pán Apolínv klobouk. Zdšen
nad asnou smrtí, kterou mladý ženich sešel nej-

spíše rukou lesák, svuje se Frantin. Ta vy-

šine se po nm na strom— pozná nejen Apolínv
klobouk, ale i Apolína samého. Tajemství to zstane
však pi ní, ona s Bartolomem ubírá se dom,
z rána vydává se pod borovici — ale svatebané
shromáždní na statku nemohou se jí dokati. Od
Bartoloma eledína dovdí se, co potkalo nešast-
ného ženicha. Po mnoha dnech vrací se Frantina
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''šecka zmnna; vše zstává pi starém, jenBar-
t)lom, zasnoubiv se s oním sirotkem, Baruškou,

a bohat byv rychtákou opaten, sthuje se ze

d^ora. Nemohlat Frantina k dveti, v nmž vidla
pnní píinu svého neštstí, pilnouti. Teprve po
mD)ha letech shledá se Bartolom s bývalou pí-
telkyní a hospodyní — umírající. Dala si jej za-

volai, aby sdlila mu poslední svou prosbu : chce

býti pohbena v tajemné, pírodou luzn ozdobené
jeskyii na ihadníku, kde jako dti s Apolínem
si nejkrásnji hrávali a kam místo k oltái zavedla

si ženicha, aby proklála jej nožem kdysi na pa-

mátku jí darovaným, mstíc na nm takto urazené
jím poškozené lidstvo. Nelásala svého náboženství

„v hrubých kech", kde s Bartolomem rozumovala,

jen na piano, stála i inem ku každému svému
slovu. Vraždíc svého miláka, dí : ,Ty's neodpustil,

nemže ani tob odpuštno býti; ty jsi se mstil,

odplata minouti t nesmí, ty's prolil na tisíce slzí,

nemže ti dopán býti blaženosti^ úsmv, ty's

usmrcoval, za to já tebe usmrcuji." Žila jen proto

ješt po tolik smutných, strastiplných let, že chtla
lidem vše navrátiti, co lesáci jim pobrali; ob
chvíli vyskytly se kdesi peníze z neznámých rukou
— byl to výtžek rychtáina prodaného statku.

Krásná a pohnutlivá jsou slova, jimiž se tší na
spojení posmrtné s milencem. Praví Frantina Bar-
tolomovi ve své zpovdi: „Vedle sebe sladce spáti

budeme sen vnosti a až tlo naše se rozpadne
a popel srdcí našich se smísí, tož pak vznikne
a vyroste krásný, silný strom, prorazí to kišá-
lové nad námi klenutí, nad skálou až k nebi se

povznese a všichni všudy slavíci ihned do jeho

vtví se pisthují, neb to bude strom lásky. Po-
kvete na nm kvt ržový, uzrají na nm jablka

zlatá, kdo takový kvt utrhne, ihned lásky slasti
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pozná, kdo jablka okusí, jí v stálém štstí užije

a kam vítr seménko z nho zavje, i ptáek rato
lístku z nho zanese, tam se ujme nový stron

takový a zas nový, až z nich bude po celém svfé
jen jediný les, a všude, všude štstí a lásky dostj.

"

Postava Frantiny, kolem níž celý píbh ro-

mánový se otáí, mocn spisovatelku k sob váóila

hned na poprvé, když slyšela „o zlých asech,

v nichž až ženskou museli udlati rychtáem'. Ve
svém doslovu k Frantin, tak dležitém pro po-

znání zpsobu její tvorby, jako vše, co k pracím
svým vbec na objasnní svého stanoviska pipsala,

dí: „Chopivši se pozdji péra a hledajíc mezi
lidem tamjším typy, v nichž by se mravní, nábo-

ženský a sociální ráz doby jejich nejjasnji zobrazil,

vzpomnla jsem si ovšem také na onu vdovu, ježto

se stala pro hory osobou napolo již bájenou. Sto-

pujíc bedliv její šlépje a sbírajíc po lidech, co

ješt o ní vdli, s rostoucí radostí jsem pozná-

vala, že byla vychovanka pohanova asi potomkyn
njaké staré rodiny podobojí do zdejších hor za-

váté a snad poslední neuvdomlá vyznavaka
pantheistické víry nejkrajnjší strany starých Tá-

bor. Neznám v literatue novjší postavu jí po-

dobnou krom „Jeanne" hrdinky to román San-

dové.«

Vytvoila nám ji Karolina Svtlá takovou, že

nikdy vedle ní vznešenjší postavy ženské míti ne-

budeme ; tato žena je vše sama ze sebe, nikdo jí

neuil než bujná divoká píroda, v níž osamle
vyrostla, a pece v jejím srdci vykvetlo tolik istých,

vroucích pud, pece v její mysli zasvitlo tolik

velikých, vznešených, spasitelných myšlének. A do-

jímá-li nás nco ješt více, než kvty jejích cit,

svtlo jejích pomysl, jest to železný zákon, kte-

rému podídila život svj ona, jíž nikdo zákon
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náboženských ani lidských nevysvtloval. Nemilo-
vala bližního jen jako sebe samu, ona milovala
jej stokrát více. „Frantinou" uinila Svtlá isté
lidskosti hold upímný, nedocenitelný.

Povídka „Kant&rice'* honosí se hrdinkou
rovnž svéráznou, ale prostomilejší, naivnjší.

Kdežto „Frantina" je dramatem mocn rozrušujícím,

úchvatným, v nmž krom toho poutají nás úvahy
o náboženské a mravní podstat života, jest „Kan-
túrice" idylkou prostonárodní. Jest málo prací,

jež podávají nám takov^ý poklad zvyk, íkadel,

mudrosloví, obrázk zaízení venkovského, kroje

atd. jako tato povídka vytištná poprvé ve Kvtech
Hálkových na r. 1869. ekli bychom málem, že

Podhájských Enefa a její ddeek jsou zosobnným
životem horal Ještdských se všemi jeho prosto-

milými zvláštnostmi, utkvlou jeho vírou, jež tak

asto v povru zabíhá. Oba piodni jsou ješt
„starobylou ízou ze zlatých nitek utkanou, z níž

se svléká duše lidu eského, by se piodla, na-

chovým pláštm nových, volných myšlenek". (Úvod
k Vesnickému románu.) Enefa jest milá všemu
okolí, všude si váží pomocné její ruky, a pro

rozumování svoje a pro pevné, až neústupné jed-

nání pezdívají jí „kantric". Ale nikdo k staro

-

svtské, chudobné rodin Podhájských tak nelne

jako sousední bohatá selka Mrákotová; mladá
Enefa stává se jí pítelkyní, ádkyní, skorém dcerou.

Poznáním syna selina Otíka, jenž byl se rodným
horám i matce skoro odcizil a v Praze na doktora

práv vystudoval, dochází v život „kantrice"
naší k zápletce. Trpí Enefa, ale popustiti, odpu-

stiti nechce, ani když Otík sám nápravu uiní.
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Ale na konec milenci pece v lásce jsou spojeni.

Rozdíly starosvtské pobožné této rodiny písma,
pi nichž je „dar ducha svatého", jehož všemožn
na potchu bližních využíti hledí, a jalového konání
Otíkova i pražských jeho vrstevník, podány jsou

velmi úinn. Vedle roztomilé, svéhlavé Enefy jest

to i její bratr, Jeník, kluina již novou dobou
ovátý, ale rovnž prostoduchý a tverák vru k lí-

bání, který stává se tenái milým; nemén pi-
lneme k rázovitému, moudrému ddekovi.

„Kantrice" jest jediná vtší skladba z Je-

štda, kdež básníka dala zalaškovati líbeznému
svému humoru; v menších obrazcích uinila tak

asto, jak ukazuje „Veer u koryta", „Hubika",
„Námluvy", „Nebožka Barbora", „Kterak se do-

hodli" a j. v. Všude jinde ítí se erné tžké
mraky, blesky dsn prorývají zachmuenou oblohu,

vodopády huí s hromem o závod — zde v této

mistrné, do nejmenších podrobností provedené se-

lance svítí slunce tém nerušené, ozaujíc nejen

tém prostomilých vesnických obyvatel ale i všecko
starodávné, osobité jejich okolí a obydlí. Dj „Kan-
trice" odehrává se v dob nedávné, kdežto Fran-
tinina innost v horách spadá do pedešlého a snad
i na poátek tohoto století.

„Kvty" Hálkovy r. 1871. pinesly novellu
j^MladŠi bratr'^. Jest to prostý život postrkovaného
Vavince Hlaváka, v nmž vyroste jediná bledá

kvtina, pomyšlení to na drobounkou správici-
motýdlici, hezounkou jako voskový obraz Jezulátka,

jejímuž mladému synu zachrání „mladší bratr" na-

potom život, vlastní pi tom obtuje. Známe všichni

kázání Kristovo na hoe o osmeru blahoslavenství

;

svým Vavincem podala Svtlá k nmu vhodnou
podobiznu. Mladší bratr je „chudý duchem, tichý,

lkající, milosrdný, pokojný a istého srdce; on
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protivenství trpí pro spravedlnost, on laní a žízní

po ní" a vru takových, jako je náš opovržený e-
ledín, „bude království nebeské". Vedle svých
tvrdých eských lebek podala tu Kar. Svtlá zase
jednou „povahu holubicí".

Románem Ještdským nejumlejším, nejpodi-

vuhodnjším a snad nejsložitjší a nejbohatší prací

její vbec jest „Nemodlenec^'. O pvodu Nemodlence
mnoho zajímavého vypravuje nám sama v „Lite-

rárním soukromí" a také již v „Upomínkách" se

zmiuje, jaký dojem zstavil v ní již první pohled
jeho, ji zasáhnuvší. Dj „Nemodlence" tžko jest

v krátkosti vypovdti ; seskupila zde Svtlá tako-

vou spoustu látky, že byla by dostaila na pt
samostatných román. Podle památného úvodu
k práci té a slov dodatených, nemén závažných,

ml se státi eNemodlenec" jakýmsi vným po-

mníkem bohatství nevyvážitelného mysli lidové.

Snad proto shrnula básníka tolik pestrého dje,
tolik postav obrovských, tolik zápletek podivu-

hodných, tolik vášní hlubokých do jediného díla,

jež v nižádném pomru není k obsahu peboha-
tému. Vždyt píbh starého pradda Luhovských
sám o sob poskytl by osnovu ku skladb roz-

sáhlé; nejinak pomr zemanky Marie k muži,

dtem, k bývalému hochu a dcei jeho. Starší

Luhovský (Adam) se svými styky s krtikáovou,
jíž na mysli tane pouze neznámý poutník na mezi,

a konené dovršení dje hrozbou Adamovou a ná-

hlou jeho smrtí, tetí byl by podal základ k obrazu

vášní a osudu horal Ještdských ; konen Michal,

vlastní románu hrdina, stojící mezi obma sestrami

sob tak nepodobnými. Dálenou a Alžbtou, ten

deista vznešených myšlének a neohrožené lásky

ku pravd, jako nemodlenec (neznaboh) pronásle-

dovaný a posléze z otiny vypuzený, jest postava



— b-t —

takové váhy a týše, že jí nutn stává se dílo

umlcovo velikolepým.

S úctou nejhlubší klaníme se mohutnému,
tvrímu duchu básníky, jež podala o síle a bo-

hatství jeho svdectví tak stkvlé, že jediným Ne-
modlencem byla by slávu svoji zbudovala. „Ne-

modlenec" sám o sob podává takovou gallerii

postav, že nestvoil jí mnohý na slovo vzatý no-

vellistá eský: máme tu rodinu zeman Luhov-
ských: píšerného pradda, zchytralého zemana,
bujarého, vášnivého a záletného Adama i snivého

hloubavého Míchala, v nmž ne nadarmo vidl
dd zjev archandla jmenovce jeho; chladnou,

krutou, v nejhlubších svých citech zrannou ze-

manku ; bludného krtikáe-myslivce, bývalého mi-

lence jejího a pyšnou, krásnou Dálenu, dívku

nejhoroucnjšího citu ale ducha ješt háravjšího;

starou Verunu, typ to vrné, moudré služky, vesni-

ckou filosofku, mkkou nyjící Alžbtu, rodice své

a matce neblahé Dáleny tak velice podobnou, z ve-

dlejších figur pak otce Alžbtina, pana faráe,

justiciára a j. v.

Jako postav jest v „Nemodlenci" i množství
výjev znamenit provedených a vysoce dramati-

cl^ch
;
pipomínáme z mnohých výjev za boue,

smrí to pradda šíleného v náruí Michalov, sou-

dobý výjev ve starém ovín, písahu Daleninu
na prahu osamlého stavení, pi nmž šlápne na
oharek doutnající a Adamem, k setí hrachu „na

nivy" se ubírajícím, jest pozorována, výjev pi
Michalov lžku v podkrovní komrce, jeho pro-

cházky za msíního svitu blíže studánky, kdy
spatí a pozná jej Dálena, smrC Adamova „na ni-

vách", píšerné námluvy pi mrtvolách zemanin
a synov, rozmluvu Daleninu s panstvem, za níž

Michalovi svobodu vlastním štstím vykupuje, a
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nade vše slavnost církevní pi soše sv. Jana, kdy
smlý „nemodlenec" dokazuje shromáždnému lidu,

že na míst boha vného, jednoho, postavil si

modly devné a kamenné 1 Kdyby vyskytl se umlec
výtvarný, malí, jenž by s to byl, aby vniknul až na
dno do tvoreb Kar. Svtlé, jaký to cyklus podivu-

hodný povstal by namalováním výjev z Nemo-
dlence I Byla by to pohádka tak luzn a zádumivé
krásná jako Schwindova „Meluzina", jeho „Sedm
havran", ale ohnivjší, vzletnjší, významnjší.

Vždy pi etb Nemodlence pipadají nám
báchorky národní; jako psobí tyto na vzntlivou
mysl dtskou, která vc zveliuje, duhovými pa-

prsky opádá, tak psobí „Nemodlenec" na mysl
dosplou. Vše je tu neobyejné, nádherné, dsivé
a zase vábivé, hárá tu ohe vášní pozemských,
šumí kídla myšlének božských; jen zveliování
fantasie a doplujících paprsk tu neteba, o ty

postarala se básníka sama mrou nejvyšší.

Míchal Luhovský jest rodným bratrem d-
myslné Frantiny, oba z jednoho jsou koene,
z pedk pro víru bludnou trýznných, zneuznáva-
ných a pronásledovaných. Avšak co ve Frantin
dávno upevnno rukou pírody ji vychovavši, to

dlouho válí a hárá v srdci Michalov, než dojde

rozluštní. Jako „Frantina" i „Nemodlenec" jest

holdem duchu ^rozšafných pedk", jejichž hlou-

bání u vcech náboženských a mravních, jejichž

utrpení za pravdy jimi uznané, zanechalo v po-

tomcích stopy tak silné, že staly se za vzkíšení
našeho základem nového života. A hold ten koní
velebnými slovy: „O lide náš, ty naše hradbo
a chloubo, kde bychom se byli již octli bez tebe,

kdybys ty nebyl chtl k píkladu slavných pedk
vždy státi na výši doby? Tys nám zachoval po-
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S7átný poklad jazyka, zachováš nás i svobod,
chtje nadál státi vždy a napoád jen pi pravd?"

„Nemodlenec" jest vedle „Upomínek" poslední

rozsáhlou prací, kterou naše básníka zanášela se

ped dlouhou, trapnou svou chorobou; vyšelf ve
„Svtozoru" r. 1873. Z rok 1875, 1876, 1877
a 1878, zvlášt z prvních dvou, máme bohužel
velmi málo prací paní Svtlé. Teprve po svém vy-

léení, když se nauila díla svá diktovati, plyne
k nám opt hojnjší proud její tvorby. Napsavši
r. 1880. vysoce zajímavé své „Literární soukromí^'-

zabývala se nkolik let tém jen skladbami a-
sovými a tendenními, což považovala za nalé-

havou povinnost eských belletrist, jak výmluvn
hlásá v proslovu ku dvma svým pracím r. 1883.
a 1884.

Jedna z prací tch jest po dlouhých letech

zase první velikou skladbou z drahého Ještda,
jíž se k naléhání redakce a zajisté i obecenstva
paní Svtlá podjala. Jest to „ Vypravováni staré

žebrácky'^, otištné v Osvt r. 1884. Románek
„Z vypravování staré žebrácky" je prací nejen
výtenou, ale v nejedné píin bedlivého skou-
mání hodnou. Jet nejen „píspvkem k poznání
našeho lidu", ale i páskou, jíž Svtlá spoutala
ten drahý, nepovšimnutý lid Ještdský s myšlen-
kovými oblastmi vysoce vzdlané Evropy, vlastn,
jíž dokázala, že horalé její s ueným svtem ná-
rod vysokou kulturou se honosících jsou v jakémsi
vnitním spojení, majíce s ním pomysly spolené.
Prostá žena vesnická, nešastná matka žebraina,
ubírajíc se na osamlou paseku ve „Bezí", aby
tam život vlastní rukou skonila, praví ku strýci

a pstounu svému: „Divila jsem se vždy všem
lidem. Vidí všichni, co mají svdomí, jak to na
tom svt chodí a pece si nepejí, aby zahynul
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když na nm eká na n a na potomky jejich

tolik trápení. Ale ted, v této chvíli, nejvíce se

diYím všem ženám, že se nevzpouzejí úkolu svému,

když vidla jen jedna z nich jedinou hodinu dít
svoje trpti. Budu já tedy první, která svtu tomu
poslušnost vypovím. Z krve mé již žádné dít ne-

vyroste a než bych ješt jednomu darovala život,

radji života se vzdám. Bude-li mne chtíti Bh
za to zavrhnouti — nuže, již jsem na to od-

hodlána .... Snadnji mi bude snášeti veškera

muka, která na mne v jeho oistci ekají, než

abych sama na jiné muka uvrhovala, já, kteráž

jsem nikdy vdom brouka nezašlápla, mouchy
neubila, kvtiny na poli neulomila. Ne, nepenesu
jednou na lidského tvora, ó Všeslitovníku, na vlastní

dít, hrzy toho života pozemského." I dokládá

básníka na konci své práce: „Zamyšlena hledla
jsem k „Bezí", kde odpoívala neuvdomlá, ne-

šastná vyznavaka onch theorií pessimistických,

jimiž o nkolik desetiletí po její násilné smrti

Schopenhauer, Hartmann a jiní tak mnohou mysl
rozrušili, tak mnohé srdce znepokojili a tolik po-

horšení zpsobili. — Tázala jsem se samy sebe,

nemají-li pec jen pravdu ti, kteí tvrdí, že co

krouží v hlavách vzdlancv, mnohdy již díve,

aniž má o tom svt tušení, zcela na zapenou za-

plakalo v srdcích lidu?"

Povídka „Z vypravováni staré žebrácky'* má
dj dosti neobjemný; hlavní zde vcí jest líení

povahy a smýšlení osob v ní jednajících. Osob
tch též není mnoho. Dv bytosti umlecky na-

dané, jemnoduchý, mkký Tadyáš Vraný, muzi-

kant, a zádumivá, s poádkem svtovým stále válící

Cílije, dcera ze statku, ale jako potomkyn harfe-

niina zavržená, jsou stediskem skladby. Vedle
nich vyniká jadrný pstoun Cílijin, starý hajný,
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zrádná, tvi'dá Petrona, nevlastní její sestra, která

sama Tadyáše získati si hledí, pánovitá Vraná, mu-
zikantova matka, jež s Petronou spojuje se k úkla-

dm proti nevítané snaše. Tadyáš spatí za asné
ranní procházky, když dusnému vzduchu hospody
uniká, v lese Cííiji, ana nad pokosenou smskou
trpce naíká. Seznav v pstounu jejím starého

pítele otcova, astji navštvuje oba v hajnovn,
hrává Cíliji na housle, vymlouvá jí truchle její

o svt a život lidském názory, ale Cílije nikdy
po pání zazpívati mu nechce a brání se vší mocí
lásce v ní vznikající. Zavázalat se sama sob slibem,

že se nikdy neprovdá, aby ku rozmnožení lidských

strastí nepispívala. Teprve, když zjeví jí strýc,

jak velice Tadyáš po ní stn, a že pro tvrdošíj-

nost její nejspíše záletm zlé Petrony podlehne,
hledí pemoci láskou smýšlení své a piblíží se

k sadu, kde v sušárn bydlí Tadyáš. Písní, poprvé
ped ním zazpívanou, dává mu na jevo svj smír,

svoji k nmu oddanost. Prese všecky pikle Petro-

niny a staré Vrané stanou se a zstanou ti dva
umlci šastnými manžely, až dítko stále chura-
véjící, psotnlky se zmítající, uvádí Cíliji opt na
stopu myšlének mocn njaký as potlaených.
Dít zstane jednoho dne po hrozném utrpení
v kolébce zdánliv mrtvé, Cílije odbhne k strýci

hajnému pro nž a odevzdavši mu vzkaz pro Ta-
dyáše, odebere se do Bezí. Znepokojený strýc

hledá ji v lese a nalezne ji na pasece probodnutou.
Tadyáš z neštstí svého se více nevzkísí, za to

malá dceruška probere se ze psotníkv a vychována
jest laskavým hajným až do jeho smrti. Pozdji
píbuzenstvem zcela jsouc opuštna, upadne do
nuzných pomr. Ona jest ta stará žebrácká, která

básníce, jednoho letního jitra v údolí Rozstáském
s ní se setkavší, vypravuje smutný a neobyejný
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bh životní dumavé Cílije. Spje práv do koste-

líka Svtelského na mši zádušní, matce obto-
yanou; „dává vše, co vyprosí, na modlení, aby se

Bh smiloval nad její duší."

