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V rámci aktuální snahy o nezaujatou prezentaci odkazů osobností novodobých dějin 
kultury a po nedávném období zeslabené pozornosti ke klasickým, s knihami spjatým 
hodnotám kulturního dědictví - nabízí Olga Hřebíčková dosud neexistující obraz spisovatelky 
Karoliny Světlé (1830-1899) "z hlediska knihy". 

Činí tak na základě detailního studia písemných, tištěných a obrazových pramenů ve 
spisovatelčině pozůstalosti uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, 
již zkoumá především, nikoli však výlučně po stránce hmotné; analyzuje rovněž díla K. 
Světlé a literaturu o ní, včetně jejích vzpomínkových prací. 

Hřebíčková, přesvědčená o přednosti poznávání před jakýmkoli odmítáním, soustředila 

známé i nové skutečnosti v celek za přiznávaného vědomí možnosti téma v budoucnosti, 
zejména směrem k Světlé osobní knihovně, rozšířit; ukázala, jak knihy byly spisovatelce 
potřebou, lékem i prostředkem komunikace, povzbuzením, náhradou nesplněných tužeb i 
formou vzdoru podobně jako psaní, k němuž jevila od dětství sklony. 

Jdoucí po stopách Světlé v Praze, v Podještědí, v českém Dubu s fotoaparátem v ruce 
(výsledky viz v příloze) a prožívající na zmíněných místech osudy lidí, které Světlá 
zobrazovala ve svých dílech, si Hřebíčková uvědomuje, že se spisovatelka o ně mohla dělit se 
čtenářkami a čtenáři proto, že k tomu používala kromě jiného knih, novin a časopisů, resp. 
papíru, tisku a psacích potřeb. 

Autorka prokazující schopnost zamyšlení, vcítění se i frázemi nezatíženého vyjadřování 
sleduje Světlou při nezřídka tajné četbě knih; ty si v pozdějších letech kupuje, vypůjčuje, 
půjčuje, daruje či dostává s dedikacemi darem, pozoruje ji s knihou v ruce doma, v šatně či v 
pokoji, ve škole, ráno, v noci, při bouřce, u psacího stolu při více či méně krasopisném psaní 
románů, povídek, dopisů a deníků; jako udivující, ale reálné jsou představeny zákazy číst 
adresované Světlé v dětství, ústrky za to, že mluví česky a vzpouzí se představám o tom, že 
jí, ale i většině žen/přísluší pouze šít, vařit a prát ... 

K důležitým částem Hřebíčkové práce patří zájem o výskyt tiskem vydaných knih K. 
Světlé v osobních i spolkových knihovnách, což je základní krok na cestě k obtížnému, ale 
důležitému zjišťování společenského vlivu spisovatelčiny tvorby; podobně významná je 
konstatovaná potřeba vyhledávat údaje o čtenářském přijímání Světlé knih i kapitola o 
knižních motivech v její tvorbě. 

Příjemně překvapující a za připomenutí stojící jsou též slova O. Hřebíčkové, která 
považuje svou práci za pokus, jak uvádí, přiblížit tuto výjimečnou ženu, "spisovatelku, 
emancipátorku ženských spolků a vlastenku opět čtenářům, a to i jako čtenářku", neboť "v 21. 
století, přetechnizované době internetu a médií zájem o českou literaturu, především o 19. 
století, upadá". I v tom lze spatřovat originálně vyjádřenou obavu před extrémy i 
omezováním ,jednoho druhým" namísto "rozvíjení obojího". 

Bakalářskou práci Olgy Hřebíčkové "Knihovědný portrét Karoliny Světlé" doporučuji 
přijmout k obhajobě jako výbornou. 
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