Znamenit, jak jsme již povdli a do nej-

tajnjších záhyb vypsány jsou charaktery zvlášt

obou hrdin; v jemnou, tvoivou duši umlce Ta-

dyáše mohla ovšem vniknouti zase jen bytost do-

konale umlecká. Pekrásn vylíena procházka

muzikantova za ranního šera, kdy setkává se

s Cílijí i výjev u smsky pokosené. Rovnž vy-

niká výjev u vrb a tragická rozmluva Cílijina se

starým hajným. Hovorem obou zrádných žen. Vrané
a Petrony Kejovy, dostává se nám také nkolik
cenných píspvk k poznání povr lidových.

Prací probírající v rámci povídky vesnické

otázku, která hýbá již valnou dobu a dnešního

dne mocnji než jindy souasnou spoleností,

otázku to „volné lásky", jest skladba „V HloSi-

nách*. Objevila se poprvé ve Svtozoru r. 1885.,

o dva roky pozdji vyšla opt v Kabinetní knihovn
Šimákov. Povrchní tená, probíraje se knihou,

domníval by se, že se setkává opt s nkterým
z rozkošných „píspvk povahopisu našeho lidu",

v nichž bývá tolik bujarých postav horal a ho-

raek, tolik stkvostných národopisných, zapomnní
urvaných podrobností. Netuší, že zaplete jej „ve-

snická povídka" do záhad tak palivých jako Ibse-

nova dramata „Nora" a „Píšery", jako Bjornso-

nova „Rukavice". Prací „V Hložinách" Karolina

Svtlá ukázala na novo, že otázky všesvtové hý-

bají i lidem Ještdským a dala je ešiti mladé,

prosté, samotáské selce, nezízenému, umínnému
zvinái a rozpustilé jeho milence Špúlince. Jak
strašlivým zdá se nám vysvtlení, které o lásce

podává záletná, prodajná ta sklepnice — a pece
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jsou vty ty totožný s blouznním mnohých sla-

vných romanopisc, k jejichž praporu toucí obe-

censtvo nadšen písahá.

Podstatu toho, co opváno a velebeno bývá
jako „pravá, svobodná láska, zdravá smyslnost",

vtlila paní Svtlá ve svou Špulinku tak mistrn,
že i doasný pítel zásad pro rozkvt lovenstva
a sílu budoucích pokolení prý tak dležitých, ba
nezbjiiných, odvrací se od nich po petení „Hlo-

žin" v rozpacích, ba s nechutí. Protikladem ku
smýšlení prodajné, bujné Špulinky, jejíž „volná

láska" tolik vábí mladého manžela Kiliána, od
tiché, jemné ženy zlobn prchajícího, jsou slova

Moniky Velebovy, básníkou v ústa jí vložená:

„Má-li ten svt potrvati, tož nutno, aby pebývala
v ženách stálost, dobrota, smílivost. Ony jsou zá-

klady jeho. Pakli by ony povolovaly, rozpukají se

a vše, co stojí, s nimi se sboí a propadne. Uložil

Bh srdci ženinu, aby vše snášelo a pekonalo
pro ty, které její lásce svil. Jí jest svt ten vy-

koupiti ode všeho zlého svou trplivostí a jej

upevniti svou cností."

Rozešení této naléhavé otázky spoleenské
jest ovšem skrytým, nejvnitrnjším jádrem práce;

co do vnjšího dojmu jest jedním z nejroztomilej-

ších, svžími a sytými barvami malovaných obraz
z Poještdí, jež péro paní Svtlé kdy vytvoilo.
Jen ty jadrné, výrazné v nm postavy ! Líbezná,

ostýchavá Monika Velebova a její teta Kaka, tak

pevné mysli, neoblomné víry a zlatého, a zasmu-
šilého srdce — také jedna z potomky staenek
z dob Aeneáše Sylvia; divoký, vášnivý rod Obo-
il ve svých dvou zástupcích, sobeckém, starém
obchodníku a vrtkavém jeho synu, vhodn posta-

ven jest proti obma ženštinám. Se Špulinkou,

nalévakou to v lesní hospdce, a Moniinou so-
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kyní již jsme se seznámili; také bodrý starolesní,

starý myslivec, chorý Veleba, rychtá-námluví, a
celkem jsou tu jen štafáží, nakresleni jsou ostrými
trefnými rysy.

V pravd mistrovské je vylíení statku Velebo-

vých „VHložinách"; podán tu pvab zákoutí toho po-

etického tak dokonale, že co nejživji ped tenáem
ihned vzplane v zaržovlé své obrub, ve snivém
slunením svtle, které zlatí starobylý jeho krov

a vkrádá se okénky v šeré jeho svtnice. Pizná-
váme se, že od té doby, co „Hložiny" vyšly, jak-

mile nkde v tichém údolí neb na slunné stráni

spatíme kee hlohové o lesklých, rozlánkovaných
listech a o plných, bílých neb zaržovlých kv-
tech, ihned vzpomeneme si na usedlost starého

rodu Velebova pod „Žákostí" a na nžnou díví
postavu, spanilou jako paprsek msíní, ana stojí

vedle vrné tety Kaky u stohu hoícího. Ten
výjev nejživji utkvívá tenái na pamti snad pro

památná slova tety Kaky, zde pronesená; ale

i líbezný, ranní výjev na chrbích, památný veer,
kdy Monika, utekši od „arování" ku Kiliánovi

do sednice se vrací s pevným úmyslem pi nm
setrvati prese všecky s jeho strany ústrky — hlu-

boko se vrývají v mysl. „Zlatých nitek ze staro-

bylé ízy mysli lidové" naskýtá se i v této práci

píteli národopisu dosti.

Zajímavé jest stanovisko, které Karolina Svtlá
zajala v otázce této dosti choulostivé; množství

spisovatel moderních, ba nejen spisovatel, i spi-

sovatelek bylo by kreslilo docela jinak, pejíce si

apotheosou „volné lásky" a opovrhováním tichého

stízlivého manželství získati valnou ást tená-
stva. Hledat literární obecenstvo na mnoze v kni-

hách svých oblíbených cosi jiného než písné zá-

kony života, hledá opojení, dráždidlo pro ivy
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ochablé — ani v jediné knize své nepoddala se

paní Svtlá tomuto nebezpenému požadavku mo-
dernímu, neustoupila ani krokem s mravní své výše

jako charakter i jako umlkyn.

Krom tchto román z Ještdí napsala nám
básníka naše velikou adu menších kreseb. N-
které z nich nazvala „Z povahopisu našeho lidu'

;

jest to název charakterisující všecky. Co do asu
sepsání první jest „&/A;a", druhá to práce paní

Svtlé vbec, v níž líí tklivý osud bratrovkyn
svojí, s rodii do Polska se odsthovavší a tam
touhou po domov i nepízní osudu zahynuvší.

„Sefce" nejbližší jest povídka „O krejíkov
Anežce'^ tak roztomilá, svérázná co do ei, plná

nejpknjších podrobností povahopisných a národo-
pisných, že Božena Nmcová, jí okouzlena, chtla
se na novo vydati do Ještdských hor, aby za-

chytila látku podobn vdnou. Krejíkova Anežka
pro chudobu svou odíká se mileného Florika;

ten, rozezlen nad jejím „modlástvím", bére si

otcem mu vyvolenou Francku mlynáovu. Ale když
Florik, jenž mezitím stal se hejtmanem „paší",
jest vyzrazen, svou ženou zapen a v nebezpeí
zajetí, vydává se za ním Anežka nocí a bouí,
aby jej zachránila. Nemohouc ho již zachrániti,

umírá s ním spolen, aby u Boha za orodovala,

aneb aspo úastí svou muka jeho mírnila. „Dole
v lese u potoka je zahrabali, nevykropili jim hrob,
ale bledé jitro jim ho denn kropí svými stíbrnými
slzami; nepostavili jim kíž, ale nejštíhlejší smrk
se pne nad jejich mladými tly k nebesm; nepo-
raodlili se nad nimi, ale mladí ptákové jim šve-

holí každé jaro sladkou píse o vrném milování.
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Dávno na n již zapomnli, ale matika zem
vní jejich rov ješt každý rok fialkami a ne-

vadnoucím betanem — a já slzíc kladu na nj
toto prostinké kvítko" napsala spisovatelka na
konci povídky.

O stupe výše pokroila paní Svtlá ve své

nejblíže píští kresb „íSfcaZafc". Skalák dává nám
již tušiti, k jakému ešení spoleenských a mrav-
ních otázek dospje spisovatelka ve svých romá-
nech, Ještd za jevišt majících. „Skalák* jest

ervánkem „Vesnického románu", „Kíže u po-

toka", „Frantiny", „Nemodlence". Sama nám vy-

pravuje, co nevole vzbudila povídka ta za svého

prvního vyjití mezi pedpojatými a upejpavými
tenái a zvlášt tenákami. Pedsudek ten posud
docela nezmizel; nebo ješt novjší kritika zmí-

nila se o „Skaláku" jako o píkladu „upílišeného

realismu v poesii." Ve Skaláku uzavena jest pravda
ovšem hrozná, ale pece pravda: ze totiž ryzí

srdce pokladem takovým, který zachrániti obtí
jakoukoli jest povinností lidskou. Pravda ta zosob-

nna jest v Kozice, ddice rozsáhlého statku,

která, aby povznesla spustlého druha mládí Já-

chyma, z rodu „skalák", v jehož „zlaté srdce"

pevn ví, za manžela pojmouti jej chce. Prve
než k svatb dojde, pohaní kdosi hocha za dí-
vjší jeho život a Jáchym mstí se vraždou. Tre-

stance navštvuje Kozika a když se vrah po n-
kolika letech jako staec sešlý vrátí, trvá pi nm
stejn staten. Kozice, všeho jmní zbavené, ne-

zbývá než Jáchymova skála; tam oba chtjí si

zaíditi domácnost. Avšak bývalému tuláku a vrahu

nedostává se dovolení k ženní a Kozice nastává

s druhem louení. Jáchym, aby nezbavil jí po-

sledního útulku, v nmž není dovoleno Kozice
pebývati s ním, pepouští jí ho, bera si sám život
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Dvojnásobného vraha, jehož nikdo dotknouti se

nechce, pohbívá v hrubé placht Kozika noní
doby za zed hbitovní.

Hrozná a veliká co do umní je scéna ve
vlhké skále, když Jáchym vyítá Kozice, pro si

ho kdy všímala, a když konen, obmkiv se,

žádá jí, aby zazpívala mu písn, jimiž jako dti
na pastviskách se tšívali. Za písní tch obsí se

Jáchym nad ohništm: „žádal si písn její jako

zpvu pohebního". Výjev pohební koní Svtlá
prostými, ale srdce ryjícími slovy: „Kozika se

vzpímila, šátek jí spadl s hlavy a ona vztáhla

ruce k nebi. Její svadlé rty se pohybovaly, chtly
žalovat, vinit, snad hledaly i njakou kletbu, —
ale nenalezly jí, a s pláem klesla Kozika na
erstv nasypanou zem, políbila ji a zalkala : Ted
je to na jevu, jaké ml dobré srdce 1"

Pi etb „Skaláka" pláí i zralí mužové;
je v marné obti Roziin a nesobeckosti spu-

stlého zloince tolik tragiky, že nad ní roní srdce

slzy krvavé. Ne každý den setkáváme se v život
s tak hlubokou, otevenou ranou — ale když se

tak stane, tu zdá se nám, že nelze déle žíti na
svt, v nmž tolik zžíravých je bol. Skalák

je obrazem rány takové — jako povídka perlou

umní.
Vylíením umlecké povahy a neodolatelného

pudu tvrího v dívce venkovské jest „Cikánka".

Julina Holovských, nemohouc se spáteliti se vše-

dním životem horaek a toužíc po život ptáat,

jež zpívají sob i jiným k radosti, uniká svému
ženichu, poctivému, ale prostoduchému Tomáši,

s tlupou potulných cikán, kteí zpvy a tanci

svými byli ji okouzlili. Po letech shledává se

Tomáš v Berlín v osob slavné cikánské tanenice
— s Julinou.
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rta ta jest ponkud romanticky pibarvena
rovnž jako „Lesní panna^^ vlastn jako druhá
ást povsti této. V Karle rychtáov líí Svtlá
zajisté nkterou prostomilou potomkyni rodu Mu-
žákova, jehož práv týká se vypravování o pra-

matce „lesní pann". Vstoupením prosté Karly ve

veliký, aristokratický svt, peata páska nejen

s horami Ještdskými, ale i se skuteností. A
velmi pkn podán jest rozdíl mezi naivním dve-
tem vesnickým a strojeností kruh šlechtických,

pece lépe by se nám líbila „Lesní panna", kdyby
mladý hrab nebyl se skižoval s cestami jejími.

Zcela v pd horské opt tkví „Lama a jeho

dít'^. Velmi zajímav vypravuje nám paní Svtlá
v „Literárním soukromí" o tom, jak dostala se jí

do péra látka k „Lamai". Znamenit podailo se

j( vykresliti rázovitou postavu muže chudého na
statky, ale bohatého myšlénkami hlubokými a ryzím
citem mravním a náboženským ; zápletka v život
jeho, jež vzniká láskou dcerky jeho k synu bo-
haté, ale bezbožné sousedky, sosnována a zauzlena
zpsobem nejvýše napínavým.

Po „Lamai" brzy pišlo arcidílo „Vesnický
román"' a s tímto takoka souasn vznikl „Obrázek
z Jestda^^ povs to o Max hrabti la Mothe de
Flintrope na Sichrov sídlícím, populárn Maxa
Lamata zvaném, a o stycích jeho s loupežníky —
„fílky". Látka pipomíná nám Frantinu a Krejí-
kovu Anežku; na místo Apolínovo nastupuje tu

ovšem dcera loupežníkova, mstitelka kivd na ro-

din její spáchaných.

Svžím jako horský vzduch humorem okou-
zluje nás kratiká rta „Veer u koryta'^; jest to

rozmluva staré, rozumné „puty" (kmotry) se své-

hlavou kmotenkou, jež mermomocí o hochu, který

si ji zamiloval, ani slyšeti nechce, ale konen,
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žárlivostí jsouc popichována, ješt ráda „putu**

poprosí, aby vše ve staré koleje uvedla. Pípadná
barvitost mluvy zvyšuje dojem tohoto žertíku.

Humoristicky naladny jsou i krásné obrázky
„Hubika" a „Námluvy'^, jimiž paní Svtlá ob-

daila dva první roníky nov vzniklé „Osvty".
Dj „Hubiky" ze zpvohry Smetanovy obecn je

znám; neteba pipomínati rozšafné, ale paliaté
Vendulky, která pro hubiku mladému vdovci Lu-
káši až mezi pašíe k staré Martince utee.

„Námluvy", obrázek plný stkvostných národo-
pisných podrobností a ozáený rozkošným líením
podjesenní pírody, vypravuje nám o Cilce hrobní-

kov, kterak jde truhláova Havla zvát sob za

mládence. Tžko se jí to jde ; bojíC se, že ji Havel
s prosbou její odmrští, a kdyby i svolil, ví, že

toho ženou dve nikdy nebude, kdo s ním za

mládence pi svatbách stál. Setkání se s mladou,
chlubnou Cívkovou tesknoty Cilce ješt pidá; za

to staenka Boubelová, která na míst do kostela

šla se pomodlit ku kíži u potoka, moudrou radou
a sdílností ponkud jí odlehí. Havel Cilku sku-

ten odmrští — a to pro píinu svrchu jmeno-
vanou. Za králko jdou oba do kostela, ale ne jako
družice s mládencem, než jako ženich s nevstou.
teme-li prostý ten obrázek, jest nám náhle milo

a teplo ; ocitáme se mimodk s Cilkou na kvetou-
cích, vonných mezích.

Druhu zcela vážného jest rta „Ten národ".

„Tím národem" míní Šimon Bain národ eský,
nad jehož skrovným potem a utrpením neustálým
co nejbolestnji se zadumává. „O ty ukižovane,"
sepíná nad ním ruce a vden je tm, kteí o „ten

národ" dbají a jej kísiti pomáhají jako „njaký
Havlíek". O „tom národ" a jeho zastancích

mnoho mu vypravoval mladý pítel Václav, zá-
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možný to synek. „Ten národ" stává se Šimonovi
osudným; píliš o jeho štstí dbaje, sám štstí

i život ztrácí. Karolina Svtlá praví o postav této

v Upomínkách (str. 89): „Pochybuji vším právem,
zdali se mohou jiné národy podobnými píklady
horoucnosti a hloubky citu vlasteneckého honositi,

jakýmž byl Souek (v Jitence) a „Šimon", jehož
podobiznu jsem vykreslila v obrázku „Ten národ".

Mezi smíchem a slzami zmítá se „Nebožka
Barbora". Jest to vedle pedešlé práce a Skaláka,

pes svou pomrnou strunost, jedna z nejzdai-
lejších menších prací z Ještda, ne li nejzdailejší

vbec. Podobiznou nazvala ji paní Svtlá a vru
pipadá nám „Nebožka Barbora" jako mistniá
stará devorytina neb mdirytina. Ten párek lidiek
„slabého ducha", Matýsek náš a Bárka naše, jest

neodolatelným. Nevíme, pro nám stále na mysl
se dere, že jest „Nebožka Barbora" jaksi pro-

tjškem „Frantiny". Tato byla ducha bohatýr-

ského. Bárka jest chudá duchem; Frantina hájila

potlaované. Bárka utiskována jsouc po celý tém
život byla s poníženým svým stavem spokojena,

ba ješt si jej pochvalovala. Ob zapomínaly sebe,

pekonaly sebe, v tom bylo hrdinství jejich. Nic
nepodceujme tichého „odklizení se" Barina, aby
Matýska nezarmoutila, — vc pemoudrou a tžkou
vykonala ta Bárka „slabá na rozum". „Nebožku
Barboru" lze ísti desetkráte po sob, vždy poutá,

vždy je nová; pknou to podobiznu zavsila nám
paní Svtlá do obrazárny ducha národního.

^ ,,PiŠla do rozumu^, povídka uveejnnár. 1878.

v „Ženských listech", je jedna z neetných prací,

které vytvoila básníka za doby tžké své cho-

roby. Nic na ní není znáti, že povstala v dusném
vzduchu nemocenské jizby. Je svží jako rosa

ranní a jasná jako paprsek jarního slunce. Pomá-
Matlce lidu XXIY. 4. 4
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hájí jí k tomu dv bujaré, svží duše, Andulinka
Ptáníkova a mladý Rokelský, kteí tak dlouho

nalézti se nemohou, ale konen pece spolu do-

putují do ráje lásky. Vonný tento kvt byl truchlí-

cím ctitelm paní Svtlé zárukou, že nedovedla

trapná choroba potlaiti v duši slovutné spiso-

vatelky šumný proud ku svtlu se deroucí, spanilé

kvty poupaty v nm ukryté. Rok 1878. pinesl
také ješt „Tetu Vavincovu''^ obrázek boje do-

brého, jejž bojovala nábožná, dovrná, pokorná
staenka se zatvrzelým nemodlencem Danielem
a v nmž výsledky své trplivosti jej pekonává.
Dojemným rysem v povahopisu horského lidu jest

vrnost tetina, již u kíže pi borovici písahala
svému milenci a kterou zachovala, i když hoch
z pinucení s jinou se zasnoubil; slib její proto

nezstal jí mén svatým.

Obrazem velikých rys je „Modin Marie Te-

rezie'''. Byla to práce, urena, aby ozáila svtlem
poesie zásnuby královské ^r. 1881. „Modín" vyšel

v nádherném, slavnostním list „Boleslavsko", v-
novaném korunním mladomanžeím. Bolno nyní

vzpomínati . . . Básníka naše, spolu s lidem Ještd-
ským vždy ctitelka císae Josefa a Marie Teresie

jako matky jeho, zosobnila píchylnost lidu toho

k císaovn v postav snivého pastýe a houslisty

Víta. Ten vydává se na korunovaci královninu

a zvláštní shodou okolností dostane se do chi'ámu

Svatovítského. Paprsek, ozaující hlavu mladé pa-

novnice, jest mu zárukou, že z její ruky dostane

se potlaenému lidu spásy. Na pam blouznivé

své víry zasazuje za doby stedoletní modínový
proutek, jenž vzejde a svdkem je po mnohých
letech návštvy syna císaovnina Josefa II. Z jeho

ruky dostane se lidu konen toho, o em Vít

snil: slitování a ulehení. Josefu II. na pomoc,
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když roznese se zpráva, že císa ohrožen, ubírají

se houfy selského lidu ku Praze, v ele Ještd-
ských Vít s houslemi, v bílém svém kožichu. Ne-
vrátí se již ku svému modínu ....

Také Nmcová znázornila svou „Babikou"
pomr lidu eského k Josefu císai a jeho matce

;

paní Svtlá krom „Modínu" uinila tak ješt
(a to mnohem významnji) v „Poslední paní Elo-
hov$ké^^

;
jest zajímavo stopovati zpsob, jakým

ob básníky si vedly. Kolik prostoduché, rozmilé
naivnosti u Nmcové, tolik vzletu a myšlenkové
hloubky u Svtlé.

Ostatní drobné obrázky z hor z let 1882. až
1888. skoro vesms spadají v cyklus „Prostá mysl;
z povahopisu našeho lidií". Jsou to: „Divousové",

„Josef Josef", „Kterak se dohodli^, „erná di-

vizna", „Vtrn" a „Ze starých as". Z nich nej-

rpzsáhíejší a tajemnou romantikou zahalena jest

Cemá divizna; „Ze starých as'* vykazuje osob-

nosti zjevu píbuzného, a zamlouvá se sympati-
ností obou svých hrdin, zvlášt mladé, neohrožené
lékaky. Prostomilé, lehkým nádechem humoru
ozdobené obrázky jsou Josef Josef a Kterak se

dohodli. Jsme pesvdeni, že nebudou z péra paní

Svtlé posledními, že umní její zachytí ješt
mnohou cennou nitku tak, aby stkvostná staro-

bylá íza, jíž piodéna byla kdysi duše lidu na-

šeho, rozestela se ped námi ve vší své dokona-

nalosti a nádhee.

Romány a kresby z Ještdí pipomínají nám
dobu, kdy mladá paní Mužáková zavítala do ma-
lebných a svérázných krajin pohorských; romány
a novelly ze starého života pražského na mysl

nám opt uvádjí malou ipernou a originelní

4*
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Johanku Rottovou, jak s mileným otcem v nedlní
jitra v šerých ulicích svého rodišt se prochází

a dychtiv každé slovo s výmluvných rt roz-

šafného muže zachycuje. Jsou ty jeho zvsti vru
vysoce zajímavé; nevykládá otec dceruškám jen,

eho sám se ve vysokých a zamraených tch do-

mech, na hluných tržištích a v zapomenutých
ulikách dopídil a dožil, on sahá do pamti své

hloubji a vynáší na svtlo všecky ty povsti, jež

sdlil s ním starý vychovatel a ochránce, „pan
Josef".

Mysl malé Johanky neúnavn obírá se všemi
tmi místy, jež s otcem navštívila za vypravování
jeho zajímavého ; tpytnou sí upedla její fantasie

kolem starého „Dobytího trhu", jeho budov a
trosek, kolem palác a dom píke stoupající

ulice Ostruhové, kolem tržišt ped Koskou bra-

nou se rozprostírajícího, kdež stávaly stánky de-
vné i zdné, kolem pvabných letohrádk na nej-

zazším konci Nového msta ve stinných a vonných
zahradách se usmívajících.

Co vidla a slyšela ve kmotin bohaté a vy-

brané domácnosti, to vše rozmnožilo ješt hojnou
látku ve fantastické hlavice Johanin se skrý-

vající. Když pak nastala, jí práce pérem a ona jala

se rýsovati základy, na nichž národ náš spoívá
a z nichž bhem as tžce a zvolna se vyvíjel

v nynjší svou podobu, sáhla po nitkách a bar-

vách, jež dlouho spoívaly jí v mysli, jako pa-

mátka dtských let, jako ddictví po otci mileném,
a jimi znázornila základy ty tam, kde z života

venkovan zabíhaly v uzavenjší ovzduší mšan-
ských a šlechtických tíd.

Jsou obrazy staropražské, ty romány a po-

vídky „pod starými krovy" se odehrávající, taktéž

ástí povahopisu našeho lidu, jenže z jiných vrstev
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zachycenou. Charakteristickým rysem ve mnohých
z tchto prací paní Svtlé jest, že kdekoli pro-

bouzí neb ustaluje se osoba z kruh mstských
a vysokých ku vdomí mravnímu a vlasteneckému,

jest to psobením ryzího ducha nkterého prostého

venkovana neb venkovanky. Tak nadšenou, tak

blouznivou jest úcta Karoliny Svtlé k lidu! Vizme
na doklad toho psobení Vojtchovo na Jitku

Schonbergovu, Ondeje vrátných na hrabnku Fel-

senburgovu, starého ováka na paní a syny Natte-

rerovy, snivé mlynáovy dcerky Františky na švaki'a

jejího Bursu atd.

Romány a obrázky ze staropražského života

vznikly v rozliných dobách innosti básnické Ka-
roliny Svtlé; „První eška^^ vyšla již r. 1861.,

tedy ve tvrtém roce po vystoupení jejím; poslední,

„Skapulí^ objevil se roku loského. Není tch
obraz ze staré Prahy ada tak dlouhá jako obraz
z Ještda, ale jsou to vesms práce rozsáhlé a mezi
nimi nkterá z nejproslulejších básnických dl spi-

sevateliných, ^v nichž záruka nehynoucí její slávy.

„První Ceškio^^ napsala Svtlá na vyzvání

a pro radost svým Ještdským pátelm. Uvedla
je do bohaté rodiny kupecké na Staromstském
námstí sídlící a sdlila se s nimi o zápletky po-

chmurné, které, ukryty pod tpytem stkvlého
života, užíraly a otravovaly žití mnohých len.
„První eškou" jest dcera rodiny odrodilé a zpupné,

jež jméno chudikého, z venkova pisthovalého
praotce Šembery zmnila na nmecké „Schonberg".
Jitka, dít mkkého, cituplného Bedicha Schon-
berga a krásné úkladnice Gabriely z Milic, pro-

žije mladost pesmutnou; matka jí nenávidí, že
synem se jí nenarodila, otec láskyplný brzy jest

jí odat, zahynuv vlastní rukou ze žalu nad bez-

citností manželinou; babika, stará paní Judita,
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nikterak usmíiti se nedovede s Jitinou snivostí

a s její láskou k žebrákm a ostatnímu chudému
lidu. Duševní vývoj Jitin násiln potlaen jest

lstivou matkou, která peje si, aby dcerka stala

se blbou a takto navždy vládu bohatství rodin-

ného jí ponechala. Jednou vykoupí Jitku z hrozící

jí duševní tmy tajné pouti na pdu domu otcov-

ského, fantasticky starým nábytkem a náadím na-

plnnou, po druhé pobyt na venkov, kam vypo-
vzena byla za svou lásku k nuzákm, a styk

s Vojtchem Šemberou, mladým robotníkem a vzdá-

leným, ale neznámým její píbuzným. Vojtchem
stává se Jitka, která neuvdomle vždy k národu
svému lnula, první zase eškou, Ku pohbu své

babiky vrací se, na zdšení své matky, všecka
zmnna do Prahy a nastupuje po Vojtchové
vli úlohu kísitelky svého okolí. Úkolu tomu se

podrobujíc, spátelí se i s myšlénkou, že stane se

chotí neteného svého bratrance, již otcovou prý
vlí za manžela Jitce ustanoveného. Ale sotva že

zaboil Emanuel Schónberg psobením Jitiným
na novou dráhu, vyštván je úklady druhého Jitina
ženicha Raimunda Schónberga do asného hrobu
samobijce. Jitka na venkovském statku, kde Voj-

tcha poznala, má slaviti své zásnuby s Raimun-
dem; avšak matka její, která po mnohá léta

s Raimundem se milkovala, nepipustí tomu, svede
ji tajn 8 Vojtchem a za útku obou zasypána
je i s Raimundem pod vetchým pavillonem, kde
byla Jitka, vzpouzející se satku, vznna. Po
mnoha letech r. 1848. shledáváme se na barri-

kád, blíže námstí Staromstského vztýené, se

dvma syny Jitinými, nadšenými to zastánci svo-

body a osvty národní. Dm Schónberg je roz-

dlen a pemnn, rodina užší všecka vymela,
jen tito dva bujaí bojovníci zstali Praze jako
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zušlechtné ratolístky kmene odrodilstvím a tmá-
stvím zhyzdného a zbrázdného.

Román „První eška" vyniká nejsytjší bar-

vitostí výjev a jich ovzduší a plastiností svých

etných postav. Zachytivši s tak dokonalou uri-

tostí a hloubkou tvánost domácností mladých a

starých Schonberg, strýce císaského rady i bratra

jeho Antonína, zachovala nám paní Svtlá vysoce

zajímavé rysy z tváe tehdejší spolenosti Pražské.

Jako paprsky v ohnisku sousteují se rysy ty

v líení stkvlé spolenosti u novopeeného šlechtice

pana rady Jiljího ze Schonberg konané, za níž

se mladá Jitka, plachá jako ustrašené, vznné
ptáe, modlí ku pohoršení všech pítomných eský
otenáš. Pokrytecká pýcha pana císaského rady,

licomrnost krásné Gabriely a mladiké dcery

Antonínovy Otilie, záletnictví Piaimundovo, aske-

tické modláství staré paní Judity, sešlost duševní

pán Melichara i Antonína jsou pípadným rmutem
doby a vrstev spoleenských, v nichž plachá, istá
Jitka záí jako perla spanilá, znovuzrození v sob
kryjící. Toho svta protikladem jest plém písma
a bibla Šember, z nichž však jediné Vojtch
na jevišt vystupuje, jsa ponkud sesílen jinou

postavou utlaovaného lidu venkovského, starou

šafákou.
V „První ešce" nevynikají však jen nádher-

né scény, stkvla galerie postav ; spisovatelka vládla

tu i ídkým bohatstvím komposice. Dj spadá ráz

na ráz, tená z napjetí nevychází, dychtiv spje
dále, aby podivuhodné pletivo dje vidl dále za-

uzlovati a zase rozuzlovati se. Bylat zajisté rodina

Schonberg jednou z onch, o nichž praví Svtlá
v „Upomínkách": „V nkterých a to práv nejpo-

vstnjších jmním domech bývala pravá Sodoma
a Gomora. Odehrávaly se tam romány, kteréž dá-
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vají se jen srovnati s djinami rodiny Borgia
a pod." Jaký to svt oslující jako ohostroj a pi
tom tak planý, jaké to povahy a zásady, jež vznik

daly scénám jako scéna pi krvavé mrtvole Bedi-
chov, v oratoriu paní Gabriely, pi márách paní

Schonbergové v kostele Týnském, pi zásnubách
Jitiných na venkovském statku 1

Jako posvátné luzné, msíní svtlo jeví se

nám za to výjevy, kdež Vojtch kísí Jitku, ped
hrzami roboty do les hroznou bouí zmítaných
se utekší, kdež vykládá jí biblickým svým spso-
bem eskou historii. Nemže býti nad tento básni-

cký djepis ech nic pvabnjšího a vzletnjšího
— jen zase Svtlá dovedla podati nco podobného
ve vypravování Ondejov, kdež domnlému harfe-

níku, Marii Felicin z Felsenburka, vykládá Hlo-

hovský o vzniku, vývoji a utrpení jednoty bratí
eskomoravských. Nevýslovn dojemná jest ást
knihy, kdy po boku Vojtchov a Jitin vystupuje

Emanuel Schonberg; tato ob okolí svého, to

srdce v jádru ušlechtilé, ale malátností a pesy-
cením ohlodané pi tragickém svém zaniknutí budí
nejhlubší, nejtrpí naši soustrast.

Jevištm k románu „První eška" obrala si

paní Svtlá dle vlastního výroku památný, temný
a zárove nádherný dm své kmotry, též po levé

stran kostela Týnského se prostírající.

Ze srdce Prahy na kvtnatý její lem si zašla

pro povídku „Drama shoeného domu.'* Jest tO

taktéž píbh z bohaté kupecké rodiny; Isména,
dcera rodu toho, otcem vynikajícímu šlechtici za-

hraninému ustanovená, miluje chudého úetního
svého otce. Ale láska tohoto je pl zištnosti, pl
pomsty 1 byla rodina nápadníkova kdysi otcem
Isméniným zatlaena, ba ožebraena. Poznavši pravé
city svého milence, práv když uniknouti s ním
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chce, bére si blouznivá dívka život. Výjev ten, za
pestkvlé slavnosti na stkvostném letohrad velko-

kupcov se odehrávající, zakládá se na události

skutené. Tžištm ^Dramatu" jest úchvatné líení
plesu a slavností za letní noci na ville konaných.

Napolo ku Praze, napolo k venkovu, tento-

kráte ne k venkovu Ještdskému, ale k neurité
jakési divoceromantické krajin, o polosboeném
hrad a hlubokých, jako jeskyn do vnitra zem
se rozšiujících slujích, poutá se dj znamenitého
románu y, Poslední pani Hlohovskd.^ Jsou mnozí
zajisté tenái a zvlášt tenáky, jimž je „Po-
slední paní Hlohovská" nejmilejším ze všeho, co

kdy genius paní Svtlé vytvoil, budiž to pro ne-

smrtelnou postavu Marie Feliciny, kolem jejíhož

ela hvzdy výsosti duševní plápolají, budiž to pro
dráhu vznešenou a významnou, na kterou básníka
lidu eskému ukazuje a ped níž i všecky cesty

osvíceného a lidumilného císae Josefa blednou,

budiž to pro památník tak vysoce tklivý, tak vý-

mluvný, tak svtlý, jejž postavila v této knize své

nejideálnjší spolenosti eské historie a djin
svtových vbec, nevyrovnané co do istoty mysli,

ušlechtilosti ducha, pracovitosti rukou, obtavosti
srdce, jíž dosud myslitelé se klaní jako záhad
sociálních ešitelce, k níž dosud blouznivci vzdy-

chají jako po pravém ráji lovenstva: jednot
eských bratí. . .

„Poslední paní Hlohovská" je oslavou pravé

ryzí demokracie, ponvadž je oslavou jejího vzoru,

jednoty; je oslavou tím dokonalejší, že pední
stoupenkyní a hlavou jejich snah stala se dívka

z krve utlaitel, vznešeností myšlénky demokra-
tické oslnná, pokorn k nohám jejím zbra svoji

skládající.
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Nemýlíme se snad tvrdíce, že k „Poslední

paní HlohoYské" dalo popud nejen vypravování

pana Josefa, panem Eustachem Rottem na dti
jeho penesené o paláci v ulici Ostruhové, sídlu

mladé šlechtiny, již si Josef II. nadevše zamilo-

val a která nemohouc na nm pro eský lid žá-

daných výhod dobýti, selské spiknutí zosnovala,
— ale i výjevy, jichž svdkyní byla mladá Johanka
u manžel Jeriových. Ve slovech Ondeje Hlohov-

ského, ve slovech kmeta, staršího obce, chvjí se

hrozné ty žaloby, které ze rt postrených evan-

gelík rozléhaly se v šerých síních zámeku jindy

úelm klášterním sloužícího.

Na poátku vypravování svého uvádí nás

básníka v palác hrabte Felsenburka, velmože to

císaovn a celému rodu jejímu co nejvrnji od-

daného, práv za návštvy cizího hosta, hrabte
z Falkenšteina, v nmž pes jméno to všecka shro-

máždná šlechta poznává císaovnina spoluvládce

a syna Josefa II. Když již ples ku konci se chýlí,

seznámí se císa s jedinou dcerou hostitelovou,

která zvláštnostmi svými, smlým a neženským
duchem otci psobí mnohou starost. Za rozprávky
s Marií Felicinou a za projíždky, kterou hned po
plesu mladá hrabnka s ctiteli svými o závod pod-
niká, oslnn jest císa nejen neobyejnou krásou
ale i duchem vskutku bujarým a svérázným tak,

že v hrabti Felsenburkovi vznikati dává nejpyš-

njším plánm. Když sdílí se velmož o ctižádostivé

touhy své s dcerou a hledí ji císai nakloniti,

vzpouzí se mu tato mocn v uražené své pýše.

Hrab Felsenburk uvzní Felicinu v jejím pokoji,

dávaje jí jistou lhtu na rozmyšlenou, chce-li

k otcov plánu se nakloniti, i veškeré ddictví
bratranci postoupiti. Ješt není vazba mladé hra-

bnky ukonena, když otec rann jsa mrtvicí umírá
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a Marie Felicina jeho ddikou zstává. Mnoho
mezi služebnictvem vypravují o zvláštní vlídnosti

a pízni, kterou daívala hrabnka svého uitele

na harfu a syna své chvy. Když na polosboený
Hlohov, jeden to z hrad Felsenburk, jehož zá-

dumivý obraz Marii Felicinu zvlášt poutával,

pibude za bouného veera mladý harfeník, mají

jej všichni za milence paní své. Zde v ásti no-

vjší bydlí služebnictvo hlídajíc adu pokoj pro
panstvo vždy uchystaných; pvodní, nejvýše ma-
lebný a památný hrad Hlohov pomalu propadává
zkáze; štítí se ho lidé hradní pro stín „loutenice",

která prý tu se objevuje a smutné písn za nocí

zpívává. Z eládky hradní nejpozoruhodnjším, po-

nvadž jí zcela nepodobným, jest Ondej vrátných

;

ten práv za veera, kdy došla zvst o úmrtí hra-

bte, ztratil šíleného svého otce. Harfeník na
hrad pibyvší peje si prese všecko ustrnutí slu-

žebnictva sídliti v píšerné opuštné ásti, nádvo-
ím od ostatních stavení oddlené. Za noní pouti

po památných jizbách sboeništ pijde i do
komnaty arkýové, kdysi zajisté nejvýše útulné

a malebné, nyní zádumiv zkázu svou v bílý svit

msíce zahalující. Zavadiv o struny pohozené loutny

a probíraje se strunami harfy vlastní, pivábí har-

feník Ondeje, ješt pološíleného bolem; zdát se

Ondejovi, že pramatka rodu jeho „loutenice" volá

jej svojí písní. Byl tento poslední ze služebnictva,

k práci nejnižší ustanovený, vlastn pravý ddic
hradu a mnoha jiného bohatství Felsenburk.
V bouích náboženských byl pán hradu, Hlohov-

ský, jedna z podpor panské jednoty evangelické,

zrazen pítelem svým rytíem Skalnickým, jenž

dobýti si chtl mladé choti Hlohovského, krásné

„loutenice." Té si nezíská, také po synáku marn
se pídí, jehož v ochranu vzala si vrná rodina
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vrátných; ale dobude si všech statk pítelových
za oddanost svou k císai a k reformaci katolické

a jméno Skalnický vymní za Felsenburkovo. Mezi
tím jedno pokolení za druhým pravých pán Hlo-

hova vyrstá v chudé jizb vrátného, vrno jsouc

víe otc a tajn ve slujích, skalách a lesích

s ostatními „bratry" ji pstujíc. O tom všem jakož

i o vzniku jednoty eskobratrské pouí Ondej
harfeníka, když byl se zhostil nedvry k milenci

paní hradní a vrným, blouznivým k nmu zahoel
pátelstvím. Harfeník není ovšem nikdo jiný než

Marie Felicina, která si umiuje, že Ondejovi
ddictví, o nž byl zrádn oloupen, zpsobem ja-

kýmkoli, teba poskytnutím své ruky vrátí. Po-

znavši vznešenou podstatu víry bratrské, poznavši

z blouznivého vypravování Ondejova i s dostatek

ubohý potlaený lid eský tak vrn pes krvavá

pronásledováni víry praotc se pidržující, hodlá

zjednati mu u císae píze a víe jeho svobodu.

Avšak u císae poštstí se jí pouze vymoci robotní-

km jakéhosi ulehení, ku spravedlnosti oproti stou-

pencm víry bratrské a národu eskému vbec
nelze jí císae pohnouti. Nadarmo z komnaty hradu
pražského, kde oba dlí v rozmluv, poukazuje ku
krásné památné té Praze, k místm, která vidla
národa slávu a pád, darmo praví císai „Poznáte,

že žádný na svt národ Vás tak nepochopí, jako

národ eský, až k nmu promluvíte jeho mluvou,

vraceje mu staré jeho stkvosty v obnoveném lesku."

Císa prohlašuje vše, co Marie Felicina o národu

eském a jednot mu vypravuje, za blouznní ze

starých, bludných kronik vytené, má lid ten vždy

proti moci císaské se bouící již za mrtvý a roz-

vinuje ped dívkou široce plány své reformatorské,

které smují k tomu, aby íše Rakouská a ve-

škeré její národy ve stejnokroji ducha a ei n-
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mecké ku dokonalé sláv se povznesla. Marie
Felicina vidouc, jak velice se sklamala v císai

jinak velikoduchem a jak krutý v nm vlastn
povstal nepítel lidu, který, Ondejem jsouc osví-

cena, tak náruživ si zamilovala, vrací císai léno

rodu svého, nechtjíc dále býti jeho poddanou.
Oba tak rozdílní snaživci v nepátelství se roz-

cházejí a na pošmurný Hlohov vrací se jednoho
veera harfeník k Ondejovi. Byl se, jak tvrdí,

od Felsenburk nadobro odvrátil a žádá na píteli,

aby jej uvedl v lno jednoty. Po cest nebezpené
ubírají se oba ve skalní jeskyni pod hradem vy-

hloubenou, obyejné to shromaždišt bratí a sester

;

harfeník pro ohnivou svoji výmluvnost a dmyslné
rady skýtané bratím za nebezpeí práv krutji
na n naléhajících, pijat nejen do jednoty, ale

starším, velebným to kmetem, kterého již za první

pouti na hrad v hájku byl poznal, jmenován jest

„bratrem pomocníkem." V ochran starce toho

žije harfeník, avšak vtší mrou po kraji putuje,

zpvem lid ubohý tše a slovem ohnivým ku
vytrvalosti a statenosti povzbuzuje. Teprve za
tažení lidu selského ku Praze, který pouiti se

chce o rozsahu patent císaem vydaných, vojskem

pivítán a za odboj zdánlivý strašliv pokutován

jest, pozná Ondej, praporeník zástupu toho, v ra-

nném soudruhu ženu, Marii Felicinu. Prosít ho

harfeník: „Ó nech mne ležet a se dokrvácet, aby

smyla krev Marie Feliciny krutý praotc na ná-

rod zpáchaný zloin a tvou k ní nenávist!" On-
dejem zachránna stává se bývalá hrabnka Felsen-

burkova ženou posledního Hlohovského a žije tiše

a skryt mezi bratry po boku chot a kmeta-

staršího, jenž se jí stal takoka otcem. Roku 1781.

vydá císa patent toleranní a také brati eští

veejn troufají se hlásiti ku své víe. Avšak
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knzi jinovrci jsouc zkoumána, prohlášena jest

tato za bludnou a za pozstatek nkdejší víry

Adamit. Bratí a sestry vypovzeni císaem kamsi

do Sedmihradska a Josef II., jenž práv stavti

dával Nový Ples (Josefov), setká se v prsmyku
horském s tlupou vypovézenc a zárove — s Marií

Felicinou. Nezapomnl na ni a truchlil pro tu,

o níž se domníval, že žalem po nm v nkterém
kláštee již zemela. Shledává se v chudé žen
bludaov s touže výsostí duševní a neoblomnou

vírou, jíž se klanl v krásné, mladé hrabnce. Paní

Hlohovská pak, vyprávjíc mu o život svém, pi-

pomíná mu rozepi již tehda vysoko nad králov-

skou Prahou mli o osude národa eského. Dí

k nmu louíc se: „Ne, že bloudíme ve víe, ale

že ti pekážíme jako echové, proto výhost nám
dáváš. Pokutou tvou budiž, že pes vli svou pec
se tím staneš, ím míti jsem t chtla. Vzkísíte-

lem budeš eského národa; nepízní svou probu-

díš v eších dímající lásku k postrené vlasti

a nechutí nespravedlivou k jich jazyku oživíš starou

jich k nmu úctu. Majícím se ho vzdáti teprve

drahým a milým se stane. Pedevším ale vz, doba
že se blíži krokem neodolatelným, kde poznáš,

jen ech že by ti byl porozuml, jen on ze všech

národ že ti stail duchem, jen on že by byl

skutkm tvým nesmrtelnost pojistil. Nevdkem tam
ti odmnno bude, kde tolik lásky rozsis, žádné
radosti se nedokáš tam, kdes tak bezpen ji

oekával. Litovati budeš a musíš, že's mne tehdáž

oslyšel. Již vidím, o králi, kterak povstává národ

eský tebou neuprositeln smrti vnovaný z hrobu

!

Neseslabují ducha národního utiskovatelé jeho,

nýbrž sesilují ho. Jen on sám s to jest, aby se

usmrtil, pestane-li hájiti svých práv, jinak žádná
svtská moc nic nad ním nezmže. Duch ten nej-
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mocnjší ze všech mocí, mocnjší je nad všecky

krále, peká je! Až pijde doba panování jeho,

pak, jak zvstováno jest, korunu postaví na hlavu

každého svého dítte, korunu to pravdy. .
."

Na novo, jako pi „Modínu Marie Teresie"

vtírá se nám pirovnání k Božen Nmcové. Po-

stavme scénu její „Jak seznámila se babika s cí-

saem Josefem" proti obma výjevm na hrad
pražském a v prsmyku horském a seznáme lépe

ím jest nám Svtlá, ím Nmcová. . .

Nikdy nedostalo se národu našemu pímluvce
výmluvnjšího, ohnivjšího nad Marii Felicinu —
Svtlou; nikde, ani na tribun snmovní, ani na

táboru lidovém, ani v písních eských Tyrtai ne-

voláno veleji po právu národa, nehlásána nadše-

nji sláva jeho minulosti, áka jeho budoucnosti.

Nutno pozorn peísti všecky ty rozpravy a samo-

mluvy, v nichž tolik je ryzích pravd, hlubokých

myšlének. Pozoruhodno jest, že „Poslední paní

Hlohovská" vyšla jedním rokem s Frantinou, jakoby

postavou ženskou rovnž tak dmyslnou a veleb-

nou, myslitelkou stejn odvážnou, jíž povznesla

vesniku pod hvozdy Ještdskými dímající, chtla

Svtlá ozdobiti i šeré oblasti památného Menšího

msta pražského. Jakou se to honosil tvrí silou

orlí duch Karoliny Svtlé, když bhem málo m-
síc daroval nám dv takové knihy!

^Zvoneková královna^ též román ze staré

Prahy, odehrávající se za panování Leopolda II.

a nástupce jeho Františka L, úzce souvisí s „Po-

slední paní Hlohovskou" ; nebo jest co do zá-

kladní myšlénky, ovšem ne co do dje, jaksi jejím

pokraováním. Chceme proto díve o nm pojed-
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nati než o „erném Petíku," který bezprostedn
na „Poslední paní Hlohovskou" následoval, jsa

vydán r. 1871. ve Svtozoru.
Onen boj svtla se tmou v echách, který

v román pedešlém ukázala nám paní Svtlá
v jeho sklonu, jeví se nám ve „Zvonekové krá-

lovn" v nových svých zaátcích; zejmým pojít-

kem jest tu starý ovák z panství otce paní Natte-

rerové, který svoje zásady eskobratrské penáší
na mladou šlechtiku, tím ji iní spojenkyní svo-

bodných zedníkv a vychovatelkou „dtí inu."
Tam poslední paprsky msíní, tmu perývající,

zde první neuritá še nejasnjšího jitra. Tento
„zapomenutý píbh", jak spisovatelka román svj
nazývá, zobrazuje nám boj ádu jezovitského, Jo-

sefem II. valn potlaeného, ale v duši oddané mu
šlechty a zvlášt mšanstva dosud pepevn za-

kotveného s novou dobou, krokem spšným od

hranic Francie se blížící.

Na jedné stran vidíme vynikajícího lena ádu
pátera Ignáce, jeho pehorlivou, ctižádostnou a bez-

citnou stoupenkyni paní „od pti zvonek," (domu
na Karlov námstí proti kostelu jezovitskému

a troskám bývalé kaple Božího tla se prostíra-

jícího) Annu Nepovolnou a krásnou její vnuku
Xaveru, která páterem Ignácem i babikou vyhléd-

nuta je za špehounku, ádu jezovitskému sloužící;

na druhé setkáváme se s bratry Natterery, syny

otce násilníka a bureaukrata ale matky penžné,
odchovanky to onoho ováka, který za selské

vzpoury krut vznn a konen odpraven byl. Boj

utkává se vlastn jen mezi Xaverou a mladými
Natterery ; mladšího, Leokada vyštve intrikami

svými a babiinými do semináe, starším, Kle-

mentem, vlastní to hlavou spiklých „dtí inu"
sama skorém jest pemožena, stávajíc se tajn jeho
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iakou. Avšak když Xavera, seznavši, kým jest,

varovati jej chce, neuví Klement pes vášnivou

svou k ní lásku bývalé nebezpené špehounce,

a má výstrahu její, aby prchl, za nový úklad. Zá-

pletka ta odehrává se za noci na kamenném most
pi kíži ; dívka vidouc se zhrzenu, vyzrazuje Kle-

menta jeho nepátelm. V zahrad Nepovolných
za slavnosti na poest jmenin paniných, jat je

Klement v témže letohrádku ve vábnou jeskyni

upraveném, kde Xavere u noh jeho usazené, zvsto-
vával vné pravdy, jichž tak bývala dychtivá.

Tajná tiskárna ve sklepích villy „Amerika" jest

odkryta, Klementovy papíry proskoumány a on za

nevlídné, tmavé noci odpraven ve troskách kaple

Božího tla. Tmái vítzí nad dtmi inu, ale

Xavera zaplatí vítzství to rozumem, paní Nepo-
volná životem, odkazujíc díve ješt jmní Jezo-

vitm urené, dobroinným ústavm. Šílená, v hadiy
odná „zvoneková královna" neopouští hrobu mi-
lákova v píšerných troskách, až na nm dokoná.
Ale sím, jehož pstování stálo Klementa život,

vzejde v bratru jeho Leokadovi, a z nho pejde
na muže o mravní podstatu národa našeho vysoce

zasloužilého — Bernarda Bolzano. Bratí Nattere-

rové „teba nezvítzili, pece pravd cestu pro-

klestili."

„Zvoneková královna" malována je barvami
vesms chmurnými; pipomíná nám ony obrazy

plné stín a bledých msíních zásvit, v jejichž

provedení nkteí proslulí umlci-krajinái osvd-
ili se mistry. Takový dojem, jaký zanechává v nás

znamenitý román ten, inila asi za tichých veer
ta ohromná, mnohotvárná stará Praha, hostící tolik

tajemství záhadných, poutajících se bud ku svtlu
sotva se rozbeskujícímu, aneb ku tm zrádn vše

ohrožující.
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«Zvonekovou královnou" i „Paní Hlohov-
skou" uvádí nás paní Svtlá v nejvyšší vrstvy

pražské spolenosti na konci minulého století.

Obojí píbh znal otec básníin jen z vypravování

pana Josefa, ale postavy z „erného Petíka"
a z vtšiny povídek cyklu „Pod starými krovy**

vidl na vlastní oi a osobn je poznal než dce-

ruškám^ o nich vypravoval.

„erný Petíek'^ odehrává se asi v letech

dvacátých neb ticátých na nynjším koském trhu,

mezi stánky a v hospod „u zlatého beránka"

nedaleko nich starobylé svoje prelí a dlouhé

své dvory rozkládající. „erný Petíek", ochránce

to všech, z nezbedností svých se kajících uedník,
provozoval v stánkách obchod s knoflíky ; ale rovnž
asto jako pro knoflíky, chodívali lidé k trpasli-

ímu tomu mudrci pro dobrou radu. Matka jeho,

peenáka velmi vyhlášená, zanechala mu k opa-

trování malého bratra, nemanželské to dít svoje

a Malorusa, který za válek Napoleonských se šlech-

tickým svým pánem krátkou dobu v Praze dlíval.

Hoch, František, vynikající vzácným nadáním hu-

debním, ustanoven je stavu knžskému, aby takto

dosti uinil za vinu matinu. Vedle Petíka nej-

vrnjší jeho ochrankyní je „paní od beránka",

která s matkou jeho ve stánkách kdysi ryby va-

ívala, ale piinlivostí až na majitelku hostince

se povznesla. Paní „od beránka" má dceru Stá-

ziku, netenou, zamyšlenou, zimomivou, v níž

teprve František probudí jiskru života. erný Pe-

tíek, nejosvdenjší rádce matky Stáziiny vy-

hledá nepochopitelnému dveti ženicha v synu

tandlíky i jak jí pezdívají regentky, jakési krá-

lovny stánk na koském trhu, titrném, šviháckém
to císaském ouedníku. Ale o pouti svato-Mar-

kétské do Bevnova prchnou „ty dv dti." Fran-
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tišek zhyne v Polsku, když mstí potupu milence

jeho uinnou, a bludnou družku muzikantovu
nalézá „erný Petíek" i s malikou dcerkou její

jednoho dne na stupních, když stánek otevírá.

Stázika po smrti Františkov pozbyla rozumu
a vysílena jsouc dlouhou, namáhavou poutí brzy

v náruí matin umírá. Malá Františka stává se

potchou erného Petíka, strýce svého, i zlo-

mené své babiky a konen „paní u beránka."

Oba pstounové doekají se ješt estného jejího

satku s mladým doktorem.
Píbh tento vypravován s neskonalým humo-

rem, ale místy se v humoru tom tesou slze.

Stázika jest opt jedna ze zvláštních postav, které

jen Svtlá stvoiti dovede ; uvádí nám ponkud na
pam „Márinku konšelovu" z románu „Na úsvit"
a Jitku Schonbergovu za dob jejího duševního
usínání. Pravým jejím protikladem je ilý, iperný
Petíek, rozený to diplomat stánk; jeho výstupy

s uedníky, služkami, tovaryši, a pouhé episody,

jsou vru rozkošné. Vysoce zajímavé je líení jízdy

na pout sv. Markétskou a slavnost po ní násle-

dující ; seznamujeme se tu zase s ním charakte-

ristickým ze staré Prahy. Paní od beránka, neblahá

Petíkova matka, regentka a syn její, snivý, ne-

šastný František, vlídný knz od sv. Jindicha
pípadným a poutavým jsou doplkem píbhu
staropražského, s neobyejnou živostí vypravova-

ného. Proti romanticky zabarveným románm svrchu

vylíeným vyniká „erný Petíek" svým realis-

mem, který pibližuje jej mnohým obrázkm z Je-

štda, jako na p. „Nebožce Barboe."
Plných deset let uplynulo od zjevení se „Zvo-

nekové královny", když pinesl Ruch r. 1882. zase

povídku ze staré Prahy. Bylo to první ze ty
ísel cyklu „Pod starými krovy^" jež vesms vyšla
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v asopisu svrchu jmenovaném a k nimž vlastn
dlužno také pipoíti poslední^ práci paní Svtlé
„Škapulí". Odehrávat se „Škapulí" v témže
ovzduší jako cyklus celý, ve kruzích zámožného
pražského obchodnictva a prmyslnictva jako

„Mladá paní Zapletalová", „Dcera otce svého",

„Motýl" a „Na kosatkách".

Jsou-li „První eška", „Zvoneková královna",

„Poslední paní Hlohovská" široce založenými dra-

maty se zakonením více mén tragickým, jsou

povídky cyklu „Pod starými krovy" genry, ale

nikoliv genry svérázným humorem prodchnutými

jako „erný Petíek" nýbrž, až na „Motýla", ne-

mén boj osudných v sob chovajícími než veliké

práce pedchozí. Genry nazýváme je proto, pon-
vadž neobsahují celé souasné spolenosti, ale

vždy jen úzký jakýsi kruh s rázovitými jeho osob-

nostmi a jejich smýšlením. Geni7 pouhými nejsou

potud, že v elných osobnostech zraí se vždy doba,

jejímž novým myšlénkám bud slouží aneb v ped-
sudku zakoenném na odpor se staví. Jen ve

„Škapulíi" vystupuje podklad co nejširší: slovan-

ská vzájemnost mezi dímajícím plemenem eským
a mocným, ale v poutech tuhých seveným náro-

dem ruským.

„Mladá pani Zapletalová'' uvádí nás na „Uhel-

ný trh" v domácnost máslae Františka Zapletala,

který chotí svou uinil vychovanku Voršilského

kláštera, ki'ásnou francouzskou šlechtinu Andlu
z Mont Or. Cizí tento živel hluboce zarmucuje

Františkovu matku starou paní Zapletalovou, ryzí,

piinlivou to mšfanku, která by mnohem radji

byla vidla po boku jeho schovanku svoji Terezu,

dve nejupímnjší duše, nejobtavjšího srdce.

Tereza vlastn je duší vší domácnosti a obchodu.
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ona oddan slouží vysokorodé mladé paní, churavé

tet i sobeckému Františkovi, který nemá smyslu
než pro své bohatství a krásnou a ledov chlad-

nou svoji velitelku. Tereze klade umírající matka
na srdce dít svoje odcizené, ale stejn drahé,

znajíc Františkovu nesamostatnost a netenost
a Tereza slíbí, že vytrvá pi Andlin choti, jenž

pes svoji k ní krutost ubohé dívce vždy byl dra-

hým. Záhy dojde na splnní slibu jejího. Mladá
paní Zapletalová, jsouc vrnou pívrženkyní vypu-

zené rodiny královské, Bourbon, tehdy na hrad
pražském sídlící, piln navštvuje bohoslužby ve

chrám svato-Vítském, aby spatila její potomky
v oratoi císaském. Za poutí tch, asto jsouc

Terezou sprovázena, seznámí se s almužníkem krá-

lovským hrabtem Adolarem ze Soligny. Zahoevši
k nmu láskou vášnivou a sytá jsouc života po
boku nemotorného manžela, uniká do Francie, kam
hrab nepozorován jí následuje. Andla pyká po-

zdji za svj pein, umírajíc jako žebrácká v malém
francouzském msteku. Po tyech letech dochází

úmrtní list i poslední její dopis, mysl zpupnou,

neštstím neskrocenou jevící, mnicha-dominikána
pátera Teofila, dvrníka rodiny Zapletalovy a spro-

stedkovatele Andlina satku. Zatím byla Tereza

s trplivostí a oddaností práv andlskou ošeto-
vala churavjícího, zlomeného Františka i domá-
cnost jeho ; iní tak i po první rok jeho vdovství.

Ale když páter Teofil, pevorem jsa pohádán, žádá

na Zapletalovi, aby potlail povésti obtavou Te-

rezu stíhající za pobyt její v dom jeho, ope se

tomu František, všecek rozhnván, že takovou

„kuchtu", nejsprostší práce konající, má povýšiti

na místo své la'álovny. Po smrti Františkov vy-

ženou píbuzní Terezu z domu; ale ubohá nalézá

útulek i ddictví u starých manžel, k nimž ji
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doporuil páter Teofil a jimž rovnž peliv do-

slouží jako svým píbuzným.
V prosté, mšanské dívce, jejíž ryzí srdce

úinnou jest protivou zpupné mladé šlechtiny,

darovala nám Svtlá novou vynikající podobiznu
pro rozsáhlou svoji obrazárnu. A nesympatický,
jest i její František Zapletal kabinetním kouskem
povahopisného umní; jeho ústy mluví k nám valná

ást mšanských synk pražských doby tehdejší.

Nemén karakteristickým pro dobu jest psobení
pátera Teofila; vbec jest povídka ve všech svých
podrobnostech i základních tazích tak trefná a živa,

že ihned vnikáme duchem v její jevišt a období,

že rázem peneseni jsme tam, kde básníka dává
jednati svým postavám: na Uhelný trh, v klášter

Uršulinský, na Hradany, atd.

Druhá povídka „Pod starými krovy" „Dcera
otce svého^ odehrává se taktéž na Starém mst,
nedaleko Dlouhé tídy v Kozí ulice. Vnikáme do
krámu s drobným zbožím železáským a pozná-
váme tu pána obchodu, Brnu, jeho snivou, ustra-

šenou dceru Nynu a starou služku Markytu, která

již zemelé, rovnž plaché a manžela se strachující

paní byla dvrnicí. Zápletku mezi otce a dceru
zavádí Bohdan Novotný, mladý obchodník venkov-
ský, kterého si dívka sice zamiluje, jehož však
jako jinovrce pes uritý rozkaz otcv za man-
žela pojíti nechce. Ale starý obchodník zalíbil si

v jinochu tou mrou, že, zapudiv dceru, pijímá
jej za spoleníka. Dívka hyne tesknotou a nedo-
statkem v postavení pekaské krámské

;
jediná stará

služka chodí ji navštvovat a pináší jí zprávy
z domova a o otci pes jeho krutost vroucn milo-

vaném. Oba tvrdohlavci neústupní trpí; teprve

když pozná starý obchodník zištnost a licomrnost
spoleníkovu, spje k dcei zavržené. Ku smíru
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dojde mezi nimi, ale na spolený život jest pozd
— dívka umírá a starý muž trpce za tvrdost svoji

pykající, brzy za ní odchází. Vrné služce zbude
jako upomínka keík muškátu, jež ob její sv-
enky pstovaly, pod nímž slzely i dumaly a který

nyní stíní hrob otcv i dcein.

Povídce zvláštního dodává pvabu krom za-

jímavých povah titulních hrdin, šastn vystižené

zákoutí v Kozí ulice, jehož šerý krám a pvabný
útulek mladé dcery jest jako protiklad pochmurné
skutenosti a zlaté poesie. Ó, kolik jí dovedla

vložiti básníka naše ve skrytý, tichý život nepa-

trného obchodníka a nepovšimnuté dcery jeho!

Ozlatila paprsky své duše takové koniny, v nichž

vru málokdo by byl zásvit poesie hledal. . .

Z míry romantickou je povídka tetí, ve svém
zakonení tém povsti se podobající. „Motýlem"-

nazývají mladou záletnici, rodem Francouzsku,^

v jejíchž osidlech ocitl se i Felix Hloh, syn váže-

ného rodu kupeckého, sídlo své v ulici Železné

majícího. Mladý muž duchaplnou a roztomilou

nevstou mu díve urenou, Laurou, záhy piveden
jest na cestu moudejší. Hrozícímu úpadku firmy

zabrání úžasný nález ve skladišti na bavlnu ui-
nný; skrývá se v balíku jednom totiž mrtvola

ernocha, drahými stkvosty ozdobená, které pi-
padají obchodu již již klesajícímu. Pkná ideální

jest postava Laury Velechovské, která nadšení

svoje pro vše krásné hledí vštípiti i ženichovi

svému. Úmysl se jí podaí; všecky nástrahy pak
pvabného „Motýla" pozbývají zmnnými pomry
cíle. Vedle povídky „Drama zboeného domu" je

Motýl prací, nad nímž „blankytný prapor roman-
tismu" vlaje nejbujnji.

„Na kosatkách" odehrává se v bezprostední
blízkosti rodného domu Karoliny Svtlé, ve Staré
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Poštovské ulici a na behu Vltavin, kde na míst
nynjšího nábeží Františkova rozkládala se ást
tržišt rybá pražských „kosatky". Povídka otáí
se kolem osudu rybáské, i vlastn obchodnické
rodiny Bursu, pánovité paní maminky, jejích obou
syn, z nichž starší Augustin je bujný veselý zá-

letník a mladší Tomáš blouznilkem a ddicem
myšlének hloubavých, neohrožených, vrných u víe
pedk. Matka peje si jej míti knzem, ale syn

nedovede se spáteliti se stavem, v nmž neml
by volnosti myšlení. Na konec stává se jím pece
a sice mnichem ádu františkánského; zhešilC,

zamilovav se zpola nevdomky do mladé, rovnž
snivé ženy nevrného bratra, která sešili poznavši

za boulivé noci cestu bludnou, po níž kráí. Ne-
shledá se nešastník s Františkou díve, až ve
chvíli, kdy jako knz spchá umírající udliti po-

slední pomazání.
V povídce té ze všech nejvíce je tragiky;

výjev u vrb na behu Vltavy, když eší mladý
Tomáš Bursa zdánlivý bratrský a pátelský pomr
svj k Františce, švakrové, vážnou výstrahou „Ne-
požádáš manželky bližního svého !" jest z nejúchvat-

njších, jež Kar. Svtlá nám kdy napsala. Jako
v „Mladé paní Zapletalové" zobrazena i zde roz-

košn a mistrovsky stará pražská domácnost se

všemi svými písnými pravidly, svou strnulostí

i hojností. Stará Bursová, panímamiuka, je panov-

nicí íše té osobité jediné pípadnou
;
jest to zda-

ilý typ, nemén než její dva synové tak rozdílní,

zpanštlá dcera Anetta, starý podomek Matj
a nešastná venkovanka Františka, jejíž láska

k vodnímu svtu dodává jí cosi tajemn poeti-

ckého, ^snivý pvab duševní ješt zvyšujíc.

^Skapuli^ jest vzpomínka z válek s Napo-
leonem prvním. Jest to, v dob kdy tyto ádky



— 121 —

píšeme, poslední práce spisovatelina, uveejnná
na podzim 1889. v „Píteli domoviny". Historie

tato, vzatá zpod „starého krovu" domu kupeckého
v Dlouhé ulici jest oslavou „prvního spisovatelce

známého záhlesku vzájemnosti mezi echy a Rusy."
Vzájemnost ta vtlena je v postavy mladé kupcové
Seleny Hrazanovy, manželem a tchyní ve svých

svtlých snahách krut zneuznané, a bujarého kní-

žete Lidkova, který z ran svých v dom velko-

kupc Hrazan se zotavuje. Za slavnosti na roz-

louenou uspoádané, když ku písním esky Sele-

nou zpívaným odpovídá kozácká družina knížete

ukrajinskými zpvy svými, když písn eské za

své pijímá, je pozmuje, vystupuje tento moment
národopisný rovnž tak živ, jako za projíždk
mladého Slovana se Selenou po slavné Praze, která

takoka již zapomnla, že byla kdy slavnou, eskou
a slovanskou. „Škapulí" erpán taktéž z vypravo-

vání pana Eustacha Rotta, jemuž se po vrném
úetním domu Hrazanova dostal ddictvím škapu-

lí matky knížete Lidkova. Památku tu zaslala

Selena po smrti sblblého svého muže Quida, Lid-

kovu na znamení, že s ním se spojí. Zahynuli oba,

jsouce píliš dtmi nové doby — na Sibii. Ška-

pulí darovala básníka museu šlechetných man-
žel Náprstkových, vnujíc jim zárove svoji knihu.

Jsou však krom obraz staropražských ješt
jiné práce paní Svtlé, jež ukazují nám základy,

z nichž povstala nynjší doba eského života.

erpala je spisovatelka až na „Poslední poustev-

nici" vesms z podání své rodiny s otcovy strany,

y eskobrodsku a Kolínsku usazené. Víme z jejího

života, jak mocn na ni psobili rázovití, hloubaví
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ti venkované, jak neustávala pemýšleti o strýcích

Cyprianovi, Melicharovi, o praddekovi, o pratet
Lidušce, o babice své Anice a zvlášt o tetince

Josefce Bohrerové, která v historii tvoení Svtlé
ze všech tch zajímavých a rázovitých píbuzných
zaujímá pední místo.

Poznavši kruh ten a dodlavši se k nmu
u Jeri zajímavých doplk, snadno splnila, co

kdysi žádal na Nmcové Prkyn*), aby totiž šla

hloub než sahají její pohádky, aby zkoumala ze-

jména dobu Josefínskou, kolik ješt lid za ní

v sob choval osobitého, co protireformace nábo-
ženská nevyhladila. Úkolu, jehož se Nmcová ne-

chopila, dostála Karolina Svtlá tém na poátku
své dráhy literární, když r. 1862. vydala „Nkolik
arch rodinné kroniky"^ k nimž rok na to pipojila
„Ješt nkolik archú^.

Ob ty práce vzbudily netajený obdiv u ve-

škeré kritiky nejen pro zajímavý obsah a prove-
dení, ale i pro pvodní, osobitou dráhu, kterou

spisovatelka jimi nastoupila, asopis „Ost und
West" píše o povídkách tch: Z prací jmenujeme
„Nkolik arch z rodinné ki'oniky" od Kar. Svtlé;
román, jehož vysoko se nesoucích snah srden
se nám sželelo, vidouce je v rámci jubilejního

almanahu. Paní spisovatelka, která vedle Pflegra

jediná v literatue eské pstuje s úspchem nej-

vtším román sociální, podala tu nepopirateln
kus mistrovský." Radujíc se z toho, že díla toho
druhu dodlávají se u tenástva porozumní a sou-
hlasu, napsala ku všeobecnému pání o rok po-
zdji znamenitý román „Na lísvitš'^. Po mnoha
letech (r. 1874) pidala ješt novellu „Purkmistro-
víc Katynka*^.

"> Viz „Z literárního soukromí" kap. I. str. 56.
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V povídce první vylíeny jsou osudy rodiny

pantatínkovy (praddeka Johanky Rottovy) totiž

vedle nho i panímaminky a ty dtí : Emmericha,
Melichara, Lidušky a Eustacha

;
poslední, dd

Svtlé, jen málo v dj zasahuje. V povídce druhé
jest zpodobena opt rodina Blahovcová z Radošína,

jejíž mladší dcera Anika, zasnubujíc se s Eusta-
chem (Štachýnkem) Rottem jest páskou ob rodiny

i oboje vypravování k sob poutající. Jako Meli-

char v první, jest sestra Aniina áselná Johanka,
hrdinou druhé povídky; Johanka a Melichar jsou

nejpvodnjšími, nejrázovitjšími pedstaviteli ro-

diny spisovateliny. V obou píbzích, mysli te-
náov tém nerozluitelných, vidti postavu vedle

postavy, dj ráz na ráz se stíhající ; neuvíme
takm, že práce ty utvoeny v dob, kdy ped
nedávném povstalo Zamítání, Za májového veera,
Líbánky koketiny, v nichž tolik jest úvah široce

založených. Tyto „archy" jsou jedním z nejstkvost-

njších píspvk, jež podala Svtlá ke kulturní

historií našeho lidu, její „panna Kateina" neváží

mnohem mén než „Ondej vrátných" (v Poslední

paní Hlohovské) na širším základ založený.

„Na úsvit" jest z diamant nehynoucí té

koruny, jíž paní Svtlá ozdobila elo vlasti ; co do

rozsáhlosti spletité komposice dje, a hojnosti

svých postav rovná se „Nemodlenci" a s ním zá-

rove tíhne, a rznými prostedky, k jednomu
cíli. Líí nám román ten, ústy spisovateliny pra-

tety Josefky Bohrerové vypravovaný, a jí proto

vnovaný, osudy rodiny hostinského v Hrdloezích,

dtí jeho Jarolíma a Klárky, pijatého syna Pavla,

i Madlenky matky jeho, obou jeho sester : tety de-
vaky v Praze s dcerou Teklou, a tety rádní

v eském Brod s manželem a druhou chotí to-

hoto Lucií.
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Valná ást románu odehrává se za dob „na
úsvit" našeho národního obrození; proto umírá
hrdina jeho „Jarolím" že byl skivánkem, který

písní svojí pedasn nepátelm svtla denního
jitro ohlašoval. Jarolím, bratr vypravovatelin, je

postava tak svtlá a vznešená, že nebýti trpké
jeho rozhoenosti proti nepátelm lidu jeho,

mohli bychom ji smle nazvati božskou; není-Ii

smýšlení jeho vždy andlským, smrt jeho jest ta-

kovou jist. A co íci o Lucii, v jejíž bytosti

a jmén zosobnil si Jarolím svtlo, pro které chce
žíti, pro nž umírá? — není-li, a pouze trpná,

rovnž tak dojemná jako Jarolím sám, jako „ka-
menná" její sestra Márinka, ta dívka zlaté duše,
jako moudrá, hrdinná Klárka, jako bídná žebrácká
Madlenka a jako její šastnjší, ale pak rovnž
tak nešastná sokyn? Z látky tvrdší než zjevy
tyto plné nhy, neb vzletu, ale rovnž poutavý jsou
Pavel milenec dvou žen, tak ctižádostný, hrdý
a pece zdravého jádra, vášnivá Thekla, svérázná
teta rádní, paniku doby té co nejvrnji v sob
zraící, zpupný licomrný její manžel, starý mudix
Martin a konen krut za nestálost svou potre-

staný otec Klárin.
Pestré ty osoby jako v kaleidoskopu nádher-

ném srážejí se v etné a rovnž nádherné scény,

z nichž tžko vybrati takové, které jsou v obsažné
knize nejpednjšími. Dlužno-li pece o nkterých
místech se zmíniti, tož jmenujme vylíení domác-
nosti tety rádní (malý kulturn-historický essay

samo o sob!), scény s Madlenkou ve stromoadí
i u kostela Kižovník, setkání se Jarolíma s Lucií

pi vchodu do domu strýcova ze staré vže a hradeb
upraveného, oba výjevy na hbitov vesnickém,
oddavky Pavlovy Theklou perušené, úmrtní scénu
Lucininu, vjezd pana krajského — a konen
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vstup knihy jednající o sednice Klárin a dopis

Jarolímem v žalái psaný a Pavlem jí doruený.
Tyto dva nejníže jmenované oddíly knihy jsou

vznešené. . . Oko pi nich prolévá bolestné slzy,

vynucené hlubokými v nich dojmy, ale duše se

povznáší, blažena jsouc dotknutím kídel andl-
ských. Není zajisté tenáe, který nezaplakal by pi
slovech Jarolímových

;
„Je mi volno a posvátno ! . .

.

Vlast, rodící syny, kteí umírají zneuznáni, bez
slávy muedlnické, jen z lásky k ní, jimž dostaí
vdomí, že byli poctivými pracovníky na oné
stavb, kterážto svtu dokáže, že žije v národ
ješt duch krásný, života hodný, ta, ó v, sestro,

má velkých v sob zárodk. Cítím to na sob,
že uskutení budoucnost všecky moje sny. Již

jednou nalezl národ mj kouzelné heslo pokroku,
pošinuv svt vítzn na zlaté dráze pravdy, najde
je znovu! Jsem hrd na národ svj, síla má 'mi

ruí za sílu jeho, obtavost má za obtavost jeho,

co žije ve mn, klíí již v nm. Žehnám této

zemi, již porosí zítra krev má, stokrát ji žehnám
a se slzami lásky líbám pouta, tížící mne, že jsem
jí zradit nechtL Až ji budete všichni milovati

jako já, pak bude v ní den! V této vážné ho-
din, kde onmí petváka a ješitnost ped soudem
vlastního svdomí, pravím ti, deset kdybych ml
život, všech bych se vzdal jako toho jediného
za posvátnou svou myšlénku. — Protož seti si

slzu s lící, sestro moje, zvítzil jsem, a umírám,
zstal jsem vren svtlu, Lucii!"

Kde jest ten muž romanopisec, který vytvoil
nám postavu nad Jarolíma vtší, kde jsou ty roz-

díly pohlavní na ducha ženského psobící, když
podobného tichého velikána dala nám Svtlá vedle

své Frantiny, Evy, Feliciny a Leonily? Uritými,
svžími rysy vykresleno rzné to jevišt ven-
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koYské, kam básníka hrdiny své uvádí, ale o ne-

skonalé lásce k matice rodné svdí lepé, ideální

líení, jež o Praze nejkrásnjšími barvami své

palety podala dcerka blízkého pobeží Vltavina.

„Purkmistrovic Katynka^' pipomíná nám d-
jištm svým opt bránu a zahradu sobeckého
strýce radního eskobrodského, vedle ovocného
sadu pi hradbách, kde Blahovcová Johanka tolik

vytrpla a kde sestra její Anika se Stachýnkem
za soumraku veerního se poznali. Odehrávala se

zajisté v místech tch, a o mnoho let díve.
V Katynce jest kousek Enefy-kantrice

;
jest rovnž

roztomilá, umínna a dmyslná. Také vztahy zde

vylíené dávají nám nazírati do zajímavých po-

mr místních a rodinných, povahu doby obrá-

žejících.

Z podání v krajin Ještdské zachycených
povstaly „Poslední poustevnice^' a „Meluzina'^ ne-

zaadili jsme je v kresby a romány Ještdské,
ponvadž nenáležejí k píspvkm k povahopisu
lidu pohorského.

„Poslední poustevnice'* jedná o rodin exu-

lantské kdysi v krajin té usazené, o zemanech
Lutoborských, a hlavn o jednom lenu jejím ry-

tíi Benjaminu de Bois, jenž ve Francii byl vy-

chován a tam hodnosti doktora lékaství dosáhl.

Na zámku Ceskodubském sídlí práv vrchnost, tož

jeptišky ádu Augustianek, jimž Regina z Iso-

lan panství to darovala; rytí de Bois zavolán

jest, aby léil churavou ruku abatyšinu a pozná

tam mezi jiným i sestru Benediktu, bývalou mla-

dikou a krásnou Idélu z Dlouhých Most, která

na usmíenou za bludaství pedkv obtována
byla klášteru a nyní churavé abatyši za pomocnici

poslána jest. Idéla naslouchá hovoru doktorovu

a neodolateln jsouc puzena touhou poznati lépe
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hlubokou a neobyejnou mysl mladého uence,

pemluví bývalou svoji chvu, sestru vrátnou Ško-

lastiku, aby svedla ji s ním v bývalém pokojíku

Reginy Isolánové. Benjamin nepoznává ovšem
v odvu Reginin sestru Benediktu ; stává se jí

po pání uitelem a hlásá onen istý a nadšený

deismus doby té, doby Josefínské, který jsme již

pi Michalu Luhovském, pi Ondeji vrátných

i neuvdomle pi Frantin poznali. Teprve po

astjším setkání zjevuje mu Idéla, žef naprosto

pro Benjamina ztracena, jsouc jeptiškou. Nic jí

nepekáží, že bude ád její co nevidt rozpuštn;
nechce zrušiti slibu Kristu daného, chce pykati

takto za rouhavou hru, kterou se srdcem vlastním

i Benjamínovým provádla. Benjamin vida se

sklamána ve všech nadjích, jež kladl v reformy

císae Josefa II., poznávaje, že nebude ani stolice

lékaská v jazyku eském na vysokých školách

zízena, ani svoboda všech vyznání prohlášena,

ani robotníci v eskodubsku krutého jama služby

panské zbaveni, hledí vyhladiti nejhoršího škdce
lidu poještdského, pojezdného, který i po odchodu
jeptišek, nynjších paní, má se státi na panství

vrchním. Prostedek, jaký volí, zdá se nám po-

nkud neobyejným : Benjamin usmrcuje pojezd-

ného, Vídeáka, ztrácí pi tom sám život. Chtje
totiž bratrovcm svým, zemanm Lutoborským,
nyní Lititzm, pomoci pi tžké robot kácení

ohromných strom, vyšplhá na vysoký smrk a ko-

lébaje se na jeho vrcholku, ídí jeho pád tak, že

zasáhne pojezdného smrteln. Idéla stává se po
své žádosti obyvatelkou poustevny pod Ještdem
i s vrnou svojí Školastikou. Zemanská rodina

odsthuje se z „bahynek" kamsi do kraje; mladší
syn na míst Benjamina vrátí se do Francie ku
starému jeho pstounu, rytíi Je Bois, jenž byl na
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mladého doktora jméno svoje penesl. — Na konci
svého doslovu k románu tomu píše Karolina
Svtlá: „Pisatelka tchto ádk navštívivši pou-
stevnu tu dávno prázdnou a osielou, kdež hle-

dala poslední její obyvatelka kýžený mír, stopujíc
odsud ty vznešené runy pírody, jež ji nauil
Benjamin ešiti, vidla s velikým pohnutím, že
byla podlaha v ní pokryta vrstvou prsti vtrem
sem zavátou, v níž kvetly nejkrásnjší, nejvonnjší
konvalinky, jež kdy spatila a které, jak doslechla

tam kvetou dosud. I podobalo se jí, že v ty kvty
libodeché se promnily slze sestry Benedikty,

které zde vyronila ve svatém vzpomínání a jež

byly, jak Benjaminovi pravila to jediné, co jí lze

na svt tom mu dáti. „Poustevnice" vyšlá v „Pí-
teli domoviny" na r. 1886. píbuzná je z dl Svtlé
nejvíce „Poslední paní Hlohovské" ; a jest co do

rozsahu znan menší, uvádí nás do sfér podobných,
seznamuje se snahami a tužbami i tam proslove-

nými. Také doba dje je táž.

Rovnž poutavou jako skladba sama jest hi-

storie jejího vzniku, o níž nám básníka vypra-

vuje v literární své stati „Z naší pítomnosti"
|

(Vyšehrad 1888, nedokonená také pod titulem

„Tužby" v Rozhledech literárních 1887). Jsme
každému tenái „Poslední poustevnice" radou,

aby seznámil se se statí zmínnou; nabude tím

román pro nho zcela zvláštního významu a mnohá
místa, která by snad, jsa dychtiv zvdti postup

dje, pehlédl, zastkvjí se ped ním ve zdvojeném
lesku.

K „Poustevnici" tsn pipíná se povst „Me-

luzina" co do asu, dje i vydání ji pedcháze-|

jící. „Meluzinou" mnohem „Poustevnice" kratší,!

obdaila Svtlá almanach „Slavia" ve prospch
nešastného Záheba r. 1880. vydaný. Obsahem
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jejím je povst z eskodubska o krásné a vá-

šnivé Regin z Isolan, paní na Dub, která za-

planula láskou k hochu selskému a s ním v tajné

manželství vstoupiti chtla. Ale když pozná v nm
potomka Vartemberk kdysi zde panovavších, a zví,

že milenec nechce se spojiti s potomkyní vrah
rodu jeho — která nejdíve vydávala se ped ním
za vílu Meluzinu - zavraždí jej na cest k zámku
vlastní dýkou. Jsouc ped knzem, jí oekávajícím,
zpsobem dsným usvdena ze lži, když dokládá
se, že o Adamovi z Vartenberka neví, že ho ne-

zavraždila — pyká za^své provinní v kláštee,

jemuž i panství svoje eskodubské daruje. Melu-
zina je jaksi vstupem k „Poslední poustevnici".

Rovná se jí co do plastinosti svých postáv: Re-
giny, Adama, paní z Dymokur, pstoúnky Ada-
movy, pátera Hilára a co do líení krajinného.

Ovšem, že má Poustevnice širší a hlubší podklad.

„Meluzina" je pravou povstí: vábí, napíná, dsí.

Nemysleme, že tvorba naší básníky pestala

tkáti na zobrazení základních rys našeho národ-

ního života tam, kde dotýkají se dob, na vzkí-

šení naše bezprostedn následujících. Její práce

jeví se nám celistvou, pojímajíc i ty dni, v nichž

práv žijeme. Jen as mezi prvními desetiletími

a bouným rokem 1848. zastoupen je pomrn nej-

mén a to novellou „J^íe?^^ow" a žertíkem ,^Z ta-

neních hodin". „Jitenkou" jest zanícenému vla-

stenci aktuárovi Soukovi (píteli to spisovatelina

otce a skutené osob) mladá venkovská dívka

Hedvika, která v nevinné své duši zachovala si

ráz národa eského, jeho zvyky, jeho mluvu, jeho

písn. Souek nucen jest se s ní rozlouiti, když

Matice llJu XXIV. 4. 5
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Hedvika do Prahy se vydává, aby se vzdlala na
cho jeho ; ale dívka, byvši jata omamujícím
proudem velkomstského života, zahoí láskou
k herci nmeckému a zapomíná nadobro na ušlech-

tilého echa, pítele a ženicha svého. Aktuár pi-
bjTŠí do Prahy, poznává v divadle, jaká se s „ji-

tenkou" dne eského udala promna. Dívka po-

znávajíc svj blud, vrací se k ženichu a oba spo-

len umírají, on žalem, že ukázala se mu jitenka
drahého národa hvzdou bludnou, rychle hasnoucí,

Hedvika, aby smyla pohanu obtavému píteli ui-
nnou i vlastní vinu.

V „Upomínkách" vypravuje nám paní Svtlá,
že pítel otcv Souek skuten zahynul žalem
nad neutšeným stavem otiny. Tak jak jej vy
líila ve své novelle (vyšla poprvé ve Kvtech
1868), jest z nejideálnjších mužských postav na-

šeho písemnictví. Snoubenka jeho opt jest jedna
ze zvláštních figur Svtlé, které zdají se jaksi ná-

ležeti do oné doby národní strnulosti, kde se po-

hlaví ženskému dostávalo rovnž málo potravy

jako vdomí eského. Mnohá bohat nadaná mysl
ženská zstávala dlouho, ne-li navždy, ukryta pod
jakýmsi pvabným, ale pro lidumila dsným zá-

vojem; viz v té píin i Márinku konšelovu a

Stáziku „od beránka" z erného Petíka. He-
dvika, žel! je zosobnním kmene našeho, který

tak i'ád a snadno roucho svérázného ducha od-

hazuje, aby se piodl cetkami cizoty!

O žertíku „Z taneních hodin" víme, že jest

vzat z dívího života spisovatelina
;

psán jest
|

s takovým humorem a zvlášt pan Fryška se svým
napolo obíleným domem na Vajeném trhu podán

tak rozkošn, že tená nevychází ze smíchu.

Bohat obmyslila básníka rok 1848, jehož

jako dívka mladinká byla svdkyní a o nmž píše
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v Tužbách: „. . . tu se ozvalo mezi bouemi roku
1848. dunní nové doby, jejížto vlnobití nás již

te uchvátilo a jejímžto heslem jest práce oprav-
dová, vážná, úspchu hned znatelného, významu
nepopiratelného, smující k rozhodnému odstra-

nní konvencionelního pokrytectví, k smlému od-

halení pravdy, ke konenému objevení pravých
jejích zákon."

Vylíila dobu tu v pti vtšinou dosti ob-

jemných novellách, jejichž osobnosti jsou vý-

mluvným toho dokladem, jak psobily nové my-
šlénky této výjimené doby na ty které vrstvy

pražské spolenosti. V Povídce „íri chvíle^ vy-

stupují kruhy šlechtické, v „Mlze", „Z ovzduší

harrikcíd^, „Pán a sluha'^ vrstvy mšanstva a

vbec intelligence pražské; v „Bludice^^ obojí je

spojeno. „Pán a sluha" nad to je holdem isté,

upímné duši pražské chudiny, zosobnné v po-

hnutlivé postav Pavlíkov. I opovrženému tomuto
chudákovi, když umírá z rány na barrikád jej

zasáhnuvší Jest volno" — jako Jarolímovi z ro-

mánu „Na úsvit" . . . Všecky tyto obrazy z doby

boulivé malovány jsou barvami živými, leckde až

nádhernými; zápletky dje všude jsou zajímavý.

Líením pírodním zvlášt vynikají „Ti chvíle"

a „Bludika", která s »Pánem a sluhou" nejzna-

menitjším mezi nimi je íslem. Píbh o upím-
ném vlastenectví ubohého Pavlíka a o jalové ko-

medii, již pán jeho, krásný student, s city svými

provozuje, vede nás opt jednou do milé staré

Poštovské ulice, práv vedle rodného domu spiso-

vatelina, do hostince „u Valš". V „Bludice"

vedle zajímavých povah krásné a úkladné Isoldy

a nadšeného, jí obluzeného studenta a bojovníka

Jaromíra, okouzluje nás pelíbezné líení domu
Isoldina blíže hradeb v nynjší Ržové ulici a léto-
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hrádku jejího blíže Prahy, kde rozkošná tato Kirka

Jaromíra povinností jeho vlasteneckých oddaluje.

Pásku mezi rokem 1848. a tmi pracemi, jimž

nebylo by lze dáti lepšího názvu než „Z naší pí-
tomnosti" iní práce dv, které ovšem za doby
svého vzniku byly rovnž asovými, jako jest nyní

cyklus „Z našich boj", „Plevno", „Miláek lidu

svého", „Pozd".

První z nich je novella pipínající se k pol-

skému povstání r. 1862. „Nkolik dní ze života

pražského hejska" . Vzájemnost esko-polská v letech

tyicátých, padesátých a šedesátých, mnohem ut-
šenji kvetla mezi eskou spoleností piinním
mnohých vážených a nadšených osobností, než za

doby nynjší. Povstání soukmenovc slovanských

proti utlaiteim nejživjší budilo úast v srdcích

eských, taktéž pod tíhou práv zneuznaných tžce
upících. Již v dívích letech lnula naše básníka
vele k polským povstalcm, jak víme z jejího

života; švakr její, bratr prof. Mužáka, ješt lépe

s Polskem ji byl obeznámil. Když vznesla se nová
krutá boue na drahý jí národ, zaslala mu vonný
kvt na upamatování, že dosud v eské Praze

soustrastná jeho synm a dcerám bijí srdce. Líí
nám omrzelého, blaseováného šviháka pražského,

jenž za pobytu svého v Polsku povstáním práv
zmítané, vyléen a obrácen jest mladou na smrt

v boji rannou Polkou, šlechtinou Jadwigou. Jak
prostinký to dj — ale co nadšení v této novelce,

kterou by každá eská matka mla položiti v ruce

dorostlé svojí dcerky I Došel ten pozdrav sesterský

také patiného uznání, získav naší básníce
v Polsku, rakouském i ruském, mnoho pátel,

zvlášt manžely Bronislava a Marii Grabowské,
kteí stali se také nadšenými jejími pekladateli.



— 133 —

„Za májového veera" psáno je na památku
Tylovu a vlasteneckého jeho psobení v literatue;

hrdinové obrázku Jaroslav, syn uitelv a mladá
vdova Adéla, jsou takovými dtmi národa, jaké
on toužil vychovati svými novellami.

Ob tyto práce jsou jen dvma body v dlouhé
ad belletristických dl asových a tendenních,
k nimž vlastn dlužno piísti také povídky z roku
1848. a ony z doby práv pedchozí, avšak jejichž

nejvlastnjšími zástupci jsou zajisté jednak práce
„z naší pítomnosti", jednak ty práce, jež obírají

se otázkou ženskou. Jaká to síla mocná vedla naši

Svtlou na djráhu, již nastoupila povídkou „Z na-
šich boj" (Ženské Listy r. 1883), o tom sama
s výmluvností plamennou a pesvdivou vypra-

vuje nám ve statích: úvodu ku práci „Z našich

boj", vstupu ku „Vypravování staré žebrácky",

;,Tužbách", „Nkolika slovech o významu naší lite-

ratury" (Kalendá paní a dívek na r. 1883) a j. v.

V úvodu ku první toho druhu práci vykládá
mezi jinými pravdami: „Cítíme-li, že povolují zá-

klady budovy naší národní samostatnosti, zdaž

rádno si toho nevšímati, a dále jen ozdobovati

její stny malbami, její stechu štíty, její nároží

vžemi? Nekáže spíše povinnost poohlédnouti se

po malt, jíž by se pukliny ty dsivé zaceliti

daly? Jest to arci práce málo veselá, pro vyko-

navatele rovnž jako pro diváka stejn unavující

a pece tak nutná, že komuž ta stavba nade vše

drahá, odloží pokorn šttec a hlásí se horliv ku
lžíci zednické." Mén než rok na to hlásá nám
opt ve vstupu k Vypravování staré žebrácky

:

„Teba inila publicistika, se síly její, jak u nás
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dlužno co nejvdnji uznati, pec jen bude vždy

hlavním jejím úkolem, aby obecenstvo pedevším
obeznamovala s politickou situací, by mu bylo lze

v ní náležit se orientovati ; k ešení otázek jiných,

zejména ethických nikdy se jí nedostane za pí-
inou tou dostateného asu. Úloha ta náleží

tm, kteí bývají asto nazýváni historiografy

vnitního života národního a již mají jimi také

býti, t. j. belletristm našim. Na nich záleží, aby

otázky ty osvítiti se snažili jiskrou svého pesvd-
ení a ostím svého péra každého pedsudku a

bludu škodlivého se dotkli. — Jesti to mínní
velice osudné, ale bohudíky den ke dni více se

vytrácející, že umní nemá jiného úkolu, než aby
výkony svými vzbudilo v myslích lidských úast
a zálibu, kdežto jest zajisté úkolem jeho nejvlast-

njším sloužiti duším istým a nadšeným za po-

svátnou zbra k obhájení veliké ideální trojice:

dobra, krásy a pravdy, nad lidstvem se sty spa-

nilými do budoucna sliby se vznášející. Svdomí
moje po vyznání tom mi tedy velí, abych se dle

skrovných svých sil a schopností pokoušela o se-

psání jakési práce asové" atd. atd.

V „Tužbách"' opt hlásá nám Svtlá: „Vždy
kráel poeta ped uencem bádajícím, zkoumajícím,

bedliv mícím a vážícím , s pochodní genia

v ruce, tuše dávno, co tento teprve pracn shle-

dává a po dlouhém namáhání a úsilí potvrzuje.

Za proroka býval básník ve starovku ctn, za

tlumoníka mezi pírodou a lidstvem dosud jej

uznává naše stízlivá doba. " *)

Kdo pozorn pete staté svrchu námi jme-

nované, nebude v pochybnostech, kam smují

*) Tlumouicí podobných mínní uinila Svtlá svoji

Ivanu v „Zátiší"; viz rozmluvy její s básníkem Gustavem
a o nm.
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práce Z našich boj, Rodáci, Vnec slzikový,

Plevno, Miláek lidu svého, Pozd. Odhaluje nám
jimi spisovatelka prohlubiny, sráze a bahniska
života našeho národního, jež luznou kvtenou,
vábn rozestenými kovisky a svtélky ipern
nad nimi tancujícími oku nezkušenému jsou^ukryty.

(Kdo nevzpomnl by první ásti básn echovy
„Podobenství" v Nových Písních!) Ona smlou
rukou odstrauje vše to, co v líbezný sen o pouhé
jen ki*áse nás ukolébává, až zaleknouce se zakrý-

váme si oi ped pohledem dsivým. Kdokoli
všímá si bedliv kolotání našich dležitých otázek

národních a literárních, byl by s to prstem uká-
zati na ty které kruhy a osobnosti, jichž se Ka-
roliny Svtlé práce asové týkají.

Nebudeme vypravovati dj román a novel

tch; dotkneme se jen podkladu nkterých zvlášt
dležitých. „Z našich hof,"' míí proti zásad
z pedních našich ad r. 1882. do národa vržené

o naprosté nutnosti uení se jazyku nmeckému
i v nepatrnjších školách obecných. „Plevno'' od-

haluje nám podvratnost smru kosmopolitického

v nkterých kruzích naší belletristiky k takové

platnosti pivádného. „Miláek lidu svého'' jasné

ve Vladimíru Braném a doktoru Sntivci nám
ukazuje, do jakýchžto rukou klade lid eský své

osudy a jakým to zámrm sobeckým a nekalým
pispsobují se hesla, jimiž nkteí pedáci dvru
i nadšenou lásku jeho si získávají. Podobn jako

„Miláek" psobí i y^Rodáci"- ; v rt „PozdeP- (díve
„První akt" zvané) upozoruje nás spisovatelka

na spoleenské pevraty, valem k nám se ženoucí.

Této otázce dlnicko-sociální slouží vedle luštní

pomru šlechty k vrstvám obanským již i „Mi-

láek lidu svého", asový román, na dmyslné
problémy vbec bohatý, jako zase Plevno vedle
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hlavní své úelné myšlénky, hlásá slovanskou vzá-

jemnost, úctu pede vším, co eského, po pedcích
zachovaného a kára neplodnou háravou blouzni-

vost.

Na básníku tchto prací hodí se slova, jež

Lucián v „Plevnu" vyslovuje: „Povstávám nápomoc
národu eskému, jenž jest ohrožen zmijí zrady,

která se líhne v srdcích vlastních jeho dtí!"

Obrazy z naší pítomnosti to byly, které zajisté

v dob nejnovjší pinesly Svtlé výtku, že „vít-

zila zde snad bojovnice nad umlkyní." Pochopu-

jeme úpln nelibost jakoukoli, která zdvihla se

proti tmto mravním inm . . . Jsou osobnosti

i celé spolenosti v národ našem, které tak ne-

rady úet národu našemu skládají za svoje konání,

žádajíce, aby veno jim bylo slep, že kudy krá-

ejí, dobrou cestu zvolily. Práce podobného ne-

ohroženého „historiografa našeho vnitního života

národního" zajisté jest jim nemilá a nepohodlná.

Než, nechtjme dále se obírati úvahami, které

mysl básníinu tžce zarmoutily a ji na dráhu

literární, práv vylíenou, uvedly; chtjme dou-

fati, že „jiskrou svého pesvdení" pronikla vší

tmou a ji zaplašila, že „ostím svého péra" ne-

estí nám škodlivých nejen se dotkla, ale je i za-

hubila . . .

Nejsou však práce asové jakousi jen snškou
hlubokých myšlének a úvah, skvlých potýek
slovních, v nichž rozvinuje spisovatelka se stejnou

dovedností njínní vlastní jako protivníkovo. Vy-
nikají rovnž poutavým djem^ mistrn propraco-

vanými postavami, líením okolí a ovzduší do po-

drobností provedeným, jako jiné veliké skladby.

Ve píin té zvlášt dlužno jmenovati Plevno,

Miláka a Z našich boj. I zde jsou to namnoze
duchaplné, neobyejným vzletem i citem ryzím
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pedící ženštiny, které svých snah uinila pro-

stednicemi : vizme Leonilu v „Miláku 1. sv.", Lu-
bnku v „Plevnu", tetu Albínu v „Bojích", Ce-
lestu v rt „Pozd?" K nim adí se mužové jako

pan Srdený, Lucián, Boleslav Braný, Albín Zá-
ruba.

Úelem úzce spojeny jsou s obrazy a ohlasy

asovými „tendenní povídky pro náš lid", jimiž

chtla spisovatelka do ruky milované, ze které

mnohý ovšem nebroušený stkvost pijala, vložiti

pesné vodítko na trnité a nebezpené dráze ži-

vota a psobení národního. Povídky ty pimykají
se úzce k pomrm a potebám mravním, hospo-

dáským a spoleenskýni našeho lidu, zvlášt na
hranicích jazykových. innost literární, která je

zrodila, je doplkem innosti veejné, jež lidu

pohorskému, ásten s pomocí jiných osvícenc
darovala mnohou školu, mnohou hojn zásobenou

knihovnu. (Známo, že škola eská ve vsi Po-

ještdské Petrašovicích, i v Liberci dkuje paní

Svtlé a jiným s ní národovcm svoje zízení;

z knihoven jí zbudovaných vyniká Dolnopasecká.)

Jsou to povídky: Na zdar dstojného. Na bludné

cest. Hospodská v Letovicích, Bohatá nevsta.

Nezabloudil a Satanáš. Všecky zamlouvají se nám
srdeným tónem, jímž zajisté ihned k srdci lidu

venkovského se pitulí, zdravým svým základem

a ideálními snahami.

Roztomilá povídka „A^ot bludné cesté^ jasn
zobrazuje zhoubnost nmeckých škol pro eské
dti. Ta Markétka pernikáova je v zakuklení

rozkošného diblíka vru strážný genius lidu, ne-

jinak než hospodská v Letovicích Justa, která
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opt vážnou odhodlaností svou nás poutá. Povídka
jejím jménem nadepsaná stejnou má tendenci

s pedešlou. Píležitostná rta „Na zdar dstoj-
ného-' vnována byla slavnostnímu listu „Národ
sob" ; vedle pobídky ku horlivým sbírkám na di-

vadlo Národní, ušlechtilou to budoucí školu dtí
eských, shledáváme se v ní i s pímluvou za

satky na základ obapolné úcty.

Mravní tuto zásadu hájí také povídka „Bo-
hatá nevsta*^, sloužíc vedle toho ješt krásným
pravdám jiným a podávajíc souasn v rouše pe-
pvabné povídky úplný „breviá moderního ho-

spodáe". „Bohatá nevsta" jest skladba rozsáhlá

a z „tendenních povídek pro náš lid" tém dílo

nejpednjší. Mohli bychom ji týmž právem va-
diti do „ki-eseb Ještdských"; nebo i v zrcadle

této tvorby zraí se horské ovzduší a rázovité

okolí zpsobem nejvýše poutavým, i v ní shledá-

váme se s mnohou vznešenou myslí, zlatým srdcem,
tvrdou, nepodajnou lebkou eského severu, nám
tak památného. Jet otec Blažejv i mladý, ne-

šastný jeho syn, kteí „ten pokrok" a národ náš

tak velice milují, jednoho jen ducha s Šimonem,
který nad „tím ukižovancem" se rmoutíval, B-
tunka a starý Potek, otec její, rovnž nám
k srdci pirostou jako teba Enefa a její prad-
deek, — Kaenka Donátova nic Francce mlyná-
ové nezadá. Avšak vtšina tch postav obleena
již „v nachový pláš nových, volných myšlének,"
jsou dítky doby naší pítomné a spisovatelka je

stvoila, ne aby byly památkou svérázného ducha
pedk, nýbrž, aby jejich slova a iny byly po-
uením mladému pokolení, kde chybuje, kde s pro-

spchem si vede. „Bohatá nevsta" vypravuje nám
o Blažeji Trnkovi, jehož otec tak tuze hledl si

„toho pokroku" národního, až synovi nejmladšímu
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zanechal na statku dluh. Mladý sedlák si umi-
uje, že statku nepustí a sestry, jak otcem jim
slíbeno, slušné vybude. Aby tak uiniti mohl,
pídí se pomocí dohazovae Laštoviky po bohaté
nevst. Avšak zjeviv se s úmyslem svým nej-

dražšímu píteli svého otce, Potkovi, drbež-
níkovi, a dcerce jeho, roztomilé Btunce, všechnu
vážnost u nich ztrácí. Mli jej za vzor estného
jinocha, za dstojného ddice otcova — prosp-
cháství jeho zdánlivé na dobro od nho je od-

vrátí. Blažej ožení se s bohatou, pihrublou Ka-
enkou, oistí statek od dluh, zachová otci mezi
obanstvem chvalnou památku, vdá sestry, — ale

stává se nekonen nešastným. Žena jeho nemá
sebe skrovnjšího vzdlání, milým jeho snahám se

posmívá, je zpurná a na konec chce za svoje pe-

níze vládnouti na statku po starosvtském zp-
sobu svých rodi. Zálibou svou ve knihách,
hospodáských listech a strojích rozhnvá si ji

Blažej na dobro, za to získá si bratra jejího Stáu,
kteiý je tmáských rodi, bratra i sestry Ka-
enky pravým opakem. Pro ezaku jakousi dojde

k výstupu krvavému; Blažej ve hrozném hnvu ji

rozbije a poraní se pi tom nebezpen. Lítostí

a strachem ped jeho smrtí jata, spolu i domlu-
vami Stanovými pohnuta, obrací se Kaenka zvolna

a když Blažej se pozdraví, zavládne v dom ale-

spo snesitelný mír. Milostnou Btunku, k níž

Blažej tak lnul jako ona k nmu, získá si Stána
za ženu. — Ve vypravování z míry zajímavé,

plné znamenitých výjev, rozesila spisovatelka

plnou hrst moudrých rad hospodáských a spole-

enských.
Povídka „Nezabloudil'^, v témž ase (1883)

sepsaná, elí proti podvratným, veejnému po-

ádku, mravnosti i národnosti naší stejn zá-
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hubným snahám socialisticko-anarchistickým, které

se z dlnictva tu tam i mezi lid selský rozšiují

v rouše asto vábném a nenápadném. Jejich zosob-

nním jest tu jednatel „Hojnosti", bývalý saze
Jiruš a všecka spolenost v Žaludov „u zeleného

beránka", tajn se shromažující. Živel dovrný,
nezkušený mezi lidem selským, jemuž, že sám jest

cist, vše istým jest, znázornn jest mladým Ja-

kubem. Prozíravjší, rozvážnjší obanstva ást
pedstavuje zeliná Nikodém, k nmuž Jakub, jda

bounou nocí od „beránka" a pln jsa podvratných
plán svých soudruh, zabloudí. Nikodém, pi-
spsobuje dmysln zákony svtové své zahrad,
obrátí vzntlivého Jakuba na svoji víru. Zasnou-
biv se s Filoménkou, sestrou zelináovou, ve které

pozná dívku, po níž dávno tajn toužil, stává se

Jakub nejen unm, ale i bratrem Nikodémovým.
— „Nezabloudil" probírá otázku nejvýše palivou
a adí se takto k pracím „Pozd?" a „Miláek
lidu svého." Kéž dostane se tisícm prostého

tenástva do ruky ! — zabrání takto mno-
hému zlu!

A nehonosí se barvitostí tak pestrou a scé-

nami tak živými, plastickými jako „Bohatá ne-

vsta" má „asový ten ohlas" práv pro úel svj
cenu velikou. V tchto dvou „tendenních po-

vídkách" jsou to na rozdíl od „Bludné cesty" a

„Hospodské v Letovicích" muži, jež spisovatelka

uinila strážci nejdražších poklad národních. Tam
Markétka a Justa, zde Blažej Trnka i otec jeho,

starý Potek a Nikodém; Btunka a Filoménka
jsou jich nžným doplkem.

„Satanáše'' dlužno aditi také do tohoto cyklu,

a rozsahem podobá se spíše románu. „Satanášem"
je syn drábv z Pojizeí, nenávidéjící svobodných
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snah r. 1848; jako student zpsobí v adách se

mše na Koském trhu se ubírající omladiny ta-

kový zmatek, že nepozorují, jak vede je vstíc
záhub. Nemoha po zniení moci drábovy dále

studovati, ožení se s mladou vdovou na statku

u Trnk a pomocí listin otcem mu dodaných stává

se démonem všeho soud chtivého okolí, spolu

všem osvíceným a eským snahám ^co nejrozhod-

nji ele. S vnukou zrádce Jana Šilhána, jehož

te po statku jen starým Trnkou nazývají, setká

se mladý vlastenec Konstantin Hrdý, synovec a
vychovanec buditele národního notáe Konejšila,

jenž byl Šilhána kdysi soudruhem a zrádného jeho
inu nejbližším svdkem. Konstantin vyslán jest

strýcem do Pojizeí, aby studoval tamní pomry
a psobil ku zízení nových eských škol. Zalíbiv

si Martu Trnkovou, kísí v ní vdomí vlastenecké

a pimje not?áe, aby u dda za její ruku pro
nho se ucházel. Starci se na vzájem poznají a
Marta doví se, kdo jejím ddem. Prchá od nho
k faráov seste a nechce s Konstantinem se

shledati, aby nespojil se s krví proklatcovou. Kon-
stantin 8 bolem pochopuje jednání její; ale ko-
nen, když starého Trnku z rozilení raní mrtvice,

pece Marty dosáhne. Ze statku provinilcova

hodlají oba tžiti k dobru národnímu.
Románek tento z Pojizeí zraí v sob dvojí

dobu, dvojí zápasy: starý as poroby zápasící

s rokem 1848, a dobu nynjší, v níž zvlášt na
pomezí našem vzplanul se vší horoucností boj

o národní statky nejdražší. Jest v každém svém
ádku zpsobilý, aby ve vábném rouchu novelli-

stickém naléhavými svými pravdami vnikl v srdce

lidu, jemuž jest ustanoven. Byla by to utšená
idylka z líbezného Pojizeí, v níž milostná postava

Martina rozlévá vábné teplé svtlo, kdyby se nad
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ní nevznášel vážný mrak Šilhánovy minulosti;

avšak práv tento stín dodává kresb mohutnosti

a jejímu významu hloubky.

Povídka ,jNa bludné cest'' ponkud pepra-
covaná stala se, vadna jsouc v Urbánkovu kni-

hovnu, jednou z prací ustanovených mládeži. Jest

jich osm; šest povídek kratších: Cizota, Slastný

pevraty Pece jen do eské, Družky, Zimní ne-

dle, Touha po vzdlání, ajkrom svrchu jmeno-

vané ješt rozsáhlá práce „Skala oné štstí'^, která

vyšla již r. 1867. v Ddictví Svatojanském. Knihu
tu rozmilou dostala pisatelka tchto ádk do ruky

v exemplái zbaveném titulního listu, když již

byla poznala nkteré romány a povídky Karoliny

Svtlé, etla, etla dále, sloh i jazyk zdál se jí

povdomým, postavy mile a znám se zamlouvají-

cími — až konen pišla k vylíení slunného

behu Vltavského, k tužbám chudého dvátka,
dojemn vyjádeným — ne, tu knihu psalo jen

jedno, drahé péro, pomyslila si — a skuten se

pesvdila, že poutavá ta povídka pro mládež
mla Karolinu Svtlou za tvrkyni. I menší po-

vídky plny jsou ušlechtilé mravní i vlastenecké

tendence; „Zimní nedle" je vzpomínkou na laska-

vého, milovaného ote spisovatelina.

Nad míru dležitým odvtvím innosti básni-

cké slavné této paní jsou spisy vnované e-
šení ženské otázky. Jest jich ada dosti roz-

sáhlá, vtších i menších. Mnohé, ba vtšina z nich

pocházejí z prvních dob básníiny tvorby, což
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dosvduje nám, jak ihned za pední úkol svj
považovala pracovati k odstranní pout spoleen-

ských pohlaví její tísnících a vad je znešvaujících-

Jsou ty práce dozvuky nesíslných trapných hodin,

které prožila jako dvátko i dívka dospívající a

jichž di'užky svoje chtla ušetiti.

Avšak paní Svtlá ani jako povaha literární

ani jako povaha veejná není emancipistkou ve

výstedním toho slova smyslu. Ona peje si, aby vzd-
láním duch ženský povznesl se na úrove ducha
mužského — lépe eeno, aby zmizel ten pošetilý

rozdíl pohlaví ve svt duševním, aby nadání zá-

pasilo o palmu, kdekoli k tomu jest zpsobilé,

bez ohledu na to, v í mozku dar ten uhosto.
Paní Svtlá peje si, aby žena nebyla automatem,
hrakou, bemenem, nýbrž aby stala se mužovou
spolupracovnicí v práci jakékoli, jeho utšitelkou,

podporou jeho a vší spolenosti lidské, v níž tak

veliká, významná pisouzena jí úloha. „Jak mnohým
zloinem neuvdomlým již se mstila žena náro-

dm svým za to, že na myslícího lovka vycho-

vána nebyla!" volá Svtlá v úvodu k Upomínkám,
v nmž rozbírá otázku vychování žen eských se

stanoviska národnostního. Snažila se spisy svými
poctiv a neúnavn, aby novým, vážnjším snahám
pipravila mezi ženami a dívkami eskými útulek,

aby z koene vyvrátila netenost, povrchnost, ti-

trnost a vlahost smýšlení národního i mravního,
mezi nimi, jako mezi mnohými z družek jinoro-

dých, bující. Nesmují k tomu pouze práce belle-

tristické, ale mnohé spisy pouné, jako pedevším
„Upomínky", „Listy k ženám o ženách", „O vy-

chování žen", „Nkolik slov o významu naší lite-

ratury" atd.

Z dl básnických otázce ženské slouží romány

;

Láska k básníkovi a V zátiší, novelly a povídky

:
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Dvojí probuzení, Spolenice, Zamítání, Sestry, Lí-

bá^ky koketiny. Rozcestí, Konec a poátek. Oka-
mžik. Jest to román „ V Zátiší^- s velebnou po-
stavou své Ivany, který spolu s novellou „Konec
a poátek'^ razí žen cestu jako spolupracovnici
vznešených úkol a snah muže uence. Zárove
jest „Zátiší" výmluvným zobrazením stesku, ela-
kovským ped tolika desetiletími proneseného:

„Xe horoucnost povalená
zjedná duchu potravu

;

práce tichá a spolená
získá vlasti oslavu".

Jest to román „Láska k básníkovi'* (k nmuž po-
pudem byla rozmluva rodiny Rottovy s básníkem
Hálkem), který ukazuje vyvolenkyním pvc ná-

rodních, jak zachovati se, aby mysl básnická, du-
chem jejich napájena, ale pomrem k nim nepou-
tána, dostála úloze jí pedurené. Hálkova báse
\,Jen sevšednt mi nedej, Bože" stejnému popudu
dkuje vznik svj. Leckomu bude se zdáti mnavý
osud Isabellin ponkud romanticky pibarveným;
ale postava ta navždy bude ozdobou dl Svtlé
i našeho románopisectví. Zásadu: obtovati se

blahu a prospchu jiných hájí i „Dvojí probuzejií"^

o nmž jako o první práci Svtlé již v životopisu

jejím zevrubnji jsme pojednali.

„Rozcestí'* jest obrazem pravé umlkyn, která

umní i štstí svoje milostné obtuje ; luzné, nej-

jemnjšími bai-vami namalované postav Ervínin
je pyšná, bezcitná Coronna nejúinnjší protivou.

Novelly „Zamítání'*, „Líbánky koketinr/", a
„Sestry'* namíeny jsou zvlášt proti mlkosti,
rozmarnosti a licomrnosti duše ženské a ukazují

na zhoubnou že, lidstvu a národu z nich kynoucí.

„Spolenice^ jest obrazem trapného postavení mladé
chudé dívky, jež nucena je skromné svoje vzdlání
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využiti na prospch tvrdých bohá. Paní radová

Nováková jest jeden z typ pražské spolenosti

stedních dob tohoto století. Ku bolestnému vzdechu,

který dere se nám z duše nad milostnou Aninkou,

hrdinkou pvabné povídky, odpovídá nám potši-
teln — Ženský výrobní spolek autorkou zalo-

žený
Spolenice, Láska k básníkovi a Okamžik jsou

z prací vnovaných otázce ženské nejplastitjšími

;

vynikají bohatým djem a barvami stkvlými.

Drobnstka „Okamžik'' napsaná pro almanach Um-
lecké besedy „Máj" jest ady té perlou. Zajisté

tžko uviti, že všecky pednosti péra paní Svtlé
shrnuty v tuto rtu — a pece tomu tak. -Ferdinand

Schulz o ní praví v Nái\ Listech 1872: „Jest to

vzor tak zvaného kabinetního kousku. Interessantní

situace, duchaplné spracování, elegantní ukonení,
mistrné dílo moderní psychologie ..." Nebudef se

zajisté nikdo domnívati, že práce tyto jsou, pes
úel svj, jakousi „literaturou ženskou". Veliká

duše Svtlé není ani schopna toho, proti emu
horlí tak usilovn v Upomínkách str. 99— 105;
ona vždy co nejrozhodnji se opírala zakládání

sbírek belletristických výhradn dámám ustanove-

ných, volajíc: „Což jsou pravdy dv, jedna mužm,
jedna ženám ustanovená?" Inovelly ženskou otázku

probírající poskytnou vážným mužm (a snad práv
jim!) hojnost látky k pilnému pemýšlení.

Rázem svých postav ženských pojí se k druhu
prací prve jmenovaných i tyi novelky, jež bychom
nazvali specieln salonními. Odehrávají se ve-

sms v kruzích drobné šlechty neb statkástva

a sloužily by každému novelistovi ku cti; ped
velikolepým základem a významem prací jako Ne-
modlenec, Zvoneková královna. Poslední paní

Hlohovská a j. v. ustupují ovšem do pozadí. Jsou



— 146 —

to: „Tonoucí rže'*, „Dehora'*, „Zasnoubení" a
„Dcera poušt'*. Z nich poslední zvlášt pedí
treftiostí svých postav; svžím koloritem honosí

se všecky v míe nadobyejné.

Zbývalo by nám ješt promluviti o pracích

paní Svtlé, které vymykají se belletrii, umní ro-

mancierskému. Jsou to krom rozliných menších
statí hlavn její memoiry ,,Upomínky^'

,
„Pan

policejní kommissa", a „Z literárního soukromí'^.

Oplývají ovšem všecka ti díla takovým bohat-

stvím drobných obrázk a postav výrazných, že

by snadno bylo pipoísti je ku plodm innosti
básnické — by i reprodukovala pouze, co pamt
básníina si zachovala a nikoli, co fantasie její

vytvoila. Citovali jsme z Upomínek i z Literárního

soukromí tolik výrokv a statí, že leží podstata

jejich ped tenáem zajisté jasn odhalena. Jsou
obojí memoiiy schránkami plnými zlatých zrn;

staily by samy o sob, aby staly se nám vodítkem
mravním a zvlášt vlasteneckým. Jako ve vtšin
básnických prací paní Svtlé, zde po pednosti
vztýen prapor s heslem: „Myšlénky!" Kolik je

našich spisovatel, již prapor takový tímají v ase,
kdy rázovitý „detail", podrobný rozbor psychologi-

cký hlavní jsou snahou umlcovou?
„Upomínky" a zajímavý jich doplnk „Pan

policejní kommissa", jsou zpovdí života Karoliny
Svtlé; „Z literárního soukromí" spolu se statmi
„Z eské literatury", „Vzpomínka na básníka z na-

šeho lit. obrození", „Tužby", „Nkolik slov o významu
literatury" s nkterými proslovy jejích román (již

díve citovanými) jsou zpovdí její literární. Obojí
memoiry co do kulturního momentu ceny jsou

veliké, podávajíce nám obraz našeho života sou-
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kromého od poátku tohoto století do let osmde-
sátých a doplujíce takto dílo, které vykonala paní

Svtlé poesie. Veliký mravní jejich význam spoívá
v souzvuku, jakým vyznívají s konáním autoriným.
Není zde ani jediné nadšené fráze; paní Svtlá
nekoná velikých mravních svých in jen pérem —
ona každé chvíle dokládá je skutky. Z mnohých
vt „Literárního soukromí" uvádíme pro píMad
jen tuto : „Kterémužto psychologovi se podaí ob-

jeviti nám, odkud se u nás vzal první zárodek
onoho nepochopitelného bludu, že nám, národu ze

všech stran ohroženému, cizími živly skrz naskrz
prosáklému, není nikterak potebí napnutí veške-

rých sil, abychom stejn šastn s jinými národy
pokraovali a pokrokem tím se udržovali, nýbrž
že si máme libovati v konservativní zahálce ? Aby
pracovníku k innosti se hlásícímu se neposkyto-
valo nejen žádného povzbuzujícího uvítání, nýbrž
aby se mu projevovalo povržlivou chladností a
nevrlou antipatií, že o jeho snaživost nikdo ne-

stojí? Zdali pak znají badatelé v djinách jiných

národ momentu podobného?" K otázce této bo-

lestné dlužno odpovdíti, že ani my bychom ho
neznali, kdyby naše všecky osobnosti veejné a
literární jako paní Svtlá vítaly každý slibný zá-

kmit talentu, každý pokus zdárné práce s radostí

upímnou a povzbuzením nejutšenjším. Jak blaze

by u nás bylo, kdyby splnily se všecky tužby ve
spisech paní Svtlé, a básnických, a pouných,
vyslovené

!

Pro lepší pehled pidáváme ku svému roz-

boru chronologickýse znám dl naší básníky.
Eokem alespo pibližn naznaen as vzniku, vy-

dání též dle asu jsou íslována.
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1858. Dvoji probuzeni. 1. Máj 1858, 2. Sebrané spisy u Kobra
(Národní bibliotéka) II.

1858. SefJca. 1. Posel z Prahy 1858, 2. Sebrané sp. Kobr. n.
1869. Sestry. 1. Obrazy života 1859, 2. Sebrané sp. Kobr. U.
1859. Spolenice. 1. Máj 1859, 2. Laciná knihovna, 3. Sa-

lonní bibliotéka.

1860. Líbánky koketiny. 1. Obrazy života 1860, 2. Sebrané
spisy Kobr. III.

1860. Láska k básnikovi. 1. Bibliotéka pvodních román,
2. Sebrané spisy Kobr. II.

1860. O krejíkov Anežce. 1. Bibl. pv. rom., 2. Laciná
knihovna, 3. Salonní bibliotéka.

1860. Zamítáni. 1. Lumír 1860, 2. Sebrané spisy Kobr. III.

1860. Za májového veera. 1. Máj 1860, 2. Sebrané spisy

Kobr. pí.
1861. První Ceíka. 1. Slovanské besedy, 2. Sebrané sp. Kobr. I.

1861. Skalák. 1. Lumír 1861, 2. Laciná knihovna, 3. Sa-

lonní bibliotéka.

1862. Nkolik arch z rodinnékroniky. 1. Máj 1862, 2. Ústední
knihovna, 3. Sebrané spisy Kobr. II.

1862. Slavnostní prosloveni pi svcení praporu Sokola praž-
ského. Národní Listy 1862.

1863. Cikánka. 1. Rodinná kronika, 2. Laciná knihovna, 3.

Salonní bibliotéka.

1863. Ješté nkolik arch z rodinné kroniky. 1. Almanah Cy-
rillometodjský, 2. Ústední knihovna, 3. Sebrané
spisy Kobr. 11.

1863. Lesní panna. 1. Boleslavan, 2. Sebrané sp. Kobr. II.

1863. Nkolik dni ze života pražského hejska. 1. Kvty 1863,
2. Sebrané spisy Kobr. 11.

1864. Na úsvit. 1. Národ 1864, 2. Samostatn u Kobra, 3.

Sebrané spisy Kobr. VI.
1864. Lama a jeho dít. 1. Zlatá Praha 1864, 2. Laciná

knihovna, 3. Salonní bibliotéka.

1864. Nosí mládeži. 1. Po desíti letech (alm.), 2. Sebrané
spisy Kobr. V.

1866. Z taneních hodin. 1. Kvty 1866, 2. Sebrané spisy

Kobr. III.

1866. Drama zboeného domu. 1. Kvty 1866, 2. Sebrané
spisy Kobr. III.

1866. Rozcestí. 1. U Kobra 1866, 2. Sebrané sp. Kobr. V.
3. Samostatn u Kobra 1890.

1867. Vesnický román. 1. Kvty 1867, 2. Matice lidu 1869,

3. Sebrané spisy Kobr. IV.
1867. Dcera pouU. 1. Kvty 1867, 2. Sebrané sp. Kobr. IV.



149 —

1867. Z JeStMa. 1. Svtozor 1867, 2. Sebrané sp. Kobr. III.

1867. Škola mé sthti. 1. Ddictví Svatojanské 1867, 2. Sa-

mostatn u Urbánka.
1867. JAsty k ženám o ženách. KTty 1867.

1867. O vychováni žen. Kvty 1867. (Vyšlo již díve v ped-

kládá nmeckém v KQflferov „Refbrmkalender").

1868. Kiž u potoka. 1. Matice lidu 1868, 2. Sebrané spisy

u Grégra I,

1868. Jitenka. 1. Kvty 1868, 2. Moravská bibliotéka Ša-
škova 1887.

1869. Kantrcice. 1. Kvty 1869, 2. Spisy sebrané Grégr. IIL
1870. Franiina. 1. Kvty 1870, 2. Sebrané spisy Grégr. V..

1870. Veer u koryta. 1. Kvty 1870, 2. eská "stráž 1890.

1870. Poslední pani Hlohovská. 1. Svtozor 1870, 2. Spisy
sebrané Grégr. II.

1871. MladU bratr. 1. Kvty 1871, 2. Sebrané sp. Kobr. IV.

1871. Hubika. 1. Osvta 1871, 2, Kresby 2 Ještdí (Laciná

kjiihovna).

1871. erný Petíek. 1. Svtozor 1871, 2. Spisy sebrané
Grégr. III.

1872. Námluvy. 1. Osvta 1872, 2. Kresby z Ještdí.
1872. Zvoneková královna. 1. Matice Údu 1872, 2. Sebrané

spisy Kobr. V., 3. Samostatn u Kobra 1890.

1872. Ten národ. 1. Kvty 1872, 2. Sebrané spisy Grégr. V.

1872. Okamžik. 1. Almanah Umlecké besedy, 2. Sebrané
spisy Grégr. V.

1873. Nebožka Barbora. 1. Osvta 1873, 2. Kresby z Ještdí.

1873. Nemodlenec. 1. Svtozor 1873, 2. Sebr. spisy Grégr. IV.

1874. Konec a -poátek. Ženská bibliotéka 1874.

1874. Upomínky. 1. Osvta 1874 a 1875, 2. Libuše 1888.

1874. Purkmisírovic Katynka. 1. Almanah Souzvuk, 2. Sa-

lonní bibliotéka.

1877. Bebora. 1. Ženské listy 1877, 2. Sebr. spisy Kobr. IIL

1878. V Zátiší. 1. Osvta 1878, 2. Sebrané spisy Kobr. IV.

1878. Pišla do rozumu. 1. Ženské Usty 1878, 2. Kresby
z Ještdí.

1878. Z eské literatury. Ženské listy 1878.

1878. Teta Vavincova. 1. Koleda, 2. Kresby z Ještdí.
1879. Podkovací pipiš studentstvu. Upomínka na jub.K. S.

1879. Tonoucí rže. Ženské listy 1879.

1880. Ti chvíle. Osvta 1880.

1880. Zasnoubeni. Kvty 1880.

1880. Z ovzduší barrikád. Svtozor 1880.

1880. Z literárního soukromí. Ženské listy 1880.

1880. Na zdar dstojného! „Národ sob" (list památní).
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1880. Plevno. Svtozor 1880.
1880. Modín Marie Teresie. Boleslavsko.
1880. Meluzina. Almanah Slavia.

1881. Pan policejní kommissá. Svtozor 1881.
1881. Pozdrav Zoe. Zora.
1881. Bludika. 1. Ruch 1881, 2. Kalendá paní a dívek 1890.
1882. Mladá pani Zapletalová. 1. Ruch 1882, 2. Kalendá

paní a dívek 1888.

1882. Na bludné cestí. 1, Laciná knihovna národní, 2. Ur-
bánkova knihovna pro mládež.

1882. Miláek lidu svého. Svtozor 1882.

1882. Divousové. 1. Zora 1882, 2. Peírkv kalendá 1890.
1882. Úvaha o knize „Bernard Bolzano^'-. Ruch 1882.

1882. Pán a sluha. 1. Vánoní almanah Dórflv 1882, 2.

Svatveer 1890.
1882. Úvod k literárnímu pehledu Umil. Besedy.
1883. Bohatá nevSsta. 1. Domácí krb 1883, 2. Kal. Ottv.
1883. Nezabloudil. 1. Vesna 1883, 2. Kalendá Ottv.
1883. Z našich boj. 1. Ženské listy 1883, 2. Svatveer 1890.

1883. Touha po vzdSlánf. 1. Jarý vk 1883, 2. Urbánek,
Knihovna ústední pro mládež 1888.

1883. Šastný pevrat. 1. Jarý vk 1883, 2. Urbánek, Knihovna
ústední pro mládež 1888.

1883. Družky. 1. Jarý vk 1883, 2. Urbánek, Knihovna
ústední pro mládež 1888.

1883. Pece jen do eské. 1. Jarý vk 1883, 2. Urbánek,
Knihovna ústední pro mládež 1888.

1884. Cizota. 1. Jarý vk 1,884, 2. Urbánek, Knihovna ústední
pro mládež 1888, Šimákv kalendá 1887.

1884. Dcera otce svého. Ruch 1884.
1884. Z vypravováni staré žebrácky. Osvta 1884.
1884. mha. Vesna 1884.
1884. Hospodská v Letoviclch. Kalendá Úst. Matice 1885.
1884. Motýl. Ruch 1884.
1885. Zimní nedle. 1. Jarý vk 1885, 2. Urbánkova ústední

knihovna pro mládež.
1885. Na kosatkách. Ruch 1885.
1885. VElozinách. 1. Svtozor 1885, 2. Kab. knih. Šimákova.
1885. Heydukovi. Sborník na oslavu 50l. zroz. Heydukových.
1885. Satanáš. Pítel domoviny 1885.

1885. Májová vzpomínka not básníka z májt našeho liter,

obrozeni. Pítel domoviny 1885.
188fi. List betanový na pomnik J. Baráka.
1886. Poslední poustevnice. Pítel domoviny 1886»
1886. Do tisícího ísla Svgtozora. Svtozor 1886.
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1886. V MácMv den.

1887. Eodácl. Zlatá Praha 1887.

1887. VSnec slzikový. Zlatá Praha 1887.

1887. Josefft Josef. (Prostá mysl) OsYŠta 1887.

1887. Kterak se dohodli. (Prostá mysl) Osvta 1887.

1887. erná divizna. (Prostá mysl) Osvta 1887.

1887. Jindiich FUgner v mé pamSti. Pod praporem Sokol-
ským 1887.

1887. Stráži na severu. Stráž na severu 1887.

1887. PozcZ? (První akt). O bídé lidské 1889.

1887. asová úvaha. Stráž na severu 1887.

1887. Vtrná (Prostá mysl). Literární prémie Uml. Be-
sedy 1888.

1887. Tužby. 1. Rozhledy literární 1887, 2. Svatveer 1888.

1887. Aforism. Památník ip.
1888. Dopisy pani Kateiny Kroužilkové I. II. Svatveer 1888.

1888. Vzpomínka. Almanah Dobroslava 1888.

1888. Nakolik slov o výz7iamu ndéi literatury. Kalendá paní
a dívek 1889.

1889. Z starých as. (Prostá mysl). Peírkv kalendá 1889.

1889. Skapidir. Pítel domoviny 1889.

Jak ze seznamu zejmo, vycházely Sebra-
ných spis Karoliny Svtlé dv ady ; ada u Grégra
dospla pti svazk a zanikla na zármutek te-
nástva a nelibost souasné kritiky. Rada u Kobra
v Národní bibliotéce vydávaná doplní se v brzku
na šest díl. Jiná souhrnná vydání kratších po-
vídek vyšla u J. Otty v Laciné knihovn i Sa-
lonní bibliotéce. Spisy pro mládež vyšly u Urbánka
pod souhrným titulem „Ctte rodný jazyk svj."
Nejvtší poet prací roztroušen jest dosud po aso-
pisech nejrozmanitjších. I bylo by pežádoucno,
nejen aby vydávání Sebraných spis co nejrychleji

pokraovalo, ale aby vedle skvostnjší úpravy
pichystáno bylo pro lid a kruhy nejširší i laciné

vydání. Takové s prospchem bylo by zaíti s pra-

cemi dosud po druhé netistnými.
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Karolina Svtlá, vyjímajíc lánky pouné a

memoiry, zstala pi jediné form. Básní ani

dramat nenapsala, a již pi objevení se jejího

Vesnického románu prorokoval jí na p, Neruda
veliké úspchy v tomto druhu umní básnického.

I jest vskutku hluboce litovati, že nepokusila se

nkterou svoji skladbu napsati pro prkna diva-

delní. V dílech jejích tolik je dramatinosti, po-

daí se jí vždy tak znamenit vložiti postup
i rozuzlení dje v ústa svých hrdin, že by se bylo

jejími dramaty a tragediemi dostalo obecenstvu
vzácných požitk. Snad nepikroila nikdy k práci

dramatického básníka, aby nebylo tenástvu po-

strádati hlubokých a tpytných tch proud my-
slitelovy výmluvnosti, jež románm jejím nejplod-

njší dodávají vláhy. Nesnáší již naše jevišt
pítomné tch dramat „knihových" Schillerových,

Góthových, Lessingových , škrtá v nich práv
místa a vty tenám nejvýznamnjší, aby zvý-
šila úinnost veera.

Dva z román vesnických pilákaly alespo ku
spracování jiné ruce, ruce to Elišky Peškové,
a sice „Kíž u potoka" a „Vesnický román". Má
se to s jejich dramatisováním jako se Sirotkem
Lowoodským Birch-Pfeiferové v pomru jeho k arci-

dílu Jane Eyre od Currer Bell-ové! Z Hubiky
stvoila Eliška Krásnohorská rozkošné libretto ku
Smetanov stejnojmenné opee.

Spisy Karoliny Svtlé upoutaly k sob nejen
lásku otiny ale i úctu ciziny. Nejvtší pozornosti
dokala se u pobratimského národa polského a to

hlavn zásluhou manžel Grabowských. Z jiných
polských pekladatel a životopisc zasluhují
zmínky : Helena Kuczalská, Viktor Czajewski, Eryk
Jachowicz. Na polský jazyk peloženy práce : N-
kolik arch z rodinné kroniky. Ješt nkolik arch
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z rodinné kroniky, Nkolik dní ze života praž-

ského hejska, Teta Vavincova, O krejíkov Anežce,

Na úsvit, Vesnický román, Lama a jeho dít,

První eška (p. Kuczalská), Kíž u potoka. Ná-
mluvy. Na jazyk francouzský peloženy v „Revue
de deux mondes^ Vesnický román a pak Krejíkova
Anežka. Z nmeckých pekladatel známe jen

Edvarda Ríiífera a F. Bauera. Také do chorvatiny,

slovenštiny a srbštiny pekládány práce paní Svtlé.

Zvláštní postavení národa eského na venek

zavinilo, že spisy paní Svtlé nestaly se ješt ma-
jetkem všech svtových literatur, na jejich i na

naši to škodu. Jak dstojn, geniáln a svérázn
representovala by Karolina Svtlá eský román
ped cizinou, tak málo si nás cenící! Pak teprve

byl by na jisto ustanoven význam její v písemnictví

století devatenáctého
; pak narýsovala by péra nej-

povolanjší parallelu mezi ní a mezi velikými ro-

manopisci našeho vku. Posud Kar. Svtlá pi-
rovnávána jen k Georges Sandové a Božen Nm-
cové. Význam její je však mnohostrannjší než

význam veliké reformátorky postavení žen ve

Francii, a líbezné naší národní pohádkáky. O tvorb
Karoliny Svtlé dlužno uvažovati zárove s in-
ností Viktora Huga, Andersena, Spielhagena, Auer-

bacha, Lewaldové, Ibsena a Bjornsona, George

Elliotové, Dickensa, Tolstého, Turgenva— ó, komu
by lze bylo v}'jmenovati všecky ty veleduchy, s nimiž

mla stejnou dráhu, stejný cíl a — stejnou sílu . . .

Než, na vyhledávati pro ni místa ve Slavínu

všesvtovém — místa, kterého nikdy nedbala —
ta nejupímnjší básníka a pítelkyn lidu e-
ského? ... O její práci pje Vrchlický na konci

arokrásné své básn:

„Všech eských srdcí žhoucí rže,
granáty všecky eských cit,
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i nha dívky, pevnost muže,
vzlet orlí, píse skivánková,
ba celá vlast v své krásy tpytu
i v lepší píští nadj nová,

a vzdálené ty krásné cíle,

vše pro vždy ve Tvém žije díle, —
ó velký život, jejž Jsi žila!"

Kde, ó národe, jest dílo podobné, život vtší?

ást Til.

eská veejnost Karolín Svtlé.

Vylíivše, ím Karolina Svtlá národu byla

a ím jej obdaila, ve krátkém dodatku zmíníme
se o tom, jak národ zachoval se k nejpednjší
své básníce. Bohudíky, není nám malovati obraz

plný stín, záští, úkladv a netenosti; Karolina

Svtlá nebyla vždy docenna, ale pece ocenna
ve vlasti a pedevším vždy milována. Nelze ovšem
mluviti o tom, co veejnost eská prokázala paní

Svtlé; ona co živa od ní nieho nepijala, nikdy
na jakoukoli cenu, nadaci neb jiné vyznamenání
neítala, ba, jako Beneš Tebízský, velikou ást
svých honorá darovala užiteným podnikm:
Ženskému výrobnímu spolku v Praze, Vesn v Brn,
Ústední Matici atd. ím ji eská veejnost po-
ctila, tím oslavila zárove sebe, ukazujíc takto, že

dovede své první básníce porozumti a jí si vážiti.

Pokud se naší kritiky týe, nutno uznati, až

na nkteré výjimky v pohnuté, záštiplné dob nej-

novjší se vyskytující, že byla si vždy vdoma
postavení svého vi žen tak geniální a psti-
telce písemnictví tak šastné. Jest to neocenitelnou
zásluhou Vítzslava Hálka a J. Nerudy, zvlášt
onoho, že mladou romancierku snažili se pochopiti
co do talentu a snahy, že neúnavn, osobn i pérem
ji pobízeli, aby dále, výše spla. Vzpomínajíce li-
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terární dráhy Karoliny Svtlé, nedovedeme z ní

vylouiti Hálka; bez upímného, pátelského jeho

nabádání byla by paní Svtlá innosti básnické

zajisté nenastoupila a co více, na ní nevytrvala.

Nedvovala si, úcta její ped umním, jehož

žezlo jí píroda do ruky vtiskla, byla veliká.

Jakou ml s ní Hálek práci, než ji vnutil do pi-
spvatelství Máje ! Ani pozdji nelenil ; nevycházel,

jak víme, ani jediný podnik jeho literární, aby

první v nm místo nebylo vyhrazeno Karolín
Svtlé. Tak dostalo se nám v krátkosti mnoho
z nejvzácnjších jejích plod.

Zaznamenáme tu nkteré listy a elné v nich

kritiky, jež zamstnávaly se spisy básníky naší.

Národní Listy : 1862 (A. Waldau) Nkolik arch z ro-

dinné kroniky. — 1866, 1872 (Schulz) Okamžik. — 1875

(Neruda) Spisy sebrané. — 1876 (Neruda) Spisy. Naše Listy:

1809 (Neruda) eský román vesnický a jeho tvrkyn. Ná-
rodní Noviny 1868. Vesnické romány. Hlas 1862 (Neruda)

První eška. as 1861 (Neruda) Nkolik arch z rodinné

kroniky. Ost und West 1864 Totéž. Osvta 1873 (Zákrejs)

Drobné povídky. — 1874 (Zákrejs) Jitenka, Konec a po-

átek, Ten národ, První eška. — 1875 (Zákrejs) Purk-

mistrovic Katynka. — 1878 (Schulz) Spisy sebrané u Kobra
i dra. Grégra vydávané. — 1882 (Fr. Bílý) Kresby z Je-

štdí, Povídky a novelly, Nkolik arch z rodinné kroniky

I. a n., Na bludné cest. 1887, 1888 a 1889. (Fr. V. Vy-
koukal) V Hložinách, Upomínky, Škapulí. Vykoukal po-

soudil také v novjších ronících SvStozora práce Svtlé.

Ženské Listy tém ve všech svých ronících vedle zpráv

o Karolín Svtlé a lánk oslavných pinášejí posudky
z péra redaktorky Elišky Krásnohorské. Literá^-ni Listy:

1885 (Pittauer) Satanáš. — 1886 (Pittauer) Poslední pou-

stevnice. — ^1887 (Yítéznj) Jitenka. — 1888 (Dlouhý)

Upomínky, (ech) V Hložinách. Ltimi?- 1880 (Sládek) Spisy.

Paedagogium (red. Lindner) 1879 Škola mé štstí. Domácí
Hospodyn 1887, 1888, 1889 (T. N.) v „Hovorech" a rubrice

„O ženách a od žen. Hlas Národa 1888 (X. Y.) Upomínky.
Hlídka literární. Vyšehrad atd. atd.

etné lánky životopisné a oslavné pineslo

naše asopisectvo i písemnictvo ozdobivši je po
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vtšin podobiznou a jinými vyobrazeními. Nej-

vtší jeho ást spadá na ti jubilejní roky básní-

iny 1880, 1883, 1890.

Pokud nám lze bylo jich se dopíditi jsou to tyto

:

K jubileu roku 1880 vyšly následující lánky životo-

pisné, a sice : a) s podobiznou : v Upomínce na jubileum li-

terární innosti K, SvStlé vydané spolkem studentstva esko-

slovanského, biografii napsal Jaromír Hrubý; v Ženských

Listech (Krásnohorská), ve Svtozoru B obšírným posouzením
od Fr. Chalupy, s illustracemi k Zvonekové královn,
Kíži u potoka, Vesnickému románu a s vyobrazením rod-

ného domu Kar. Svtlé v Poštovské ulici; ve Kvtech
(Otakar Mokrýj.

b) Bez podobizny: Fea (J. Jirovský), Kurje Pdanny
(Eryk Jachowicz), Atheneum varšavské díl I. a II. obšírná

pojednání Bronislava Grabowského, Osvta, List do našich

svétlých upomínek od E. Krásnohorské. asopis musea
eského: Dv básníky lidu od Elišky Krásnohorské, Be-
seda uitelská (Karel Eichner), Koleda (Velen Obranov), Ná-
rodní lAsty (Jaromír Hrubý}, ech (J, D—ý). Svornost ame-
rická (Frant. Kožíšková), eské Noviny, eský Jih, Politika,

Opavský týdenník Sumavan.

Dvacetiptileté jubileum literární oslavily: Ženské
listy, Humoristické Listy (životopis s podobiznou), Gallerya
tcspolczesnych znakomitosci varšavská pinesla podobiznu,
obšírnou biografii a rozbor spis, jež napsal Viktor Cza-
jewski; Vesna (životopis od Františka Dlouhého).

V den šedesátých zrozenin r. 1890 bylo v každém
tém listu eském po zpráv neb lánku. Zvlášt pinesly:
Ženské listy životopis a báse, oboje od El. Krásuohorské;
Národní Listy íeuilleton od Karla Raisa a lánek slavnostní

od A. Snajdaufa; Lumír báse od Jaroslava Vrchlického;
Hlas Národa touž báse a lánek Turnovského; Zlatá

Pi-aha vzpomínku, obrazy Prouskovy z Ještda s lánkem
píslušným a báse od Bohdana Kaminského ; Svtozor vzpo-
mínku od M. A. Šimáka; Kalendá paní a dívek vydaný
od Batovce podobiznu s allegorickým okolkem od A. Lieb-
schera a životopisný lánek od T. N. ; Vyšehrad, Domácí
hospodyni, Politik, Pamétní list : „ Vlastenkám eského sevei-u

Prážanky'' podobiznu Liebscherovu a životopis od E. Krásno-
horské, Jjiterární listy, Kvty, Zábavné listy , Pardubské no-

viny, vesms životopisné vzpomínky; eská domácnost . 3.

báse od K. Žádníka.
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Krom asu jubilejního vyšly následující lánky, bio-

grafie a vzpomínky vnované naší básníce: Ve Kvitech

1868 podobizna a životopis od V. Hálka-, 1869 obraz Svtlé

8 Ještdem se slovným prvodem, vyatým z Románu Ve-
snického; ve SvStozoru 1871 podobizna se životopisem; ve

Vele 1878 podobizna se životopisem; v Orlu (Ture. Sv.

Martin) totéž; v úvodu k pekladu „Lamae" od M. Ora-
howsJcé úvaha životopisná; v Kalendái J. S. Skrejšovskiho

totéž; ve knize J. L. Turnovského „Z naši doby" v oddílu

I. Pieta, vzpomínka životopisná ; v Našich vzorech 1884 po-

dobizna s životopisem od Stanislava eháka; ve SlavinS

totéž; v TieftrunkovS „Historii literatury eské 11. vydáni'*

rozbor innosti str. 138, a 139.; v Truhláov y^Yyboníz li-

teratury eské, doba nová'' posudek a ukázka z Kantrice
str. 303—308.; v díle Pypina a Spasowicze Historie lite-

ratur slovanských pel. A. Kotík posudek str., 422. a 423.;

ve Vesn 1885 Rozbor Kíže u potoka od K. Smídka; v Ji-

tence 1882 Karolina Svtlá, pednáška od T. N. ; v Jitence
1883 Vycházka na Ještd od Popelky; v Ženských Listech

1882 . 7. data žjvotopisná a literární od dr.. Fr. Bakov-
ského (v práci eské spisovatelky); ve Zlaté Praze 1887
podobizna s životopisem, 1889 vyobrazení domku v Dolních
Pasekách od J. Prouska; v Upomínce na svíceni obecné školy

eské v PetraŠovicích poádal Jan Hrdlika, vzpomínka ži-

votopisná; v Pamtnim listu pi slavnosti obžinek ve Starém
Dub „Našim ženám" od K. Pellanta; v Jizeranu 1886
feuilleton ^„Vzpomínka na návštvu Kar. Svtlé" od K. Pel-

lanta; v Ženských Listech 1884 Výlet na Ještd od Miliny
Hanušovy; v Peírkov národním kalendái na r. 1889 po-
dobizna a životopis; v eské domácnosti 1889 . 1. totéž;

v Urbánkov Ústední knihovn pro mládež totéž ; V Kobrovš
Národní bibliotéce Sebraných spis K. Svtlé . I, podobizna.

Eliška Krásnohorská vnovala jí svoji první knihu
yZ máje žití" se vzletnou básní dedikaní; rovnž svj
peklad Byronova „Childe Harolda" ve stkvostné úprav,
V. Vlek pipsal Svtlé knihu „Tužby vlastenecké", Heyduk
sbírku „Obrázky", Vrchlický báse „Soucit", Podlipská
román svj „Osud a nadání". I práce v letošním Píteli
domoviny 5. 1. 2. jest jí vnována. Básn vesms dokonalé,
vzácného vzletu a síly napsali o Svtlé : Jaroslav Vrchlický
(Lumír 1890), Vilma Sokolova (Ženské listy 1879 . 12),

Eliška Krásnohorská (Ženské listy 1890, Svtozor 1880),
Bohdan Kaminský (v adresse Poještdské a Zlaté Praze 1890).

Nikdo dosud nenapsal knihu o pední básníce
naší, ale všecky ty posudky, životopisy, básn,
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rozbory a vzpomínky nesíslné nakupily by se,

jsouce sebrány, v malou knihovnu.

Dotknuvše se oslavy, jež pipravilo paní Svétlé

naše asopisectvo, péra našich spisovatel, šttec
a tužka našich malí, nemžeme opomenouti
zpsobu, jakým ukázaly jí svou lásku veliké kruhy
našeho toucího obecenstva. Pomineme úpln pro-

jev jednotlivých sebe slovutnjších pátel více

mén soukrom uinných, a všimneme si pouze
manifestací spolk, korporací a sbor všelikých.

Karolina Svtlá jest estným lenem následujících

spolk : Umlecké besedy v Praze, Národní jednoty

severoeské, spolku Stálc, eského spolku v Milán,
tenái-ské besedy ve Svtlé, Uitelské besedy v esk.
Dub, spolku uitelek v Praze; dámských jednot:

v Chrudimi, v Litomyšli, Slávy dcery v Hradci Jin-

dichov, Vlasty v Hoovicích, Vesny v Železném
Brod, Dobromily v Kolín. Dále byla zvolena

protektorkou Ženského spolku výrobního v Praze,

který založila; dobroinná jednota dám v Liberci

a jednota paní . 17 v Chicagu americkém pi-
jaly jméno Karolina Svtlá, jmenujíce ji zárove
protektorkou svojí.

Adressy vtšinou pestkvostné a -velevýznamné jí po-
dali: r. 1880 Výrobní spolek ženský. R. 1890: týž; ženy
eského jihu; ženy, dívky a ctitelé z Poještdi s 2300
podpisy, s malbou J. Prouska as básní Kaminského; te-
náská beseda ve Svtlé pod Ještdem, spolek pauí a dívek
v Litomyšli ve skínce s pohledy na jejich msto; také di-

plomy estného lenství na mnoze vynikají úpravou. Z est-
ných dar, o nichž dosud neuinna zmínka jmenujeme:
koflík s píslušným nápisem, vnovaný ctiteli za „Jitenku";
obraz „Pohled na Ještd z Rottštýna" od J. Prouska,
album dám klubu amerického s akvarelky od Zd. Braune-
rovy, vnec dám z Poještdi, zdobený trikolorou slovanskou
o národním vyšívání; album uitelek eských škol Plze-
BJkých s pohledy na msto a kroje tamní; album uitel
Ceskodubských; rukopisná sbírka básní 16 nejmladších
básník eských (r. 1879); alba manžel Náprstkových atd.
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Slavnostní veery na poest K. Svtlé spoádaly spolky:

r. 1879 spolek eských uitelek, spolek studentstva esko-
slovanského (v Umlecké besed), r. 1880 akademický ve

Vídni, Hálek v Praze, ženský výrobní v Praze, Krakovec
ve Pcherách, akademik žid y Praze, Libuše v Náchod,
Olymp v Karlin, ochotník „Sasek" v Praze se slavnost-

ním pedstavením, v Prosei pod Ještdem tolikéž; besedy

obanská v Táboe, ob. ve Velvarech, v Zákolanech pod
Budi (sjavnostním eníkem byl J. Barák), studující v Kar-
dašov eici, spolek íp v Nebuželi, mšf. beseda v Jin-

dichov Hradci, Vesna v Brn. Týž spolek poádal veer
slavnostm' i r. 1883 a 1890. Za posledního jubilea v ase,
kdy toto píšeme, doslechli jsme jen o slavnostech Vesnin,
spolku paní a dívek v Litomyšli, Uitelské besedy v e-
ském Dub, Vlasty v Perov, LitPjrární jednoty v Kla-

tovech, spolku Slávy dcera v Jind. í/r^dci, spolku v Par-

dubicích a j.

Místa, odkud za dn památných pilétlo Karolin
Svtlé nejvíce blahopejných telegramm a dopis, jsou

mimo PraJiu: Strakonice, Petrašovice, Svtlá, Nymburk,
Slané, Víde, Brno, Olomouc, Tlumaov, Zákolany, Jindi-
chv Hradec, Liberec, Opava, Roudnice, Písek, Kutná Hora,
Hoice, eský Dub, Prose, Smiice, Peš, Buovice, So-
botka, Plze, Sušice, Rakovník, Perov atd.

Teba suchopárná, nebudou tato skrovná data

pece zbytená; ukáží nade vši pochybnost, že jest

Svtlá nejen ženou velikého ducha, ozdobou pí-

semnictví našeho nad jiné vzácnou nýbrž i —
milákem lidu svého ! Svého lidu, za který v mládí
trpla, kterého nikdy milovati nepestala, jehož

úspch byl jí darem nejmilejším, jehož útrapa
jakákoli byla ranou do velého srdce jejího namí-
enou, svého lidu, z jehož pdy dala rozkvétati

kvtm své žhoucí poesie nejkrásnjším. Ó zajisté,

dokud lid ten vren zstane své bytosti, dokud jedno
srdce bude se tšiti z pvab lesv a luh ještd-
ských, dokud jedna eská duše ženská, zalétati

bude na perutích myšlének svatých a hroužiti se

v tn cit šlechetných: dotud nepozbude vábného
svého zvuku milované jméno — Karolina Svtlá!
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